
 

Nieuwsbrief januari 2021 

 

Beste Donateurs en Sponsoren van Cv. de Kainbongels, 

 

Carnavalsseizoen 2020 - 2021 is inmiddels weer voorbij. Het is een seizoen geweest waarbij wij gerust 

kunnen zeggen dat wij het graag heel anders hadden willen zien. Alle voorbereidingen voor onze TV Show 

bleek voor niets te zijn geweest ten gevolge van de Corona. Waar eerst bleek dat we groen licht hadden 

van de gemeent bleek dat met de komst van de Britse variant het met aanscherping van de regels 

ondoenlijk een leuk programma neer te zetten. Zelfs ZO34! mocht op locatie niet meer de opnames voor 

de Show doen. Uiteraard hebben wij andere opties overwogen maar bleek niet haalbaar te zijn en konden 

wij niet anders dan de stekker eruit te trekken. Wij hopen in de toekomst niet meer zo’n besluit te moeten 

nemen. Met name voor onze Dansgarde was het een teleurstelling. Zij hadden er immers al een heel jaar 

naar toe gewerkt om op te mogen treden. 

Toch zijn er ook gelukkig positieve dingen te melden: 

Wij hebben weer, dankzij jullie, onze Kainbongelstad Courant in 20.000 exemparen in Zuid -Oost Drenthe 

kunnen laten bezorgen. Ook dit jaar weer kregen wij daar positieve reacties op en proberen wij onze 

vereniging en Kainbongelstad / Emmercompascuum op de kaart te zetten. De afname van het aantal 

advertenties door sponsoren was dit jaar behoorlijk toe genomen wat er mede heeft toegedragen dat we 

de druk van de Courant en bezorgen hebben kunnen bekostigen. Ook de kleurplaten actie was een succes! 

Met de vlaggen actie in het centrum hebben diverse andere verenigingen gehoor gegeven om hun vlag ook 

erbij te hangen, als symbool van saamhorigheid want Carnaval vier je niet aleen, dat doe je samen! 

Om de teleurstelling wat te verzachten voor onze Dansgarde heeft de leiding van de Dansgarde een 

spontane Pubquiz op gezet voor hen. Ondanks het staat in schil contrast met een optreden was het toch 

een super leuk initiatief! 

ZO34! heeft laten weten dat zij de TV Show een prachtig initiatief vonden. Nu de TV Show niet is 

doorgegaan en zij zelf daarin ook teleurgesteld waren, hebben zij laten weten dat ze voor komend seizoen 

met Cv. de Kainbongels graag iets willen betekenen. Wij houden met hen contact en gaan broeden op een 

mooi plannetje. Wij kijken er nu al naar uit! 

Wij hebben toch afgelopen seizoen twee inwoners Geridderd in de Orde van de Kainbongels. Engel Neef 

voor zijn verdienste voor het dorp als winkel aan huis / buurtsuper met het bezorgen van boodschappen 

aan huis. De tweede is Boudewijn van Boud’s Inn geworden voor zijn verdienste als zijn bijdrage voor 

verenigingen en evenementen op het dorp waaronder ook onze vereniging en met name onze Dansgarde. 

Tevens was hij de eerste ondernemer die zijn etalage omtoverde in gehele Carnaval Style. 

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief en sluiten daarmee seizoen 2020 – 2021 af tenzij er iets belangrijks 

te melden valt, dan melden wij ons eerder.  De eerst volgende nieuwsbrief zal weer komen omstreeks 

november van dit jaar. Wij hopen dat in November alles weer mag en dat we weer los mogen gaan. Dat 

beloofd dan een prachtig feest te worden. Carnaval is door Corona niet vergaan, het zit in ons hart! 

Allemaal jullie hartelijke dank! 

 

Cv. de Kainbongels 

 


