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          George van Schayik                            

        Minister van Dotteren                             

 en Hartkwalen 

    De Raad van Elf, zie ‘t zelf!!! 

    Jordy Swama 

           Minister van Kwast & 

                Kleurrijke Zaken 

                Nico Klaster 

         Minister van Mediale  

                Beeldzaken 

  Jeroen Wesseling 

     Minister van  Kunststoffen &    

         Doorlopende Leidingen  

  Ceremoniemeester              

      Linda Santing 

  Spreekstalmeester 

     Erwin Weitering 

 

Melvin de Groot              Edwin Neef    Renate Barenkamp Frank Berendsen   Linda Santing 

Het Bestuur Cv. de Kainbongels 

        

    Hans Springer 

           Minister van Cement & 

                Stapelende Stenen 

      Tonny Barenkamp 

 Raad  van  Commissarissen 

     Jan Reinder Santing 

Raad  van  Commissarissen 

Marco van Dijken         Arjan Hooiveld 

                  Mike Drenth 

                 Minister van  

             Jonge Feestneuzen 

                Niek Herder 

               Minister van  

              Bier & Plezier 

                       

 Dennis Wilts 

              Minister van  

         Grondstoffige Zaken 

                  Danny Scheve 

            Minister van ter Land, 

            ter Zee en in de Lucht          

                Stephan Santing 

                 Minister van  

                Cijfer & Letterkunde 

Dansmariekes Cv. de Kainbongels                       Leiding Dansmariekes 

  Lucinda  Klaster        Linda Maas          Hennie Kroeze 

       Kevin Posthuma 

                  Regent 

      Rene de Jong 

                    Minister van  

                  Reizende Zaken 
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  Terugblik carnaval ‘17-’18 

     Woordje van de Raad van Elf 

          De prent van onze “Regent”!       Het Bestuur 

Hallo allemaal, 

 

5 jaar Carnavalsvereniging “de Kainbongels” 

Wat gaat de tijd snel en wie had dat ooit gedacht, samen met 

Jan Willem van der Ploeg hebben we een aantal mensen bij   

elkaar gezocht om met elkaar te brainstormen over hoe we        

“Kindercarnaval in Compas” weer leven in te blazen. Ja, dat 

was onze 1ste insteek  “Kindercarnaval”.  

Nu na 5 jaar staan er 11 raadssteken op het podium en elk jaar 

weer een prachtig prinsenpaar, 2 schitterende groepen dans-

mariekes die hun beste beentje voorzetten en natuurlijk de  

gehele club van 25. Wat staat er een prachtige vereniging waar 

wij    vreselijk trots op zijn. Dat wij dit in z’n korte tijd hebben 

weten neer te zetten, van Prinsenbal tot aan Haringhappen, 

een mooie club mensen die met elkaar Carnaval weer op de 

kaart hebben gezet in Emmer– Compascuum.  

Nu staan we weer aan de vooravond van het 5de seizoen. Voor 

jong en oud, aan iedereen hebben we gedacht, ouderencarna-

val en kindercarnaval staat weer gepland het belooft weer  su-

per gezellig te worden. Tevens hebben weer getracht een mooi 

weekend neer te zetten met diverse DJ’s en artiesten. Ook be-

loofd de lichtjesoptocht weer spectaculairder te worden dan de 

voorgaande jaren, natuurlijk zorgen wij ook weer dat u iets 

kunt nuttigen op het “Horecaplein”.  

Kortom, het wordt weer geweldig en ik hoop dat jullie allemaal 

gaan genieten van Carnaval in Compas. Zoals ik al eerder heb 

gezegd; 

Wij zorgen voor het feestje , maar je moet zelf 

de slingers ophangen.    

                                                                                                        

Groeten,  

Renate Barenkamp,      

voorzitter Cv. Kainbongels 

ALAAF, ALAAF!!! Deze tekst zullen wij als vereniging met z’n allen ook dit jaar weer   

roepen! De Raad van Elf zet zich dit jaar ook weer in om een ieder het naar zijn zin te 

maken! Jong of oud, Carnaval is voor iedereen. Komend Seizoen ook weer een vol     

programma van dansen, cabaret, polonaise en de mooiste verlichte optocht van Noord 

Nederland! Hoe uniek is dit in Emmer-Compascuum! Het enthousiasme in Kainbongel-

stad word elk jaar groter en groter wat wij met vreugde toezien. Meer leden leidt tot 

steeds meer nieuwe ideeën en tips, zo kunnen we ons elk jaar weer evenaren of       

overschrijden. Wij hopen dat jullie, inwoners van Kainbongelstad, blijven komen met 

ideeën, want carnaval in het dorp doen we niet alleen voor ons maar het liefst samen 

met jullie! Wij hopen jullie  komend Carnavalssei-

zoen weer te   ontmoeten op onze evenementen, 

wat zou het mooi zijn deze keer als donateur. Help 

ons mee! Want hoe meer leden, hoe beter. Inwo-

ners van Kainbongelstad, AlAAF!!! Bedankt voor het 

grandioze afgelopen seizoenjaar en tot weder ziens! 

Nadat bekend was geworden dat Prins Marco en zijn adjudant Melvin de scepter zouden gaan 

zwaaien over Kainbongelstad tijdens het seizoen 2017/2018 moest de rol van Regent opnieuw  

ingevuld worden, aangezien Marco zijn rol had gewisseld van Regent naar Prins. Marco vroeg mij 

of ik zijn oude rol wilde vervullen en ik gaf hieraan gehoor. Met een aantal zeer bruikbare, slinkse 

tips en aanwijzingen plus de opmerking dat ik een keer zoveel moest innen als de Prins zelf had 

gedaan nam ik mijn Regentschap op mij. Voor wie zich afvraagt wat de rol van een Regent binnen 

onze vereniging is; de pot spekken d.m.v. "boetes" uit te delen, die gebaseerd zijn op veelal          

onzinnigheid maar ook op het overtreden van o.a. de kledingvoorschriften, zoals; een rechte     

vlinderstrik dragen, alle knopen van de blouse dicht, zwarte sokken en zwarte schoenen, ge-

poetst! Correct gebruik van de  carnavalssteken, niet ruilen van steek, je steek niet afzetten zon-

der toestemming van de regent, etc. Voor sommigen schijnt dit nogal een moeilijke opgave te zijn, 

gezien de soms abnormale hoge bekeuringen. Een soort van politieagent of een matennaaier, het 

is maar hoe je het bekijkt, binnen de carnavalsvereniging, die op het ene feestje  meer tolereert 

dan op het andere, afhankelijk van de wanorde en de hoeveelheid geld in kas. Hoe minder geld 

des te meer moet er uiteraard bekeurd worden. De inhoud van de pot wordt gebruikt voor de 

nodige consumpties op een feestavond, de taxi's op en neer en hoe hoger de boetes, hoe meer 

geld er over blijft voor zinvolle doeleinden binnen de vereniging. Te denken aan; chocoladeletters 

met sinterklaas voor onze Dansmariekes, een gourmetavondje met alle 

leden, al het geld blijft dus binnen de vereniging en word goed besteed. 

Natuurlijk werd ik getest of ik wel voldeed aan m'n nieuwe functie, 

Marco en Melvin ruilden direct op het eerste feestje van steek. Na een 

kwartier kwam Marco lachend bij me en zei dat ik nog veel moest leren. 

