
NIEUWSBRIEF 4  – december 2013 

Keinderkupkesfestival 23 februari 2014, De Voorste Venne te Drunen 

Beste allemaal,  
 

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

prijzen, 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 

Mochten jullie nog mogelijke nieuwe 

dorpen weten mail dan de 

contactgegevens naar kkf@dwergonie.nl  

PRIJZEN 
In november heeft de werkgroep KKF 
Dwergonie 2014 een “Nie te houwe”-
kleiavond gehouden bij Kunstwinkel 
Opdreef te Drunen. Tijdens deze avond 
zijn de prijzen voor het komende 
Keinderkupkesfestival geboetseerd. Het 
resultaat is om trots op te wezen, maar 
houden we natuurlijk nog even geheim tot 
de prijsuitreiking op zondag 23 februari! 
 
OPENINGSLIED OP YOUTUBE 
Het openingslied al geoefend met jullie 
Jeugdraden? Zodat jullie “Nie te houwe”  
 

 
 
mee kunnen zingen met Bob en Sjaan! 
Iedereen kan nu thuis zoveel oefenen als 
die maar wilt met de onderstaande 
youtube-link;  
http://youtu.be/usax3Ch6O9g 

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/KKF2014Drun

en  

AANMELDFORMULIER 
Alle deelnemende dorpen hebben een 
aanmeldformulier mogen ontvangen, graag 
ontvangen we deze zo spoedig mogelijk retour 
op het algemene e-mailadres van het KKF 
Dwergonie; kkf@dwergonie.nl  
De werkgroepen zitten met smacht te 
wachten op deze input om verder te kunnen 
met de organisatie van het KKF. 
 
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 
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De bouwploeg van het 

Keinderkupkesfestival 2014 

Dwergonie wenst iedereen hele 

mooie Kerstdagen toe en een  

NIE TE HOUWE! 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Werkgroep Keinderkupkesfestival 2014, 

Secretariaat Dwergonië Drunen, 

kkf@dwergonie.nl 

Tot volgend jaar, met dan meer informatie 

over de spelen! 
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