
NIEUWSBRIEF 6 – februari 2014 
Keinderkupkesfestival 23 februari 2014, De Voorste Venne te Drunen 

Beste allemaal,  
 

hierbij de zesde nieuwsbrief over het Keinderkupkesfestival 2014 in 
Dwergonie. Lees snel verder over het laatste nieuws over de  
het geweldige “Nie te houwe”-feestje dat we gaan bouwen! 

 Veel leesplezier!  
 

Werkgroep KKF Dwergonie 2014 
We zijn niet te houwe, we gaan een feestje bouwen! 

 

 

WRINGERGAT “Nie te Houwe” 

Helaas was Wringersgat in de informatiegids 

“Nie te houwe” in het middagprogramma. 

Digitaal hebben we het kunnen herstellen in 

de gedrukte versie niet meer. Maar 

Wringersgat is gewoon van de partij om 16.10 

uur met hun lied en om 16.15 uur met 

Bloaskapel 2punt0. Om 16.30 zal dan het 

individuele spel plaats vinden, waarna het 

programma weer gevolgd wordt zoals 

afgedrukt. 

POSTER 

De poster hebben jullie allemaal mogen 

ontvangen, hopelijk hangt die al op een 

mooie plaats bij jullie in het dorp! 

SPELLEN 
De opzet voor de spellen tijdens het KKF 
Dwergonie 2014 is terug te vinden in de 
vorige nieuwsbrief en in de mail die ieder 
dorp heeft mogen ontvangen. Hebben 
jullie al doorgegeven wie jullie Schrijver en 
Runner zijn tijdens de Kwis en wie jullie 
bouwers zijn tijdens het bouwspel? 
 
MUZIEK LIED 
Als jullie gebruik maken van een 

geluidsband voor jullie liedpresentatie. 

Graag een week van te voren aanleveren 

op cd of USB-stick, zodat we kunnen 

controleren of het allemaal werkt en we 

op de dag zelf niet voor onaangename  

 

 

verrassingen komen te staan. Verder zijn er 

voor de liedjes van de jeugdraden 4 

handmicrofoons beschikbaar en indien 

gewenst microfoonstandaards.   

FACEBOOK 
De organisatie van het KKF Dwergonie 
2014 is ook te vinden op Facebook.  
Hebben jullie je al aangemeld als 
deelnemer op het Evenement 
Keinderkupkesfestival Dwergonie 2014? 
https://www.facebook.com/KKF2014Drun

en  

HERKENBAARHEID ORGANISATIE 
Tijdens het komende KKF dragen alle 
vrijwilligers gele T-Shirts met het logo van 
dit jaar in blauwe opdruk. De werkgroep 
leden van de organisatie dragen blauwe T-
shirts met het logo in het geel tijdens deze 
dag. 
 
KLEURWEDSTRIJD 
Rondom het KKF vindt er ook een kleur- 
knutselwedstrijd plaats. Ook jullie kinderen 
kunnen hier aan deelnemen.  De plaats is te 
downloaden van de website en kan tijdens het 
KKF worden ingeleverd. De winnaars worden 
aan het einde van de dag bekend gemaakt: 
http://keinderkupkesfestival.nl/index.php/kkf-
2014/kleurwedstrijd-2014/ 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/KKF2014Drunen
https://www.facebook.com/KKF2014Drunen


WIJ ZIJN “NIE TE HOUWE” 

De werkgroep van het KKF Dwergonie 2014 is 

er klaar voor. Ruim honderd vrijwilligers staan 

in de startblokken om er een geweldige dag 

van te gaan maken. Wij zijn dus “Nie te houwe 

” om eindelijk dat feestje te gaan bouwen! 

 

Hopelijk jullie ook, dus tot zondag 23 februari 

in Dwergonie!

 
 

 

Werkgroep Keinderkupkesfestival 2014, 

Secretariaat Dwergonië Drunen, 

kkf@dwergonie.nl 

mailto:kkf@dwergonie.nl