De toon was gezet en ik had vanaf die dag m'n ogen voor en achter en 

in m'n broekzak, afhankelijk van het tijdstip. Ik heb m'n taak van Regent 

zeer serieus genomen en vond het leuk om te doen. De opdracht van 

Marco heb ik voltooid, aan het einde van het seizoen was de inhoud 

verdubbeld.                                                                                                                      

   Groetjes Arjan Hooiveld 

   Prins Marco & Adjudant Melvin kieken terug  
        

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden. Maar vrijdag 17 november 2017 is een datum 

die in ons geheugen gebeiteld staat. Dit is de datum dat wij Prins Marco de 1e en          

Adjudant Melvin de 1e werden geïnstalleerd. Een geweldige avond en het begin van een 

fantastisch jaar. Een jaar met alleen maar hoogtepunten. Waaronder het seniorencarna-

val, scholenbezoek en de schitterende optocht. Wat hebben wij genoten van de             

carnavalsweek waarin wij voorop in de polonaise mochten lopen. Trots is dan ook het 

gevoel dat bij ons overheerst. Via deze weg willen wij dan ook iedereen bedanken voor 

dit geweldige jaar. Bedankt Raad van 11, Bestuur, Club van 25, Dansmariekes,                                 

vrijwilligers, karrenbouwers, loopgroepen, carnavalisten en iedereen die we 

vergeten zijn.  

Alaaf Alaaf Alaaf Oud Prins Marco en oud Adjudant Melvin 
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Alle gekheid op ‘n “Kainbongel” 

        

     Wist u dat?..... Nou?!? …….Wat? 

 

          Onze website aangepast is.      

     Kijk op: www.cv-dekainbongels.nl        

       De jurkjes van de Dansmariekes een         

aanpassing zullen krijgen. Benieuwd naar de      

 nieuwe look: kom maar ‘ns kijken! 

  Dat er met Carnaval een   

 grotere tent komt. 

Dat we afgelopen seizoen 

maar liefst 75 donateurs   

erbij hebben gekregen. Ook 

zij dragen hun steentje bij 

aan de Carnavalsevenemen-

ten. Dank daarvoor! 

Met Prinsenbal en Sister Sister 

& Friends 2018 een record aan-

tal bezoekers is behaald!  

  We want you! 

  Wordt donateur! 

  www.cv-dekainbongels.nl 
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Carnavalshit van Vèrrèkkes Blààuw met “Diksie “. 

Er was eens een Prins van het oergezellige 

dorpje genaamd “Kainbongelstad” die een 

uitnodiging ontving voor het Prinsenbal bij de 

Damsternarren te Appingedam. Deze Prins 

ging op de uitnodiging in en hij vertrok met 

zijn gevolg naar deze plaats in het Noorden in 

een busje. Onderweg kwam hij er achter dat 

het soms lastig is om steeds zijn scepter vast 

te houden, zoals een goede Prins betaamd. Al 

snel kwam hij met een oplossing. Hij zette de 

scepter rechtop in een krat bier en had zijn 

handen vrij. De Raad van Elf heeft het idee 

dat ontstond: “Bij elke krat een gratis scep-

ter”, door gestuurd naar alle grote brouwerij-

en. Antwoord moet tot op heden nog binnen-

komen… Echter de prent van de Regent wel! 

Spiegeltje, spiegeltje aan de 

wand, wie is de mooiste van             

 Kainbongelland? 

Begin 2018 bracht de groep Vèrrèkkes 

Blààuw  hun carnavalsnummer “Dixie” uit. 

De tekst gaat over een fobie dat je vast 

komt te zitten in een dixie. Onze “oud 

Prins en Adjudant” hadden er gelukkig 

geen last van. Sterker nog, ze namen over-

al een Dixie mee naar toe! De foto levert 

het bewijs. Altijd op hun eigen troon... 

Er was eens een Prins van het oergezellige 

dorpje genaamd “Kainbongelstad” die een 

uitnodiging ontving voor het Prinsenbal bij de 

Damsternarren te Appingedam. Deze Prins 

ging op de uitnodiging in en hij vertrok met 

zijn gevolg naar deze plaats in het Noorden in 

een busje. Onderweg kwam hij er achter dat 

het soms lastig is om steeds zijn scepter vast 

te houden, zoals een goede Prins betaamd. Al 

snel kwam hij met een oplossing. Hij zette de 

scepter rechtop in een krat bier en had zijn 

handen vrij. De Raad van Elf heeft het idee 

dat ontstond: “Bij elke krat een gratis scep-

ter”, door gestuurd naar alle grote brouwerij-

en. Antwoord moet tot op heden nog binnen-

komen… Echter de prent van de Regent wel! 

      De Prins en zijn scepter…. 

Big Hero 

 

       

Wist u dat Jorinde en Renate, twee van de 

redactieleden van dit feestelijke krantje zich 

vol overgave, enthousiasme en goede bedoe-

lingen ingezet hebben om dit krantje te  

voorzien van leuke anekdotes, goedbedoelde 

verhalen en feestelijke onzinnigheden? Ze 

waren zo dolenthousiast dat ze samen op 

een iets te gezellige zaterdagavond  tot 4 uur 

's nachts bezig zijn geweest met hun taken. 

De teksten en verhalen kwamen mede tot 

stand dankzij hooghoudt en royal club. Iets 

wat ze de volgende keer achterwege zullen 

laten, aangezien ze stukjes aanleverden die al 

geschreven waren en dus overbodig bleken 

te zijn. De volgende dag kwam de kater dus 

dubbelop. Kleinigheidjes hou je. 

 Wildlands biedt goed geld voor Vorst 

Stop onze Vorst “Marco” in een (kassa)

hok , doe de deur op slot, en dit is wat   

er al na 5 minuten gebeurd. 

Wij hebben het bod uiteraard afgeslagen 

want we willen ‘m toch liever voor ons zelf 

houden. Hij doet immers niks. Alaaaf! 

 

       Foto van onbekende 

Deze foto dook op in onze      

archieven. Maar wie is dit? Is 

het Mozes, Catweazle of        

Einstein op late leeftijd? Wij 

hebben geen idee. Weet u het 

wel? Stuur een email naar: 

    info@cv-dekainbongels.nl 

 Deze adjudant schiet niet uit z’n slof 

Dit is de meest 

vriendelijke adju-

dant ooit! Hij 

schiet nooit uit z’n 

slof. Dat is echt 

waar! Dat kan ook 

niet anders, want 

hij draagt slippers. 

Redactie dames in de bonen 
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Peuteropvang Kinderfeest en Voorschool Meent is samen met  

de Buitenschoolse opvang Kinderfeest gevestigd in een lokaal  

van OBS De Meent. Elke dag tussen 07.00 uur en 18.00 uur  

bieden we professionele opvang aan. 

 

Elke dinsdag van 08.30-12.00 uur, woensdag van 08.30-11.30 uur 

en donderdag van 08.30-12.00 uur hebben we de Voorschool en  

werken we ook samen met de kleuterklassen in OBS De Meent. 

 

Peuteropvang Kinderfeest, BSO en Voorschool Meent is in OBS  

De Meent, maar alle kinderen, ook als ze na de Voorschool naar  

een andere basisschool gaan, zijn van harte welkom om te  

komen spelen, leren en ontwikkelen! 

