
 

 

 

 

 

    

 

 

   Best(e) lid/donateur/sponsor/vriend van de Kainbongels van Cv. de Kainbongels, 

 

We hebben onze eerste feestavond “de Karrenbouwersavond 2019” alweer mogen beleven. 

Voor degene die niet zijn geweest…..je hebt echt weer wat gemist. Het was super gezellig en het 

was een volle bak. We hebben een geweldige avond samen met de Karrenbouwers en 

Loopgroepen gehad, en dit jaar weer meer publiek uit Kainbongelstad! Dank aan Leonie en Hans 

onze gastvrouw en gastheer van onze Residentie. Super leuk, daar doen we het voor. Maar goed, 

er staat weer van alles op stapel de komende periode en dit zijn de weetjes: 

 

 Er zijn weer meer aanmeldingen voor de grote verlichte optocht dan vorig jaar. Dat 

beloofd weer wat….. Komt het zien. 

 Op het marktplein in het centrum van Kainbongelstad zal voorafgaande van de aankomst 

van de optocht een leuk event plaats vinden. Wij zijn daar druk mee bezig. Voor meer 

informatie zal het nodige gecommuniceerd worden op de website en social media. Ook op 

het plein is weer onze horeca aanwezig voor een heerlijk hapje en drankje voor het 

aanwezige publiek. 

 De Prinsenwagen heeft een kleine face liftje ondergaan, komend jaar wordt die verder 

grondig aan gepakt.  

 De feesten in maart gaan plaats vinden in een grotere tent. Vrijdag 1maart kunnen wij het 

publiek meer ruimte bieden en op zaterdag 2 maart gaan we de tent optisch verkleinen 

met een tussen doek/wand. Mocht het nodig zijn rollen we deze weer op als het 

toegestroomde publiek groter is dan we verwachten. Dus schroom niet, kom die tent 

vullen! 

 Om lange wachtrijen te voorkomen bij de Kassa hebben wij dit jaar een online 

ticketverkoop via onze website. Uitprinten van een kaartje is niet nodig. Vanaf de mobiel 

kan gescand worden. Zeg het voort! 

 Onze Donateurs kunnen hun kaarten halen bij Comtax, Rademakerstraat 24, tussen 9:00 

uur en 19:00 uur van maandag tot en met zaterdag. Laatste dag is donderdag 28 februari. 

 Onze Sub en Hoofdsponsors krijgen de kaarten bezorgd. Onze nieuwe Vrienden van de 

Kainbongels krijgen hun vlag ook bezorgd. 

 Kindercarnaval krijgt ook een nieuwe opzet met veel plezier en vermaak voor de kids. 

Ook zijn er prijzen voor het best verkleedde kind en uiteraard worden de winnaars 

bekend gemaakt van onze kinderpagina van de Kainbongelstad Courant. Gaan jullie er 

heen, vergeet de oplossing niet mee te nemen! 

 

Dit was het dan al weer, wij zijn er klaar voor! Jullie ook? Gewoon deurdononderen….. 

Fine Carnaval toegewenst. Alaaaf. 

 

 

 



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!!!          

              

 5-2-2018                                           


