
  

 De Kainbongelstads Courant 

 

  Prins Edwin             &                               
Prinses Jorinde 

1 ste Jaorgang 2017  

 “Het” vrolijke krantje! 

    1 

Check onze nieuwe website: 

www.cv-dekainbongels.nl 
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 Retteketet “Kainbongelstad”                                                                                  

    had wél een kabinet!!! 
 

 De Raad van Elf, zie ‘t zelf!!! 
Tuteletuut: Links & Rechts maakt veur ons niks uut! 

Geen gezeur van een formateur! 

        Tonny Barenkamp 

         Minister van TIT: Telefoon,             

 Internet en Techniek 

        Jan - Reinder  Santing                           

 Minister van Transportzaken 

         George van Schayik                            

     Minister van Dotteren en    

   Hartkwalen 

           Arjan Hooiveld 

 Minister van Isolerende zaken 

            Lucinda Klaster 

   Minister van Geboorte Regulatie 

 Nico Klaster (links) 

Minister van VVV,: Vee Voer en              Voedsel 

         Tineke Meilof 

Minister van  Verzorgende 
 zaken 

         Kevin Posthuma (rechts) 

   Minister van Scheurende  

                   motoren 
               Anita Dijks 

Minister van Schone zaken 

              Henry Dijks 

Minister van Bier en Plezier 

   17 November 2017 
  Inwijding nieuwe Raad 
      op “Prinsenbal” 

Raad van Elf: “niks gaat van zelf”! 

 

        Ceremoniemeester   

        Geert Diepenbroek 
     Prins Edwin & Prinses Jorinde 

    Spreekstalmeester 

       Harry Loves 

 
     Het Bestuur Cv. de Kainbongels 

  Jan - Willem van der Ploeg 
Melvin de Groot 

                 Edwin Neef 
Renate Barenkamp Frank Berendsen 

             Regent    

    Marco van Dijken                                  
                  

 

 Dansmariekes 
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         Hans Springer  (links) 

         Minister van Cement en        

 Stapelende stenen 
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Terugblik carnaval 2017 

     Prins Edwin & Prinses Jorinde kieken terug  

     Woordje van de Raad van Elf 

          De prent van onze “Regent”!     Het Bestuur 

Lieve Kainbongels,  

Ons is gevraagd of wij een terugblik willen schrijven op het afgelopen carnavalsseizoen. Een zware taak gezien 
ons niet alle momenten even helder voor de geest staan, maar laten we bij het begin beginnen! De aftrap was 
met een roze limousine, een gescheurde broek voor Edwin, zuurstoftekort voor Jorinde, maar bovenal met goe-
de zin! Eigenlijk was hiermee de toon gezet voor het hele verdere carnavalsseizoen. Vele gescheurde broeken 
volgden, ook de jurk bleef een behoorlijk obstakel, maar vooral de goede zin is gedurende het hele carnavalssei-
zoen gebleven. Niet alleen bij ons, maar ook bij alle andere Kainbongels en medestanders hebben we gemerkt! 
Dank daarvoor. Dank voor alle gezelligheid waarmee jullie ons omringd hebben. Zonder jullie hadden we nooit 
zo kunnen genieten als wat we nu hebben gedaan. Onze speciale dank gaat uit naar kapsalon Mira die in alle 
vroegte en in de drankwalm van de zo nu en dan bruin uitgeslagen jurk, het haar van Jorinde iedere keer weer 
piekfijn in orde heeft gemaakt. Ook gaat onze dank uit naar Renate Hooiveld, die voor 80 euro aan parfum heeft 
gesponsord ter onderdrukking van de hierboven beschreven walm. Maar bovenal gaat onze dank uit naar Marij-
ke Neef en Jeroen Wesseling die met kraamtranen en een dwarsliggende hernia ons hebben gesteund in dit on-
meunig drukke, maar bovenal gezellige carnavalsseizoen! Nog één keer in de woorden van Guus dan: we hebben 
genoten. Genoten van jullie liefde. Genoten van jullie vriendschap. En van jullie!  

Hallo, mijn naam is Marco van Dijken en ik ben Regent bij 

C.v. de Kainbongels. Mijn taak als Regent is er op toezien 

dat leden van de Raad van Elf zich naar behoren gedragen 

en zich houden aan het kleding voorschrift van de vereni-

ging. Dit houdt o.a. in zwarte broek , colbert , sokken , 

lakschoenen en een witte blouse. Wanneer men hier niet 

aan voldoet wordt dit bestraft met een ludieke boete van 

1 euro. Dit levert soms lachwekkende situaties op. Zoals 

die ene keer, na een paar dagen carnaval vieren, zag ik 

een lid van de Raad van Elf lopen op zwarte gympen on-

der zijn kostuum. Ik sprak hem hier op aan en vertelde hem dat hij hier een 

boete voor kreeg. Waarop het lid zijn portemonnee trok en er wat uit haalde. 

Hij zei “ hier heb je 2 euro want ik doe ze morgen weer aan, want ik kan niet 

meer op die stijve dingen lopen“. Dit soort dingen maakt het leuk om te doen 

en zo blijven we lachen met z’n allen. Uiteraard wordt het boetegeld op een 

goede manier binnen de vereniging besteed! Tot volgend 

jaar!             Marco van Dijken, Regent Cv. de Kainbongels. 

We staan weer voor de aftrap van een nieuw Carnavals sei-

zoen, een seizoen wat weer veel mooie dingen gaat brengen. 

Wie wordt er gehuldigd, Wie wordt er kainbongel van het jaar 

en wie wordt de nieuwe prins????  We zien weer uit naar al 

deze speciale momenten. We vinden het belangrijk om mensen 

te eren en waarderen die onderscheidend zijn in onze samenle-

ving!! De  Kainbongels is een club die in beweging is en ook dit 

jaar horen daar weer veranderingen bij. Zo is Jan Willem vd 

Ploeg uit het bestuur getreden en treed Marco van Dijken toe 

als algemeen bestuurslid. We willen Jan Willem dan ook bijzon-

der bedanken voor de bijdrage aan het opbouwen van de club. 

Zonder Jan Willem hadden we nu waarschijnlijk nog zonder de 

Kainbongels gezeten!! Ook op organisatorisch beleid met de 

tent feesten zijn er dingen veranderd. Zo wordt dit jaar tijdens 

de feesten een nieuwe Emmer-Compascuumse munt eenheid 

ingevoerd.de Kainbongel munt. De koers voor dit jaar is 1 munt 

= 1 Bier (€2,00). We willen stichting artiesten gala en hun vrij-

willigers nogmaals bedanken voor de inzet van de feesten tij-

dens de afgelopen jaren. Bijzonder trots zijn we ook dat onze 

dansmariekes dit jaar hun dansen kunnen vertonen in nieuwe 

dans kleding. Om dit te aanschouwen komt dan allen naar het 

Prinsenbal! 

