
WIJCHEN, 8 februari 2020 – Vanavond is in een volle Zaal Sterrenbosch, Kimo Schuijffel op 

spectaculaire wijze gekroond tot jeugdprins Kimo. Samen met zijn adjudanten Guido Ermers & Sem 

Janssen vormen zij de jeugdprinsengroep 2020 van het Heldenjaar in het Urnerijk. 

Naast de bekendmaking van de nieuwe Jeugdprins werd tijdens deze feestavond, Wijchen op 

heldhaftige manier omgetoverd tot Urnerijk, zoals Wijchen tijdens de carnaval genoemd wordt. 

DJ Koen maakte er een spetterende feestavond van tot in de late uurtjes, afgewisseld met optredens 

van de feestpolitie, Duo FM 2.0, Duo moes en een verrassingsact van het liedje de toreador.  

Kimo Schuijffel is met 14 jaar de jongste jeugdprins van Wijchen. Toen hij in augustus benaderd werd 

door de jeugdcommissie van het Urnerijk hoefde hij ook niet lang over zijn gevolg na te denken. Hij 

koos zijn adjudanten; Guido Ermers en Sem Janssen, beide 15 jaar. De jongens zijn van kleins af aan 

al goede vrienden. Naast dat ze alle drie in de Saltshof wonen zijn ze ook actief op de voetbalvelden 

van de Woezik. Ze hebben daarnaast ook al ervaring met de carnaval; Sem zijn zus was page bij de 

jeugd van de Wozokotten, zijn opa was er grootvorst. Kimo zijn opa was 22 jaar geleden prins van 

Wijchen in het Bonnejaar en ook zijn zus is page geweest bij de jeugd van de Wozokotten.  

Kimo, Guido en Sem vormen samen de 15e jeugdprinsengroep van het Urnerijk sinds de oprichting 

van het Jeugd Urnekabinet (JUK), een commissie van het Urnekabinet welke zich inzet voor het 

openbaar jeugdcarnaval in het Urnerijk. 

 

De jeugdgroep heeft dan ook enorm veel zin in dit jaar en ze kunnen niet wachten om van elk bezoek 

weer een feestje te maken. Zij wensen heel carnaval vierend Wijchen en zijn omstreken een 

fantastisch heldenjaar toe! 

 
 

Foto: v.l.n.r: Adjudant Sem Janssen - Jeugdprins Kimo Schuijffel - Adjudant Guido Ermers. 
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