Prins 2017 van het Narrendom Haren – NIELS I
Nadat prinses Sanne tijdens het vorige carnavalseizoen meer dan
bewezen heeft dat vrouwen ook met succes de scepter van het
Narrendom Haren kunnen hanteren, is het ondertussen opnieuw de
beurt aan een man. Prins Niels I werd op 11 februari in een overvolle
ste
narrentempel geïntroniseerd als 46 prins van de Ridders van de
Katteköp. Graag willen we hem even kort aan u voorstellen.
Niels Lenaers, 29 jaar jong, is geboren en getogen in de Kortessemse
deelgemeente Zammelen, waar hij als zoon van Nicole Jardin (met
Harense roots) en Johnny Lenaers zijn mannetje moest staan als de
jongste van vier kinderen. Of mogen we misschien toch stellen dat hij
als jongste het “pooneke” van het gezelschap was? Hij bracht in
Zammelen alvast een fijne jeugd door en hij groeide er op samen met
zijn jeugdvrienden. Hij was er eveneens actief in de lokale
jeugdvereniging KZJ, waar hij nadien ook leider werd en een luisterend
oor was voor vele jongeren.
Hoewel hij aan de middelbare school met succes afstudeerde als apotheekassistent, sloeg hij een heel
andere richting in. Eén van zijn vrienden wilde graag deelnemen aan de selectieproeven voor het Belgische
leger. Omdat deze niet alleen wilde gaan, besloot Niels om hem gezelschap te houden en dan kan je
natuurlijk zelf ook evengoed meedoen, in plaats van een dag met je vingers te draaien. Niels werd, in
tegenstelling tot zijn vriend, meteen geselecteerd en kon de job van zijn voorkeur doorgeven.
Tankchauffeur… En dat werd het, maar dat hij als 17-jarige geen rijbewijs had, was hij per toeval vergeten
door te geven. Nu ja, vergeten? Het is natuurlijk ook een manier om gratis aan je rijbewijs te geraken. Na vier
jaar in den troep gelegen te hebben, hoorde hij toch de roep van zijn ware liefde.
de
Sinds zijn 16 was hij namelijk actief in de horeca, waar hij in een restaurant zorgde voor de bediening van
de
het cliënteel. Vanaf zijn 19 was hij ook terug te vinden in Taverne De Bron in Bommershoven, waar hij
blijkbaar zijn hart verloren heeft. Hij besliste dan ook definitief om af te zwaaien in het leger en sinds 1 januari
2008 is hij patron van Taverne De Bron. Daar is hij een duvel-doet-al: zowel achter de toog, het fornuis als de
frietketel kan je terugvinden.
Onze nieuwe prins is dan wel een harde werker, maar bovenal ook een levensgenieter, of het nu alleen is of
in groep. Een kaartje leggen (met een vögelke soes en op tijd en stond een sigaret) is één van zijn hobby’s.
Samen met vrienden op maandag, als afsluiter van de werkweek op zondagnacht of op één de vele
kaartavonden in het najaar, het maakt niet uit, een paar boomkes troeven dat laat hij niet aan zich voorbij
gaan.
Ook culinaire laat hij zich graag verwennen, want het moet natuurlijk niet altijd uit eigen keuken zijn. Van
boerenkost, een extra spicy thai (al slaat het misschien wel eens op de maag) tot een michelinsterretje (of
drie), hij weet het allemaal te appreciëren. Van een frisse pint tot een uitstekende wijn of een digestiefke, als
het maar gezellig is, dan weet het hem zeker te bekoren.
Ook pakt hij graag zijn valiezen om naar andere oorden te trekken. Zo zag hij al heel wat mooie stukjes van de
wereld zoals onder andere Bali en Jordanië. Of het mag ook wat winterpret zijn: samen met een bende
vrienden op de skilatten staan. Of was het meer voor de après-ski en sfeermuziek van Rob Ronalds? Het
moet alvast de moeite lonen, want als erover gesproken wordt, dan is er steeds ambiance in het gezelschap.
Nu ja, het fijne weet ik er ook niet van… what happens on vacation, stays on vacation zeker?
De Ridders van de Katteköp hadden het al even in de gaten; Niels is uit het juiste hout gesneden! Alle
voortekenen waren erg gunstig: vanaf dag één is hij net als zijn voorgangers één van onze hoofdsponsors,
waar er feest moet gevierd worden, is hij van de partij en als hij zelf een feestje bouwt, is de ambiance nooit
ver zoek! Bovendien werd er in de wandelgangen al wel langer gefluisterd dat Niels de droom koesterde om
ooit de scepter van het Narrendom Haren ter hand te nemen.
Men moet het ijzer smeden als het heet is en dus werd er een afvaardiging van onze vereniging op missie
gestuurd en alles werd voorbereid om onze kandidaat-prins te overtuigen, al is het als uitbater van een
horecazaak natuurlijk niet evident om prins carnaval te worden. Dankzij de steun van zijn familie en personeel
zag Niels echter toch de kans om zijn droom waar te maken! Onze opdracht werd dus vrij snel en met succes
afgerond, in die mate zelfs dat Niels onmiddellijk besliste om ook toe te treden tot de Raad van Elf van de
Ridders van de Katteköp.
We zijn ervan overtuigd dat prins Niels I het beste van zichzelf zal geven en Haren op zijn grondvesten zal
doen daveren! We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden onze prinsen gunstig gezind zijn, zodat ze
op zondag 12 maart onder een stralende zon, met een heuse regen van snoepgoed doorheen de straten van
het Narrendom kunnen trekken.
ste
Wij wensen prins Niels I dan ook alle succes toe en een fantastische apotheose van het 46 Harense
carnavalseizoen!