We hopen dat tijdens de optocht in februari de weergoden ons 

weer gunstig gezind zijn. En dat de toeschouwers weer van 

heinde en verre komen. Het is mooi dat we het dorp met el-

kaar onder positieve aandacht kunnen brengen in de Regio. 

Om de sfeer in het dorp te verhogen zal het mooi zijn als we 

door heel Kainbongelstad  onze vlaggen zien wimpelen. 

Kortom genoeg om weer met elkaar naar uit te kijken. 

Tot ziens op 1 van onze evenementen. 

        Staat uw 

    bedrijfsnaam 

     volgend jaar  

            hier? 

   Alaaaf!!! 

    3 

Kainbongelstad: Wat was het weer een fantastisch carnavalsseizoen. Ieder 

jaar worden de evenementen en activiteiten weer uitgebreid. Wij zijn ook 

trots op het vermogen van het hoog feestgehalte van de inwoners! Wij 

krijgen zeer veel positieve reacties. Ook wij zijn gewoon werkende mensen 

die een bijdrage leveren aan Cv. de Kainbongels in onze vrije tijd. Dit soort 

reacties doet ons goed. Het is ook prachtig om te zien, dat er steeds meer 

jongere mensen / leden zijn die hun steentje bij willen dragen. Zo ontstaan 

nieuwe ideeën en ontwikkelingen in onze vereniging. De Raad van Elf 

juicht dat toe! Ook wij als Raad van Elf, willen graag iedereen bedanken 

voor de mooie evenementen en de bezoekers uit en om    

”Kainbongelstad”.Wij hopen jullie komend carnavalsseizoen weer te ont-

moeten op onze evenementen, wat zou het mooi zijn deze keer als dona-

teur. Help ons mee! Want hoe meer leden, hoe beter. 

Inwoners van Kainbongelstad, BEDANKT 
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Alle gekheid op ‘n “Kainbongel” 

Rectificatie “most wanted” lijst FBI 

Eerdaags had de FBI , ten onrechte, de lijst van 

“most wanted” uitgebreid met deze twee on-

gure figuren, te zien op beide foto’s. Zij wer-

den er van verdacht de openbare orde te wil-

len verstoren tijdens Zomercarnaval: Cowboys 

& Indianen. Dit bleek echter niet het geval. 

Wel zijn beide van invloed geweest op het 

feest. De één had “de Foxel” om-

getoverd tot “Foxelcity” met 

mais, veldbloemen en wigwams  

en de ander had de muur in “de 

Foxel” voorzien van nep kogelga-

ten middels een beamer projec-

tie. Hiermee is volgens de FBI de 

kous af. Mocht u deze figuren in 

het dorp tegen komen: ze zijn 

dus “normaal” aanspreekbaar en 

helemaal niet gevaarlijk. Yeahaa! 

              Wist u dat?..... Nou?!? …….Wat? 

   Schiphol onderzoekt “uitwijk” mogelijkheden  

Schiphol heeft de eerste test voor uitwijk mogelijkheden 

bij drukte op de luchthaven met succes afgerond. In het 

voorjaar heeft men de eerste landing met een zweefvlieg-

tuig in “Kainbongelstad” uitgevoerd. Deze test bestond 

uit het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij nood 

naast Schiphol, intercontinentale vluchten uit te laten wij-

ken naar deze prachtige locatie. Omwonenden waren de-

ze dag nogal verbaasd dat Schiphol deze test zonder voor-

aankondiging heeft uit gevoerd. Hiervoor heeft de woord-

voerder van Schiphol dhr. Theo Terminal zijn welgemeen-

de excuses aangeboden. Ook hoeven de bewoners zich 

geen zorgen te maken over geluidsoverlast, volgens hem. 

De aanvliegroute zal immers grotendeels boven Duits 

grondgebied plaatsvinden. Vliegtuigen zullen indraaien 

ter hoogte van de Viertorenbrug. Schiphol is nog wel op-

zoek naar personeel voor de nog te bouwen taxfree shop.       Verbaasde inwoners kijken toe 

De nieuwe i Bongel 

(-een)  
        netwerk 

Een hoge aai factor 

en onbeperkte feest 

minuten!                              

 

 Kainbongel Créme 

        Dé remedie  

 tegen “oud” zeer! 

  Onze nieuwe website in de lucht is.      

     Kijk op: www.cv-dekainbongels.nl        

Dat wij komend jaar onze eigen 

munteenheid krijgen! De Kain-

bongel “glow” in the dark munt. 

Onze Dansmariekes nieuwe      

   outfits krijgen. 

   De Kainbongel’s Beauty-salon 

 

 

 
Wij mensen uitdagen         

verkleed te komen naar   

onze evenementen. 

                 Scheurtje? 

Het is onze Prins 3x gelukt om uit zijn 
broek te scheuren, afgelopen seizoen!! 
De Raad van Elf heeft zich hier over be-
raad. Na lang overleg  kwamen zij una-
niem tot de volgende conclusie: “beter 
een scheur in je                                                  
broek, dan andersom”!                                                
Zó en dat is onze                                   
uitspraak! Daar kunt u                            
het mee doen!      

 
Alaaaf!!! 

 

 We want you! 

Wordt donateur! 

   Zie Pagina 16 

Je herkent jezelf niet meer terug!!! 
    4 

Het weerbericht met Paulus Pietsma 
Het weer type met Carnaval zal uitzonderlijk goed zijn! Het blijft groten-

deels droog. Echter bestaat er wel enige kans op plaatselijke confetti-

neerslag wat over kan gaan in serpentine-regen. Later in de avonden 

is de kans groot op enige mist vorming dichtbij het podium 

als gevolg van een rookmachine. De temperatuur is aange-

naam tot in de late uurtjes, namelijk boven de 20 graden 

maar aan de bar is genoeg verkoeling te vinden!                

Weercijfer: 9.5. Feestcijfer:10!  Oet Carnaval 2018, tot gauw. 

             “Freek” de papagaai?!? 
Het was op een mooie zondagmorgen. We waren allemaal 
klaar voor een gezellige middag bij het “Dansmariekes Con-
cours”. De stagiaire van onze Cv. kreeg plots telefoon uit     
België… Heb gij Freek nog? “Freek, wie is Freek”, antwoorde 
de stagiair. Niet veel later kwamen er telefoontjes over Freek 
uit heel Nederland, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. 

De stagiaire moest in plat Gronings/Drents praten om de 
mensen goed te woord te staan en dat viel nog niet mee!
Later bleek ook de Papagaaienclub van Nederland een actie te hebben gestart 
op Facebook om Freek een goed thuis te kunnen bieden. De stagiaire kwam 
voor een onmogelijke oplossing en ging op zoek naar zijn leermeesters. Dit 
waren de oud prinsen en een telecommannetje van de Cv. Al snel bleek dat 
deze 3 verantwoordelijk waren voor de Freek actie. Een advertentie op markt-
plaats was de dader en wie dit heeft gedaan, zal waarschijnlijk nooit uitko-
men. 

   Fake “Freek” 

Het is eindelijk zo     

ver! De nieuwe         

i Bongel S 7 is uit.        

