Beste lid/donateur/sponsor/vriend van de Kainbongels van Cv. de Kainbongels,
Kerst en oud & nieuw zitten er weer op. Op naar de volgende festiviteiten, want carnaval
komt er aan! En ja, dat is ons feessie en wat hebben we daar zin in! Daar gaan we weer
wat moois van maken.
De sponsor en donateurs commissie heeft met ondersteuning van vele leden en niet te
vergeten onze Dansmariekes, de afgelopen tijd een totaal van 70 nieuwe donateurs
mogen begroeten. Wij heten hen van harte welkom! In de nieuwe groep donateurs zijn er
ook een aantal geweest, die ons actief op diverse vlakken, gaan ondersteunen. Ook daar
zijn wij enorm blij mee, want er is in onze vereniging genoeg te doen. Voor ieder wat
wils. Mocht u bedenken dat u ook wat wil betekenen, dat kan. Stuur dan een email naar:
news@cv-dekainbongels.nl. In overleg bekijken wij met u wat de mogelijkheden zijn.
Alle nieuwsbrieven zijn vanaf nu ook op onze website (www.cv-dekainbongels.nl) te
vinden onder het tabblad “over ons” onder aan deze pagina.
In december is er het een en ander mis gegaan met het versturen van de nieuwsbrief.
De brief is bij de sponsors en donateurs soms twee keer verstuurd. Het kan daarom zijn
dat er emails verzonden worden vanaf privé emails. Emails komen via de bekende
Cv.email adressen wel bij ons binnen. Deze kunt u gewoon gebruiken. Ons excuus
daarvoor! Wordt aan gewerkt.
De Kindercarnaval commissie is druk bezig invulling te geven aan een gezellige
kindermiddag met tal van activiteiten voor de kids. Wat we gaan doen? Dat verklappen
we nog niet helemaal. Er komt in ieder geval een rad van fortuin (3 ronden á 1 euro per
lotje),waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Hou de website goed in de gaten! Wat we
wel verklappen is dat onze Dansmariekes ook aanwezig zullen zijn. Boni
Emmercompascuum, Kwalitaria ’t Middelpunt, Bakkerij Drenth en Maskramer geven
naast hun sponsorschap een extra impuls aan deze middag. Daar zijn wij als vereniging
en ongetwijfeld ook de kids, erg blij mee. Top!
Carnaval komt er aan! Indien u een vlag heeft laat ‘m wapperen. Het zou mooi zijn als hier
gehoor aan gegeven wordt! Heeft u geen vlag, geen probleem, deze zijn te koop in onze
Kainbongel webshop. Dit jaar naast onze standaard vlag (á € 15,-) is ook de Kainbongel
mega vlag (á € 25,-) te koop. Ook dit komt ten goede aan onze vereniging.
De Dansmariekes zullen tijdens Carnaval diverse optredens doen en jawel in hun nieuwe
outfit. De nieuwe jurkjes zijn inmiddels klaar en het resultaat mag er zijn! Benieuwd?
Komt ’t zien!
Kaarten voor carnaval zijn in de voorverkoop te verkrijgen á 7,50 euro bij Bakkerij
Drenth en Supermarkt Attent Neef. Bij de tent á 10 euro.

Belangrijk: Toegangskaarten Donateur en Sponsors
Donateurs:
Toegangskaarten voor Carnaval vrijdag en de zaterdag zijn vanaf woensdag 17 januari
tot en met woensdag 7 februari iedere dag, dus ook in het weekend, vanaf 9:00uur tot
18:00uur af te halen bij Com Tax op de Rademakerstraat 24 in Emmercompascuum.
Neem uw donateursnummer en uw identiteitsbewijs mee!

Sponsors en Sub-Sponsors:
Toegangskaarten voor de Sponsors en Sub-Sponsors worden bezorgd.

Onze agenda Carnaval 2018:
Uitgebreide info: www.cv-dekainbongels.nl

Hopelijk tot snel op alle evenementen, Alaaf!
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