
 

 

 

 

 

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

 

Sinterklaas is weer terug naar Spanje en de feestdagen staan weer voor de deur. Onze 

vereniging draait weer op volle toeren en we hebben de eerste twee evenementen al weer 

achter de rug. Nu ligt de focus op de evenementen in februari en maart 2019. Toe aan de nieuwe 

weetjes? Daar komen ze: 

 

 Prinsenbal en Sister Sister & Friends hebben een recordaantal bezoekers opgeleverd. Wat 

aan beide avonden opviel is dat er zowel meer ouderen en jongeren zijn geweest. Super 

dat er steeds meer animo is om deze feesten met ons samen te vieren. Ook de reacties 

waren overdonderend te noemen, dank daarvoor. Op de zaterdag deden de artiesten uit 

onze omgeving het fantastisch, hier was meer publiek dan verwacht! Daar doen we het 

voor! 

 Onze Dansmariekes hebben hun nieuwe tassen uit handen van twee sponsoren mogen 

ontvangen namelijk Boud’s Inn en L’aurarts, dank daarvoor. De meiden zijn er ontzettend 

blij mee! Dit is weer een initiatief waarbij betrokkenheid en meedenken bij onze 

vereniging zeer gewaardeerd wordt. 

 Tijdens Carnaval komt er een grotere tent om het toenemende animo voor de optocht op 

te kunnen vangen. Anderzijds zal op zaterdag de tent optisch verkleind worden om de 

gezelligheid te waarborgen. Tevens wordt de tent tijdens Carnaval meer aangekleed. 

Benieuwd naar de invulling van de avonden? Check onze agenda! 

 Zaterdag 24 november hebben we donateurs geworven op de markt. Wij hebben deze 

ochtend 10 nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Wij hopen op deze manier meer 

betrokkenheid bij de vereniging te krijgen. Weten jullie iemand die ook Donateur zou 

willen worden? Aanmelden gaat heel gemakkelijk via onze website op de pagina 

Donateurs. Kosten zijn € 15,- per jaar en dat is inclusief toegangskaarten voor Carnaval 

vrijdag en zaterdag! Ook voor hen doen we graag wat terug! 

 Onze Dansmariekes kregen tijdens hun training op 30 november bezoek van twee zwarte 

pieten. Niet alleen probeerde ze mee te doen met hun dans maar hadden ook cadeautjes 

meegenomen. De meiden hadden het geweldig naar hun zin, kortom een geslaagd 

avondje. 

 In de nieuwsbrief van November hadden wij gemeld dat het sinterklaasfeest 

georganiseerd was door ondernemersvereniging Emmercompascuum. Dit is niet juist. Het 

sinterklaasfeest is door SPEC georganiseerd. Excuus voor de verwarring…… 

 Toegangskaarten zijn komend seizoen online verkrijgbaar via onze website. Voor 

Donateurs, Sub en Hoofd sponsoren loopt dat via andere wegen. Informatie volgt. 

 De feestdagen komen er weer aan en wij wensen jullie allemaal mooie kerstdagen, een 

gelukkig nieuwjaar en uiteraard een confetti vol carnavalsseizoen toe. 

 

In januari zullen wij ons weer melden met onze nieuwbrief. 

 

 

 



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!!!          

                                 1-12-2018 


