Prins 2010 van het Narrendom Haren – JEROEN I
Al geruime tijd geleden heeft de huidige prins zich aangesloten
met de Ridders van de Katteköp. Van kindsbeen af koesterde hij
al de droom om ooit prins te worden in Haren. Het realiseren
van deze droom was echter niet zo evident…
De
carnavalsmicrobe had zich echter goed genesteld en de
incubatieperiode is wat langer uitgelopen dan verwacht, maar
het is er uiteindelijk toch van gekomen.
In die lange inloopperiode bij de Katteköp heeft Jeroen de
Katteköp kunnen overtuigen van zijn carnavalsgekheid. Jaarlijks
was hij “ceremoniemeester” van dienst (waarvoor hij nu
loopbaanonderbreking genomen heeft) en stelde hij zijn stem
ter beschikking op de activiteiten van de Harense
carnavalszotten. Sedert kort heeft hij ook de taak van
penningmeester op zich genomen. Een functie die toch wel wat
werk vraagt en die hij ook zeer ernstig neemt, want om jaarlijks
een mooie stoet te organiseren zijn er flink wat financiële middelen nodigen en dus beschik je maar
best over een strenge en creatieve penningmeester.
De onderhandelingen om 39
kannen en kruiken.

ste

prins van Haren te worden liepen heel vlot en al snel was alles in

Jeroen is een geboren en getogen Harenaar en is woonachtig op de Tongersesteenweg te Haren.
Daar zit hij thans nog op hotel in het ouderlijke nest.
Beroepshalve is Jeroen architect en werkzaam in een architectenbureau te Kuringen, waar hij zijn
stageperiode gelopen heeft en nu nog steeds werkzaam is. Hij moet daar zijn mannetje staan
tussen drie vrouwelijke collega’s…
Naast zijn professionele bezigheden is Jeroen nog actief op vele vlakken. Sedert 2007 “zetelt”
Jeroen in de Loonse gemeenteraad en maakt hij deel uit van een aantal adviesraden. Dit alles doet
hij met veel plezier en inzet voor onze Lonenaar.
Jeroen is blijkbaar vatbaar voor microben, want sinds zijn achtste levensjaar is hij gebeten door de
muziekmicrobe. Van in zijn kinderjaren – en nu nog steeds – is hij lid van de plaatselijke
muziekvereniging “De Ware Vrienden” uit Bommershoven die al onafgebroken 39 jaar deelneemt
aan onze Harense carnavalstoet. Jaarlijks heeft Jeroen met de fanfare de stoet geopend vanop de
eerste rij met zijn trommel. Dit jaar maakt hij echter een grote sprong naar de laatste plaats in de
stoet. Naast de muziekverenging van Bommershoven maakt Jeroen ook al geruime tijd deel uit van
de Harmonie “Ons Verlangen” uit Beverst, waarmee hij in de afgelopen 7 jaren al tal van optredens
in binnen- en buitenland verzorgd heeft.
Naast dit alles staat Jeroen ook altijd klaar om andere mensen een plezier te doen. Hiervoor stelt
hij zijn vocale en instrumentale capaciteiten graag ter beschikking.
Van een bezige bij gesproken…
Jeroen heeft echter in zijn agenda wel altijd een gaatje vrij om zich te ontspannen en plezier te
maken. Waar het feest is, is Jeroen van de partij. Een glaasje bubbels of goudgeel gerstenat kan
hij moeilijk afslaan en om een danspasje te placeren is hij ook niet verlegen.
Als 39

ste

prins van het Narrendom Haren zal hij er dit jaar dan ook een feestjaar van maken!

De Ridders van de Katteköp wensen hem alvast bijzonder veel succes toe, meer speciaal tijdens
ste
de 39 carnavalstoet die op zondag 28 februari door de straten van het Narrendom Haren trekt.

