Nieuwsbrief januari 2021

Beste Donateurs en Sponsoren van Cv. de Kainbongels,

Het is alweer een tijdje geleden dat wij jullie hebben geïnformeerd over de nieuwtjes. Maar ja, het is
corona tijd waarin er veel gebeurd en aan de andere kant ook weer niet omdat er simpelweg niet veel
mag. Maar goed, wij hebben niet stil gezeten en het zal de meeste niet ontgaan zijn dat wij onze
interactieve TV Show “Ik hou van Kainbongelstad” gaan uitzenden via ZO!34. Wij hopen dat jullie dit
initiatief ook leuk zullen vinden.
In eerste instantie zouden wij deze show helemaal live gaan doen, maar door de komst van de avondklok
hebben wij besloten alles van tevoren op te nemen omdat deze hoogstwaarschijnlijk na 9 februari
voortgezet gaat worden. Dat was weer even flink bijschakelen voor de zoveelste keer maar het is ons
uiteindelijk weer gelukt! Alles in overleg met lokale overheden en volgens de corona protocollen. Betreft
het meespelen met de QR-ticket verandert er niets. Deze blijft achter de schermen meelopen en kan dus
gewoon doorgaan. Echter kunnen wij helaas niet de winnaars in de uitzending bekendmaken. Dat doen wij
nu via social media, onze website en persoonlijke benadering.
Al met al hebben wij nog steeds alles onder controle en kijken wij naar de uitzending uit. Toch nog een
beetje carnaval gerelateerd iets in deze tijd. Voor onze Dansgarde is het ook een warm welkom deze show,
hebben ze immers niet het hele jaar voor niets geoefend.
QR-tickets zijn los verkrijgbaar via onze site, Bakker Wilco, Slagerij Veenhoven, Kwalitaria ‘t Middelpunt en
Snackbar Emmer-Erf. Onze heerlijke verse Kainbongel Borrelbox incl. QR-ticket is uitsluitend te bestellen
via onze website, Dat kan tot en met zondag 7 februari in verband met het bestellen van de verse inhoud.
De losse QR -tickets lopen door tot aan de uitzending. Wij wensen jullie veel kijkplezier!

