Jeugdprins 2010 van het Narrendom Haren – THIBAUT I
Het is voor de tweede maal dat de Ridders van de Katteköp
hun nieuwe Jeugdprins ontdekt hebben bij de familie Gregoire
in de Tomstraat 67 te Piringen. Ook in 2007 vonden zij
Jeugdprins Thierry I in dit gezellige en carnavalesk gezinde
huisgezin.
Je zou bijna durven stellen dat het allemaal een beetje kon
voorspeld worden omdat inderdaad de papa van onze beide
Jeugdprinsen, met name Jean-Luc Gregoire in 1992
uitgeroepen werd tot Prins van het Narrendom Haren.
We mogen er vanuit gaan dat deze prinselijke familie allicht
geen blauw bloed in de aderen heeft, maar één zaak is zeker;
de carnavalsmicrobe zit er geruime tijd in en blijft haar werk
doen. Wetenschappelijk is het blijkbaar nog niet bewezen,
maar statistieken hebben reeds meermaals aangetoond dat
mensen die ooit door de carnavalsmicrobe besmet raakten er levenslang mee opgezadeld blijven
en hun nakomelingen er erfelijk mee belast worden.
De nieuwe Jeugdprins Thibaut I heeft de leeftijd van tien jaar en zal dus tot zijn elfde (narrengetal)
levensjaar de scepter van Jeugdprins 2010 mogen dragen.
Het is een guitig en vriendelijk kereltje dat school loopt in de OLV-school te Tongeren, waar hij
de
momenteel op het 5 studiejaar zit. Het is niet de primus van de klas maar we hebben wel
vernomen dat hij niettemin aardig zijn best doet en dat is al even belangrijk.
Het ligt een klein beetje voor de hand dat jongens op deze leeftijd nog niet meteen weten welk
beroep ze later zouden willen uitoefenen. Eigenlijk is het nog een beetje vroeg, maar niettemin
hebben zijn ouders reeds enkele signalen kunnen opvangen omtrent de richting het mogelijk zou
kunnen uitgaan.
Vele jongens op deze leeftijd dromen er van om later vliegtuigpiloot te worden, maar dat is blijkbaar
niet het geval bij onze Thibaut. Hij zou liever met de twee voeten op de grond blijven staan aan het
keukenfornuis van een restaurant of hotel. Inderdaad, we hebben hier in zekere zin met een
lekkerbek te maken en naar hetgeen we hebben kunnen vernemen, durft hij nu reeds af en toe in
de potten van mama te “loeren en roeren” zoals dat in de volksmond wel eens uitgedrukt wordt.
Zijn huidig lievelingsgerecht is “Friet met frikandel” , maar wees er maar zeker van dat deze keuze
snel zal veranderen zodra hij echt achter de kookpotten plaats neemt. Trouwens op dit moment
slaagt hij er reeds in om een voortreffelijk lekker visgerecht of bereidingen met scampi’s klaar te
maken. Culinair gaat het dus beslist de goede richting uit.
Anderzijds is onze Thibaut eveneens een erg bezige bij in zijn vrije tijd. Zijn sportieve voorkeur gaat
naar taekwondo – agressors zijn dus bij deze reeds verwittigd – en tennis. Wat dit laatste betreft is
hij ’s zomers vooral actief op de vele wedstrijden die her en der georganiseerd worden. Deze
lichamelijke activiteiten combineert hij bovendien nog met zijn liefde voor muziek. Van een drukke
agenda gesproken!
Elke week trekt hij dus nog naar de muziekschool in het Casino te Tongeren voor een opleiding
notenleer en timmert hij er lustig op los op zijn uitverkoren instrument, het drumstel. Het nummer
“Rock You” van Queen heeft hij trouwens al stevig onder knie. Wedden dat Jean-Luc zijn lege
verfpotten af en toe ook een fikse trommelbeurt krijgen?
Tot slot vernemen we nog dat hij samen met het ganse huisgezin graag bij wijze van verpozing een
trip richting Tenerife maakt. Dus geen sneeuwvakantie voor onze Thibaut, maar wel de heerlijke
zomerse warmte.
Ondertussen treft hij samen met grote Prins Jeroen I de nodige voorbereidingen om op 28 februari
een onvergetelijke carnavalszondag in het Narrendom Haren te maken. Hopelijk tonen de
weergoden zich van hun beste kant en wordt het de mooiste dag uit zijn leven!

