
NIEUWSBRIEF 3  – november 2013 

Keinderkupkesfestival 23 februari 2014, De Voorste Venne te Drunen 

Beste allemaal,  
 

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

deelnemers, optocht, vrijwilligers en veel meer. 
 Veel leesplezier!  

 
Werkgroep KKF Dwergonie 2014 

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

 

WEBSITE 

Nog niet alle deelnemende dorpen hebben 

een stukje voor de nieuwe site gemaakt, we 

vragen jullie dit zo spoedig mogelijk naar 

Ruben te mailen op het volgende e-mailadres;  

info@rwaras.nl. Vergeet niet regelmatig een 

kijkje te nemen op; 

www.keinderkupkesfestival.nl voor de 

laatste updates rondom het KKF 

Dwergonie 2014. 

DEELNEMERS 

Rosmalen heeft definitief aangegeven met 

de jeugdhofkapel deel te nemen aan het 

KKF Dwergonie 2014. Mooi dat jullie met 

de kapel vertegenwoordigd blijven op het 

Keinderkupkesfestival. Mochten jullie nog 

mogelijke nieuwe dorpen weten mail dan 

de contactgegevens naar 

kkf@dwergonie.nl  

GEZOCHT 111 VRIJWILLIGERS: 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen 
en/of Carnavalsverenigingen die ons 
willen helpen om te zorgen dat de 
kinderen een super mooie dag hebben!  
Er zijn diverse taken, waar we jullie voor in 
kunnen zetten.  
Bijvoorbeeld snoep/ranjabar, begeleiden  
groepen, bewaken van 
ruimtes/garderobe, versiering etc. etc.  

  

  

  

Het liefst hebben we natuurlijk dat je heel 
de dag kan meehelpen, maar als je een 
paar uurtjes kunt, ben je natuurlijk ook 
van harte welkom! 

Heb je zin en tijd om ons te komen helpen? 
Meld je aan en stuur een mailtje naar 
ferencenpetra@gmail.com  

Geef even aan of heel de dag aanwezig kunt 
zijn. 

OPTOCHT ROUTE BEKEND 
De route van de optocht tijdens het KKF 
Dwergonie 2014 is bekend. Vanaf de Voorste 
Venne gaan we een ronde door het centrum 
van Drunen: 

 

OPENINGSLIED OP YOUTUBE 
Bob en Sjaan hebben jullie gevraagd om 
samen met de kinderen het openingslied van 
het KKF Dwergonie 2014 in te studeren. Om 
het jullie nu nog makkelijker te maken, is het 
liedje nu ook op youtube te vinden:  
http://youtu.be/usax3Ch6O9g 
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FACEBOOK 
De organisatie van het KKF Dwergonie 2014 is 
ook te vinden op Facebook. Like dus snel de 
pagina om op de hoogte te blijven van alles 
rondom het Keinderkupkesfestival. Ook leuk 
voor alle deelnemers om alvast in de 
stemming te komen:  

https://www.facebook.com/KKF2014

Drunen  

DWERGONIES SUPERTRIO “NIE TE HOUWE” 
Het nieuwe supertrio voor het komende 
carnaval is gekozen tijdens het 11-11-bal in 
Drunen. Deze gastheren en –vrouwen zijn nu 
al “Nie te houwe” voor het KKF Dwergonie 
2014. Onze Jeugdprinses Evi en adjudant, nar 
en raad van elf staan al in de startblokken. 

 
 
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 

 

 

 

Werkgroep Keinderkupkesfestival 2014, 

Secretariaat Dwergonië Drunen, 

kkf@dwergonie.nl 
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