
Het Carnavalsseizoen 2019 – 2020 is weer afgesloten. Maar……wat kunnen wij terugkijken op een 

fantastisch seizoen. Carnaval leeft in Kainbongelstad en daar zijn wij enorm trots op. Ook dit jaar 

hebben wij geluk gehad met het weer daar er veel optochten geen doorgang hebben kunnen vinden 

in het land. Super leuk is dat de middenstand ook steeds meer mee helpt om Carnaval in 

Kainbongelstad op de kaart zetten. Verschillende etalages werden in Carnavalstyle gereed gemaakt 

en in combinatie met alle vlaggen in het centrum geeft dat toch steeds meer aanzien! Dank 

daarvoor! Het kan na zo’n seizoen niet anders zijn dat er ook wat nieuws te melden is: 

 

 Karrebouwersavond was ook weer gezellig. Steeds meer bouwers en loopgroepen weten ons 

te vinden. Het was super gezellig en weer meer publiek! 

 Senioren Carnaval was dit jaar voor het eerst vol! “De Deele” stroomde gezellig vol met 

publiek. De sketches en optredens werden zichtbaar zeer gewaardeerd. Onze “Bonte Avond 

commissie” die zich daar mee bezig houden kunnen deze pluim in de hoed/steek zetten!  

 De Verlichte Optocht was toch wel weer de kraker. Wat wordt deze ieder jaar weer mooier 

en groter. Het is geweldig om te zien dat de bouwers steeds weer hun ideeën/fantasieën de 

vrije loop geven. Ook is er weer ieder jaar een toename in toeschouwers te constateren. Dat 

doet ons enorm goed! Als wij bepaalde tellingen moeten geloven dan komen wij op aantal 

toeschouwers die ligt tussen de 20.000 en 30.000. Eerdere tellingen lieten ca.15.000 

toeschouwers zien. 

 Carnaval vrijdag was giga! Met 2850 gasten in de feesttent, in een prima sfeer, hebben wij 

een sublieme afsluiting van de optocht mogen genieten. Wat een feest! Aangezien wij alles 

in eigen beheer regelen en organiseren met onze leden en vrijwilligers is dat toch iets om 

trots op te zijn. Dat geldt van de horeca tot aankleding van onze evenementen. 

 Kindercarnaval was dit jaar ook drukker dan ooit met ca. 100 kinderen in onze Feesttent. 

Jordy van der Werf heeft de kinderen zeer goed geamuseerd. Ook Erik Greving wist de 

muzikale snaar goed te raken! Ook dit was een beleving en mooie prijzen, als de 

Helikoptervlucht, werden uitgereikt. De kinderen zijn de toekomst dus is dit echt top! 

 Op Carnaval Zaterdag was er ook een lichte toename te zien aan bezoekers. Ook in de 

gehalveerde tent hebben wij, denken wij, toch weer iets moois neergezet. Het was een super 

gezellige avond. Hier krijgen wij zeer positieve reacties op. Wij hebben vernomen dat er zelfs 

gasten waren die van elders naar ons toe zijn gekomen om verschillende redenen. Dus dat 

wij Carnaval kunnen vieren, ook op zaterdag, zeg het voort!!!! 

 Dolle Zotte Zondag was ook weer een avond om op terug te kijken. Ook hier was een lichte 

groei te zien. En gezellig was het! Dit was ook de avond dat onze Dansgarde hun laatste 

optreden deden van het seizoen, onder trots toeziend oog van onze vereniging. 

 Haringhappen was ook drukker dan ooit. Ondanks het afsluiten van het seizoen, was het toch 

ook weer een feest! Leuk is te zien dat Carnavalsverenigingen uit dorp ook dit feestje aan 

doen. Dat wordt door ons zeer gewaardeerd! 

 Lucinda Klaster stopt komend seizoen als dans instructrice van onze Dansgarde. Wij danken 

haar voor haar inzet de afgelopen jaren. Kristel van de Wildenberg zal haar plaats 

overnemen. Zij danst zelf op hoog niveau in Nederland en Europa en zal samen met Hennie 

Kroeze en Mike Drenth de trainingen verzorgen, komend seizoen. 

 Onze campagne om meer leden voor onze Dansgarde te werven was ook een succes. Tot nu 

toe hebben wij acht aanmeldingen waarvan één stoere vent! Weten jullie ook een dame of 

heer in jullie omgeving die onze Dansgarde zouden kunnen versterken? Laat het ons weten! 

Geef hem of haar op! Ze kunnen 2x vrijblijvend met de trainingen mee doen. 



Kortom: wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Carnaval eentje die in de boeken mag. 

Dit is de laatste nieuwsbrief waarmee wij carnavalsseizoen 2019 – 2020 mee afsluiten. 

Uiteraard zijn wij in november weer terug met onze nieuwtjes. Hebben jullie ideeën of 

verbeterpunten, laat het ons graag weten! Wij willen jullie als Sponsoren, Donateurs, 

Vrijwilligers en Leden hartelijk danken voor jullie steun en /of inzet van onze 

carnavalsactiviteiten/evenementen. Zonder jullie kunnen wij dit niet doen. Wij hopen dat wij 

weer op jullie mogen rekenen, komend seizoen. Nogmaals hartelijk dank en tot November! 