 

      Kom gerust eens langs om te komen kijken; 

  Eerste Koppelveenweg 2 te Emmer-Compascuum  

        Bel voor meer informatie; 06-51666896.  

                       Zie ook de website:   

     www.kinderopvangkinderfeest.nl 

 

      Kinderopvang Kinderfeest is onderdeel van kinderopvang            
De Veldwachter te Schoonebeek. Telefoonnummer 0524-534401.  

                      www.kinderopvangdeveldwachter.nl 

 

 

 

 

 

 

Voor al uw klussen in en om het huis of bedrijfspand. 

 

-Dakwerken  

-Renovatie / nieuwbouw 

-Onderhoud 

-Kozijnen ( kunststof en hout ) 

-Tuinhuisjes op maat  

-En meer …. 

                                   

         

                       

 

               

                 Kanaal A Noordzijde 181    

                 7881 KS Emmercompascuum 

06-12515755 / 0591-352377 

Johnnygebert@ziggo.nl 
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Stimuleert kunst &  

muziek in Drenthe 

Stichting L’aurarts organiseert ook in 2019 weer               

tuinconcerten waarbij er regionale en nationaal  

bekende artiesten akoestisch optreden. 

dit jaar komen er weer leuke artiesten in de tuin aan het 

Oosterdiep wz 222 in Emmer-Compascuum   

 

In de zomer organiseert de stichting een  

Singer-songwriter workshop weekend, leer beter          

componeren, schrijven en presenteren.  

 

Creatieve dagworkshops worden georganiseerd om       

ondernemers nieuwe technieken te leren waarmee zij hun 

aanbod workshops kunnenuit breiden. Daarbij dragen we 

bij aan de stimulering van ondernemingen in Drenthe.   

Voor een heel weekend creatief zijn organiseert de     

stichting een creatief workshop weekend waarbij het een  

weekend lang genieten is van leuke workshops,  

nieuwe technieken, lekker eten en gezellig samenzijn.  

 

De muzikale kerstfair en kunstfair mogen niet ontbreken 

waarbij kunstenaars hun werk kunnen exposeren. 

 
Kom je ook eens kijken? 

 

Voor meer informatie kijk op www.laurarts.nl  

of bel met Sylvia van Ostende 06-51932433 

http://www.kinderopvangkinderfeest.nl
http://www.kinderopvangdeveldwachter.nl
mailto:Johnnygebert@ziggo.nl
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      Kinderpagina 2019 

Beste kinderen uit Kainbongelstad. Dit is een pagina speciaal gemaakt voor jullie. Het leuke er van is dat je 

leuke prijzen kunt winnen! Daar moeten jullie wel wat voor doen. Met deze opdrachten zijn er totaal drie   

prijzen te winnen. Maak de opdrachten en vul de antwoorden in. Als je klaar bent knip dan de opdrachten uit 

langs de stippellijn en lever deze in bij de ingang van onze Feesttent bij Kindercarnaval. De winnaars worden 

tijdens het Kindercarnaval bekend gemaakt. Dus zorg dat je er bij bent! Ben jij de winnaar???? Zet ‘m op je 

kan het!!!               (Prijzen zijn mogelijk gemaakt door Cv. de Kainbongels en Maxi Was.) 

Opdracht 1: Onze Prins is een beetje dom geweest. Hij is zijn vijf scepters kwijt. Niemand weet 

waar hij ze heeft gelaten. Een scepter van onze Prins ziet er uit zoals het 

plaatje rechts. Wat hij niet weet is dat de Raad van Elf alle 5 scepters in 

deze krant hebben verstopt. Kijk maar of jij ze kan vinden en vul de    

bladzijde nummers hier onder in:  

Scepter 1: bladzijde:                                                 Scepter 4: bladzijde:                       

Scepter 2: bladzijde:  Scepter 5: bladzijde:            

Scepter 3: bladzijde:                       

     5 

 

 

 

 

Opdracht 2: Onze Prinses komt thuis. Zij heeft 5 sleutels van de Prins mee gekregen. Maar je 

raad het al. Ook zij is de sleutels kwijt geraakt. Ook deze sleutels zijn in de krant te vinden.  

Zoek de sleutels en schrijf de bladzijde nummers op. De sleutels zien er zo uit: 

Sleutel 1: bladzijde:                                                                             Sleutel 4: bladzijde:                                                                                       

Sleutel 2: bladzijde:                                                  Sleutel 5: bladzijde:                                     

Sleutel 3: bladzijde:       

     5 

 

 

 

 

Opdracht 3: Help de Prins de weg te vinden naar zijn Prinses. Geef het juiste pad een                 

       mooie kleur. 

Naam:  …………………………………………………………... 

Adres:  …………………………………………………………...  Woonplaats:  ………………………………………………. 

Telefoonnummer:  …………………………………………. 
   5 
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Vrijdag 17 November: Kainbongelstad, het was wederom weer een spannen-

de dag voor onze vereniging want vandaag werd onze nieuwe Prins gekozen en 

het was  het eerste evenement dat wij volledig zelfstandig hebben georgani-

seerd. Maar wat was het goed geslaagd! Onder toeziend oog van diverse      

carnavalsverenigingen waarvan zelfs één uit Furstenau Duitsland, vervulde 

Prins Edwin en Prinses Jorinde hun laatste officiële taken. Om elf over elf was 

het zover. De Kainbongels op het podium konden hun nieuwe Prins                

verwelkomen en tot ieders verbazing nam de nieuwe Prins dit jaar een Adju-

dant mee! Dit had niemand verwacht. De Raad van Elf was verrast! Prins Edwin 

en Prinses Jorinde installeerde Prins Marco de 1e en Adjudant Melvin de 1e, de 

nieuwe heersers over Kainbongelstad! Beide kregen een warm onthaal en    

vervulden hun eerste taak met het installeren van de nieuwe Raad van Elf. Na 

alle felicitaties ging het feest goed los! Het is zo tof om te zien dat Cv. de     

Kainbongels steeds meer voet aan de grond krijgt. De Club van 25 met eigen 

jasjes en onze vrijwilligers in de horeca met eigen t-shirts! Ook onze sponsors 

kwamen ruim aan bod middels een beamerpresentatie op het podium en een 

groot spandoek op een aanhanger bij de ingang. Want ook daar zijn wij trots 

op. Want eerlijk is eerlijk, zonder hen géén feest! Ook onze Dansmariekes     

waren van de partij en wisten ook dit jaar het festijn weer tot een hoger niveau 

te brengen. Ondanks de soms zichtbare spanning op hun gezichten hebben zij   

deze avond met optredens voorzien en uiteraard Prins Marco en Adjudant  

Melvin de feesttent in begeleid. En dat deden ze weer fantastisch. Kortom, 

Prins Marco en Adjudant Melvin, de Raad van Elf, de Club van 25 en de      

Dansmariekes kunnen terug kijken op een super feest! Wij danken alle gasten 

en uiteraard ook onze zuster carnavalsverenigingen voor hun aanwezigheid. 

Het was helemaal top: Alaaaf! 

