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Vóór de vakantie zijn we achter de schermen druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het 

Keinderkupkesfestival 2015 dat dit jaar in Bokkendonk wordt gehouden. En nu is het tijd om onszelf 

aan u te presenteren. Het motto is bekend, het logo is klaar dus we kunnen aan de slag. Deze eerste 

nieuwsbrief die vanaf nu regelmatig zal verschijnen is daarvan het resultaat. Wij hopen dat u hem met 

plezier zult lezen! 

Gestelse jeugd wordt 44! 

In 2015 is het precies 44 jaar geleden dat de Gestelse Jeugd Prinsen Club  werd opgericht. 

4 keer 11 jaar jeugd- en jongerencarnaval in Bokkendonk. Dat moet natuurlijk gevierd worden! En dus 

komen alle jeugdprinsenclubs uit de omgeving op 8 februari 2015 naar ons mooie Bokkendonk om dat 

jubileum met ons mee te vieren. Op die datum is JJK Bokkendonk gastheer (of zoals u wilt gastvrouw) 

van het Keinderkupkesfestival.   

 

Keinderkupkesfestival: een jarenlange traditie 

Het Keinderkupkesfestival is een jarenlange traditie, waar jeugdprinsenclubs op zondag, een week 

voor carnaval, bij elkaar komen om alvast in de stemming te komen voor het feest der feesten, wat 

carnaval voor ons Brabanders natuurlijk is. Het Keinderkupkesfestival is een feest voor en door 

kinderen. Na een optocht door de wijk presenteren verschillende jeugd prinsenclubs uit de regio zich 

aan elkaar. Door middel van het uitvoeren van een liedje (bestaand of zelfgeschreven) strijden de 

JPC’s in De Huif tegen elkaar om de felbegeerde Keinderkop. Naast de zaaloptredens door de jeugd 

prinsenclubs kunnen de hofkapellen het muzikaal tegen elkaar opnemen tijdens een kapellenrodeo. 

Dun Bok hè ut 44-us: het verhaal achter het motto 

 

 Quarantaine dreigt voor Bokkendonk 

 

In Bokkendonk is lichte paniek ontstaan nu bekend is geworden dat steeds meer bokken en bokkinnen geveld zijn door een 

geheimzinnig virus. Waar een paar jaar geleden de Q koorts nog zijn tol eiste onder de Brabantse geitenhouders, lijken nu de 

bokken aan de beurt te zijn. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt onder de naburige dorpen worden uit 

voorzorg anti virus kits uitgedeeld. Daarmee hopen de Bokkendonkers een quarantaine te voorkomen. 



Ook de organisatie van het KKF dat op 8 februari 2015 in Bokkendonk wordt gehouden maakt zich grote zorgen over de 

gezondheid van haar deelnemers. Zij adviseert daarom de jeugdige prinsen, prinsessen en raden om passende 

voorzorgsmaatregelen te nemen voordat ze naar De Huif komen.  

Wees dus gewaarschuwd voor het KKF 2015, want … Dun Bok hè ut 44-us! 

 

Club van vieren: donateurs gezocht! 

Het organiseren van zo’n geweldig feest is een hele klus. Vandaar dat wij door middel van deze 

nieuwsbrief ook wenden tot eventuele sponsors. Wij willen de Gestelse jeugd namelijk een feest 

aanbieden dat zijn weerga niet kent en waar iedereen de komende 44 jaar over napraat. Om dat feest 

financieel mogelijk te maken zijn wij op zoek naar donateurs. Kleintjes en grote, dat maakt ons niet uit. 

Elke 44 cent, 4 euro 44, 44 euro of (we durven het bijna niet te vragen) 444 euro is welkom zodat we 

er straks met elkaar een geweldig feest van kunnen maken. Ons bankrekeningnummer  

Op naar de 11 deelnemers… 
 
Den Dungen, Drunen, Esch, Helvoirt, Hilvarenbeek, Rijen, Rosmalen, Vlijmen en Vught hebben 

inmiddels allemaal positief gereageerd op onze uitnodiging voor de eerste informatieavond op 

woensdag  29 oktober aanstaande in De Huif. Natuurlijk gaan we ervan uit dat deze dorpen ook op 8 

februari van de partij zijn. Met Sint-Michielsgestel erbij staat het aantal deelnemers daarmee op 10. 

Wil jij met je dorp het eerste elftal compleet maken? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het 

secretariaat!     

 

Programma 39e KKF 8 februari 2015 

Ontmoetingscentrum De Huif - Sint-Michielsgestel 

 

10.00 uur  Ontvangst 

11.00 uur  Officiële opening 

  Introductie van de deelnemende dorpen 

Liedje/optreden JPC Bokkendonk 

Gezamenlijk zingen KKF lied 

12.11 uur Klaarmaken voor de optocht 

12.30 uur  Start optocht 

13.15 uur  Gezamenlijke lunch 

14.11 uur  Start middagprogramma: 

zaaloptredens en kapellenrodeo 

17.00 uur  Prijsuitreiking 

17.15 uur  Optreden winnaar KKF 2015  

17.30 uur  Afsluiting 

18.00 uur  Einde 
 

(kolom links) 

Op zondag 8 februari 2015 is Bokkendonk de trotse gastheer van de 39e editie van het 

Keinderkupkesfestival. Wij mogen deze keer de organisatie op ons nemen, mede naar aanleiding van 

het 44 jarig jubileum van onze Jeugdprinsenclub. 

Secretariaat 

Het Hof 2  

5291 NL Gemonde 

tel. 06-41014026 

l.moseman@outlook.com 

mailto:l.moseman@outlook.com


 

Bankrekening 

NL86 RABO 0148 0407 80 

 

www.keinderkupkesfestival.nl 

Agenda 

Woensdag 29 oktober 2014 - De Huif:  Bijeenkomst deelnemende dorpen (aanvang 20.00 uur) 

Zaterdag 8 november 2014 - De Huif: Verkoop Anti Virus Kits tijdens Bokkendreun 

Zondag 4 januari  2015 - De Huif: Verkoop KKF -pins tijdens Dun Urste Zondag 

Zondag 8 februari 2015 - De Huif: 39e KKF 

http://www.keinderkupkesfestival.nl/

