Jeugdprins 2012 van het Narrendom Haren – SANDER I
Een droom hebben om prins te worden in het Narrendom
Haren, maar er zelf niet wonen, het zal je maar overkomen.
Gedaan met dromen dan… of toch niet?
Het overkwam onze nieuwe Jeugdprins Sander I.
Sander werd 13 jaar geleden geboren en is de oudste zoon van
Eddy Thijs en Els Dieu en de oudere broer van Jelle. Samen
met zijn gezin woont Sander in een gezellige woning gelegen
aan de Jesserenstraat in Jesseren.
Dat Sander op 5 februari aangesteld werd als 39ste jeugdprins
van de Ridders van de Katteköp lijkt op het eerste zicht
misschien wat ongewoon. Het spreekt echter voor zich als we u
vertellen dat zijn vader afkomstig is van Bommershoven en dat
zijn grootmoeder uit het landelijke Widooie stamt.
Onze nieuwe jeugdprins heeft dus toch wel stevige banden met
het Narrendom Haren.
Sommigen insinueren zelfs dat de Katteköp aan gebiedsuitbreiding voor hun narrendom denken.
Een aanval richting Jesseren beweren kwade tongen. Uit welingelichte bron weten we echter dat
het in dit geval om toogpraat gaat en dat Katteköp enkel binnen de grenzen van het huidige
narrendom blijven opereren.
De ouders van Sander zijn in de regio natuurlijk goed gekend als onder andere plaatser van
natuursteen en als hardwerkende thuisverpleegster, maar wie is nu juist die jonge tiener die de
scepter zwaait als jeugdprins van Haren. Wie schuilt er achter die “kleine” prins? Ja “kleine” staat
tussen aanhalingstekens want aan zijn lengte zal je niet merken dat het om de jeugdprins gaat.
Mocht u ooit gaan twijfelen wie de jeugdprins is, willen wij u al even als tip meegeven dat het niet
de kleinste is van de twee.
Sander studeert aan de VIIO Nijverheid in Tongeren, in de volksmond nog steeds beter gekend als
de TIO of de “Rooi Baan”. Hij zit er in het eerste middelbaar en volgt er de richting Industriële
Wetenschappen, die toch wel de hoogste richting van de school is. Als we dan even informeren
naar zijn studieambities of wat hij later graag wil worden, blijft het erg stil aan de andere kant van
de tafel. De schoolboeken laat hij (buiten de schooluren) voorlopig liever aan de kant liggen en zijn
toekomstplannen zijn nog erg vaag.
Om zijn vrije tijd op te vullen heeft Sander een aantal hobby’s.
Zijn sportieve kwaliteiten toont hij wekelijks in de plaatselijke voetbalclub Sparta Kolmont uit
Jesseren. Hij is er middenvelder bij het miniemenelftal (tegenwoordig beter gekend als U13) en
met zijn voetbalmakkers staat hij op maandag en woensdag op het trainingsveld. Op zaterdag stort
hij zich dan vol overgave in de wedstrijden.
Naast het voetballen is Sander ook actief in de plaatselijke jeugdvereniging, namelijk de KLJ van
Jesseren. Blijft er dan nog wat vrije tijd over, dan zit Sander gekluisterd aan zijn PSP.
Wanneer we bij mama Els even peilen naar de culinaire voorkeuren van onze jeugdprins, reageert
Sander dat hij toch wel het liefste “friet met hamburger” eet.
Sander gaat alvast al het mogelijke doen om er als jeugdprins het beste van te maken. Hij gaat ons
samen met grote Prins Marc II een spetterende apotheose van de 41ste Harense carnavalstoet
bezorgen!
Op zondag 5 februari heeft hij alvast kunnen proeven en genieten van een erg geslaagde
kinderzitting met een ruime belangstelling van zowel kinderen als volwassenen. Het was een
hoopgevende start met hopelijk een positief verlengstuk op 4 maart.
We hopen dan ook dat de weergoden onze prinsen goed gezind zijn voor hun triomftocht door
Haren en wensen hun alle succes toe!

