
 

Nieuwsbrief November 2020          

 

Beste donateur of sponsor van Cv. de Kainbongels, 

 

Het is inmiddels alweer november en met de elfde van de elfde gaat er weer een nieuw 

carnavalsseizoen van start. 

Met de corona pandemie zijn wij in rare tijden beland en is het met de wisselende regelgeving zeer 

moeilijk om iets te organiseren. Uiteraard zijn wij ook van mening dat in acht neming van de 

coronaregels essentieel is voor de inperking van dit virus. Echter hopen wij wel dat er snel een 

oplossing komt maar dat zal nog wel een tijd duren. Onze nieuwsbrieven zullen anders verlopen als 

dat jullie van ons gewend zijn. Wij zullen een nieuwsbrief schrijven zodra er nieuws te melden valt. 

Het is dus dit seizoen niet standaard dat er iedere maand er één komt. Maar goed er is wel weer het 

een en ander te melden, dus daar gaat dan. 

 

• Komende woensdag staat er het een en ander gepland en vragen wij via social media 

aandacht voor het volgende: 

- Wij vragen iedere inwoner van Kainbongelstad een vlag buiten te hangen deze dag. Dat 

mag iedere vlag zijn, het mooiste is natuurlijk de Kainbongelvlag. Iedere sponsor heeft er 

een gehad de afgelopen jaren bij de eerste aanmelding. Het zou super zijn als jullie ook 

hieraan meedoen! Een beetje kleurig en fleurigheid kan geen kwaad in deze tijd. 

- Om 17:00 uur is er een uitzending op RTV Drenthe. In het programma “Drenthe Nu” 

wordt er aandacht gegeven aan het onderwerp: Carnaval in corona tijd. Ook hier zal onze 

vereniging aan bod komen. Onze Spreekstalmeester Erwin Weitering zal hier invulling 

aan geven. 

- In de loop van woensdag avond zullen wij via social media en onze website bekend 

maken wie het komende jaar over Kainbongelstad zal regeren. 

• Wij hebben weer meegedaan met de Rabo Clubsupport actie. Het heeft maar liefst 919 euro 

opgeleverd voor onze Dansgarde! Met een gedeelde 11e plaats blijkt dat wel heel veel 

mensen op ons hebben gestemd. Daar zijn wij enorm blij mee! 

• Een groep donateurs heeft een email gekregen met de herinnering voor het betalen van de 

contributie. Een aantal hebben deze ten onrechte ook gekregen. Het is misgegaan met het 

selecteren van de openstaande inningen. Deze groep hadden deze niet mogen krijgen. 

Excuus voor het ongemak. Voor de groep die dat nog niet hebben gedaan is deze mail 

uiteraard wel bestemd. Volgend jaar zal de contributie niet geint worden en tillen wij de 

toegangskaarten over naar de eerstvolgende Carnavalsfeesten. 

• Het ziet er naar uit dat de Kainbongelstad Courant voor komend seizoen er gewoon gaat 

komen. Wij hebben iedere sponsor dit seizoen gratis Sponsorschap aangeboden zoals die 

vorig jaar was. Echter hebben wij een verzoek gedaan voor een eventuele vrije bijdrage voor 



het drukken van de Kainbongelstad Courant. Hier wordt vanuit de sponsoren massaal gehoor 

aan gegeven. Daar zijn wij enorm trots op! Het idee om elkaar te helpen in deze tijd, 

uiteraard als het mogelijk is, geeft ons een enorm goed gevoel. Zo laten wij ons toch zien in 

de omgeving en uiteraard onze sponsoren ook! Nog niet iedere sponsor is benaderd…. 

• Onze Dansgarde is gegroeid naar 20 leden. Onze dames worden inmiddels versterkt door 

twee heren. Onze wervingsactie heeft dus geholpen! Het is goed te zien dat er animo is om 

deze gezellige groep te versterken. In de Kainbongelstad Courant zullen zij uitgebreid aan 

bod komen. Ook de sponsoren die weer hebben gezorgd voor de uniforme uitstraling. 

• Wij proberen in deze tijd alternatieve ideeën te bedenken voor invulling van het 

Carnavalsseizoen. Dat is niet makkelijk maar doen ons best! Hebben jullie ideeën of 

suggesties, laat het ons weten! Stuur een email naar: news@cv-dekainbongels.nl Alles is 

welkom!  

 

Dit was het voor voorlopig. Zodra er weer wat nieuws te melden valt zullen wij weer komen met 

een nieuwe nieuwsbrief. Wij wensen jullie veel gezondheid toe en laat het corona virus aan jullie 

voorbijgaan! 

Cv. de Kainbongels. 
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