
Prins 2006 van het Narrendom Haren – JOS I 
 

Dat er in de parochies Haren en Widooie de laatste jaren 
vruchtbare prinsengrond ligt is het minste wat je zou kunnen 
zeggen. Op zich is dat een prettige ervaring maar naar de 
toekomst toe zou er toch ook wat initiatief mogen komen van 
Piringen en Bommershoven. 
 
Maar goed, dit jaar is Jos Vanekan aan de beurt en we zijn er 
zeker van dat Jos alles in werk zal stellen om een goede prins 
van het Narrendom Haren te zijn. Feit is dat hij reeds een aantal 
jaren als lid van de Ridders van de Katteköp de nodige 
praktijkervaring heeft kunnen opdoen.  
 
Zijn carrière als carnavalist is hij begonnen in het jaar 1998 op 
het moment dat de zoon ( Kristof I) van zijn beste vriend en 
buurman, wijlen Johnny Volont, tot Jeugdprins van het 
Narrendom Haren werd aangesteld. Niet zo eens zo 

verwonderlijk als je weet dat van zodra iemand tot prins of jeugdprins verkozen is, er rond het 
ouderlijke huis tijdens de carnavalsperiode een nogal feestelijk sfeertje hangt. En ja, van het één 
komt natuurlijk het ander, en als het carnavalsvirus eenmaal toeslaat dan valt er nog weinig tegen 
te beginnen. En bij Jos was dat dus niet anders. 
 
Onze nieuwe prins werd, naar zijn eigen zeggen en dus geloven we dat maar, geboren in Sint-
Truiden, maar groeide later op te Borgloon op de Tongersesteenweg, tot hij op een zeker moment 
zijn ware liefde wist te vinden in de parochie Haren, of laten we maar zeggen zijn huidige 
echtgenote Gerda Douha. 
 
In 1984 vestigde hij zich vervolgens in de Tieckenstraat te Haren, terwijl het nieuwe gezin 
gezegend werd met drie kinderen, namelijk Bart, Kelly, en Nikki.  
 
Zoon Nikki werd in het jaar 2000 aangesteld tot Jeugdprins van het Narrendom Haren, terwijl 
tijdens het carnavalseizoen 2002-2003 dochter Kelly de scepter zwaaide als Prinses van De 
Strooplekkers.  
 
De typische carnavalssfeer is de laatste jaren dus bijna permanent aanwezig geweest in het gezin 
van onze nieuwe prins. 
 
Beroepshalve toert Jos als truckchauffeur dagelijks met zijn 40-tonner rond op het Europese 
wegennet, gaande van Frankrijk, Duitsland tot Italië. Vrachten ophalen op de ene plaats om ze 
vervolgens naar een andere bestemming te brengen. Zijn verste trip was tot nog toe Noorwegen. 
Prachtig land beweert Jos, maar toch gaat zijn keuze naar minder verre bestemmingen. Het is een 
job die hij graag doet, en ja, je hoort het zo vaak zeggen “Eenmaal truckchauffeur altijd 
truckchauffeur”. 
 
Meestal is hij een ganse week van huis weg, zodat de weekends dan ook het echte moment zijn 
om samen met zijn echtgenote Gerda te genieten van het leven. 
 
Van genieten gesproken. Vermits Jos zowat gans Frankrijk doorkruist heeft, is zijn liefde voor een 
lekker Frans wijntje in de loop der jaren begrijpelijkerwijze eveneens beginnen te groeien, en 
begeeft hij zich regelmatig tijdens de vakantiemaanden ook in de richting La Douce France. 
 
Thans staat hij voor een nieuwe uitdaging. Gedurende een vol jaar het Narrendom Haren 
vertegenwoordigen op alle plaatsen waar de Ridders van de Katteköp hun relaties trachten te 
onderhouden. Zeker geen vreemde situatie voor Jos, met dat verschil dat hij thans maximaal in de 
kijker zal staan. 
 
Maar wees gerust, eens Jos zijn keuze heeft gemaakt, dan gaat hij er ook 300 % voor. Het 
Narrendom Haren zal hem op 12 maart alleszins in topvorm aan het werk zien.                          
 
 