Met gratis:    
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Terugblik carnaval 2016/17 

 

   Prinsenbal 2016 

   Inhuldiging Prins Edwin en Prinses Jorinde 

Aankomst nieuwe Prins & Prinses 

Prins Frank & Prinses Miranda 

   Bedankt voor een             
         

   fantastisch 2016 ...        
             

             
        

 

18 November 2016 was het zover... De start van Prinsenbal in de tent bij de      

visvijver was een feit. Prins Frank en Prinses Miranda hadden nog één taak te          

vervullen namelijk Kainbongelstad over te dragen aan de nieuwe Prins en Prinses.    

Onder toeziend oog van alle Kainbongels en carnavalsverenigingen kwam een      

prachtige limousine het terrein oprijden met daarin het nieuwe Prinselijk paar. Het 

feest kon beginnen want daar kwamen Edwin en Jorinde binnen. Na alle formalitei-

ten ging het feest los. De Dansmariekes gaven een show, Hofzanger Gerrit Dene-

kamp zong zijn liedjes en kreeg het publiek aan het feesten. Ook Peter Hermans 

draaide als DJ de feestnummers aan elkaar. Het was een  super leuk feest met fan-

tastisch publiek, die wisten hoe ze moesten feesten. Alle Kainbongels, echt top. 

        ALAAAF!!! 

 

We want you! 

Wordt donateur! 
         Zie pagina 16     5 
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Terugblik carnaval 16/17 

 

      Karrebouwers avond 

 

   Ultimate 80’s & 90’s Party 

19 November 2016  Ultimate 80’s & 90’s Party. Wat een feest! Wat een plezier. Het 

was weer een schitterend feest en ieder genoot van het leuke variërende muziek 

aanbod! Van “Bruce Springsteen” tot en met de ”Vengaboys”. Alles was mogelijk. 

Echt top. DJ  Peter Hermans zorgde voor een leuke opbouw in de muziek, die je mee 

terug nam in de tijd. Met vooral de…. ‘’oohh ja’’!!...nummers die we eigenlijk al weer 

vergeten  waren, heerlijk. Wederom waren er ook weer vele die verkleed waren, 

sommige zóóó uitgedost, echt super.  Zij maakte het plaatje totaal compleet. 

Het is toch wel erg leuk om te zien dat jong en oud (er) elkaar goed kunnen vin-

den op zo’n feest. Op naar de volgende keer. Kom je weer? Wanneer?!?!? 

Op Zaterdag 18 november 2017, zien we elkaar weer... 

        Volg  ons 

Zaterdag 28 januari 2017 Op onze Residentie “de Foxel” hadden wij weer de    

“Karrebouwers avond” georganiseerd. Dit doen we jaarlijks om de mensen die 

druk in de weer zijn met het bouwen van carnavalswagens, te bedanken voor hun 

inzet. Ieder jaar komen er weer prachtige creaties de schuren en loodsen uitrijden 

om vervolgens mee te doen met onze verlichte optocht in Kainbongelstad. Het is 

begrijpelijk dat er vele uren werk in de bouw van deze wagens gaat zitten en  

daarom wil Cv. de Kainbongels graag wat terug doen! Ze bouwen niet alleen     

karren maar ze weten ook drommels goed hoe je een feestje moet bouwen.  

Kleintje Carnaval en DJ Kainbongel waren aanwezig voor de muzikale                   

ondersteuning en brachten de sfeer wederom goed op peil. Alle karrenbouwers 

bedankt.             Tot volgend jaar...                   Alaaaf!!!  

                                       

Wordt donateur voor 15 euro per jaar! 

 En krijg gratis toegang op onze evenementen! 

 Zie pagina 16 
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Een Kainbongel” (kienstobbe) is 

het levende deel van een boom-

wortel onder de grond in het 

veen. Het staat als  symbool voor 

kracht! U vindt “de Kainbongel” 

terug in ons logo van onze       

vereniging.  

Links ziet u het “Kainbongel”  

monument die al 39 jaar in ons 

dorp te bewonderen valt! Op de 

hoek Kanaal A en Verlengde-

Scholtens kanaal. 

Rechts ziet u de menselijke    

variant van een “Kainbongel”. 

Hij of zij leeft niet in holen, 

grotten of nesten, maar gewoon 

in een huis, in ons dorp. 

Het zijn mensen die van gezel-

ligheid houden en deze feeste-

lijke kleding uitsluitend aan- 

trekken met Carnaval gerela-

teerde  evenementen. 

U ziet hier hun Prins afgebeeld. 

   Begrip “Kainbongel” nader verklaard! 

Stadsprins verkiezing 2017 

  Er zijn twee soorten Kainbongels….. 

    7 

 

Hoe zit het ook al weer met Carnaval? Wij als Carnavalsvereniging krijgen regelmatig deze vraag. Hier is het antwoord: Carnaval is van ori-

gine een Katholiek feest vóór de 40 dagen van “vasten” begint. Het “vaste” was bedoeld om stil te staan bij de minder bedeelden/arme 

bevolkingsgroepen. Officieel begint carnavalsseizoen op de 11e dag van de 11e maand van ieder jaar. De burgemeester overhandigd de 

sleutel aan de Prins, aan het begin van de carnaval. Ieder dorp/stad veranderd van naam en krijgt zijn eigen carnavalsnaam. Carnaval ein-

digt vaak met het verbranden of begraven van de carnavalsnaam van het dorp/stad, waarbij de sleutel weer overhandigd wordt aan de 

burgmeester. De “vaste”periode begint op “as” woensdag met haringhappen en daarmee eindigt ook de carnaval. De wijze waarop men 

carnaval viert, vult ieder dorp/stad op zijn eigen manier in. Vroeger bestonden de verenigingen uitsluitend uit mannen. In de loop van de 

tijd wilden vrouwen zich er ook mee bezig houden en zo zijn de dansmariekes en hofdames (bij ons de Raad van Toezicht) ontstaan. In de 

huidige tijd wordt het vaak allemaal niet zo strak meer nageleefd en zijn verenigingen er losser mee omgegaan. Bij Cv. de Kainbongels is de 

verenging als volgt georganiseerd: Raad van Bestuur (4), Raad van Elf (11), Raad van Toezicht (11 meestal aanhang van de Raad van Elf) , 

Spreekstalmeester(1), Ceremoniemeester (1), Regent(1) . Uit de Raad van Elf wordt ieder jaar een “Prins” gekozen. De Prins kiest zelf zijn 

Prinses (vrouwelijk) of  Adjudant (mannelijk) uit. Deze hele samenstelling wordt hier in Kainbongelstad “de Club van 25” genoemd. Daar-

naast, minimaal net zo belangrijk, zijn alle leden waarvan er ook een groep is die ons actief ondersteund! Betreft de religie is het zeker bij 

ons  niet meer zo strak, iedereen is welkom ongeacht welke religie of cultuur men heeft! Het respect en “het goed willen doen“ naar elkaar 

en voor ons dorp is hét belangrijkste speerpunt. Dan maakt het ook niet uit wie of wat je bent. 

