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Keinderkûpkesfestival: het grootste regionale carnavalsfeest vóór
en dóór kinderen.
e

Op zondag 23 februari vindt de 38 editie van het Keinderkûpkesfestival plaats in de
Voorste Venne te Drunen. Ruim 500 kinderen uit Drunen (Dwergonië), Vlijmen
(Knotwilgendam), Vught (Dommelboarzendurp), Rosmalen ( Zandhazendurp), Helvoirt
(Keiespellersdurp), Sint-Michielsgestel (Bokkendonk), Esch (Oggelvorsenpoel) en Rijen
(Wringersgat) komen samen om op een carnavaleske wijze de strijd met elkaar aan te
gaan voor de hoofdprijs: het felbegeerde Keinderkûpke. De onderlinge contacten tussen
de acht jeugdraden en kapellen uit de diverse dorpen bevorderen de saamhorigheid dat
ten grondslag ligt aan carnaval, een cultureel historisch volksfeest.
Het is de vierde keer sinds de eerste editie in 1977 dat Dwergonië de organisatie krijgt
toebedeeld. Elk festival staat in het teken van een bepaald thema, dat dit jaar ‘Nie te houwe’ zal
zijn. De jeugdraden kunnen door samen te werken diverse prijzen winnen met het spelen van
spellen, de optocht en een eigen lied. De jeugdhofkapellen strijden voor de eer middels een
kapellenrodeo. De ultieme winst is de wisseltrofee: het Keinderkûpke.
Duurzaamheid en veiligheid
Een commissie dat 16 leden kent, zet zich optimaal in om de organisatie op een professionele
manier neer te zetten. Zonder de hulp van enthousiaste sponsoren en ruim 100 vrijwilligers is
een dergelijk evenement niet haalbaar. Daarvoor is de commissie hen zeer dankbaar.
Veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de kinderen dat middels een
polsbandsysteem, de aanwezigheid van EHBO en beveiliging wordt gewaarborgd. Het
afgebakende terrein van de Voorste Venne leent zich uitstekend voor een dergelijk evenement.
Daarnaast staat de duurzaamheid hoog in het vaandel van het Keinderkûpkesfestival. Voor de
versieringen wordt er dan ook geen gebruik gemaakt van plastic, het afval wordt gereduceerd
en wordt er geen confetti gestrooid.
Komt dat zien!
Het Keinderkûpkesfestival vindt plaats op zondag 23 februari van 10.30 uur tot 17.00 uur in de
Voorste Venne aan de Afrikalaan 78 te Drunen. De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar.
Ben je ouder? Dan betaal je slechts 2 euro entree aan de deur. Kijk voor meer informatie op
www.keinderkupkesfestival.nl .
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