
Jeugdprins 2014 van het Narrendom Haren – WOUT I 
 

In hun zoektocht naar een nieuwe jeugdprins hebben de 
Katteköp geflirt met de grenzen van hun Narrendom. Vlakbij de 
grens met Jesseren werd er een jongeman bereid gevonden om 
de scepter over te nemen van Yenthe I en alzo de leiding te 
nemen over het kindercarnaval in Haren.  

Wout – die op 8 janauri zijn 11
de

 verjaardag vieren mocht – werd 
in 2003 geboren en is de zoon van Bart Willems en Carina 
Cleynen. Sedert 2009 woont Wout met zijn papa Bart en dienst 
partner Nathalie Baldewijns in Haren. Toeval of niet, onze 
nieuwe jeugdprins is woonachtig naast de ouderlijke woonst van 
zijn collega prins Jos II. Om de week ruilt hij Haren echter in 
voor Brustem, waar hij zijn tweede thuis heeft bij mama Carina 
en haar partner Frederic Vanderstraeten. 

In de Vrije Basisschool Sint-Rita te Sint-Truiden gaat Wout naar 
school. Daar zit hij nu in het vijfde leerjaar. Hij mag dan wel 

geen boekenwurm zijn, maar zijn schoolresultaten zijn meer dan behoorlijk. Wanneer we vragen 
naar zijn lievelingsvakken, blijkt zijn voorkeur eerder uit te gaan naar cijfers dan naar letters. 
Concrete toekomstplannen heeft hij nog niet, maar daarvoor heeft hij natuurlijk nog voldoende tijd.   

Wout is erg gepassioneerd door de gekende Deense kunststofblokjes ‘Lego’. Hij is er werkelijk zot 
van en heeft maar liefst een hele speelkamer vol met ‘Lego’. Het gaat dan vooral om treinen en de 
gebouwen die we langs de spoorwegen aantreffen. Hij kan er zich werkelijk uren mee amuseren. In 
2013 werd er zelfs een uitstap gedaan naar ‘Legoland’ in Denemarken.  

Op sportief vlak is Wout sedert korte tijd actief bij Basketbalclub Nieuwerkerken BC. Daar neemt hij 
twee keer per week deel aan de trainingen en op zaterdag worden de wedstrijden gespeeld. 
Daarnaast gaat hij ook graag vissen op forel, zelfs wekelijks als het van hem afhangt.  

Op culinair vlak valt de jeugdprins ook te bekoren. Het hoeft voor hem geen frietje van de frituur te 
zijn, al kan hij bouletten in tomatensaus met puree best wel smaken. Het mag voor hem gerust wat 
meer zijn... Een avondje Grieks in Le Greco in Sint-Truiden, of aan tafel bij Mondevino in Borgloon, 
of wat dacht je van restaurant Het Gebaar van Roger van Damme in Antwerpen.  

Wanneer hij dan toch eens thuis is, dan houdt hij zich onder andere bezig met het zoeken naar en 
beluisteren van liedjes op Youtube van onder andere Stromae en Macklemore. Of hij speelt een 
spelletje Minecraft op zijn tablet, waarbij het de bedoeling is om objecten te bouwen met 
kubusvormige materialen en grondstoffen die eerst verzameld moeten worden in het landschap 
waarin de speler zich bevindt.  

Op vakantie heeft onze jeugdprins dan weer andere interesses. In plaats van in het zwembad te 
duiken of in de zon te liggen, gaat hij tussen en onder de struiken op zoek naar diertjes zoals 
salamanders, … .  

Op vlak van carnaval heeft Wout nog weinig ervaring, maar daar zal in de loop van het 
carnavalseizoen vast en zeker verandering in komen. De Ridders van de Katteköp zullen hem en 
zijn familie op sleeptouw nemen en onderdompelen in de echte Harense carnavalsfeer. Aan 
enthousiasme is er bij Wout en zijn familie alvast geen gebrek. Toen hem de vraag gesteld werd 
om jeugdprins van het Narrendom Haren te worden, ging hij meteen volledig uit zijn dak! 

Dat de Harense jeugdprinsenaanstellingen gewaardeerd worden, hebben we op zondag 16 
februari gemerkt bij de aanstelling van Wout I als 41

ste
 jeugdprins van het Narrendom Haren. Na 

een geslaagde prinsenaanstelling op zaterdag, was het ook op zondag weer een schot in de roos 
met een ruime belangstelling van zowel kinderen als volwassenen! Het was een hoopvolle start 
voor de nieuwe prinselijke hoogheden van Haren.  

Wout gaat er mijn zijn ouders alles aan doen om er een onvergetelijk carnavalseizoen van te 
maken. Samen met grote prins Jos II gaan ze alvast zorgen voor een spetterende apotheose van 
de 43

ste
 Harense Carnavalstoet op zondag 16 maart.  

We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden onze prinsen gunstig gezind zijn en dat ze onder 
een stralende zon mogen zorgen voor een heuse regen van snoepgoed. Wij wensen jeugdprins 
Wout I als 41

ste
 jeugdprins dan ook alle succes toe! 

 