     Hoe en wat met Carnaval? 

Kainbongelstad:  Één keer per jaar wordt tijdens de carnaval uit één van de vijf carnavals-

verenigingen uit de gemeente Emmen de stadsprins gekozen. Door onze heroprichting van 3 

jaar geleden was het meer dan 25 jaar geleden dat de prins van CV de Kainbongels de stads-

prins is geweest . Daarom werd er groots uit gepakt op zaterdag 11 februari. De huldiging, 

door loco burgemeester Bouke Arends, was 's middags voor genodigden bij zalencentrum 

Bentlage. Na de inschrijving, met als getuige oud vorst Frank Berendsen en oud vorst Bernard 

Hempen (laatste stadsprins van de Kainbongels) en de overdracht van de stadssleutel door de 

loco burgemeester, was het een feit dat prins Edwin en prinses Jorinde stadsprins en prinses 

van de Gemeente Emmen zijn. Ook werd Geert Zinger geridderd in de orde van de Kainbon-

gels, voor zijn verdienste als bestuurslid en vrijwilliger van de club van 100 van VV CEC. Na de 

huldiging werd het feestgeruis verplaatst naar Zalencentrum Hindriks om met alle carnavalis-

ten, karrenbouwers en zusterverenigingen de huldiging tot in de late uurtjes te vieren. Ook 

willen wij onze zusterverenigingen bedanken voor het opnemen van de Kainbongels in de car-

navalswereld. Wij kijken met trots terug op een geslaagde stadsprins verkiezing. 
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    Terugblik carnaval 2017 

 

   Dansmarieke - Concours 2017 

 
     Informatie Dansmariekes 

                    

         

                  

 

 

    De dansmariekes danken Anita & Youri 

  in Bultrutersland 2017 

 

Onze meiden straalden weer op het Dansmarieke-Concours 

Bultrutersland. Zondag 17 februari 2017 straalden onze dansmariekes. De or-

ganisatie van dit evenement werd in 2017 georganiseerd door Cv de Bultru-

ters in Ter Apel. In de speciaal geplaatste grote tent achter het klooster wer-

den alle aanwezigen getrakteerd op een diversiteit van optredens van alle 

dansmariekes, de visite kaartjes, van alle carnavals verenigingen in de omge-

ving van Kainbongelstad. Het was een gezellige bijeenkomst van alle carna-

valsverenigingen en wij danken de “Cv. de Bultruters” voor de fantastische 

organisatie van dit evenement. Alaaffff!!! 

De Kainbongels danken 

Anita en Youri voor twee 

jaar inzet en het aanleren 

van prachtige dansen. 

Dank Toppers.    Alaafff!! 

  Onze nieuwe dans-instructrice! 

        Iris Middelkamp 

        Volg  ons op 

 

We want you! 

Wordt donateur! 

              Zie pagina 16 
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Iris middelkamp 

Lucinda Klaster 
Linda Maas 

    info@cv-dekainbongels.nl 

  o.v.v. de Dansmariekes 
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 Terugblik carnaval 2017 

 

      Scholenbezoek 2017 

Kainbongelstad. Vrijdag 17 februari. Bezoek Basisschool “de Hoeksteen”. Het 
was super gezellig op deze school de vrijdag vóór carnaval. Wat kregen Prins Edwin, 
Prinses Jorinde en de raad van elf een onthaal. Alle kinderen waren verkleed, zoals 
het hoort op carnaval. Helemaal top! Er werden prijzen uitgereikt voor het mooist 
verklede kind. Maar wat kan “de Hoeksteen” feesten. De polonaise werd ingezet en 
de hele boel ging in een grote slinger van klas naar klas. Al die blije gezichten. Alle 
kinderen waren stuk voor stuk toppers. Bent u als school ook geïnteresseerd, geef 
uw school dan op(zie pag.16) en wij komen langs. School ”de Hoeksteen” bedankt voor deze super gezellige ochtend en Alaaaf!!! 

 

Staat uw bedrijf 

   volgend jaar 

           hier? 

     Seniorencarnaval 2016 

De Deele was weer omgetoverd in een carnavalsfeestzaal. De ouderen genoten zicht-

baar van het feest. De hele Cv de Kainbongels, met het Prinselijk paar Edwin en Jorinde 

waren aanwezig. De dansmariekes gaven hun show weg en Gerrit Denekamp trakteer-

de de ouderen op live muziek. De polonaise werd weer opgestart. DJ Eric zorgde voor 

muziekale aansluitingen en bijzondere dorpelingen werden gehuldigd! Anita en Henry  

Dijks zorgde voor een sketchje. Onze spreekstalmeester Harry Loves sprak hier het pu-

bliek voor de laatste keer toe. De Kainbongels danken hem voor alle jaren het woord 

voor ons te doen. Het stokje wordt over genomen door Erwin Weitering, Bas Scholte 

en Frank Berendsen. Het is altijd mooi te zien hoe oud en jong voor vermaak kunnen 

zorgen. Het was weer een gezellig feest. Enne, carnavalskleding mag!!! Ook de ouderen 

dagen we uit! Tot 2018! Heeft u ideeën laat het ons weten!(pag14) Alaaf!!!! 

 

   Harry Loves bedankt! 

   Erwin, Bas en Frank zet ‘m op! 

Alaaf!!! 

    9 
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Terugblik carnaval 2017 

 

Wordt donateur! 

              Zie pagina 16 

We want you! 

Verlichte optocht “Kainbongelstad” 2017  

Verlichte optocht “Kainbongelstad” 2017 

Kainbongelstad 24 februari 2017. De Verlichte Carnavalsoptocht word ieder jaar op carna-

valsvrijdag  gehouden in ons mooie dorp `Emmercompascuum`. In de loop der jaren is de Ver-

lichte Carnavalsoptocht uitgegroeid tot een evenement dat zijn weerga niet kent. Daar zijn wij 

super trots op! Tevens is het de grootste verlichte optocht van Noord Nederland. Op deze 

avond komen tienduizenden bezoekers naar Kainbongelstad om van de Verlichte Carnavalsop-

tocht te genieten. De diverse loopgroepen, kleine en grote praalwagens die deelnamen aan de 

Verlichte Carnavalsoptocht verwerkte ieder hun eigen  thema’s en creaties. De praalwagens 

haalde lengtes van wel 20 meter. Sommige waren maar liefst 5 meter hoog en zijn verlicht met 

duizenden lampjes. Natuurlijk was er ook weer veel muziek aanwezig, o.a. dweilorkesten, 

drumbands en nog veel meer. Dus voor een ieder wat wils! In 2018 wordt de Verlichte Optocht 

gereden op 9 februari, ook wij wensen dan iedereen weer veel kijkplezier toe. We hopen dat u, 

mede, door deze courant geboeid zult raken van onze Verlichte Carnavalsoptocht, zodat u dit 

spektakel met eigen ogen wil komen aanschouwen. We verheugen ons nu al op uw komst!  

