Persbericht: Jeugdprinsenpaar van “J.K.V. De Krielkes” 2019

Jeugdprins Raf I en jeugdprinses Veerle
Zondag 6 januari 2019 werd tijdens de drukbezochte jeugdbontemiddag in
gemeenschapshuis Reigershorst de nieuwe jeugdprins Raf 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 waarbij het prinsenpaar
tevoorschijn kwam via een Get the Picture foto.
Na de slotact werden de artiesten van de slotact gevraagd om te helpen met de onthulling
van het prinsenpaar. Na enkele vragen werd steeds een gedeelte van een de grote foto
zichtbaar. Uiteindelijk was het duidelijk dat Raf I de nieuwe prins is van JKV de Krielkes
en dat hij samen voorop gaat met zijn prinses Veerle als 34ste jeugdprinsenpaar van De
Krielkes.
De nieuwe jeugdprins is de 11 jarige Raf Nouwen en woonachtig op de Ahrensburgerstraat
in Eind. Hij zit op basisschool De Tweesprong en zijn hobby’s zijn voetballen bij Eindse
Boys, dingen doen die niet mogen en rondgapen. Vastelaovendj veerder in hart en nieren.
Jeugdprins worden van de Krielkes was zijn grote droom!
Als prinses heeft hij Veerle Steeghs aan zijn zijde. Veerle is 11 jaar, heeft een zusje Benthe
en woont aan de Steutenweg in Eind. Ook zij zit op basisschool De Tweesprong. Haar
hobby’s zijn voetballen bij de Eindse Boys, trampoline springen en is ook graag met haar
handen bezig tijdens het knutselen!
Het prinsenpaar wordt bijgestaan door vorst Roel van Hout, adjudante Vera Heijnen en
natuurlijk de hele jeugdraad.
Het komende vastelaovundj seizoen zal hij over het Krielkes-rieek regeren met zijn devies:
“Nôw

ff neet springe of balle,
deeze vastelaovendj gaon vae knalle!”
Het jeugdprinsenpaar heeft de “orde van de hendjige hendjes” ingesteld.
Op zaterdag 19 januari is de jeugdprinsereceptie in Café Zaal Bi-j Le-nie, aan de Kruisstraat
53 te Eind. Aanvang 18.00 uur. Aansluitend vindt de hosavond voor de jeugd plaats met
daarin ook de bekendmaking van het jeugdboerebruidspaar 2019.

