Best(e) lid/donateur/sponsor/vriend van de Kainbongels van Cv. de Kainbongels,
Wij willen jullie als eerste natuurlijk een fantastisch 2019 toewensen en uiteraard een bruisend
carnaval. Wij zijn allemaal ongeschonden uit de jaarwisseling gekomen, zijn niet getroffen door
rondvliegende kurken en rondvliegende projectielen en wij hopen jullie ook niet! Kortom wij
kunnen gelukkig de handen uit de mouwen steken met de verdere voorbereidingen voor de
festiviteiten in februari en maart. Nu nog even de nieuwtjes:











De Kainbongelstad Courant komt er al weer bijna aan. Deze is inmiddels klaar en ligt bij
de drukker. Dit jaar heeft de Courant een andere lay-out en is nog kleuriger en dikker
geworden. Ook met de kinderpagina hebben wij een leuke activiteit bedacht waar drie
prijzen mee te winnen zijn. Naast de anekdotes en terugblikken van afgelopen seizoen
komen ook onze Vrienden van Cv. de Kainbongels en onze Sponsoren beter in beeld. Ook
danken wij de lezers voor hun input en verbeterpunten. Maar ook voor dit exemplaar
geldt uiteraard: hebben jullie ideeën en/of verbeterpunten, dan vernemen wij dat graag.
Vul daarvoor het digitale formulier in op onze website. Deze vind je onder de pagina Krant
& Links. Alvast hartelijk dank daarvoor. De Courant wordt tussen zaterdag 19 en dinsdag
22 januari bezorgd met de reclame. Dus let op, gooi de stapel niet direct weg en vis ons er
eerst even uit. Bezorggebied: Emmer-Compascuum, Roswinkel, Nieuw -Weerdinge,
Klazienaveen-Noord en Emmerschans.
Op 2 februari staat onze Karrenbouwersavond gepland. Voor degene die denkt dat het
alleen bedoeld is voor Karrenbouwers en Loopgroepen, die heeft het mis. Jullie zijn bij
deze ook uitgenodigd. Het is een gezellige meet & greet met onze vereniging en uiteraard
ook de deelnemers van de grootste verlichte optocht. Dus bij deze, kom gezellig naar
onze Residentie “Café Hindriks” te Kainbongelstad en beleef deze gezellige avond met
ons mee.
De Prinsenwagen-commissie is druk bezig met een lichtelijke “make over” van onze
Prinsenwagen. De kleurstellingen worden verbeterd en de wagen wordt praktischer in
gebruik gemaakt. De kwasten en rollers maken over uren en wij zijn ook benieuwd naar
het resultaat. Ook was de wagen toe aan andere banden, daar het canvas en staaldraad
zichtbaar waren…..
De Kindercarnaval commissie is goed bezig geweest met het programma voor de
kindermiddag. Er staat een leuk entertainment programma voor de kids klaar. Dat beloofd
wat moois te worden. Meer info op onze website: www.cv-dekainbongels.nl
Onze website is inmiddels sneller geworden in functie. Dit bleek op sommige momenten
nodig, omdat er pieken zijn met bezoekers en dat vergt capaciteit.
Prinsenbal en Sister Sister & Friends, de evenementen van november, zijn subliem
verlopen. De opkomst van beide avonden waren weer meer dan ooit tevoren! Uiteraard in
onze Kainbongelstad Courant is er meer over te vinden!

Dat was het voor nu, tot februari, dan zijn we er weer…..

De eerstvolgende evenementen staan weer op stapel, daar nodigen wij jullie uiteraard hartelijk
voor uit. Namelijk:

Dit was het voor dit moment. Hopelijk tot ziens op onze evenementen!!!
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