Dus tot 9 februari 2018 u bent van harte welkom, het begint om 18:30:uur.   

      Alaaaf! 

  10 
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Terugblik carnaval 2017 

 

 

Vrijdag avond Carnavalsfeest 

 

 

 

We want you! 

Wordt donateur! 

    ZZ—TOPPERS! 

24 Februari 2017 Kainbongelstad: de verlichte optocht was tot een einde gekomen. Alle deelne-

mers en publiek lieten onze feesttent volstromen. En wat een publiek (2000) en wat een fuif.  Alle prijswin-

naars van de Carnavalswagens en loopgroepen werden op het podium in het zonnetje gezet door onze Prins 

en Prinses en de winnaars konden hun prijs in ontvangst nemen. Sommige waren dusdanig uitgedost dat er 

veel tijd aan gespendeerd was, echt fantastisch! Helaas kunnen wij niet alle foto’s laten zien ….. maar …..     

check ons op Facebook en onze nieuwe website. DJ Peter Hermans zorgde voor een scala aan feestmuziek. 

Onze Hofzanger, Gerrit Denekamp stond wederom garant voor een super stukje live muziek. De menigte 

kwam goed in beweging. De Raad van Elf, Raad van Toezicht en onze Prins en Prinses gingen volop mee in het 

feest gedruis. De Dansmariekes brachten hun dans. Dit is wat Cv. De Kainbongels bedoelen met Carnaval 2.0: 

Vol gas van links naar rechts en springen! Er gingen héél wat calorietjes in maar door alle inspanningen ook 

weer uit :). Tjonge, wat was het gezellig, wat een feest. Komend jaar proberen wij de tent iets meer uit te 

breiden, zodat iedereen mee kan feesten. Ook wij leren er van en proberen waar nodig aan te passen. ‘t Was 

weer een avond om op terug te kijken. Check komend jaar naast de vrijdag ook ons zaterdag en zondag pro-

gramma. (zie pag.18) Alle deelnemers van de optocht, aanwezig publiek en vrijwilligers, BEDANKT en tot 9, 

10 en 11 februari 2018......Alaaaaf!!! 

Zie pagina 16 
25 Februari 2017 Kainbongelstad: na een middag kindercarnaval 

ging Geert Diepenbroek, voor het laatst als onze Ceremonie Meester, ons 

vóór de feesttent in. Geert bedankt voor alles! Linda Santing zal het van hem 

overnemen. Linda, succes bij het begeleiden van onze club belhamels! Bij bin-

nenkomst bleek de hele boel lekker uitgedost te zijn. Weer velen die prachti-

ge creaties aan of op hadden. Sommige vallen werkelijk onder kunst. Het pu-

bliek had onze feesttent wederom massaal gevonden. Wij hadden de kleinste 

DJ van Europa op het podium staan: DJ Timmie Tirol. Zo klein als die is, zo 

groots was zijn vermaak op het podium. Hij wist de menigte lekker op gang te 

krijgen. Voor live muziek kwam John Enter langs. Ook onze huis DJ Eric Gre-

vink & DJ Kainbongel waren weer fantastisch!!! Ieder jaar wordt de tent vol-

ler en voller op zaterdag en we hopen dat die trend voort gezet wordt. Het 

was wederom giga gezellig en een perfecte sfeer. Dus dit bericht aan alle 

bongels, komend seizoen weer..Tot dan!........Alaaaaaf! 

     Zaterdag avond Carnavalsfeest 

Geert, Bedankt! 

Linda, Succes! 

 

 
 

 Accu laden………..en door!!!! 

  11 
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 Met Carnaval in het zonnetje! 

 

Interview met Carnavalsvereniging “ t’ Oosterdaip”. 

Wie zijn jullie? 

Wij zijn een enthousiaste groep carnavalisten waarvan de meesten uit Emmer compascuum komen 

maar ook uit Enschede en Steenwijk. 

Uit hoeveel personen bestaat jullie groep? 

Onze  groep bestaat uit ongeveer 20 personen. Het ene jaar hebben we wat meer leden dat het 

andere jaar maar dat heeft vooral te maken met de studenten. De leeftijd zit tussen de 14 en de 60 

jaar. 

Wat is jullie hoogtepunt met carnaval? 

De eerste prijs winnen in 2016 in Kainbongelstad was voor ons Oosterdaipers een bekroning op ons 

vele en harde werken wat wel heel erg konden waarderen. Ook de aanmoedingsprijs in 2017 was 

voor ons een opsteker. 

Hoe is de groep ontstaan en welk jaar? 

In het jaar 2005 is spontaan ontstaan om met een bierfiets de carnavals optochten te verrijden. De 

eerste 4 jaar zijn de optochten helemaal gefietst. Daarna kwam het idee om 3 auto’s aan elkaar te 

lassen waardoor het voor een ieder makkelijker werd om het vol te houden. In 2009 hebben we een 

Fiat Ducato met meubelbak opgekocht en deze omgebouwd tot Simone FM bus. De jaren erna heb-

ben we de Fiat omgebouwd tot de volgende thema’s. Hou van holland, politie, ouden van dagen, 

renaissance, ijsberen, sprookjes en dagobert duck.  

Wanneer beginnen jullie weer met bouwen? 

Dit jaar valt carnaval erg vroeg dus we starten in september weer met bouwen. Dit doen we op het 

Oosterdiep elke vrijdagavond en elke zaterdag. Tijdens een gezellige barbecue in juni hebben we 

het thema al weer vast gesteld. 

Wat betekent carnaval voor jullie? 

Voor ons betekent carnaval  naast heel hard werken vooral een super gezellige tijd waarin de saam-

horigheid en vriendschap bij elkaar komt.  

Hoe ziet het carnavalsweekend eruit? 

Op donderdagavond hebben we een inloop avond voor alle ouders, vrienden en familie.  Dan staat 

de kar mooi verlicht opgesteld ,als het weer het toe laat. Op vrijdag zijn we de hele dag bezig met 

het volledig opbouwen en afwerken van de kar. Zo rond 15.00 uur verzamelen we ons allemaal 

waar we dan gezamenlijk van een warm/koud buffet kunnen genieten. Zo rond 16.00 uur gaan we 

met elkaar naar de opstellingsplaats in Emmer Compas. Na de super leuke verlichte optocht gaan 

we als groep naar de prijsuitreiking in de feesttent.  Zaterdag morgen word de kar weer schoonge-

maakt en aangevuld met het vlees voor de barbecue zodat we rond 10.00 uur kunnen vertrekken 

naar Barnflair en Ter Apel. Na de optocht komen we weer op het carnavalskwartier waar we nog 

een warme hap krijgen en gezellig met elkaar wat drinken. Zondag is het weer vroeg opstaan en 

weer de kar aanvullen en daarna gaan we op weg naar Barger Oosterveld. Na deze optocht gaan we 

met een aantal mensen naar Ter Apel om daar de prijsuitreiking mee te maken. Maandag, alweer 
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Prijsuitreikingen Optocht Carnaval 2017 

          Loopgroepen       Praalwagens 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

 Huldigingen 2017 

Ridder in orde van de Kainbongels 

Geert Staats: 

Verdienste voor vele jaren vrijwil-

ligers werk en sponsoring bij meer-

dere verenigingen in Emmer-

Compascuum. 