Prinsenbal 2017 
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 Back to the 90’s & 00’s 

Zaterdag 18 november 2017: Kainbongelstad: De dag na het Prinsenbal was de 

dag aangebroken voor de “niet” carnavalisten. Het was een avond terug in de tijd 

naar de jaren 90 en 00’s. Het was weer een gezellige avond voor zowel oud en jong 

publiek. Sommige waren weer uitgedost in kleding uit hun favoriete tijd of waren 

“look a like” van hun idool. Alles kwam aan bod van lekker hakken tot aan rock! 

Kortom voor ieder wat wils. Onze nieuwe Prins in het kassa hokje en vele van onze 

vereniging waren te vinden in het horeca gedeelte van de tent. Ook dit feest was 

weer door onze eigen vereniging georganiseerd. De sfeer was super gezellig en ie-

dereen kon heerlijk uit z’n dak gaan. Het is altijd spannend als wij weer iets organi-

seren, maar we mogen wederom terug kijken op een fantastisch feest. Wij danken 

alle bezoekers, leden en vrijwilligers die deze avond tot een succes hebben            

gemaakt! Allemaal dank daarvoor. 

Karrenbouwers avond: januari 2018. De carnaval spirit was weer op en 

top aanwezig in Café Hindriks. Vele karrenbouwers waren aanwezig en dit 

jaar weer meer inwoners die gewoon zin hadden in een feestje. De      

boodschap dat het feest niet alleen voor karrenbouwers is, is overgekomen. 

Wij zijn van mening “hoe meer zielen ,hoe meer vreugd”. En gezellig, dat 

was het! Dj Erik Grevink was ook weer van de partij en bracht de sfeer      

samen met zangers Gerrit Denekamp, Erwin Weitering en Hans Velema 

weer goed op peil! Eerder die week kwam ons het bericht dat de              

wisselbeker gewonnen door de “de Albatrossen”, was gestolen uit Kapsalon 

Petra. Maar plotseling werd op de Karrenbouwers avond deze weer terug  

gebracht! Het was een goede stunt! Hossend en feestend werd de avond 

voortgezet. Het was gezellig druk en voor komend seizoen ben jij ook       

uitgenodigd, dus kom ook komend   seizoen. Iedereen bedankt! Alaaf!!! 

Karrebouwersavond 2018 
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   Volg ons op 
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Even voorstellen: 

Mijn naam is Jeroen Baron. Ik 

ben van origine een ambachtelijk   

meubelmaker en heb mijn       

ervaring opgedaan in de praktijk 

bij Meubelmakerij Diphoorn.  

Ongeveer twee jaar geleden ben ik 

Build2Enjoy gestart om deze passie 

voor hout verder in de praktijk te 

brengen. “Build” omdat ik ervan hou 

om iets moois te maken en “Enjoy” 

omdat ik het zelf erg leuk vind maar 

vooral ook omdat ik het maak zodat 

anderen er ook plezier aan beleven. 

Vandaar: “Build2Enjoy”. 

Voor mij is houtbewerken een    

passie. Of het nu om stoere houten 

hekwerken gaat die buiten in weer 

en wind staan of mooie meubelen 

die binnen staan: ik vind alles even 

leuk om te doen! 

Dus als je op zoek bent naar een stoer landelijk hekwerk of een   

handgemaakt meubel, bij mij ben je aan het juiste adres. Voor meer      

informatie en woonaccessoires, kijk op: 

www.build2enjoy.nl 

Even voorstellen:           “De Hondenhoeve” 

Wij zijn Hiske en Remco Vegting, trotse eigenaren van De Hondenhoeve, een kleinschalig pension voor    

vakantie- en dagopvang en een hondenschool. Het pension bevindt zich in Vledderveen, de hondenschool 

heeft trainingslocaties in Emmer-Compascuum en Stadskanaal. Onze passie voor honden is zo’n 20 jaar    

geleden begonnen. Met onze eerste pup gingen we op cursus en al snel stonden wij beiden zelf les te       

geven. We wilden meer leren en hebben de opleiding tot instructeur gevolgd bij Quiebus. Na een aantal jaar 

op verschillende hondenscholen les te hebben gegeven, hebben we in 2011 De Hondenhoeve opgericht.  

                                                                                                                                                                                     

Wij willen onze passie graag overbrengen op andere hondeneigenaren. Ons doel is mensen te   

leren waarom hun hond doet wat hij doet. Want als je dat begrijpt, kun je je hond sturen in zijn 

gedrag. Daarmee kun je hem gewenst gedrag aanleren en kun je ongewenst gedrag voorkomen  

of bijsturen. Want zeg nou zelf, er is toch niks fijner dan samenleven met je hond zonder          

frustraties?  

Op de hondenschool hebben we een divers aanbod aan cursussen. Van het opvoeden van pups 

en pubers, tot het trainen met volwassen honden. Voor de actieve honden en eigenaren hebben 

we “flyball” en behendigheid, en voor wie echt wil samenwerken met zijn hond is er hersenwerk 

en balans & coördinatie. Voor de kleinsten in het gezin bieden we kindertrainingen aan, waarin 

de nadruk ligt op het samen veilig en gelukkig opgroeien van kinderen en honden. Naast de    

trainingen worden er op onze nieuwe locatie in Stadskanaal regelmatig lezingen en workshops 

gehouden, van het maken van een speeltje voor de hond, tot informatie over hoe je je kunt 

voorbereiden op een pup.  

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op onze website, of kom gezellig langs. Wil je meer 
informatie over de hondenschool of het pension? Neem dan gerust contact met ons op!                          

    www.hondenhoeve.nl                     info@hondenhoeve.nl                         06-28318626 

   8 

http://www.hondenhoeve.nl
mailto:info@hondenhoeve.nl
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Waarom een kwast aan de steek? 
De raad van Elf krijgt wel vaker de vraag:  “Waarom zit er een kwastje aan jullie steek?”                             

Het antwoord is heel simpel: “Het geeft ons een uitstekende beeld van het plaatselijke en actuele weer”.   

 Kwastje strak links of rechts:  het waait erg hard, de steek bepaald de windrichting. 

 Kwastje nat: het regent. 

 Kwastje hard: het vriest. 

 Kwastje wit: het sneeuwt. 

 Kwastje groen/geel: veel pollen in de lucht. 

 Kwastje kan meerdere kleuren hebben: Mooi weer: dat is het kwastje van Jordy, die is schilder. 

 Kwastje recht omhoog: valpartij van een raadslid bij ijzel. 

 Kwastje kan combinaties hebben van bovenstaande. 

            Over onze website 
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Wij krijgen  wel eens de vraag waarom wij donateurs en sponsoren nodig hebben voor onze Carnavalsvereniging. Het    

allerbelangrijkste is de binding met onze vereniging en draagvlak creëren voor onze activiteiten. Daarnaast is het van     

belang om onze activiteiten te kunnen financieren en het betaalbaar te houden voor iedereen. Uiteraard zijn er met     

carnaval inkomsten voor ons, maar deze zijn lang niet genoeg om alle activiteiten te behouden. Zo hebben wij de                     

karrenbouwersavond, kindercarnaval, seniorencarnaval, Dansmariekes-concours, scholen en verenigingenbezoek en de 

verlichte optocht. Al deze activiteiten leveren onze vereniging niets op. Sterker nog, de meeste activiteiten kosten onze 

vereniging geld. Dat is gelukkig ook niet erg, omdat wij met onze donateurs en sponsoren wel de mogelijkheid hebben om 

dat te doen! Zo kunnen we jong en oud betrekken bij de Carnaval. Daarnaast zal het niemand verbazen dat in deze tijd het 

erg duur is om iets te organiseren. Met name de verlichte optocht en evenementen in de feesttenten zijn erg prijzig. En 

dat moet uit de lengte of de breedte komen. Naast onze donateurs en sponsoren, betalen onze leden maandelijkse      

contributie wat ook ten goede komt aan de vereniging. Voor iedere euro die bij ons binnen komt geldt: het gaat linea   

recta naar de vereniging, dus naar ons dorp, niets wordt gebruikt voor persoonlijk gewin, dat is ons beleid en daar staan 

wij voor! Dus wilt u donateur of sponsor worden? Heel graag. Kijk op onze website en meldt u aan.                      

