Prins en Prinses van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren 2015
JACQUELINE I en JEF III
Dat het seniorencarnaval in het Narrendom Haren nog
hoge toppen scheert, bewijzen de Ridders van de
Katteköp jaarlijks op de laatste zondag van oktober. Ook
op 26 oktober was het in het Panishof weer verzamelen
ste
geblazen voor de 38 zitting van de derde jeugd. We
mochten weer een honderdtwintigtal senioren uit het
Narrendom Haren en omstreken verwelkomen om samen
met de Katteköp te genieten van een prachtig namiddag
vullend programma. Op de bühne volgden de optredens
elkaar vlot op. Niels, Martha en François openden de
zitting en warmden het publiek op voor artiesten als onze
Harense Jettie Pallettie, de tonpraters Els Clerinx en Eric Verheyen en last but not least Roger
Rubens, de zanger van de Marlets. De aanwezigen werden volledig ondergedompeld in een ware
carnavalssfeer. Door de Harense bakkers (Wathion en Milly) werden alle aanwezigen weer
verwend met een lekker stukje taart, waarvoor nogmaals onze welgemeende dank.
Tijdens de zitting nemen we traditioneel ook afscheid van het Prinsenpaar van de Derde Jeugd van
het vorige carnavalseizoen. Marguerite I (Latet) en Camille II (Swinnen) werden van hun attributen
ontdaan en met een lach en een traan namen ze afscheid van hun prinsenjaar. Met een tuiltje
bloemen en een goed flesje wijn werden ze door de Ridders van de Katteköp nogmaals bedankt
voor hun inspanningen gedurende het carnavalseizoen 2013-2014.
De tijd was aangebroken om een nieuw Prinsenpaar van de Derde Jeugd aan te stellen. In het
verleden moest de presentator zich wel eens overgeven aan smeekbedes en allerhande trucs
ste
bovenhalen om een prinsenpaar tevoorschijn te toveren. Met het 44
(jubileum)seizoen in
aantocht, was het echter wel te verwachten dat er achter de schermen bij de Ridders van de
Katteköp al het één en ander zou geregeld zijn. En inderdaad, er werd spontaan een opmars
ste
gevraagd voor het 32 Prinsenpaar van de Derde Jeugd. Onder een luid applaus bestegen Jef II
(Langenaeken) en Jacqueline I (Vanheusden) het podium om er de prinselijke attributen te
ontvangen en dit onder het goedkeurend oog van een afvaardiging van de Loonse gemeenteraad.
Jef zag het levenslicht in maart 1948. Een gedeelte van zijn jeugd bracht hij door in Duitsland, waar
zijn vader gelegerd was, om nadien weer in Widooie neer te strijken. In zijn zoektocht naar de ware
liefde strandde hij op een boogscheut van Widooie, namelijk in Piringen. Hier leerde hij de 3 jaar
jongere Jacqueline kennen. Ondertussen zijn Jef en Jacqueline al geruime tijd neergestreken in de
Loonse deelgemeente Jesseren, maar ook in De Panne hebben ze hun stekje om tot rust te
komen. Ook daar is ons Prinsenpaar van de Derde Jeugd een graag gezien gast.
Jef is tot aan zijn pensionering professioneel actief geweest in de verzekeringssector, terwijl
Jacqueline bediende was. Beiden hebben ze vanzelfsprekend ook hun hobby’s, waarvan het
carnaval een grote tijdsverslinder is.
Jef, Jacqueline en carnaval… Haast een onbegonnen werk om alles hierover neer te pennen, maar
het was Jef, die - samen met zijn toenmalige verloofde Jacqueline - mee aan de wieg stond van de
Ridders van de Katteköp. Beiden hebben ze de voorbije 43 jaar heel wat tijd en energie gestoken
in de werking van onze carnavalsvereniging en dit zowel in voor- als tegenspoed. Mede dankzij de
bijzondere en niet aflatende inzet van beiden staat het carnaval in Haren waar het nu staat. Het
idee (tussen pot en pint) om in Haren een carnavalstoet in te richten, dat ooit zo onrealistisch leek,
is ondertussen een geoliede machine: een volwaardige Raad van Elf en een heuse carnavalstoet
met naam en faam. De Ridders van de Katteköp zijn dan ook enorm fier dat ze Jef en Jacqueline
nog steeds in hun midden hebben. De carnavalsmicrobe heeft zich ondertussen ook flink in de
familiestamboom genesteld, want ze hebben al meer dan een dozijn prinselijke hoogheden
voortgebracht. Zelf mocht Jef in 2001 het hoogste schavotje van het Narrendom bekleden. Weinig
mensen kunnen op hun palmares schrijven dat ze alle 44 carnavalstoeten zo bewust en actief
meegemaakt hebben als Jef en Jacqueline, al strooide de gezondheidstoestand soms wat roet in
het eten.
Naast hun inzet voor de Katteköp zijn ze ook in het carnavalvierend Vlaanderen erg gekend door
hun engagement van meer dan 30 jaar in de Federatie Europese Narren Vlaanderen, waar Jef
mee getekend heeft aan de structuur van een goed uitgebouwde carnavalsfederatie in Vlaanderen
ten dienste van het carnaval.

Naast het carnaval hebben zowel Jef als Jacqueline natuurlijk ook andere interesses. Jef volgt al
enige jaren opleidingen voor grafische computerprogramma’s en hij is ook uitermate
geïnteresseerd in fotografie, waarvoor hij eveneens een opleiding volgt. Daarnaast is hij ook van
de personen die zich bezighoudt met het dialect van zijn geboortedorp Widooie, waarvoor hij ook
een uitgebreid fotoboek samenstelde. Jacqueline op haar beurt is graag creatief bezig en kan zich
uitleven tijdens het bloemschikken of tijdens de bijeenkomsten van de KVLV in Widooie.
ste

Op zondag 1 maart 2015 zullen Jef en Jacqueline de 44 Harense carnavalstoet, waaraan zij voor
ste
de 44 keer deelnemen, openen. We kunnen alleen maar hopen dat ons prinsenpaar onder een
stralende zon een massa toeschouwers mag begroeten naast het parcours. We kunnen u alvast
vertellen dat ze al het nodige gedaan hebben om de aanwezigen rijkelijk te voorzien van
strooigoed. Als we de geruchten mogen geloven, zou er wel eens een aanhangwagen aan te pas
moeten komen om alles te kunnen vervoeren.
We hopen met de Ridders van de Katteköp dat Jef en Jacqueline genieten van deze mooie dag en
dit jubileum als een bekroning zien van het harde werk en hun inzet voor de vereniging. De Ridders
van de Katteköp zullen kosten nog moeite sparen om deze mooie traditie blijven verder te zetten.
Aan Jef en Jacqueline heel erg bedankt voor alles en afsluiten kan ik slechts met één woord:
respect!