Ridder in orde van de Kainbongels 

Andries Drenth: 

Verdienste voor vele jaren vrijwilli-

ger bij de ouderen gym in  
Emmer-Compascuum. 

Ridder in orde van de Kainbongels 

Geer Zinger:                                     

Verdienste voor vele jaren vrijwilli-

ger bij de Club van 100 bij VV CEC. 

Wie zijn jullie? 

Wij zijn een enthousiaste groep carnavalisten waarvan de meesten uit Emmer-Compascuum (Kainbongelstad) komen maar 
ook uit Enschede en Steenwijk. 

Uit hoeveel personen bestaat jullie groep? 

Onze  groep bestaat uit ongeveer 20 personen. Het ene jaar hebben we wat meer leden dat het andere jaar maar dat heeft 
vooral te maken met de studenten. De leeftijd zit tussen de 14 en de 60 jaar. 

Wat is jullie hoogtepunt met carnaval? 

De eerste prijs winnen in 2016 in Kainbongelstad was voor ons “Oosterdaipers” een bekroning op ons vele en harde werken, wat we wel heel erg konden waarderen. Ook de aan-
moedigingsprijs in 2017 was voor ons een opsteker. 

Hoe is de groep ontstaan en in welk jaar? 

In het jaar 2005 is het spontaan ontstaan om met een bierfiets de carnavals optochten te verrijden. De eerste 4 jaar zijn de optochten helemaal ge-
fietst. Daarna kwam het idee om 3 auto’s aan elkaar te lassen waardoor het voor een ieder makkelijker werd om het vol te houden. In 2009 hebben we 
een Fiat Ducato met meubelbak opgekocht en deze omgebouwd tot Simone FM bus. De jaren erna hebben we de Fiat omgebouwd tot de volgende 
thema’s. Hou van Holland, politie, ouden van dagen, renaissance, ijsberen, sprookjes en Dagobert Duck.  

Wanneer beginnen jullie weer met bouwen? 

Dit jaar valt carnaval erg vroeg dus we starten in september weer met bouwen. Dit doen we op het Oosterdiep elke vrijdagavond en elke zaterdag. 
Tijdens een gezellige barbecue in juni hebben we het thema al weer vast gesteld. 

Wat betekent carnaval voor jullie? 

Voor ons betekent carnaval naast heel hard werken vooral een super gezellige tijd waarin de saamhorigheid en vriendschap bij elkaar komt.  

Hoe ziet het carnavalsweekend eruit? 

Op donderdagavond hebben we een inloop avond voor alle ouders, vrienden en familie.  Dan staat de kar mooi verlicht opgesteld ,als het weer het toe 
laat. Op vrijdag zijn we de hele dag bezig met het volledig opbouwen en afwerken van de kar. Zo rond 15.00 uur verzamelen we ons allemaal waar we 
dan gezamenlijk van een warm/koud buffet kunnen genieten. Zo rond 16.00 uur gaan we met elkaar naar de opstellingsplaats in Emmer-Compas. Na de super leuke verlichte op-
tocht gaan we als groep naar de prijsuitreiking in de feesttent.  Zaterdag morgen word de kar weer schoongemaakt en aangevuld met het vlees voor de barbecue zodat we rond 
10.00 uur kunnen vertrekken naar Barnflair en Ter Apel. Na de optocht komen we weer op het carnavalskwartier waar we nog een warme hap krijgen en gezellig met elkaar wat 
drinken. Zondag is het weer vroeg opstaan en weer de kar aanvullen en daarna gaan we op weg naar Barger Oosterveld. Na deze optocht gaan we met een aantal mensen naar Ter 
Apel om daar de prijsuitreiking mee te maken. Maandag, alweer de laatste dag, gaan we met frisse moed naar Barger-Compas . Ook nu word de kar weer schoongemaakt en aan-
gevuld zodat we rond 10.00 uur op weg kunnen gaan. 

Na de optocht gaan we weer naar het carnavalskwartier om even wat te eten en ons klaar te maken voor de feestavond in Barger-Compas.  De volgende dag staan we al weer 
vroeg op om de kar af te breken en alles weer op te ruimen. Ook word er zo rond 12.00 uur een lunch verzorgd met het overgebleven eten. Zo rond 17.00 uur is alles weer opge-
ruimd en schoongemaakt. 

Wat wensen jullie de inwoners van Kainbongelstad toe met carnaval ? 

Dat een ieder maar net zoveel van de carnaval zal genieten zoals wij dat doen.  

Hebben jullie een leuke anekdote die jullie met ons willen delen? 

Er zijn teveel dingen om op te noemen die gebeuren met carnaval maar 1 ding willen we wel met jullie delen. Zo zijn we in 2012 aangehouden 
door de politie en moest de chauffeur het rijbewijs inleveren, dit overigens niet gedaan. Het was volgens de politie een ondeugdelijk voertuig 
en we mochten er niet mee rijden. Na veel gedoe en geregel hebben we een auto voor de verlengde auto en achter de verlengde auto laten 
rijden en was het probleem opgelost. Dit heeft wel voor hilarische momenten gezorgd maar gelukkig is alles goed afgelopen.  

      Interview met Carnavalsvereniging “ t’ Oosterdaip”. 

      “Oosterdaipers” 

      Bedankt!!!! 
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   Carnavalszondag 

 

           Kindercarnaval 2017 

Kainbongelstad zaterdagmiddag 25 februari 2017. Vanaf 14:00uur stroomde 

het publiek weer onze feesttent binnen. Dit keer waren het de Kainbongeltjes, 

kinderen uit Kainbongelstad met ouders, opa’s en oma’s. Van de springkussens 

in de tent werd gretig gebruik gemaakt. De Raad van Elf, Raad van Toezicht en 

het Prinselijk paar kregen een warm onthaal. De kinderen waren door het dolle 

heen.  En zoals het hoort met carnaval werd wederom de polonaise weer inge-

zet. DJ Eric Grevink kreeg  bij de kids de voetjes van de vloer. Alle kinderen wa-

ren verkleed in uiteenlopende pakjes, echt super! Ze konden met het Prinselijk 

paar op de foto. Allemaal stuk voor stuk toekomstige Carnaval- talentjes, 

Alaaaf!! Alle kinderen kregen gratis drinken, patat met een frikadel en na afloop 

een zakje snoep mee naar huis! Het was een leuke middag ….. maar ….. komend 

jaar zorgen we ervoor dat er meer activiteiten zijn. Enne ..… een sfeer verhogen-

de tip voor de ouders, opa’s en oma’s: doe gezellig mee, trek ook wat leuks aan 

en feest mee!!! Echt, er is niets geks aan, want het is carnaval! Komend jaar pak-

ken we het uitgebreider aan, nog leuker en meer vermaak!  Komt het zien……..  