                                                                  Alvast hartelijk dank! 

Afgelopen seizoen is onze huidige website van start gegaan, www.cv-dekainbongels.nl. 

Het was even een uitdaging maar het is ons weer gelukt om iets moois neer te zetten. 

Wij zijn op deze wijze beter in staat om dorpsbewoners en geïnteresseerden te               

informeren over onze evenementen en activiteiten. Ook het feit dat het makkelijker is 

geworden om ideeën en vragen te stellen via de site, wordt steeds meer gebruik van 

gemaakt! Ook aanmelden als Donateur is zeer eenvoudig  geworden. De fotoalbum 

pagina waar de foto’s simpel te downloaden zijn, wordt gretig bezocht en gebruik van 

gemaakt. Ook onze Sponsoren en Vrienden van de Kainbongels hebben een               

prominente plek gekregen en vanaf Sub-sponsorschap zit er een hyperlink achter het 

logo waardoor de site van de sponsor met een simpele klik in beeld komt. De nieuwe 

agenda toont alle evenementen met de bijbehorende informatie. In onze webshop zijn 

onze merchandise artikelen gemakkelijk te bestellen. Informatie over onze  vereniging 

is te vinden onder pagina “over ons”. De Dansmariekes hebben ook een  eigen pagina 

gekregen waar een korte presentatie te vinden is. Informatie opvragen over de      

Dansmariekes kan via het formulier onder de presentatie. Kortom, wij hebben al leuke     

reacties gehad op de website. Mochten wij iets over het hoofd hebben gezien of heb je 

een idee of verbeterpunt, laat het ons weten via het contact formulier. Wij willen het 

graag weten. Bezoek eens onze website en surf eens rond.                                               

   Alvast bedankt namens de Commissie Website. 

  www.cv-dekainbongels.nl 

Hoe en wat met Carnaval? Sponsoren & Donateurs 
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 Dansmarieke Concours 2018 

Op zondag 21 januari 2018 werd het Dansmariekes Concours  gehouden in Haren,         

Duitsland. Dit keer werd het evenement georganiseerd door Grenzland Carnaval Verein. 

Ook dit keer ging onze vereniging weer opgetogen met de bus naar onze oosterburen, voor 

een gezellige maar ook een amusement volle middag rondom alle Dansmariekes van alle 

deelnemende Carnavalsverenigingen. Het festijn vond plaats in feestzaal Hagen te Haren.  

In een volle zaal gevuld met allemaal carnavalisten en Carnavalsverenigingen maakte ook 

onze Dansmariekes act de préséance. Ook dit jaar deden ze het weer fantastisch. Voor de 

meiden is het altijd weer een spannend moment om voor zo’n volle zaal hun dans uit te 

voeren, maar uiteindelijk was er weer geen vuiltje aan de lucht. Wij als Carnavalsvereniging 

zijn erg trots op ons visitekaartje van de vereniging en de blijdschap was dan ook van hun 

gezichten af te lezen. Wij vinden het knap dat ze ieder jaar weer iets moois neerzetten zo-

wel bij de gardedans als showdans. De gardedans wordt door iedere leeftijdsgroep apart 

opgevoerd en de showdans wordt door de Dansmariekes opgevoerd. Lucinda Klaster, onze 

dansinstructrice, deed zelf ook mee aan de showdans. Dat is precies de bedoeling: het 

moet leuk zijn om te trainen voor dit soort evenementen en belangrijk is ook de saamhorig-

heid van de groep. Wij weten als vereniging dat we een leuke en gezellige club meiden heb-

ben en daar zijn wij wat trots op! Vindt je het zelf ook leuk om deze groep te versterken 

geef je dan op via onze website: www.cv-dekainbongels.nl of stuur een email naar onder-

staand email adres. Je bent ook altijd welkom om een te komen kijken op de training en 

natuurlijk ook bij onze optredens. Wij willen alle Carnavalsverenigingen bedanken voor een 

sportieve en gezellige aanwezigheid en in het bijzonder Grenzland Carnaval Verein voor het 

organiseren van het Dansmariekes Concours 2018, op deze prachtige locatie. Iedereen be-

dankt en tot komend seizoen! Wilt u meer foto’s bekijken, dat kan, kijk dan ook op onze 

website. Alaaaf. 

  Informatie Dansmariekes 

                    

         

                  

 

 

                    

        Volg  ons op 
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 Email: news@cv-dekainbongels.nl 

  o.v.v. de Dansmariekes 
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Senioren Carnaval 2018 

                Scholenbezoek 2018 

Woensdag 7 februari waren wij weer te gast op de basisschool “de Hoeksteen” te 

Kainbongelstad. En dat hebben we geweten ook, want wat een Carnavalsfeer heb-

ben ze daar. Dit jaar hadden ze zelfs uitgepakt met een heuse professionele drive inn 

show! Slingers aan het plafond. De sfeer zat er direct weer goed in. Alle kinderen, 

leraren en leraressen waren uitgedost in Carnavalskledij en gingen spontaan in polo-

naise de school door met Prins Marco en Adjudant Melvin voorop. Het Prinsenpaar 

waren uiteraard weer bewapend met prijzen voor het best verklede kind. Dat was 

echter wel een moeilijke opgave omdat alle kinderen er eigenlijk fantastisch uitza-

gen. We konden echt zien dat er tijd in was gestoken. Een dikke pluim voor iedereen! 

“De Hoeksteen” bedankt voor jullie gastvrijheid en hopelijk tot het nieuwe seizoen! 

Wil jij ook dat wij een keer komen op jullie school, overleg dat maar met de leiding 

en stuur ons een email via onze website en wij komen langs. 

Woensdag 7 februari ging onze vereniging na enige voorbereidingen 

naar de Deele voor onze jaarlijkse Senioren Carnaval. Ieder jaar krijgen 

wij altijd een warm onthaal en dat is super om te doen. Onze Dansmarie-

kes traden ook weer met plezier op. Ook werden er weer een aantal 

dorpsbewoners geridderd in de orde van de Kainbongel. Wederom was 

de sfeer erg gezellig en werd de avond ingevuld door Rudolph Kuco, met 

zijn muzikale wagen. Ook was Gerrit Denekamp weer aanwezig voor de 

nodige meezingers en er ontstond zelfs een spontaan duet met Erwin 

Weitering, onze Spreekstalmeester. Prins Marco en Adjudant Melvin  

bedankte persoonlijk iedere aanwezige en daarmee kwam er een eind 

aan deze gezellige avond. Komend Senioren Carnaval gaat er iets leuks 

gebeuren waar wij nu al druk mee bezig zijn. Dus hopelijk tot de volgen-

de keer en neem uw buurman of buurvrouw ook gerust mee! Alaaaf! 
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We want you! 

