
NIEUWSBRIEF 2  – OktoBER 2013 
Keinderkupkesfestival 23 februari 2014, De Voorste Venne te Drunen 

Beste allemaal,  
 

hierbij de tweede nieuwsbrief over het Keinderkupkesfestival 2014 in 
Dwergonie. Lees snel verder over het laatste nieuws over de 

bouwvergadering, loting, programma, Facebook en veel meer. 
 Veel leesplezier!  

 
Werkgroep KKF Dwergonie 2014 

We zijn niet te houwe, we gaan een feestje bouwen! 
 

 
WEBSITE 
We bleken niet het meest gelezen e-
mailadres van webmaster Ruben Ras in 
ons bezit te hebben. Alle bijdragen 
worden binnen een week op site 
geplaatst; gemaild naar het volgende e-
mailadres;  info@rwaras.nl. Nog niet alle 
deelnemende dorpen hebben een stukje voor 
de nieuwe site gemaakt, we vragen jullie dit zo 
spoedig mogelijk naar Ruben te mailen. 
Vergeet niet regelmatig een kijkje te nemen 
op; www.keinderkupkesfestival.nl 

BOUWVERGADERING 
Op woensdagavond 23 oktober 2013 vond  
de bouwvergadering plaats met alle 
(toekomstig) deelnemende dorpen in de 
Voorste Venne in Drunen. Naast de 
vergadering met de laatste stand van 
zaken, werd er een rondleiding gegeven 
over de bouwplaats van het komende KKF, 
door Sjaan de Bouwer en Bob de Sjouwer. 
Op geheel eigen wijze lieten ze zien en 
horen hoe het de bouwen KKF-feest in de 
steigers staat. Met een bouwpakket vol 
informatie en een bouwopdracht voor een 
naambordje gingen de dorpen “Nie te 
houwe” terug naar huis. 

 
 
 
 

 
NIEUWE DORPEN 
We zijn druk doende nieuwe dorpen aan 
te schrijven voor deelname aan het KKF. 
De eerste resultaten kunnen we met jullie 
delen;  Hilvarenbeek, Raamsdonkveer, 
Zevenbergen en Cromvoirt zijn 
voornemens het KKF op 23 februari te 
komen bezoeken en in de toekomst 
mogelijk deel te gaan nemen. Mochten 
jullie nog mogelijke nieuwe dorpen weten 
mail dan de contactgegevens naar 
kkf@dwergonie.nl  

PROGRAMMA 

Tijdens de bouwvergadering is ook het 
globale programma van het KKF 2014 
bekend gemaakt: 
Vanaf 10.30 uur Inloop van de deelnemers 
11.11 uur Officiële opening, aansluitend  
ontvangst van de dorpen op het podium 
12.30 uur Optocht 
13.15 uur Gezamenlijke Lunch 
14.00 uur Opening middagprogramma 
14.05 uur Groepsspel 
14.15 uur Afwisselend Liedjes Jeugdraden, 
Kapellenrodeo en Behendigheidsspel 
16.30 uur Individueel Spel 
16.40 uur Kapellenfinale 
17.00 uur Prijsuitreiking 
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LOTING 

Ook heeft de loting plaats gevonden 
tijdens de bouwvergadering. Deze bepaald 
de volgorde van de optocht en de 
optredens van de kapellen en de liederen 
door de jeugdraden. De volgorde tijdens 
het komende KKF is als volgt bepaald: 

1. Vlijmen. 
2. Rosmalen. 
3. St. Michielsgestel. 
4. Helvoirt. 
5. Vught. 
6. Esch. 
7. Rijen. 

 

NAAMBORDJE 

Als doe-het-zelf bouwopdracht heeft ieder 
dorp een plank meegekregen om daar zelf 
een naambordje van te maken voor 
tijdens het KKF . Sjaan en Bob, en wij 
natuurlijk ook, zijn erg benieuwd naar 
jullie creativiteit bij de uitvoering! 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

OOK NIEUWS TE MELDEN!? 

Mochten jullie ook iets willen delen of te 
melden hebben voor in deze nieuwsbrief dan 
horen we het graag, e-mailadres; 
kkf@dwergonie.nl 

 

 

MEEZINGER 

Op de lotings-cd treffen jullie de opening van 
het KKF 2014 aan, Bob en Sjaan zouden het 
erg tof vinden als jullie deze opening zouden 
mee kunnen zingen tijdens het KKF, zodat we 
met z’n allen “Nie te houwe” aan het KKF een 
knallende start gaan geven! 

FACEBOOK 

Het KKF Dwergonie 2014 is nu ook op 
Facebook te vinden. Dus wil je nog sneller dan 
de nieuwsbrief op de hoogte blijven van de 
allerlaatste nieuwtjes, weetjes en 
voorbereidingen rondom het KKF in Drunen 
like dan snel deze pagina: 

https://www.facebook.com/#!/KKF2014Drun
en 

 

 

Werkgroep Keinderkupkesfestival 2014, 
Secretariaat Dwergonië Drunen, 

kkf@dwergonie.nl 
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