
Beste leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers en Vrienden van de Kainbongels,        

 

Het is alweer maart en dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. En er is weer het een en ander te 

melden. 

• Carnaval 2021 – 2022 is wederom heel anders verlopen als wat jullie van ons gewend zijn. 

Maar goed, met Carnavalsbal op de vrijdag hebben wij toch nog enigszins Carnaval kunnen 

vieren. Café Old Pub hebben alle zeilen bijgezet om dit feest mogelijk te maken waarvoor ons 

dank! 

• Kindercarnaval 2022 was dit jaar een groot succes! Onze Dansgarde hadden sinds tijden weer 

eens een optreden. We konden goed zien dat ze er zin in hadden want ze hebben het 

fantastisch gedaan en voor een goed gevulde zaal. De opkomst was ongeveer tweemaal zo 

hoog als andere jaren. Hals over kop hebben we achter de schermen extra snoepzakjes 

gemaakt om ieder kind wat lekkers mee te geven na deze leuke middag. Wij nemen nu in 

overweging met dit succes ons kindercarnaval het weekend vóór carnaval te organiseren. Wij 

hebben de indruk dat veel kinderen en ouders naar optochten gaan kijken als wij het in het 

carnavalsweekend blijven organiseren. Wij willen de Deele hartelijk danken voor het feit wij 

kindercarnaval daar mochten organiseren. 

• Wij zijn dit seizoen maar liefst met 19 nieuwe leden gegroeid! Dat is super goed nieuws want 

met meer zielen meer vreugd en extra handen bij het organiseren zijn altijd welkom! 

• Onze Dansgarde timmert ook goed aan de weg. Voor komend seizoen komen 7 nieuwe leden 

de teams versterken en 3 potentiële leden komen twee proeftrainingen meedraaien om zo 

doende te kijken of zij het ook leuk vinden. 

• Onze Dansgarde zal ook optreden op Koningsdag op het marktplein in Emmercompas. 

• De verkochte toegangskaarten van de november feesten 2021 blijven geldig voor deze 

feesten in dit jaar. Hier is eerder al mailing over geweest. 

• Alle sponsoractiviteiten worden naar het nieuwe seizoen overgedragen. Onze vaste 

sponsoren worden dit jaar dus niet benaderd. De voorwaarden voor het nieuwe seizoen 

blijven hetzelfde. Ook hier is eerder een mailing voor uit gegaan. 

• De aanleg van het evenementen terrein gaat gestaag. De bestrating is aangelegd en volgens 

de laatste info wordt in mei gestart met de bouw van het evenementen gebouw en de aanleg 

van de lichtmasten. 

Wij hopen dat dit jaar alles weer terug keert naar de normale samenleving. Wij kijken nu al uit 

naar het nieuwe seizoen en hopen dat wij alles weer op normale wijze kunnen organiseren. Er 

zijn weer volop nieuwe ideeën en wij zouden die niets liever willen doen dan deze tot uitvoer 

willen brengen. Omstreeks eind oktober komen wij weer met onze nieuwsbrief. Wij danken jullie 

allemaal voor jullie bijdrage en inzet aan onze vereniging. Blijf gezond en tot oktober! Alaaf, 

alaaf, alaaf! 

 

Cv. de Kainbongels 

 


