Nieuwsbrief Cv. de Kainbongels 7 november 2021
Beste sponsoren, vrienden van de Kainbongels, donateurs en vrijwilligers van Cv. de Kainbongels,
Allereerst willen wij alle nieuwe sponsoren, donateurs, vrijwilligers en vrienden van Cv.de
Kainbongels welkom heten. Rondom carnaval sturen wij maandelijks, soms eerder, een nieuwsbrief
om jullie op de hoogte te houden wat wij gaan doen en waar wij mee bezig zijn.
Het heeft weer even geduurd na 2 jaar van welles/nietes en onzekerheden, maar eindelijk mogen we
weer Carnavallen. Wij hebben er enorm veel zin en wij hopen jullie ook. En met Carnavallen is er ook
weer het een en ander aan nieuws te melden:
•

•

•

•
•

•
•

Met de aanstaande evenementen hebben wij dit seizoen wat extra’s kunnen regelen.
Op Prinsenbal 2021 zal naast de Prinsen wisseling en Dj Erik Greving, Snollebolkes
een optreden verzorgen en met Compas Goes Hard in Style 2021 hebben wij naast Dj
Roy ook Anna Rocks weten te regelen. Anna Rocks is een zeer bekende vrouwelijke
DJ die bekend is van grote evenementen in binnen- en buitenland. Zij is weer
opnieuw begonnen onder deze nieuwe naam. Dus beide avonden beloofd wat. De
tickets voor beide evenementen gaan erg hard, dus willen jullie erbij zijn wacht dan
niet lang meer. Tickets:
https://ticket.eventree.nl/nl/shop/d109tkp8hd9yq2hx1xufkzogrb444xlsmtvvnoxb
Een jaar eerder als gepland zullen wij komend seizoen de Stadsprinsverkiezing en de
Dansmarieke Concours 2022 organiseren. Dit zijn twee extra evenementen. Hier zijn
alle zusterverenigingen bij aanwezig en alle Dansgardes van deze verenigingen zullen
hun optredens doen op het Dansmarieke Concours. Dit betekent een extra uitdaging
voor onze Dansgarde en de organisatie eromheen. Uiteraard is iedereen hierbij
welkom. Wij weten dit nog maar zeer kort en gaan alles op alles zetten om dit op de
kaart van Compas te zetten. Op dit evenement zal onze Dansgarde ten tonele
verschijnen in een nieuwe jurkjes/pakjes. Ook hier wordt hard aan gewerkt! Meer
informatie volgt!
Emmercompascuum krijgt een verhard evenementen terrein bij de Paardenmanege
waar wij enorm blij mee zijn. Deze zal nog niet klaar zijn met onze November feesten
maar de eerste werkzaamheden zullen snel starten. Een mooi gezamenlijk resultaat
van de Manege, Stichting Artiesten Gala, Dorpsbelangen en Cv. de Kainbongels. Met
de komst van het evenemententerrein zullen onze evenementen en die van andere
een hele verbetering zijn. Wij zijn erg benieuwd naar het resultaat!
Alle commissies van Cv. de Kainbongels draaien inmiddels op volle toeren om van het
komende seizoen een succes te maken. We gaan ervoor!
Ook dit jaar deden wij mee met de Raboclub Support actie van de Rabobank. 14
November a.s. wordt het resultaat bekend gemaakt. Wij willen jullie danken voor het
stemmen! Zodra wij meer weten betreft het resultaat zullen wij dat bekend maken
via onze bekende wegen.
Zodra alle datums bekend zijn van de evenementen zullen wij dat plaatsen in onze
evenementen agenda. https://cv-dekainbongels.nl/evenementen_kalender/
Belangrijk: Voor de komende evenementen check onze socials en/of onze website
daar de tijden nog kunnen veranderen.

Dit was het voor zover. Wij hopen jullie te zien op 19 en 20 november! We gaan er prachtig mooie
feesten van maken. Tot dan!

