
Nieuwsbrief december 2022 Cv. de Kainbongels 

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs. 

Het is alweer december, Sinterklaas is weer richting Spanje. Op naar Kerst en Oud & Nieuw. Maar ook in 

de deze maand is er wel wat melden. 

• Onze eerste evenementen van November hebben plaats gevonden op het nieuwe evenementen 

terrein. Ondanks deze nog niet helemaal klaar is, is het nu al een hele grote verbetering. Een 

mooi verhard plein voor de feestent, ideaal! 

• In November met Prinsenbal is ons nieuwe Prinsenpaar, Prins Niek en Adjudant Erwin, 

geinstalleerd en worden bijgestaan door de Hofdames Danique en Yonina. Maar wat was dat een 

feest. Voor het eerst waren er nog niet zo veel mensen naar de tent gekomen, voor het eerst 

waren we uitverkocht. Het idee om extra uit te pakken met de aankleding van de tent, 

Snollebollekes en Dj Roy is met Prinsenbal gelukt! Wij hopen dat iedereen heeft gezien dat 

Prinsenbal ook een supergezellig feest is en dat wij dat nu jaarlijks zo voort kunnen zetten. Onze 

Dansgarde heeft weer opgetreden, dit keer in hun nieuwe kleding. Het zag erg prachtig uit! Wij 

hebben flink bij moeten schalen met vrijwilligers maar ook dat is gelukt. Iedereen bedankt voor 

de inzet en gezelligheid. In de komende Kainbongelstad Courant van januari 2023 meer in en 

outs van dit feest! 

• De aanhangers met Sponsoren hebben niet op terrein gestaan tijdens de novemberfeesten. Het 

probleem was dat de doek maten niet te leveren waren. Wij hopen die wel te hebben met de 

optocht. Als oplosssing hadden wij andere doekmaten laten maken en opgehangen in de tent 

ook hadden wij grotere LED schermen links en rechts van het podium. 

• Het tweede feest van November, Compas goes Hard in Style, was geweldig. Met Dj Roy, de 

Harcore Vibes Band en Dj Anna Rocks. Dj Anna tradt na 7 jaar bij ons voor het eerst op en met 

succes. Ze gaf aan Hardstyle een eigen twist waarin zelfs Carnaval en Tiroler muziek in the mix 

werden gedraaid. Het publiek werd vollop zichtbaar vermaakt. We hebben een nieuwtje: ze 

komt ook met Carnaval Zaterdag bij ons in de tent! Dus dat komt helemaal goed! 

• De Kainbongelstad Courant komt in januari weer uit. De redactie is druk met de laatste puntjes 

op de i. 

• Er gaat verandering plaats vinden in de route van onze Grootste Verlichte Optocht van Noord 

Nederland. De preciese details wordt nog aan gewerkt. Hou onze social media in de gaten. 

Dit was het wel voor op dit moment. Snel komen alle evenementen op onze website en social media te 

staan. Dit jaar meer evenementen als anders omdat de Stadsprinsverkiezing en het regionale 

Dansmarieke Concours naar Kainbongelstad komt. 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een fantastisch, feestelijk maar vooral een gezond 

2023 toe!                                                          Cv. de Kainbongels 



 


