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Ondanks het feit dat het seniorencarnaval op vele plaatsen 
verdwenen is, meestal omwille van de afnemende belangstelling, 
blijven de Ridders van de Katteköp erin slagen om jaar na jaar de 
Paniszaal in Bommershoven goed te vullen, niet alleen met 
senioren maar ook met jongere mensen die het gewoon fijn vinden 
om samen een gezellige zondagnamiddag te beleven, eerder dan 
hun tijd voor een saaie TV door te brengen.  
Ook op 29 oktober 2017 werd in het Panishof wederom 
verzameling geblazen, ditmaal voor de 41ste Zitting van de Derde 
Jeugd. Het was fijn om bij de inschrijvingen vast te stellen, dat we 
andermaal een honderdtwintigtal belangstellenden uit het 
Narrendom Haren en omstreken zouden mogen verwelkomen om 

samen met de Katteköp te genieten van een prachtig namiddag vullend programma. Op de bühne 
volgden de optredens elkaar vlot op, maar in tegenstelling tot de vorige edities, werd wat men het  
officiële gedeelte noemt eerst afgehandeld alvorens met het showgedeelte te beginnen. 
De welgekende opmarsmuziek van de Katteköp weerklonk tegen de klok van 14 uur door de zaal en 
meteen zag je alle Katteköp in gelid springen om zich met een vlotte opmars naar het podium te 
begeven. Voorzitter Bart Martens opende de namiddag, dankte iedereen voor de grote opkomst en 
wenste alle aanwezigen uiteindelijk een fijne en amusante zondagnamiddag.  
Vervolgens werd het Prinsenpaar van de Derde Jeugd 2017, namelijk Christiane I en Charly I, op het 
podium verwelkomd om afscheid te nemen van de titel die ze een gans seizoen mochten dragen. 
Christiane en Charly werden uitvoerig bedankt en mochten vervolgens onder luid applaus het podium 
verlaten. Het moment was aangebroken om met spanning uit te kijken naar de nieuwe kandidaten. In 
tegenstelling tot wat er in verre verleden vaak gebeurde, moest er ook deze keer niet lang gewacht 
worden op de toekomstige Prins en Prinses van de Derde Jeugd. Twee mensen die al meerdere jaren te 
gast waren op deze feestnamiddag en derhalve ook goed wisten hoe alles in zijn werk zou gaan, zaten 
op het puntje van hun stoel om naar het podium te rennen, alhoewel spreker Jeroen reeds had 
aangekondigd dat er zich twee kandidaten op voorhand hadden gemeld. Van enige podiumstress viel in 
ieder geval niets te merken en zo kon bijgevolg het nieuwe Prinsenpaar van de Derde Jeugd 2018, met 
name Anny I (Berden) en Maurice I (Piron) met de nodige luister en voorzien van alle eretekens aan het 
publiek voorgesteld worden.    
Enfin, de Katteköp kunnen op dat vlak weer een jaartje op beide oren slapen, maar het behoort 
eveneens tot de goede gewoonte om deze beide personen ietwat uitgebreider voor te stellen. 
Anny en Maurice wonen beiden in de Stelstraat te Widooie en zijn buren van mekaar. Anny groeide op in 
Bommershoven, maar kwam na haar huwelijk met wijlen Ghislain Tits te Widooie wonen. Zij is 
ondertussen 63 jaar jong en geniet voor het overige van alle zaken die haar boeien. Naast de klassieke 
huishoudelijke taken gaat zij ook vaak wandelen en fietsen met haar buurman Maurice.  
Anny is eveneens lid van de KVLV van Widooie, maar doet daarnaast tweemaal per maand 
vrijwilligerswerk bij een aantal seniorenverenigingen in Tongeren, ook dit weer samen met Maurice. Hun 
taken tijdens dit vrijwilligerswerk zijn zeer uiteenlopend, gaande van het klaarmaken en het opruimen van 
de zaal, tot het opdienen van eten, enz. . 
De aandachtige lezer zal wellicht meteen opmerken dat Anny en Maurice meer dan gewone buren van 
mekaar zijn. Laten we het een duurzame vriendschap noemen, of zoals Maurice het met zijn onvervalste 
humor uitdrukt, een “plankrelatie”.  
Maurice groeide op in Tongeren en werkte als arbeider bij de stad Tongeren voor de dienst “Signalisatie 
en Feestelijkheden”, maar verhuisde een tiental jaren geleden naar Widooie, nadat zijn dochter er een 
huis had gekocht. Ondertussen geniet hij van een welverdiend pensioen en tijdens zijn vrije tijd beoefent 
hij een van zijn favoriete hobby’s, namelijk hout hakken en klaarmaken voor de kachel.   
Tot daar een kort verhaaltje over twee mensen die de dagen goed weten te vullen met hun vele 
bezigheden. 
Voor het overige mogen we stellen dat het andermaal een zondagnamiddag werd, rijkelijk gevuld met 
een aantal artiesten - waaronder onze gekende Harense tonpraatster - die samen borg stonden voor een 
hoge amusementswaarde en de lachspieren dus serieus op de proef stelden. ‘Meer moet dat niet zijn’ 
fluisterden de aanwezigen ons achteraf toe bij het verlaten van de zaal.  
Tijdens de pauze werden alle gasten traditioneel getrakteerd op een tasje verse koffie en een stukje 
lekkere taart, ons geschonken door de Harense bakkers Milly en Wathion, waarvoor nogmaals onze 
welgemeende dank. 
Tot zover het relaas over een erg geslaagde Zitting van de Derde Jeugd en om af te ronden wensen we 
Anny I en Maurice I in ieder geval op zondag 25 februari, wanneer zij als eerste van de groepen de 47ste 
carnavalstoet zullen openen, een onvergetelijke dag toe! Het is dit jaar nog vroeg op het seizoen 
wanneer de Harense stoet uittrekt, maar we rekenen met zijn allen op een droge dag met zo mogelijk 
een pril lentezonnetje. Da’s toch niet teveel gevraagd hé mensen! 


