Jeugdprins 2013 van het Narrendom Haren – YENTHE I
Yenthe is de oudste zoon van Benny Grosemans en Liesbet
Ketelslegers en werd geboren in 2001. Samen met zijn mama en
jongere broer Yorben woont hij in het landelijke Tongerse dorp
Rutten. Hij is een vriendelijke vrolijke jongen die steeds een
glimlach op zijn gezicht heeft.
Ik kan me al inbeelden dat er nu mensen zien die met hun
wenkbrauwen fronsen…. Hoe kan een jongen uit Rutten nu
jeugdprins worden in Haren? Sommigen denken misschien dat de
Katteköp hun territorium willen uitbreiden en hun terrein op
Tongers grondgebied willen vergroten. Wel, niets is minder waar.
We blijven opereren binnen de grenzen van ons huidig narrendom.
Hoe komen we dan tot Yenthe als jeugdprins? Wel, dat wordt al
snel duidelijk wanneer we u vertellen dat zijn papa in Widooie
woont. Daar vertoeft Yenthe samen met zijn jongere broer geregeld
in de Hamtstraat. Als we u dan ook nog vertellen dat Benny dit
seizoen prins is van de Ridders van de Katteköp, dan is de cirkel
helemaal rond.
Yenthe en zijn broer Yorben gaan naar school in de gemeentelijke basisschool Tumuli in Koninksem,
waar hij nu in het zesde leerjaar zit. Volgend schooljaar zal hij daar de schoolbanken moeten verlaten
en naar het middelbaar onderwijs trekken. Welke keuze hij zal maken, is nog niet echt duidelijk, al heb ik
opgevangen dat hij graag loonwerker wil worden. Een echte boekenwurm is hij alvast niet, maar hij haalt
wel goede punten. Misschien dat de zorgzaamheid van mama hier voor iets achter zit…
Yenthe werkt heel graag in de tuin en hij rijdt met veel plezier het gras af met de zitmaaier. Een
zitmaaier van John Deere ... een passie van onze jeugdprins. Hij verzamelt miniaturen van deze
landbouwvoertuigen, zijn lievelingskleur is (toeval of niet) groen, zijn prinsenkostuum is ... ja, ook groen.
En op de jaarorde van de Katteköp prijkt dit jaar…. het logo van John Deere.
Yenthe is een bezige bij met veel interesses. Hij heeft paard gereden, maar deze hobby heeft hij aan de
kant geschoven om zich volledig te kunnen geven op het voetbalveld. Je bent echter geen Ruttenaar als
je niet betrokken bent bij de jaarlijkse Sint-Evermarusfeesten. Ook Yenthe neemt deel aan dit
schouwspel en 1 keer per jaar bestijgt hij dus wel nog het paard om deel uit te maken van de groep van
de Haccouren. Dit jaar zal hij dit al voor de 7de maal doen. Wat het voetbal betreft, staat hij bij de U10
(eerste jaars preminiemen) op het veld van F.C. De Zwaluw in Vechmaal als verdediger opgesteld en
probeert hij het beste van zichzelf te geven op de wekelijkse trainingen en matchen. Verder is hij
gepassioneerd door wielrennen en veldrijden. Met broer Yorben en papa trekken ze graag naar
wedstrijden, waar ze ook wel eens op de foto gaan met deze sportmannen. Yenthe’s favorieten (hoe
kan het ook anders) zijn Sven Nijs en Tom Boonen. Naast dit alles is Yenthe ook bezig met muziek. De
appel valt niet ver van de boom denken we dan maar. Zo heeft Yenthe zijn eigen toestellen om muziek
te draaien en de meeste van deze muziek is… carnavalsmuziek.
Carnaval zit bij Yenthe als het ware in het bloed. Hij treedt in de voetsporen van zijn opa, nonkel en
peter (Ridders van Morepoit tot Bukeberg) en aan mama’s kant zijn nonkel Kris, tante Elke en hun
gezinnetje aangesloten bij de carnavalsvereniging De Sjoemelère uit Vlijtingen. Zelf is Yenthe ook al
actief binnen het carnaval en neemt hij deel aan carnavalstoeten. Sedert 2 jaar is hij lid van de gekende
Tongerse carnavalsvereniging De Charlies, die met hun allegaartje van fietsen graag geziene gasten
zijn op tal van carnavalstoeten. Zo mocht we ook vernemen dat hij zodra het carnavalseizoen nadert,
begint met het knutselen van prinsensteken (hoeden), miniatuur carnavalswagens en maakt hij samen
met Yorben lange tekeningen van allerlei mogelijke fantasierijke wagens.
Met dit alles in het achterhoofd, moesten de Ridders van de Katteköp dus niet lang twijfelen. Zoals u
eerder in dit boekje kon lezen, waren de plannen van de Katteköp ambitieus. Papa Benny was vrij snel
overtuigd, maar om alle neuzen in eenzelfde richting te krijgen en het plan te doen slagen, was er toch
een extra inspanning nodig. Extra besprekingen en overleg moesten georganiseerd worden en de
speciale troepen werden ten strijde geroepen. Op een kille en sombere vrijdagavond was de redding
nabij en kregen we het verlossende antwoord. Groen licht voor de 40 ste jeugdprins van Haren.… De
Katteköp konden weer opgelucht ademhalen en één flesje (na het eerste werd er gestopt met tellen)
werd gekraakt.
Dat de Katteköp geslaagd zijn in hun opzet en dat u dit wist te waarderen, hebben we op zondag 27
januari gemerkt bij de aanstelling van Yenthe I als 40ste jeugdprins van het Narrendom Haren. Na de
geslaagde aanstelling van papa, Benny I, was het ook op zondag voor Yenthe een schot in de roos! Het
was alvast een hoopgevende start, dat hopelijk een positief verlengstuk krijgt op zondag 24 februari.
We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden onze prinsen gunstig gezind zijn en dat de enige
regen die dag er eentje van snoep mag zijn. De Ridders van de Katteköp zullen alles doen om hun
prinselijke hoogheden een fantastisch seizoen te bezorgen en wensen Yenthe I als 40 ste jeugdprins dan
ook alle succes toe!

