
Beste leden, Dansgarde, sponsoren, donateurs en vrijwilligers van Cv. de Kainbongels, 

 

Het is inmiddels alweer november en dat betekend dat vanaf de elfde van de elfde het officiële 

Carnavalsseizoen gaat beginnen en dat de nieuwsbrieven weer komen. Wij hebben er enorm veel zin 

na een aantal jaar van nagenoeg stilzitten al dan niet opgehokt. En er zijn weer nieuwtjes te melden: 

• Wij starten het carnavalsseizoen op de 18e van november met Prinsenbal 2022. Hier pakken 

wij extra uit met een optreden van Snollebollekes. Verder hebben wij naast de optredens van 

onze Dansgarde een aantal verassingen die eerdaags niet in Kainbongelstad waren. Dus wij 

denken dat dit een fantastisch feest gaat worden. 

• Op de 19e van november gaat Dj Roy en Dj Anna Rocks de tent op z’n kop zetten met Compas 

goes Hard in Style. En of dat niet genoeg is komt de Hardcore Vibes Band langs voor een 

optreden. Dat wordt feesten, knallen, hakken en zagen!! 

• I.v.m. het animo voor bovenstaande evenementen hebben wij voor deze feesten een grotere 

tent als voorheen. 

• Afgelopen twee jaar is onze vereniging flink gegroeid met nieuwe leden waar wij enorm blij 

mee zijn. Ook zij worden betrokken bij het organiseren van onze feesten en activiteiten. 

Maar voor ons geldt: “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.  Alaaf! 

• Onze Dansgarde is de afgelopen twee jaar ook flink gegroeid met maar liefst 13 leden, 

dusdanig dat wij uitwijken voor de trainingen in de sporthal. Maar er zijn altijd dames en 

heren welkom! Vrijblijvend een paar keer mee trainen en/of kijken kan altijd. Opgave kan via 

de website. 

• Komend seizoen organiseren wij extra evenementen als Stadsprinsverkiezing en 

Dansmarieke Concours 2023. Beide komen dit seizoen naar Kainbongelstad. Nadere 

informatie volgt via onze website, socials en nieuwsbrieven. 

• Nico Klaster is in het bestuur gekomen in de plaats van Marco van Dijken. Wij danken Marco 

voor zijn jarenlange inzet in het bestuur. Nico wensen wij uiteraard heel veel succes als 

nieuw bestuurslid. 

• Onze diverse commissies zijn druk in de weer om onze evenementen te organiseren maar uit 

signalen blijkt dat dat heel goed gaat, dus dat belooft wat. 

 

Dit was het voorlopig voor nu. Wij hopen jullie allen te zien op de 18e en de 19e november op onze 

prachtige feesten! Tot dan. Alaaf! 

 

Cv. de Kainbongels 

 