                      
           Allemaal bedankt en tot in 2018,  Alaaaf! 
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Kainbongelstad 25 februari 2017. Na de feesttent achter ons te hebben gelaten zijn we 

met onze Carnavalsvereniging verder getrokken, eerst naar de optocht van Barger-

Oosterveld en hebben het afgesloten  in “Café Restaurant Hindriks” . De optocht in Barger-

Oosterveld  was weer een gezellige happening. Ook onze Dansmariekes waren van de partij 

en genoten! Bij terug komst in Kainbongelstad werden wij ontvangen door gastheer en 

gastvrouw, Hans en Leonie. Zij hadden de zaak omgetoverd in een  gezellige Carnavals 

kroeg! Zoals altijd hadden zij de boel weer goed voor elkaar als het gaat om organiseren 

van een feestje.  Enne….een feestje was het! DJ Eric Grevink, ja daar is ie weer, kreeg de 

aanwezigen weer lekker in beweging! Voor ons was het feestje helemaal compleet mede 

gezien de leuke reacties van de afgelopen dagen! Ons partijtje kon niet meer stuk! Wat ge-

weldig was het dat er een enorm spandoek neer was gehangen voor het Prinselijk Paar! 

Ook dit was weer een avond voor in de boeken en super leuk om op terug te kijken! Met 

alle aanwezigen ging het weer door tot in de kleine uurtjes.                      

Namens Cv de Kainbongels: Hans en Leonie en allen bedankt, Alaaf!!! 

       Terugblik carnaval 2017 

                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 

      Prins in spé? 
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  Terugblik carnaval 2017 

 

          Haring Happen 

Kainbongelstad dinsdag avond 28 februari. De Carnavalsdagen waren bijna ten 

einde. Na het Prinsenbal, seniorencarnaval, kindercarnaval en onze eigen carnavalsfeesten 

was de laatste dag voor ons aangebroken. Het haringhappen is de dag na Rosenmontag. 

Iedereen van Cv de Kainbongels was bij het haringhappen aanwezig, inclusief alle genodig-

de, niet te vergeten. Samen met onze Hofzanger en DJ deden we het nog eens dunnetjes 

over. Er werd volop nagepraat over de afgelopen festiviteiten en wat we allemaal hadden 

meegemaakt. Aan haringen en andere hapjes ontbrak het ook niet. Ook de dorstige mens 

werd niet vergeten! Om 23:11 uur gingen alle steken van de  raadslieden af. Het sein dat de 

carnavalsperiode voorbij is. Na veel bloed, zweet en tranen namen we afscheid van deze 

carnavalsperiode en gaan ons weer opladen voor het aankomend carnavalsseizoen 2018.                                       

     Iedereen bedankt, Allaaf!!  

                                       

      Sponsors krijgen minimaal één vlag!  

             Vraag onze digitale presentatie aan! 

            Zie pagina 16 

 

    In Kainbongelstad tijdens de winterdag, vlaggetjes laten wapperen, mag!!! 

                                       

 Doe gezellig mee!!! 
    Wordt donateur voor jaarlijks 15 euro. 

En krijg gratis toegang op onze evenementen!!!!!! 

 Zie pagina 16 

 Ook los verkrijgbaar 

 Kijk in de webshop! 

  Laat ze wapperen!!! 

Bongel Hooligan! 

      Cv. De Kainbongels sjaals 
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                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 
 Onze fantastische sjaals zijn er 

  weer! 

 Check onze webshop! 

  www.cv-dekainbongels.nl 

          Kijk op: www.cv-dekainbongels.nl 
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Foxelcity 9 september 2017. Buurthuis “de Foxel” was omgetoverd tot een Wild-West saloon om 

het Cowboys & Indianen feest tot een succes te maken. De aankleding was fantastisch en sfeervol! Ech-

ter werd wel heel snel duidelijk dat de “Muur van Trump” niet 100% waterdicht bleek, want tussen alle 

gure cowboys & indianen werd er toch een “Mexicaan” gespot! Ondanks de wat lage opkomst, was het 

toch een geslaagd feest! Onder muzikale begeleiding van onze huis DJ Erik, de entourage en uitgedoste         

typetjes, wist iedereen het weer tot een mooi feest te brengen! De pelpinda’s en de popcorn deden het 

ook goed. Ook werd op dit feest voor het eerst de “Beamer Projectie” gelanceerd om onze sponsoren te 

promoten! Het was goed om te zien dat de bewegende beelden bij velen toch de aandacht trok! Dit gaan 

we doen op al onze evenementen, uiteraard aangepast op het thema per evenement. Kortom het was een 

geslaagd feest en uiteraard hebben we “de Foxel” zonder kogelgaten achter gelaten en het maisveld ge-

oogst. Wij willen alle vrijwilligers van “de Foxel” bedanken voor hun inzet en uiteraard ook alle cowboys & 

indianen voor hun aanwezigheid en gezelligheid. Dat geldt ook voor die ene “Mexicaan”. We gaan ons 

opmaken voor het Prinsenbal en Back to the 90’s & 00”s op 17 en 18 November. Tot dan, Yeahaaa!!! 

  Waar was het feestje? 
 

Playback show 2017 

Zaterdag 8 juli 2017 was het zo ver! De nieuwe Playbackshow georganiseerd door Cv de Kainbongels in de 

muziekkoepel aan het hoofdkanaal in Kainbongelstad.  In samenwerking met het Artiestengala en Spec heb-

ben wij met “muziek aan het water” de playbackshow in de middag georganiseerd. Alle kleine bongels kon-

den zich opgeven. Wat hebben zij gevlamd op het podium!!! Publiek kon goed zien dat de kinderen zich goed 

hadden voorbereid. Wat een show! De middag werd aan elkaar gekletst door William van “Mooi Wark” en de 

muziek werd geregeld door niemand minder dan onze huis DJ : DJ Erik en Thijs Pot van de voice of holland 

zong een paar nummers! De jury bestaande uit: Gerrit Denekamp, Prins Edwin, Prinses Jorinde en Theo Bent-

lage, hadden een lastige taak! Maar eigenlijk waren het allemaal winnaars. Echt knap en wat een lef! Volgend 

jaar zal er mogelijk weer een Playbackshow georganiseerd worden. Geef uw kind dan op. 

          Cowboys & Indianen 2017 

                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 

Laat ze draaien!!! 
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 De Kainbongelhofkapel 

Cv. De Kainbongels zijn op zoek naar muzikanten voor   

onze “Kainbongel” Hofkapel! 

Om dit te realiseren zoeken wij nog enthousiaste mensen 

die de  volgende instrumenten bespelen:  

                *  Trompet 
                *  Trombone 
                *  Bariton/Euphonium 
                *  Saxofoon 
                *  Grote trom,  bekkens 
                *  Bas / Sousafoon. 

Dus schroom niet en kom bij deze gezellige club. 

Repetitie op vrijdagavond industrieterrein in Emmer-

Compascuum. 

