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Op de laatste zondag van oktober 2011 was het weer 
verzamelen geblazen voor de traditionele zitting van de 
derde leeftijd.  De talrijke aanwezigen mochten weer 
genieten van een mooi gevuld programma.  

Het hoogtepunt van de namiddag is natuurlijk de 
aanstelling van het nieuwe prinsenpaar van de derde 
jeugd, waarvoor de presentator zoals steeds een 
spontane oproep doet bij de aanwezigen. Het was weer 
erg spannend en er moest bijna een smeekbede 
afgestoken worden om iemand te vinden, maar het was 

Georges Clerinx uit Haren die de bühne besteeg en werd aangesteld als Georges I. Een prinses 
van de derde leeftijd werd er die namiddag niet gevonden. Het was wachten tot zaterdag 4 februari 
tijdens de prinsenaanstellingen om de prinses van de derde jeugd aan te stellen. Het was Georges 
dan toch gelukt zijn echtgenote te overtuigen en terecht fier zijn de Katteköp dan ook dat ze met 
Cilla I opnieuw een prinses van de derde jeugd hebben.  

Georges is afkomstig uit Haren en vond zijn geliefde binnen ons narrendom, namelijk in Widooie. 
Het was Cilla van wie hij het hard veroverde. Cilla kreeg als meisjesnaam bij haar geboorte de 
naam Celestine, maar die naam werd blijkbaar al lang geleden ingeruild voor een modernere 
versie aldus Georges. Het is zelfs  zo lang geleden dat niemand - buiten de directe familieleden 
van Cilla - mij wist te vertellen wat haar meisjesnaam was.  

Georges en CIlla hebben 39 jaar van hun actieve leven doorgebracht op de kasteelhoeve 
“Borgerhof” te Piringen. Ze woonden er in een deel van het kasteel, meer bepaald in een gedeelte 
van de toren. Ondertussen hebben zij er plaats gemaakt voor een heus architectenbureau en 
hebben ze hun intrek genomen in de gekende hoeve aan de Tongersesteenweg in Haren. 

Wanneer ik vraag naar wat hun bezighoudt in de vrije uurtjes die ze hebben, begint Georges 
volmondig te praten. Hij is nog veel aan het werk op de boerderij natuurlijk, maar buiten uit heeft hij 
ook zijn hobby’s. Op zondagmorgen springt Georges op zijn (koers)fiets en maakt hij mooie 
fietstochten. Na zijn fietstocht in de voormiddag trekt Georges op pad voor zijn tweede hobby. Hij 
trekt dan rond in akkers en weides met zijn metaaldetector. Als lid van de Nationale Vereniging van 
Detectoramateurs gaat hij zelfs op wedstrijd in het buitenland zoals reeds het geval was in Italië en 
Engeland. Zijn volgende trip naar Italië in mei is zelfs al geboekt. Wanneer ik vraag wat hij dan 
concreet zoal gevonden heeft, haalt hij spontaan een aantal vondsten tevoorschijn waaronder een 
muntstuk met de beeltenis van Napoleon en wat romeinse munten.  

Cilla - die tijdens het interview rustig de patatten aan het jassen is - zegt dat ze zelf niet veel 
hobby’s heeft aangezien er hiervoor nooit veel tijd was. Ze is nog steeds druk in de weer in het 
huishouden en wanneer ze wat tijd heeft gaat ze met plezier kienen samen met de vrienden van de 
lokale seniorenvereniging. 

Ook op carnavalsvlak heeft vooral Georges al de nodige ervaring. Zijn vader Jean Clerinx ging 
hem als prins van de derde jeugd maar liefst twee maal voor, namelijk in de seizoenen van 1983 
en 1989. Georges slaagde er in tegenstelling tot zijn vader echter wel in zijn echtgenote te 
overtuigen om hem te vergezellen als prinses. Georges heeft eveneens heel wat jaren 
meegetrokken in de Harense carnavalstoet samen met de voormalige Harense carnavalsgroep de 
Fietsende Clows en hij herinnert zich zelfs ook nog dat hij samen met de carnavalsgroep de Roze 
Punkers uit Piringen meedeed aan de carnaval in Haren. Cilla zelf zal op zondag 4 maart voor het 
eerst in haar leven deelnemen aan een carnavalstoet.  

De carnavalsmicrobe heeft zich bij de kinderen en kleinkinderen van Georges en Cilla ook goed 
genesteld. Zoon Johan is samen met zijn voltallige gezin lid van de Stroopmennekes uit Borgloon, 
waar kleinzoon Gert al twee jaar zorgt voor een heuse carnavalschlager. Voorheen was Johan 
bovendien lang actief bij de Fietsende Clowns uit Piringen en dit ook samen met zijn zus Els, die 
nu ook lid is van de Stroopmennekes. Als ik u zeg dat de levensgezel van Els de gekende 
(carnaval)DJ Benny is, kan het feestje al helemaal niet meer stuk.  

Wij wensen namens de Katteköp Georges en Cilla  nogmaals proficiat omdat ze meewerken aan 
het voorzetten van een mooie traditie in ons narrendom. Op zondag 4 maart zullen zij onder een 
hopelijk stralende zon de Harense carnavalstoet mee openen! 


