
Wij zijn 23 februari 2014 in de Voorste Venne NIE TE HOUWE! Kleur, teken, schrijf of knip en plak op het dienblad van 
de kikker waarom jij ook NIE TE HOUWE bent of maak er gewoon een gezellige carnavalskleurplaat van!  

Naam:           Leeftijd:   
Adres:           Tel: 
Email:           O Jongen       O Meisje 



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

Keinderkupkesfestival 2014 

Al ruim 35 jaar vindt ieder jaar een week voor carnaval het Keinderkupkesfestival plaats in Midden-Brabant;  
een groot kinderfeest voor en door kinderen. De regionale jeugdraden gaan door middel van deelname aan een op-

tocht, spelletjes te spelen en een lied ten gehore te brengen strijden om de Keinderkup! Terwijl de jeugdblaaskapellen 
spelen tijdens de kapellenrodeo om de muzikale eer! Een carnavalsfeest wat je als kind niet mag missen! 

Het Keinderkûpkesfestival vindt dit jaar plaats op zondag 23 februari in de Voorste Venne.  
Entree: 2 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. 

Programma Keinderkupkesfestival 2014 

10.30 uur Aankomst en muzikaal onthaal jeugdprinsengroepen 
bij de Voorste Venne 

11.00--11.15 uur Officiële opening Keinderkupkesfestival door 
Burgemeester Hamming 

11.15-12.00 uur Officiële ontvangst op het podium jeugdprin-
sengroepen 

12.00--12.30 uur Voorbereiden en opstellen optocht 

12.30--13.15 uur Optocht door centrum Drunen  
Route: Anton Pieckplein - Joost van den Vondellaan - Hugo de 
Grootstraat - Grote straat- Raadhuisplein (defilé) - Grote 
straat - Joost van den Vondellaan - Anton Pieckplein 

14.00 uur Opening middagprogramma  

14.10--16.30 uur Spellen, Kapellenrodeo en liederen jeugdprin-
sengroepen 

17.00 uur Prijsuitreiking en afsluiting 

Meer informatie over het Keinderkûpkesfestival is te vinden op: 
Website: http://keinderkupkesfestival.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/KKF2014Drunen 
Email: kkf@dwergonie.nl 

De prijzen van de kleurwedstrijd worden mede mogelijk gemaakt door:  

Kleurwedstrijd 

Kom jij dit carnavalsfeestje met ons mee “bouwen”? Dan kan jij namelijk ook kans maken op mooie prijzen.  
- Maak van deze kleurplaat de mooiste van heel Dwergonië.  
- Lever jouw creatie tijdens het festival vóór 15.30 uur in bij de informatiebalie. 
- Tijdens de prijsuitreiking van 17.00 uur wordt er bekend gemaakt wie de winnaars zijn. 
- Er zijn prijzen voor drie leeftijdscatergorieën: 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-13 jaar. 


