Plaats hier je magneet koelkast.
Dan hangt ie nie scheef

KeinderKupkesFestival 2022

Secretariaat
Email
Facebook
Bank

Barbarastraat 9, 5268 CR Helvoirt
kkf@keiespellers.nl
KeinderKupkesFestival
NL21 RABO 0121 1950 66
t.n.v. SOC Helvoirt

NIEUWSBRIEF
KKF KOMT TOCH NAAR
KEIESPELLERSDURP!
Van onze Serieuze verslaggever

Mei 2021

Niet dun urste en ook nie de leste editie

THEMA VAN
KEINDERKUPKESFESTIVAL
LIGT OP STRAAT!
Van onze Fietsende verslaggever

Keiespellersdurp – De commissie KKF
lag al op apen gapen en met de benen
omhoog totdat het bericht bereikte dat
het KeinderKupkesFestival wellicht in
2022 in Keiespellersdurp mocht plaats
vinden.
Na intern beraad en overleg met
verstandige mensen ging het sein op groen.
We gaan het gewoon doen! We hebben het
afgelopen jaar veel verdriet gehad dat we
de kinderen alsnog niets hebben kunnen
aanreiken. Dat willen we komend jaar goed
maken. Het mag weer feest worden met
Carnaval! Lekker elkaar ontmoeten en
begroeten. We hebben er nu al zin in.

FEESTWEEKEND 19/20
FEBRUARI 2022

Juni 2021
Keiespellersdurp - Het thema voor

het KeinderKupkes-Festival 2022 is
op straat beland! Volgens
ooggetuigen is het thema, bij het
naar het huis gaan van een
commissielid, van zijn bagagedrager
afgevallen.
Buurtbewoners
hebben
de
nieuwsbrief direct ingelicht, maar we
zijn nog op zoek. Het thema en logo
kunnen we nog niet bekend maken.
WIE WIL ER
MOTTEBALLEN?
Van onze Lollige verslaggever

JUNI 2021

Van onze jolige verslaggever
Juni 2021

Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt
bestaat in 2022 alweer 5x11 jaar. En dat
mag gevierd worden!
In het weekend van 19 en 20 februari
2022 vinden er dan ook volop
activiteiten in het HelvoirThuis plaats.
Op zaterdag 19 februari gaat de
commissie 55 jaar SOC een geweldig
programma in elkaar knutselen.
Het KeinderKupkesFestival zal de
zondag benutten om de kinderen een
mooi podium te geven. We gaan het
hele weekend naar links, naar rechts,
naar links….

Keiespellersdurp – Nu het KKF
naar Keiespellersdurp komt, is de
commissie op zoek gegaan naar het
oude draaiboek. Nergens meer te
vinden! De beschuldigingen vlogen
door de commissie. “Jij hebt het
gedaan” klonk het door de gangen!
“Kekt naor oe eige!” was het
antwoord!
Na 5 dagen zoeken toch gevonden.
Lag het draaiboek onder een dikke
laag motteballen!
Na de zoektocht werd er nog
maanden
hierom
gelachen:
HaHaHaHaHaHaHiHaHikHik Hûh.

VOORSTEL JURERING
KAPELLENRODEO
Van onze serieuze verslaggever
Juni 2021

Vorig jaar is het Huishoudelijk
Reglement aangepast zodat ook het
organiserende dorp deel kan nemen
aan het Festival. Alle deelnemende
dorpen zorgen voor twee juryleden.
Dit als basis genomen hebben we het
volgende voorstel voor de jurering
van de kapellenrodeo.
Alle deelnemende kapellen, die
meedoen om de prijzen, leveren 1
jurylid. Dit is 50% van de jurering.
De andere 50% bestaat uit een
beoordeling van een vakjury. Deze
vakjury wordt samengesteld door het
organiserende dorp. Kandidaten
voor de vakjury mogen altijd door
andere dorpen aangedragen worden!
Mits ze verstand hebben van muziek
en kapellen!
WIE ORGANISEERT HET
KKF IN 2023 EN 2024?
Van onze Ronduit benieuwde verslaggever
Februari 2021

Razend benieuwd zijn we naar
dorpen
die
het
geweldige
KeinderKupkesFestival
willen
organiseren in 2023 en 2024. We
komen daar in de dorpenvergadering
van dinsdag 7 september a.s lekker
nog een keertje op terug. Net als die
andere punten. Agenda zal eind
augustus in de (meel)bus vallen.

DANK DANK DANK DANK

Dorpenvergadering: Dinsdag 7 september
Aanvang: 20.00 uur in het HelvoirThuis

