Jeugdprins 2020 van het Narrendom Haren – WOUTER IV
Een droom koesteren om jeugdprins te worden in het Narrendom Haren,
maar er zelf niet wonen, het zal je maar overkomen. Hoe dan ook, dromen
kunnen soms wel eens werkelijkheid worden, maar durven ook wel af en
toe een stille dood sterven.
Gelukkig ging de bal voor Wouter IV (Deborre) figuurlijk de juiste kant uit
en werd hij ter gelegenheid van de jongste jeugdprinsenaanstelling
officieel aangesteld als 47ste Jeugdprins van het Narrendom Haren.
Wouter zag het levenslicht in 2007 en is de zoon van Tom Deborre en
Mireille Leurs. Samen vormen zij een gezin en wonen ze in de
Kolmontstraat te Overrepen.
Wees gerust, het is niet zo dat de Katteköp Overrepen geannexeerd
hebben bij het Narrendon Haren, maar het is anderzijds ook niet de eerste
keer in het bestaan van de vereniging dat de prins of de jeugdprins niet
woonachtig is in één van de vier kerkdorpen. De Katteköp durven dus inderdaad wel eens even over de
grens hun slag slaan. Daar is trouwens helemaal niks mis mee. Integendeel, wanneer de leden van de
Raad van Elf binnen de afgebakende grenzen van het narrendom geen kandidaat prins of jeugdprins aan
de haak kunnen slaan, dan zijn ze bij wijze van spreken genoodzaakt om hun lokaas uit te werpen in een
naastliggende vijver. En jawel, daar hadden ze vrij snel beet en kon alles in gereedheid gebracht worden
om de nieuwe jeugdprins aan te stellen. Onze nationale politiekers zouden misschien best eens op stage
kunnen komen in het narrendom Haren.
Rechtstreekse banden met het Narrendom Haren heeft de nieuwe jeugdprins niet, maar daar tegenover
staat dat hij binnen het Harense carnavalsgebeuren ook weer geen “bleuke” meer is. De voorbije vier
jaar trok hij immers mee in de Harense carnavalstoeten. Eerst als lid van het Hoarens Lewaet en
vervolgens met de groep van de Elabaçavakes. Het stoettraject heeft voor hem dus zeker geen geheimen
meer en hij weet ook precies wat van hem verwacht wordt. Zo is hij is al een tijdje het goede maatje van
de jongste generatie Harense jeugdprinsen, die hem inmiddels de knepen van zijn opdracht in alle
geuren en kleuren hebben bijgebracht.
Qua afstamming uit een carnavalsfamilie kunnen we in het geval van Wouter niet meteen spreken,
hoewel zijn mama Mireille van de bijzonder carnavaleske Maaskant afkomstig is. De appel valt dus toch
weer niet zo ver van de boom.
Trouwens van appelen gesproken. Zijn ouders Tom en Mireille runnen in Overrepen een fruitteeltbedrijf
en daar steekt Wouter tijdens de vakanties graag een handje toe, zeker wanneer er met de Wiedeman
door de plantages mag gereden worden.
Om zijn vrije tijd op te vullen, speelt hij - zoals vele van zijn leeftijdsgenoten - graag op zijn Playstation,
hoewel we er toch ook voor de volledigheid bij moeten vertellen dat hij evenmin vies is van een flinke
fietstocht rond Overrepen en Jesseren, samen met zijn vrienden, wat blijkbaar volgens getuigen soms
niet zo best afloopt!
Zijn sportieve kwaliteiten kan hij dan weer kwijt bij Sparta Kolmont. Elk weekend staat hij er in de goal bij
U13 om zijn ploeg een clean sheet te bezorgen. Dat lukt uiteraard niet elk weekend, maar het ergste dat
hem kan overkomen is een kwetsuur waardoor hij zijn plaats als keeper moet afstaan . Mannekes hou je
dan maar gedeisd, want dan kan het stormen in het hoofd van Wouter. Dat hij een vurige supporter is
van 1ste ploeg van Sparta Kolmont ligt zowat voor de hand, maar Club Brugge is zijn favoriete Belgisch
ploeg. De beste, aldus Wouter, en wie durft het aan om hem tegen te spreken.
Wanneer we bij mama Mireille even peilen naar de culinaire voorkeuren van Wouter, dan mogen we
noteren dat hij graag uit eten gaat, maar dat hij een lekkere hamburger van McDonald’s ook best weet te
appreciëren.
Wouter zit momenteel in het 1ste middelbaar aan het VIIO Tongeren, waar hij de richting 1A Exploratie
met als keuzevakken Economics en Engineering met succes volgt. Zoals enkele Harense jeugdprinsen die
hem zijn voorgegaan, hoopt hij ooit af te studeren als ingenieur, maar in welke specialiteit dat zal
worden, staat momenteel nog niet vast. Maar wie weet, misschien bestaat er tegen die tijd een leerstoel
om carnavalsingenieur te worden. Dat zou pas knap zijn, als hij van zijn favoriete bezigheid zijn beroep
zou kunnen maken!

Als 47ste Jeugdprins gaat hij in ieder geval alle middelen in de strijd gooien om er het beste van te
maken. Samen met Prins Jelte I hoopt hij het Narrendom Haren ter gelegenheid van de 49ste Harense
carnavalstoet een spetterende apotheose te bezorgen!
Op zondag 8 februari heeft hij alvast kunnen proeven en genieten van een erg geslaagde kinderzitting
met een ruime belangstelling van zowel kinderen als volwassenen. Het was een prachtige start met
hopelijk een positief verlengstuk op 8 maart.
Als de weergoden nu nog iets moois in petto houden voor onze prinsen, dan zullen we samen andermaal
een onvergetelijke carnavalszondag mogen beleven. De Raad van Elf wenst Wouter in ieder geval erg
veel bijval toe!

