Beste lid/donateur/sponsor/vriend van de Kainbongels van Cv. de Kainbongels,
We zijn al weer een tijdje weg geweest met onze nieuwsbrief. Maar we hebben niet stil gezeten.
Nu de Carnaval koorts weer begint te kriebelen laten wij weer wat van ons horen. We zijn alweer
volop bezig met de voorbereidingen van alle activiteiten en evenementen. Komend seizoen
bestaan we inmiddels al weer 5 jaar en beloofd weer een mooi Carnaval seizoen te worden met
een extra feestelijk tintje. Wat zijn de weetjes op dit moment:
















Vrijdagavond16 November as. gaan we aftrappen met Prinsenbal. De hele vereniging
inclusief het bestuur weet niet wie de nieuwe Prins zal worden. Prins Marco en Adjudant
Melvin hebben de nieuwe gekozen en het stil weten te houden. Komt de Prins van komend
seizoen met een Prinses of Adjudant? Niemand die het weet……
Zaterdagmiddag 17 november wordt de intocht van Sint Nicolaas gehouden in onze
feesttent georganiseerd door Ondernemersvereniging EC in samenwerking met ons.
Sinterklaas komt om 13.45 uur aan op het marktplein en vanuit daar kan iedereen
meelopen richting de tent onder begeleiding van dweilorkest “Dinges” uit Emmen.
Zaterdagavond 17 november na Prinsenbal hebben Sister Sister & Friends met live band
een avondvullend programma in een genre die het dorp niet van ze gewend zijn. Ook zij
zijn druk bezig met repeteren. Dus dat belooft wat. Benieuwd? Ooohhh kom maar eens
kijken….. Daar zijn juist jullie, Vrienden van, Sponsoren en Donateurs van harte welkom.
Wij vinden het een leuk initiatief om talent uit eigen dorp een podium te geven! Het idee
speelde al langer in ons hoofd maar nu kan het! We gaan er een mooi feest van maken.
Kaarten voor dit evenement zijn overigens niet inbegrepen bij sponsor en
donateurschappen, uiteraard wel voor het carnaval weekend in maart 2019.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen op of rondom onze evenementen.
Mocht je het leuk vinden om samen met ons iets positiefs te betekenen voor het dorp of
iemand kennen die dat graag wil doen, geef je dan op via onze website onder het kopje
contact. Alles gaat uiteraard in goed overleg. Wij nemen contact met je op voor verdere
afspraken. Met alles wat we doen hebben onderling enorm veel plezier en is zeker geen
straf. Dus kom op en geef je op!
De redactie van de Kainbongstad Courant is weer druk in de weer met het schrijven van
artikelen en anekdotes. Heb je een leuk idee of weet je een leuke anekdote dan kan je die
kwijt ook op onze website onder het kopje Krant & Links en vul het digitale formulier in. De
oplage van de krant is opgehoogd van 5000 naar 6500 exemplaren. Deze wordt ook
bezorgd in Nieuw Weerdinge, komend seizoen, voor de eerste keer.
Met de komst van onze vernieuwde website blijkt dat deze druk bezocht wordt en niet
alleen met Carnaval. Wij proberen deze zo goed mogelijk up to date te houden zodat wij
iedereen goed op de hoogte kunnen houden. Dus als je wat wilt weten kun je daar ook
eens rondsnuffelen: www.cv-dekainbongels.nl.
De jurkjes van onze Dansmariekes hebben een upgrade ondergaan. Zij zijn te
bewonderen op Prinsbal met hun dans en begeleiding van de Prins en verenigingen.
Details van alle carnaval evenementen in begin 2019 worden na 18 november bekend
gemaakt, dus houdt het in de gaten……..
De webshop is uitgebreid met Kainbongelmutsen, te verkrijgen in 3 varianten.

De eerstvolgende evenementen staan weer op stapel, daar nodigen wij jullie uiteraard hartelijk
voor uit. Namelijk:

Dit was het voor dit moment. Hopelijk tot ziens op onze evenementen!!!

Namens Cv. De Kainbongels:

Tot ziens!!!
28-9-2018