Voor meer informatie en aanmeldingen, neem gerust  

contact op met: 

Sylvia van Ostende: info@laurarts.nl                    

                            06-51932433 

Erwin Weitering: erwin_weitering@hotmail.com     

                      06-46087256 

    Cv. de Kainbongels zijn op zoek naar: 

                               Ideeën 

Bent u een ‘Kainbongel” met een idee, waarvan u denkt dat u ons 

verder kan helpen? Ook dat  horen wij graag. Stuur ons een email, 

onder vermelding van “ Idee” naar onderstaand Email adres. Wij 

nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! 

             Sponsors 

Wilt u met uw bedrijf uw gezicht laten zien op onze activiteiten, courant en website? 

Neemt u dan contact met ons op. Vanaf 50 euro per jaar. U bent van harte welkom , 

evenals uw ideeën. Stuur ons een email onder vermelding van “Sponsor aanvraag” naar 

onderstaand Email adres. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! 

                         Donateurs  / Leden                        

Cv de Kainbongels roept iedere Kainbongel op lid te worden van onze Carnavalsvereni-

ging. Zo kunnen wij onze activiteiten blijven doen en uitbreiden! Al voor 15 euro per 

jaar steunt u ons. En u krijgt gratis toegang op onze evenementen. Stuur ons een email 

onder vermelding van “Donateur aanvraag” naar onderstaand Email adres. Wij nemen 

zo spoedig mogelijk contact met u op! 

                         Actieve vrijwilligers 

Vindt jij het leuk om ons actief te helpen bij één of meerdere activiteiten van onze     

vereniging? Laat het ons weten en wordt lid. Kom d’r bie. Stuur 

ons een email onder vermelding van “ Actieve vrijwilliger” naar 

onderstaand Email adres. Wij nemen z.s.m. contact met u op! 

        Email ons:                info@cv-dekainbongels.nl 

    Wij zijn Cv. De Kainbongels 

Kainbongelstad. Wij van Cv. De Kainbongels zijn het hele jaar actief met het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten. Ons grootste 

doel is “leven te brengen” in ons prachtige Kainbongelstad. Dat doen we met véél plezier! Om onze evenementen en activiteiten te behouden en 

waar het kan uit te breiden ,is geld nodig, véél geld! Omdat wij ons richten op alle doelgroepen, dus jong en oud,  vragen wij alle inwoners van 

Kainbongelstad om ons te steunen! Ook alle bedrijven dagen wij uit om ons te sponsoren. Wilt u een gift doneren, ook dat kan! Voor bedrijven is 

het zeker geen bodemloze put, u krijgt er ook zeer zeker wat voor terug! Onderaan deze pagina kunt u als inwoner, bedrijf en voor giften terecht 

voor meer informatie. Voor bedrijven hebben wij een speciale digitale presentatie die naar hen toe gestuurd kan worden, met uitgebreide infor-

matie. Ook bij ons zijn vele vrijwilligers op de been die ons helpen om alles in goede banen te leiden, onze dank daarvoor! Ook als u deze toppers 

mee wilt helpen bent u van harte welkom, er is altijd wel wat te doen. Bent u een 

“Willy Wortel”, ook dan bent u welkom. Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën. Naast 

alle Bongels op de voor- en achtergrond zijn er nog twee mensen die onze evenemen-

ten altijd een “boost” weten te geven, dat zijn : DJ Erik en Hofzanger Gerrit Denekamp. 

Onze ontwikkelingen staan niet stil. Ook deze krant, de Playbackshow, de  Hofkapel en 

onze vernieuwde website zijn nieuwe ontwikkelingen en we zijn nog steeds niet klaar! 

Ben je enthousiast?? Wordt lid, kom er gezellig bie en krijg gratis toegang op onze eve-

nementen! Iedereen bedankt namens   Cv. de Kainbongels.    
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   Programma tot eind 2017 

           18 November 2017:     Op verzoek van zo velen... 
  Daar is tie dan:  
“Millenium back to the 90’s - 00’s”  

 

  17 November 2017 

Wie ohhhhh wie, kom het zien!             
          

 Wie wordt ons nieuw “Prinselijk paar”              
   

van Kainbongelstad.       

 

  That’s the question! 

Kainbongels trek je gaafste / mafste    

carnavals outfit aan en kom het nieuwe 

“Prinselijk paar” toe juichen. 

DJ Peter Hermans brengt het publiek terug naar 90’s en 00’s. 

Ook hier zal het “verkleed in 90’s en 00’s style” erg gewaar-

deerd worden! Geef je creatieve geest volledig de ruimte en 

doe iets moois! Zo help je ons en jezelf een mooie 

avond feest te beleven.  

                                 Boost your self  

    Tot gauw 

Zet de datums vast…. 

  17 

   Staat uw bedrijf 

       volgend jaar  

          hier? 

 

Let’s make “Kainbongelcity” great again!!! 

    Check: www.cv-dekainbongels.nl 
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Carnavals Programma 2017/2018 

        Volg  ons op 
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              Check onze nieuwe website & webshop op: 

        www.cv-dekainbongels.nl 
18 Met streepje! 



19 

 

 

        Staat uw  

     bedrijfsnaam  

      volgend jaar     

           hier? 

                 Hoofdsponsors:     
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         Subsponsors 
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         Subsponsors 

 

        Volg  ons op 

Wij danken alle Sponsors, Vrienden 

van de Kainbongels en giften! Wilt u                                                             

ons ook sponsoren als bedrijf? 

                       

       

                            

         Stuur uw email naar:                          

   info@cv-dekainbongels.nl                    

    en vraag onze presentatie aan.

      Alvast bedankt. 

Staat uw naam volgend jaar hier? 

Hier is nog 

een plekkie! 

 

 Vrienden van de Kainbongels: 

Ontvangen giften: 

* Dorpsbelangen Emmer-Compascuum 

* Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen 
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 Bedankt voor de samenwerking: 
 

  De Foxel 

 A. van Dijken bestrating 

 Autobedrijf Duinkerken 

 Beauty Salon Jannie 

 Baptist Autoservice 

 Auto Techniek Schulten 

 Zwemschool Emmen 

 APK Center Compas 

 Joldersma Stuc en Spack 

 JaDa Snack & Broodjeshuis 

 Recycleshop Emmercompas 

 Kloppenburg Bodyfashion 

 Hans Mulder Bouwservice  

 Dierenpension “de Eersteling 

 Grillroom & Pizzeria Compascuum 

    

 Attent Supermarkt Neef 

 Rijwielhuis Henk Karst 

 Loves Makelaardij 

 Kapsalon Mooi@28 

 Leico Koffie 

 J&D Kitservice 

 Autoschade Eisinga  

 Dierenvoermagazijn & Hengelsport-magazijn 

     Nieuw komend seizoen!!!! 

Alle hoofd en sub-sponsoren en 

vrienden van de Kainbongels, wor-

den gepresenteerd middels beamer-

schermen op  onze evenementen. 
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        Bakkerij 

       “Drenth” 


