
Jeugdprins en Jeugdprinses 2009 van het Narrendom Haren – 
THOMAS I en ALINE I  
 

In de tekst omtrent de nieuwe Prins Erik I zal 
je kunnen lezen hebben dat ook zijn zoon 
Thomas en zijn dochter Aline tijdens het 
carnavalsseizoen 2009 een prinsenpak 
mochten aantrekken en dat enkel mama 
Bianca de dans ontsprongen is. 
 
Gelukkig maar, want ook zij heeft de handen 
nu meer dan vol, zeker tijdens de drukke 
voorbereidingen op de Harense 
carnavalsfestiviteiten van 8 maart.  
 
Onze Jeugdprins Thomas I is samen met zijn 
zus onder de goede zorgen van mama  
opgegroeid in het ouderlijk huis aan de 
Wilderstraat in Bommershoven en heeft 

ondertussen de leeftijd van 10 jaar bereikt. 
 
Het is een erg kwiek en guitig kereltje dat er, naar wij van hem hebben mogen vernemen, reeds 
geruime tijd van droomt om bovenop een prinsenwagen door de Harense straten te trekken. Deze 
gelegenheid wordt hem dus nu aangeboden en hij zal er beslist nog vaak, voor het slapengaan, 
liggen over te piekeren. Het aftellen is inderdaad begonnen. 
 
Thomas volgt het basisonderwijs in Bommershoven en zit op het 5

de
 studiejaar. Als we trachten te 

peilen naar zijn voorkeursvakken in de school dan antwoordt hij resoluut godsdienst. Een beetje 
merkwaardig voor zo een jonge kerel, maar voorkeur is nu eenmaal voorkeur en waarom zou 
godsdienst niet boeiend kunnen zijn.  
 
Een echte TV-freak kan je hem zeker niet noemen en als hij dan toch kijkt is het meestal naar de 
programma’s en filmen die speciaal voor de jeugd worden uitgezonden.  
 
Het staat nog niet helemaal vast, maar de kans is toch reëel dat hij later beroepshalve in 
voetsporen van zijn papa zal treden. We schrijven het op, want na zo een jaar als Jeugdprins 
geregeerd te hebben kan er soms veel veranderen. 
 
Voor zover we hebben kunnen constateren schiet hij vrij goed op met zijn oudere zus Jeugdprinses 
Aline I. Meer zelfs, we hebben de indruk dat hij er een beetje door vertroeteld wordt. Toch fijn 
wanneer je door je 3 jaar oudere zus in de watten gelegd wordt. 
 
Jeugdprinses Aline is inderdaad 13 jaar en loopt school in het VIIO te Borgloon, of zoals het in de 
volksmond nog steeds genoemd wordt, het College van Borgloon. Zij volgt er momenteel het 1

ste
 

jaar Middelbaar Onderwijs en wil naar wij hebben mogen noteren later schooljuf worden in het 
basisonderwijs.  
 
Haar hobby’s zijn dansen, schaatsen, zwemmen en vooral kwebbelen maar als we haar vragen 
welk lievelingsgerecht bovenaan de lijst prijkt dan blijkt dit lasagne en macaroni met kaassaus te 
zijn.                      
 
Onze Aline geeft openlijk toe dat ze fantastische ouders, een lief broertje, een toffe familie  heeft en 
voor geen geld op de wereld ergens anders dan in Bommershoven zou willen wonen. Akkoord het 
is een klein dorp, maar precies dat is volgens haar het leuke er aan. 
 
Niet alleen Thomas wordt vertroeteld, want onze Aline houdt ook erg veel van haar huisdeuren, 
namelijk de poes Musty en het kleine hondje Byjouke. Kortom het gaat er best gezellig aan toe ten 
huize van de prinselijke familie Ramaekers in Bommershoven.  
 
Ook voor Thomas en Aline moet het grote moment nog komen, met name de dag van de stoet 
door het Narrendom Haren. 
 
De Ridders van de Katteköp wensen hun jeugdige prinsen een onvergetelijke dag.    


