
KKF 2015 – Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 – november 2014 

 

De eerste bijeenkomst met de deelnemende dorpen ligt alweer een paar weken achter ons. Ook het 

11/11 feest is achter de rug en de datum voor het Keinderkupkesfestival komt snel dichterbij. Graag 

informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.  

 

Carnavals4-us slaat toe in Bokkendonk 

Al ruim voor de zomervakantie maakten wij ons motto bekend aan de deelnemende dorpen:  

Dun Bok hè ut 4-us 

Tijdens de eerste bijeenkomst voor de deelnemende dorpen op 29 oktober werd al snel duidelijk dat 

het hier natuurlijk gaat om het carnavalsvirus. Een virus dat de jeugd van Bokkendonk inmiddels 

stevig in zijn greep heeft. Al geruime tijd wordt er flink geoefend om op 8 februari tijdens de 

zaaloptredens een goede beurt te maken. Tijdens de Bokkendreun kregen de Bokkendonkse 

carnavalsvierders alvast een voorproefje  toen de Bokkendonkse Jeugdhofkapel en de 

Jeugdprinsenclub met het nummer ‘Het Bokkendonkse virus’ lieten zien en horen dat zij klaar zijn om 

op 8 februari de jeugdprinsenclubs van Oggelvorsenpoel, Mullukzuipertjesland, Wringersgat, 

Zandhazendurp, Dommelboarzendurp, Dwergonië, Krabberdonk, Knotwilgendam, Keienspellersdurp 

en Pezerikkengat in ons mooie Bokkendonk te ontvangen.  Bekijk hier het optreden: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHoy0s7Yy7Q&feature=youtu.be 

Haal op tijd je anti 4-us kit in huis  

Om ervoor te zorgen dat het caranavals4us niet te vroeg toeslaat heeft de organisatie van het KKF 

speciale anti  4-us virus kits in de handel gebracht. Tijdens de Bokkendreun werden ze voor het eerst 

verkocht door de lieftallige dames van de JPC.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHoy0s7Yy7Q&feature=youtu.be


Nu bestellen: KKF pins 

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 deelenemers 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. 

 

 
 

Sponsors gezocht 

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

 

KKF 2015 zoekt medewerkers… iets voor jou? 

Voor het KKF zijn we op zoek naar personen 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? Suur 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) 
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Loting zaaloptredens 

 
 

In een ludieke presentatie werd uitgelegd wat de uitwerking kan zijn van het carnavalsvirus op de 
diverse organen. Met het kiezen van een orgaan bepaalden de deelnemende dorpen wat het 
nummer van hun optreden is. Dit heeft geleid tot de volgende volgorde van zaaloptredens: 
 

1. Oggelvorsenpoel 
2. Mullukzuipertjesland 
3. Wringersgat 
4. Dommelboarzendurp 
5. Dwergonië 
6. Krabberdonk 
7. Knotwilgendam 
8. Keienspellersdurp 
9. Pezerikkengat 

 
Dit is tevens de volgorde voor de optocht. 

 

Zandhazendurp heeft wel mee geloot maar de JPC doet niet mee dus ook geen zaaloptreden voor 

hen.  Zandhazendurp neemt wel deel aan de kapellenrodeo.  

Voorlopig programma 

10:00 Binnenkomst alle dorpen 

10:30 Foto's maken van alle deelnemende dorpen 

11:11 Officiële opening + introductie deelnemende dorpen 

12:00 Laatste instructie optocht  

12:11 Klaarmaken optocht 

12:30 Optocht 
 13:15 Gezamenlijke lunch 

14:11 Start middagprogramma (zaaloptredens en kapellenrodeo) 

17:11 Prijsuitreiking  

17:30 Optreden winnaar 

17:41 Afsluiting 

18:11 Einde programma 
 

 

 



Route optocht 

Vanaf 12.30 uur zullen de Jeugdprinsenclubs met hun kapellen in een kleurrijke en muzikale optocht 

door de wijk trekken. Vanaf de Huif voert de tocht door de Hortensiastraat, de Anemoonstraat, de 

Ericastraat, de Cypressenlaan, de Seringenlaan, de Goudenregenstraat, de Berkenlaan, opnieuw de 

Cypressenlaan en de Seringenlaan, de Mgr. Hermuslaan, de  Dahliastraat, de Leliestraat en de 

Klokakker weer terug naar de Huif.  Wij nodigen bij deze alle inwoners langs de route uit hun huizen 

en tuinen te tooien met de Bokkendonkse kleuren, zodat de jeugdige carnavalsvierders  zich welkom 

voelen in ons mooie Bokkendonk.   

 

 
 

Agenda 

29 november    33 jaar bestaan Overalle(r)s - Absoluut 

13 december   Inbloasavond Ted Zat - Overberg 

21 december    Goede doelen markt Petrus Dondersplein 

4 januari  2015   Dun Urste Zondag - DeHuif  

 

8 februari 2015  39e Keinderkupkesfestival  - De Huif 

 

Tijdens genoemde evenementen is de organisatie van het KKF aanwezig om sponsors te werven en 

anti  4-us kits en KKF-pins te verkopen.  

 

Even iets rechtzetten 

Helaas zijn er in de vorige nieuwsbrief een paar kleine onjuistheden geslopen.  Zie het stukje 

hieronder: 

 



Gestelse jeugd wordt 44! 

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

4 keer 11 jaar jeugd- en jongerencarnaval in Bokkendonk (klopt niet: De Jeugd Prinsen Club bestaat in 2015 44 

jaar, het jeugd- en jongerencarnaval in Bokkendonk bestond vorig jaar al 55 jaar!). Dat moet natuurlijk gevierd 

worden (zeker!)! En dus komen alle jeugdprinsenclubs uit de omgeving op 8 februari 2015 naar ons mooie 

Bokkendonk om dat jubileum met ons mee te vieren (ook waar). Op die datum is JJK Bokkendonk gastheer (of 

zoals u wilt gastvrouw) van het Keinderkupkesfestival (niet waar; niet JJK Bokkendonk maar de Fidderoasie 

Bokkendonk is gastheer).  

 

Gelieve dus te lezen:  

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

4 keer 11 jaar JeugdPrinsenClub 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 Bokkendonk gastheer (of zoals u wilt gastvrouw) van het 

Keinderkupkesfestival.  

 


