Persbericht: Jeugdprinsenpaar van “J.K.V. De Krielkes” 2017.

Jeugdprins Dajo 1 en jeugdprinses Benthe
Zondag 8 januari 2017 werd tijdens de drukbezochte jeugdbontemiddag in
gemeenschapshuis Reigershorst de nieuwe jeugdprins Dajo 1 uitgeroepen. Deze middag
waren er diverse optredens verzorgd door de kinderen, de majorettes van St. Lucie, de
Kwikstertjes, de fabeltjekrant en natuurlijk een ludieke slotact in de vorm van een
voetbalwedstrijd waarbij het prinsenpaar werd uitgeroepen.
De vreemde scheids stuurde met veel stampij alle spelers van het veld met een rode kaart.
Als laatste spelers bleven er in het veld slechts 2 spelers over: En zo stond daar de
jeugdprins Dajo Hermans en jeugdprinses Benthe Steeghs samen als 32ste jeugdprinsenpaar
van De Krielkes.
De nieuwe jeugdprins is de 12 jarige Dajo Hermans. Geboren in Nederweert-Eind en
woonachtig op de Kruisstraat in Eind. Hij zit op basisschool De Tweesprong. Zijn hobbies
zijn voetballen bij de Eindse Boys, alle voetbalwedstrijden bijhouden en verder alles
bijhouden wat ook maar enigszins met voetballen te maken heeft. En als hij dan tijd over
heeft gaat hij het liefst even een balletje trappen op het schoolplein. Hij is met zijn broertjes
Ravi en Zino ook bekend in de Nederweerter optocht als “de leef breurkes” en hebben er
meerdere prijzen in de wacht gesleept.
Als prinses heeft hij Benthe Steeghs aan zijn zijde. Benthe is 12 jaar, heeft een zusje Veerle
en woont aan de Steutenweg in Eind. Ook zij zit op basisschool De Tweesprong. Haar
hobbies zijn gitaar spelen en voetballen bij de Eindse Boys!
Het prinsenpaar wordt bijgestaan door vorst Ruben Verleg, adjudant Ries Feijen en
natuurlijk de hele jeugdraad.
Het komende vastelaovundj seizoen zal hij over het Krielkes-rieek regeren met zijn devies:
“Alle Kriele same eine kliek,
Deeze vasteloavundj weurtj sjiek, sjiek, sjiek!”
Het jeugdprinsenpaar heeft de “orde van ut meziekbelke” ingesteld.
Op zondag 12 februari is de jeugdprinsereceptie in Café Zaal Bi-j Le-nie, aan de Kruisstraat
53 te Eind. Aanvang 14.00 uur. Aansluitend vindt de hosmiddag voor de jeugd plaats met
daarin ook de bekendmaking van het jeugdboerebruidspaar 2017.