Wordt donateur! 

www.cv-dekainbongels.nl 

           Slagerij Meems 

Weerdingerkanaal n.z. 93  78831HG         
Nieuw Weerdinge   Tel: 0591-521394   

 www.slagerijmeems.nl  

                        Voor al uw: 

   Vlees, worst en vleeswaren 

   Barbecue, gourmet en fondue 

 Hapjes en salade’s 

Tegen inlevering van deze bon :                                                          

3 droge worsten voor maar € 6,00   

   12 

  Restaurant á la carte en buffet 

 Gezellig café  

 Kegelbanen 

 Privé en zakelijke feesten 

 Bruiloften 

Alles afgestemd naar persoonlijke wensen en in 

altijd gezellige en ongedwongen sfeer. 

  Hoofdkanaal Oostzijde 105. 7881 VR, Emmer-Compascuum  

 0591 351 252           www.zalencentrumhindriks.nl 
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 Verlichte optocht 2018 

 

Wordt donateur! 
   www.cv-dekainbongels.nl      

We want you! 

Kainbongelstad: vrijdag 9 februari 2018 ging die weer van start, de grootste verlichte optocht van 

Noord Nederland en groots was ie ook! Ieder jaar wordt er meer en meer uitgepakt zowel bij de 

loopgroepen als bij de praalwagens. De verenigingen lijken steeds meer verlichting experts te   

worden! Het valt echt op dat er steeds meer aandacht wordt geschonken aan licht effecten en dat 

is te merken. Een nieuwkomer in de optocht was onze verlichte sponsor aanhangwagen  getrokken 

door een gerestaureerde DKW 1000s uit 1963. Beide geheel belangeloos ter beschikking gesteld 

door: Autocompas en Maat Reclame. Wat ook grootser wordt is het aanwezige publiek langs de 

optocht. Prachtig mooi om te zien dat er steeds meer aandacht van de bewoners van Kainbongel-

stad komt. Daar zijn wij  als vereniging enorm blij mee! Het betekend tevens ook een impuls voor 

de karrenbouwers en loopgroepen en dat blijkt ieder jaar weer. Ieder jaar doen de deelnemers hun 

uiterste best om weer wat moois neer te zetten en dan is het natuurlijk fantastisch dat er zo veel 

publiek aanwezig is. Op het Marktplein was het ook super gezellig voor het publiek met een hapje 

een drankje en muziek. Ook voor komende optocht zal dit het geval zijn. Wij proberen ieder jaar 

ons verder te ontwikkelen en dat lukt best aardig met onze gezellige club. Iedereen bedankt!                                                                                         

Belangrijk: De route voor de optocht op 1 maart 2019 wordt ingekort, zie voor meer informatie:                                           

     www.cv-dekainbongels.nl/optocht 
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  Carnaval Vrijdag 2018 

Kainbongelstad: Vrijdag 9 februari 2018. Na maanden van voorbereidingen was het dan eindelijk 

zover, ons paradepaardje; de verlichte optocht. Wederom een enorm succes! Duizenden mensen 

langs de route, honderden die met hun verlichte praalwagens mee reden, de één nog mooier dan 

de ander, allemaal  met hetzelfde doel; een bruisend carnavalsfeest beleven. Dat carnaval echt 

leeft in Kainbongelstad werd wel duidelijk in de tent die stampvol was. Bijna 2000 mensen, stuk 

voor stuk uitgedost in hun beste carnavalskloffie zorgden samen voor een grandioos feest tot in 

de late uurtjes. Op deze avond waren ook de prijsuitreikingen van de optocht. De Dansmariekes 

waren ook van de partij met hun dansen. Onze Hofzanger Gerrit Denekamp kreeg de zaal plat met 

z'n optreden waarbij Jan en alleman meebrulden met zijn hits. Peter Hermans draaide vele carna-

valskrakers die uitmondden in meterslange polonaises, solonaises en andere choreografische 

hoogstandjes?! Met de komst van Timmie Tirol ging het spreekwoordelijke dak eraf. De kleinste 

dj van Europa zorgde voor een GROOTS FEEST. Iedereen bedankt voor jullie komst en hopelijk tot 

maart. 

 
 

 Accu laden………..en door!!!! 
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                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 

          Kijk op: www.cv-dekainbongels.nl 
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 Carnaval Zaterdag 2018 

 We want you! 

Wordt donateur! 

www.cv-dekainbongels.nl 

Kainbongelstad: Zaterdag 10 februari 2018. Brak en nog nagenietend van een weergaloze, fantastische 

vrijdag vierden we deze zinderende zaterdag vrolijk verder. Dat een ieder van ons al tekenen van overver-

moeidheid vertoonde na al het hossen, dansen en zingen mocht de pret niet drukken. Met een optreden 

van onze eigen kainbongelartiest Erwin Weitering zat al heel snel de stemming er weer in en beloofde het 

de rest van de avond een carnavalesk spektakel te worden. Een bezoek van Jettie Palettie, bekend van   

vele carnavalskrakers droeg absoluut bij aan de feestelijke sfeer, volop "feest in de tent ".Van jong en oud 

tot aan de Prins met zijn Adjudant, iedereen vierde feest, hand in hand. De Dikdakkers leverden ook een      

geweldige bijdrage deze avond met hun feestrepertoire afgewisseld met de gouden klanken van onze Hof 

Dj Erik Grevink. Het barpersoneel was gesloopt, Emmercompas had dorst die avond. De clowns, cowboys, 

piraten, zigeuners en andere feestneuzen en sfeermakers keerden voldaan huiswaarts en wij konden zeer 

tevreden terugblikken op een grandioze avond, mede mogelijk gemaakt door jullie, onze gasten. Bedankt 

voor jullie komst en hopelijk zien we jullie dit jaar weer in grote getale. Alaaaf! 
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     Houd je van muziek maken, gitaar spelen 
of zingen? Of ben je liever bezig met 
(muziek) productie, zoals studio opnames? 
Leef je uit bij muziekschool    Music4You. 

     Wij bieden de volgende mogelijk  
heden aan: 

 Gitaarles 

 Basgitaarles 

 Zangles 

 Muzikale vorming 

 Pianoles 

Muziekschool 

Zorg – en individuele begeleiding 

Music4You biedt dagbesteding aan kinderen die ondersteuning nodig zijn 
op het gebied van hun sociale redzaamheid. 
Door middel van activiteiten wordt er zowel structuur als uitdaging      

geboden. Met de juiste begeleiding bereiken de jongeren meer dan alleen 

het doel van de activiteit. Zo hebben ze op een ontspannen manier      

contact met leeftijdsgenoten, waardoor we indirect werken aan sociaal 

emotionele vaardigheden. 

