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Vlak voor de feestdagen willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een fijne 

kerst te wensen en natuurlijk ook alle goeds voor een heel mooi en virusvrij 2015!  

 

Goed voornemen voor 2015: Vrijwilliger worden op het KKF 

De datum voor het Keinderkupkesfestival komt nu snel dichterbij. Achter de schermen werken we 

hard om er op 8 februari een heel mooi feest van te maken. Daarvoor zijn we nog op zoek naar 

vrijwilligers die zich op vrijdag 6, zaterdag 7 en/of zondag 8 februari willen inzetten voor een aantal 

taken. Deze taken kunnen zowel in de Huif  als daarbuiten zijn. Je kunt daarbij  denken aan: 

parkeerbeleid, garderobe, glazen ophalen, speelhoek begeleiden, enz. 

 

Heb je interesse en ben je 16 jaar of ouder? Stuur dan even een berichtje met je persoonlijke 

gegevens (vergeet je geboortedatum niet) naar ons secretariaat:  l.moseman@outlook.com en 

vermeld daarbij op welke tijden je aanwezig kunt zijn:  
 

Opbouwen op vrijdag  6 februari  (van 18:00 tot 22:00 uur) 

Opbouwen op zaterdag 7 februari (van  9:00 tot 13:00 uur)  

Tijdens KKF op zondag 8 februari  (van 8:30 tot 18:00 uur) 

Opruimen op zondag 8 februari (van 18:00 tot we klaar zijn) 

 

Laatste kans om KKF pins in de voorverkoop te bestellen 

Als blijvende herinnering aan het KKF 2015 hebben we een leuke pin laten maken. De kosten hiervan 

bedragen in de voorverkoop slechts 2 euro. Op het Keinderkupkesfestival zal deze speld verkocht 

worden voor 3 euro.  Wij willen clubs en deelnemers graag de gelegenheid geven om deze pin in de 

voorverkoop te bestellen. Dit kan door vóór 1 januari 2015 het aantal door te geven aan ons 

secretariaat via mail:  l.moseman@outlook.com . Bij binnenkomst op het Keinderkupkesfestival 

liggen deze pins dan voor jullie klaar. 
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Dun Urste Zondag  

Om ervoor te zorgen dat het caranavalsvirus niet te vroeg toeslaat heeft de organisatie van het KKF 

speciale Anti  4us kits in de handel gebracht. Tijdens Dun Urste Zondag  kun je zo’n praktisch kitje 

aanschaffen. Ook de unieke KKF pins zijn dan te koop en natuurlijk kun je je aanmelden als sponsor of 

vrijwilliger. Wij zien je  graag op 4 januari in De Huif om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe 

jaar en een geslaagd KKF in Bokkendonk! 

 

 
 

Sponsors nog steeds welkom 

Om zo’n geweldig feest te kunnen organiseren is veel geld nodig. Daarom is de organisatie nog 

steeds op zoek naar sponsors. Voor slechts 44 euro kunt u de Brabantse jeugd een geweldige middag 

bezorgen. En natuurlijk bent u voor dat bedrag zelf ook verzekerd van 2 exclusieve toegangsvaantjes, 

2 unieke herinneringspins en natuurlijk doen we er ook 2 anti 4-us kits  bij om te voorkomen dat u te 

vroeg in de ban komt van het carnavalsvirus! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL86 

RABO 0148 0407 80 of eerst contact opnemen met ons secretariaat voor meer informatie. 

 

 


