
 

 

Beste lid/donateur/sponsor/vriend van de Kainbongels van Cv. de Kainbongels, 

 

Carnaval in Kainbongelstad, wat was je MEGAAAAAA!!! 

Trots, brak maar vooral enorm voldaan kijken we terug op een geweldige week.  

Een week waarin we hebben gefeest, gelachen, gebuffeld, gedanst, GENOTEN van en 

met elkaar.  

Samen met jullie, de Compascumers, vrijwilligers, karrenbouwers, loopgroepen, 

dansmariekes, zusterverenigingen, leden, donateurs, sponsoren, hebben we een 

evenement neergezet voor in de boeken!  

Een feest waarbij het duidelijk te zien was dat carnaval (steeds meer) leeft in ons mooie 

Compas. Daar zijn we trots op, daar doen we het voor!  

We willen bij deze iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de getoonde inzet; van 

de wc-dame, de patatbakkers,prins Marco de 1e en zijn adjudant Melvin de 1e, het 

barpersoneel, de toeschouwers van onze prachtige optocht tot aan alle feestgangers die 

de tent op de kop hebben gezet aan toe, IEDEREEN. 

Zonder jullie geen Carnaval!!! 

BEDANKT, BEDANKT EN NOG EENS BEDANKT. 

We verheugen ons nu alweer op het volgend carnavalsseizoen, dat op 16 november van 

start gaat met het prinsenbal, prik 'm vast. We hopen jullie dan weer te zien. 

ALAAF, ALAAF, ALAAF 

 

In de nieuwsbrief van januari hebben naast eerder genoemde ondernemers ook Bijl 

Schoenen, Boud’s Inn en Slagerij Veenhoven hun steentje bij gedragen aan het 

Kindercarnaval! Ook onze dank daarvoor. De kinderen hebben zich goed vermaakt deze 

middag, de aangeboden spelletjes vielen in goede aarde!  

 

Graag willen wij jullie allen vragen om voor komend seizoen 2018-2019 na te denken om 

ons actief te helpen binnen onze vereniging. Hierbij kun je denken aan: op en/of afbouw 

evenementen, horeca/bediening, seniorencarnaval en kindercarnaval. Ook bij deze 

activiteiten is het bij ons altijd gezellig en het geeft een goed gevoel om dat met zijn allen 

te doen! Dus lijkt je het wat, geef je dan op via het contact formulier op onze website! Wij 

nemen contact met je op voor verdere afspraken! 

 

Wij hebben onze website inmiddels aangepast, en zijn daardoor beter in staat om 

iedereen te informeren. Tevens hebben wij onze Sponsor en Vrienden van de 

Kainbongels pagina aangepast en is er een pagina bij gekomen waarin foto albums te 

zien zijn van onze evenementen/activiteiten. De foto’s kan je downloaden. Iedereen veel 

kijk plezier! 

 

Wij danken jullie allemaal voor jullie bijdrage aan het prachtige Carnavalsseizoen 2017-

2018! Dit was voorlopig de laatste nieuwsbrief. Zodra er weer nieuws te melden valt, 

laten wij weer van ons horen. Hopelijk tot komend seizoen met ons vijfjarig bestaan!  

 

Alaaf! 



 

                    

 
 

            
 

                Uitgebreide foto albums: www.cv-dekainbongels.nl 
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