Dagbesteding 

Wij zetten muziek methodisch in als middel om 
mensen stil te laten staan bij gevoelens, gedach-
ten en gedrag. Ook gebruiken wij het middel om 
cliënten te helpen zich te uiten en zichzelf te 
accepteren. Het doel is een positieve gedrags-
verandering teweeg brengen waardoor cliënten 
meer regie op hun leven krijgen.                                                                                                                               
Je kunt denken aan iemand met autisme die 
geen contact kan maken. Hij/zij voelt zich     
eenzaam en onbegrepen. Door in een groep 
muziek te maken, ontdekt diegene zonder te 
praten dat hij/zij positief contact kan hebben 
met anderen. Dit geeft zelfvertrouwen. 

 

 

Runde ZZ 55 7881HN Emmercompascuum 

06-55512410 

info@music4you.nl 

www.music4you.nl 
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 Kindercarnaval 2018 

Zaterdag 10 februari 2018 hebben we een druk bezochte kindercarnaval gehad in 

onze eigen feesttent!! Wat was het een gezellige middag en de kinderen waren    

allemaal flink uitgedost. De ene creatie nog mooier dan de ander. Eigenlijk kunnen 

we spreken van volwaardige carnavalistjes, echt super. Er waren optredens van de 

Dansmariekes, een echte Kainbongel-DJ, diverse spelletjes en activiteiten voor de 

kinderen en natuurlijk met z’n allen in de polonaise met Prins Marco en Adjudant 

Melvin. De kinderen genoten ziende ogen van het vermaak. Ook aan de inwendige 

mens werd gedacht dus was er voor alle kinderen; chips, ranja, frietjes en een    

lekkere snack! Wij danken Boni, Kwalitaria, Boud’s Inn, Marskramer, Bijl Schoenen 

en Bakkerij Drenth voor de extra impuls van deze middag. Tijdens het afscheid       

nemen kregen de kinderen nog een lekkere verrassing mee van Prins Marco en  

Adjudant Melvin. Aankomend jaar zullen we uiteraard opnieuw een                      

Kindercarnaval organiseren voor alle kinderen in en om Emmer-Compascuum en 

jullie vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook welkom! We hopen jullie op-

nieuw allemaal te verwelkomen op zaterdagmiddag 2 maart 2019 met natuurlijk 

diverse optredens van onze eigen Dansmariekes en volop  vermaak!! Check onze 

agenda op website voor meer informatie:          

                                       WWW.CV-DEKAINBONGELS.NL.        Tot dan! Alaaaf! 
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 Carnaval Zondag 2018 

Op zondag  11 februari  2018 deden wij als Carnavalsvereniging het feest nog even dunne-

tjes over in onze Residentie Café Hindriks te Kainbongelstad. In aanwezigheid van vele   

carnavalisten en uiteraard alle leden van onze Carnavalsvereniging ging het feest weer 

even los. Onze gastheer Hans en gastvrouw Leonie hadden wederom weer gezorgd voor 

een leuke aankleding van het café. Ook hier blijkt het animo steeds groter te worden om 

even lekker uit de bol te gaan. Dit was zeker niet gelukt zonder onze Hofzanger Gerrit     

Denekamp en onze Hof-Dj Erik Grevink. Beide heren brachten de sfeer wederom weer 

goed op gang en staan garant voor een gezellige avond. Één ding is zeker, zodra onze         

vereniging ergens binnen komt, is het altijd super gezellig. Voor degenen die denken dat 

het een besloten feestje is, kunnen wij melden dat het tegendeel waar is. Iedereen is van 

harte welkom en dat geldt uiteraard ook voor komend seizoen 2019. Dus heb je zin in een 

gezellige avond, trek wat carnavalskleding aan en wees welkom in onze gezellige             

Residentie. Het feest is geschikt voor jong en oud. Voor CV. de Kainbongels geldt: hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd. Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen in de     

Residentie Cv. de Kainbongels, Café Hindriks te Kainbongelstad. Alaaaaf! 

                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 
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 Met Carnaval in het zonnetje! 
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Prijsuitreikingen Optocht Carnaval 2018 

         Loopgroepen       Praalwagens 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

 Huldigingen 2018 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

Roef Evenhuis voor zijn inzet voor 

De Boo Kamp. 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

Herry Thole voor zijn vele jaren  

inzet voor CEC en Unido. 

 

Ridder in orde van de Kainbongels 

Voor zijn inzet als Disk Jockey bij 

de evenementen van                      

Cv. de Kainbongels. Hiermee is hij 

officieel Hof Dj geworden. 

 

 

 

      Interview met Carnavalsvereniging: “de Dolle Dwazen”. 

Wie zijn jullie? 

Wij zijn De Dolle Dwazen, een loopgroep uit Emmercompascuum. 

Uit hoeveel personen bestaat jullie groep? 

Onze groep bestaat uit 17 personen, waarvan de jongste 7 is en de oudste 48. 

Wat is jullie hoogtepunt met carnaval? 

Tja onze hoogtepunt, alle overwinningen zijn hoogtepunten. Het mooiste is natuurlijk in je eigen dorp de eerste plaats halen.  

Hoe is de groep ontstaan en in welk jaar? 

In 2014 waren er geruchten dat er een verlichte optocht tijdens carnaval in Emmercompascuum  

zou komen. Wij waren natuurlijk heel erg enthousiast. Met een man of 12 zijn we toen aan de slag gegaan.  

Wanneer beginnen jullie weer met bouwen? 

Doordat wij alles zelf maken beginnen we vroeg met het maken van onze spullen. Meestal is onze eerste vergadering de laatste week van de zomervakantie. 

Wat betekent carnaval voor jullie? 

Een hoop gezelligheid en feesten. 

Hoe ziet het carnavalsweekend eruit? 

Vrijdag s` middags beginnen we met z`n allen met stamppot eten. s’ Avonds natuurlijk de mooiste optocht van het noorden lopen, en dan feesten in de tent 

Zaterdag rond 10.30 koffie en ontbijt in ons clubhuis. Daarna gereed maken voor de optocht in Zwartemeer. s` Avonds gezellig na kletsen tijden het eten met z`n allen 

Zondag rond 10.30 weer koffie en ontbijt met de hele groep. Nu richting Bargeroosterveld. Na de prijsuitreiking gaan we met z`n allen chinees eten. 

s` Maandags is onze laatste dag deze dag gaan we weer gezellig met z`n allen ontbijten. s` Middags gaan we de optocht in Bargercompascuum lopen. Als afsluiting van 

ons geweldig weekend, eten we stamppot bij de fam. Ellerman. Als laatst kijken we samen de optocht van Bargercompascuum op RTV Drenthe terug. 

Wat wensen jullie de inwoners van Kainbongelstad toe met carnaval ? 

Heel veel kijkplezier en dat ze genieten van alle mooie karren en loopgroepen. 

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

Hé ja, die hebben wij: 

2 jaar geleden hadden we ons uiterste best gedaan om onze kleding iets extra te geven. Onze coupeuse Linda Peters had prachtige 

harnassen gemaakt, een mooi verlicht klokje erin, mooie tekst erop alles leek perfect. Vrijdags tijdens de optocht zegt de jongste 

(Ruben toen 6 jaar) mama (Gonnie) mijn pak zit niet lekker: “ het prikt”.  “Niet zeuren” zegt mama, “door lopen”. Zaterdags het zelfde 

(in onze ogen) gezeur. Weer reageert mama “niet zeuren er zit niets” . Zondags bleef hij natuurlijk last houden van dat geprik maar 

durfde niets meer te zeggen. S` maandags was hij er klaar mee, hij dacht ik vraag Helmut wel in plaats van mama. Die dacht ik zal wel 

even kijken waarom hij zo`n last had van dat geprik. Nou onze coupeuse heeft het geweten ze had maar liefst 5 naalden in zijn harnas laten zitten. Nu vraagt hij als hij 

moet passen, zijn de naalden eruit. Er werd ons gevraagd hoe het is om 4 keer op rij de eerste prijs te winnen. Nou grandioos, en hoe wij dat doen ? Tja wij bedenken iets 

werken het uit en dat is het. 

 

 

 Cv. de Dolle Dwazen 
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 Cv. de Oosterdaipers 

 Cv. de Knobbelaars 

 Cv. de Struuknduukers 

 Cv. de Nobbeltjes 

 Cv. de Donderstenen 
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IZMIR GRILL Koolhoopstraat 8, Emmen. Tel:0591-795032 

IZMIR GRILL Verkoopwagens  

Izmir Grill wagen 1 : Tel: 06 - 1520 0480 

Dinsdag:       de Rietlanden       10:00 - 19:30 uur 

Woensdag:    Gramsbergen      11:00 - 19:30 uur 

Donderdag: Nieuw Amsterdam 11:00 - 19:30 uur 

Vrijdag:        de Rietlanden        10:00 - 19:30 uur 

Zaterdag: Emmercompascuum 11:00 - 19:30 uur 

Izmir Grill wagen 2 : Tel: 06 - 4143 0084 

Vrijdag:     Emmen markt             8:00 - 14:00 uur 

Zaterdag:  Klazinaveen markt   11:00 - 18:00 uur 

  *   Döner Kebab      *    Pizza              *    Shoarma 
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  Haringhappen 2018 

Aswoensdag gaan katholieken traditioneel naar de kerk om een askruisje te 

halen. Nadien wordt er gezamenlijk een broodje haring gehapt om terug te 

blikken op het voorbije feest. Maar de Kainbongels zouden de Kainbongels  

niet zijn als ze het niet een beetje anders deden dan de norm. Wij hebben op 

de dinsdag na carnaval een klein beetje haring, maar vooral veel bier gehapt. 

Daarnaast was er voor terugblikken nog geen tijd, want er moesten nieuwe 

herinneringen gemaakt worden. De avond werd muzikaal begeleid door Erik 

Grevink, Gerrit Denekamp en Ina Walda. Ondanks dat nagenoeg iedere Kain-

bongel gesloopt was door de voorbije, intensieve, maar o zo gezellige dagen 

werd ook dit feestje weer een topfuif. De vermoeidheid bracht naast, je ver-

wacht het al: moeheid.. ook mooie dingen met zich mee. Tijdens het lied: you 

never walk alone, bleek maar weer eens hoe hecht en dronken we waren. 

Lach en traan werden gedeeld door de leden en Jan Bos, die vooral huilde om 

het versleten profiel op zijn afgedanste banden. De volgende dag waren er 

meer mensen die huilden en die graag wilden dat ze eerder naar huis waren 

gegaan. Voor volgend jaar beloven we echter geen beterschap. ALAAF! 

 

 

     Doe gezellig mee!!!   Laat ze wapperen!!! 

In ons webwinkeltje 

 Onze vlaggen in twee verschillende maten 
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 Onze warme sjaals 

    € 10,- 

 Nieuw: Goed gemutst de winter in met onze Kainbongelmutsen 

 

www.cv-dekainbongels.nl 

  



23 

              Familiedag 2018 

Zondag 16 september 2018 kwamen we gezellig bij elkaar voor de Kainbongel Familie-

dag. Hier komen alle leden met aanhang en kinderen en de Dansmariekes en hun gezin 

naar toe voor een middag vermaak. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe leden bijgekomen 

waar wij erg blij mee zijn. Deze dag is een beetje te vergelijken met een Teambuildings-

dag met activiteiten voor jong en oud maar ook een barbeque. Dus eigenlijk een feest-

je op bourgondische wijze met heerlijk eten en drinken en genieten van muziek. Het 

grappige is dat juist op dit soort dagen mooie spontane ideeën ontstaan in ongedwon-

gen sfeer. Zo werden we ook nog even getrakteerd op een stukje live muziek wat spon-

taan ontstond uit de groep. Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren voor onze       

vereniging, want wij proberen steeds te vernieuwen en waar het kan te verbeteren. 

Nieuwe leden zijn vaak daarin ook van toegevoegde waarde. Lijkt het je leuk om onze 

vereniging te versterken dan ben je altijd welkom om eens te komen kijken want wat 

we ook doen of heen gaan, het is altijd gezellig. Wees welkom! Alaaf! 

Vrijwilligersavond 2018 

Om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet organiseren we ieder jaar een feestje. Vooral 

om onze dank te tonen, maar ook omdat we zo van feestjes houden. Het aangename met het  

nuttige verenigen, een win-win-situatie. Dit jaar was er een thema aan het feest gekoppeld,        

namelijk "glitter and glamour". Op een warme zomeravond, we moesten dus voldoende drinken, 

kwamen de eerste bling-bling-boys and girls plus een prins die verkleed was als zichzelf ("ik ben 

dat allemaal niet nodig, heb glamour genoeg van mezelf") langzaam binnen druppelen. Bijna      

iedereen, behalve onze Prins dus, had z'n best gedaan om als glamourmodel te verschijnen. Na 

een kort, krachtig en welgemeend dankwoord barstte het geweld los. Er werd gedanst, aan de bar 

gehangen, gelachen, gezongen, gedronken, gegeten en volop genoten. Natuurlijk werd de muziek 

deze avond weer perfect verzorgd door onze Hof DJ, DJ Erik en brachten Erik van Klinken en      

Hofzanger Gerrit Denekamp nog een bezoek aan onze residentie om samen met ons luidkeels hun 

nummers ten gehore te brengen. Wat een feest! Lijkt het je ook leuk om samen met ons zo'n 

feestje te vieren en heb je zin en tijd om ons te helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger. Onze dank 

is groot. Zonder vrijwilligers geen carnaval! 

                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 

Laat ze draaien!!! 
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         Prinsenbal 2018 
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Vrijdag 16 november 2018: na maanden van speculeren en intensief 
analyseren over het nieuwe prinsenpaar brak dan eindelijk de dag van 
de bekendmaking aan! Het begon goed. De tent prachtig versiert, het 
volk stroomde binnen, de drank vloeide rijkelijk. Kortom, de sfeer zat er 
meteen al alderbarstens goed in. Maar het werd nog veel beter.       
Mensen, wat een moment… Wat een opkomst! De gehele Raad van Elf 
op het podium gehuld in maskers en rook, deinend van geluk (en lichte 
dronkenschap). Toen alle mannen als een front naar de uitgang van de 
tent wezen en de speakers het lied “deurdonderen” lieten weergalmen 
was dan echt, echt, echt het moment daar dat Prins Arjan de eerste en 
zijn Prinses Annemiek de eerste hun entree maakten in hun prachtige        
hemelsblauwe kleding. Werkelijk iedereen was blij verrast over het feit 
dat deze twee bruistabletten Kainbongelstad een jaar onder hun hoede 
mogen nemen. Wij van de Kainbongels hebben er het volste vertrouwen 
in dat het weer een machtig, prachtig carnavalsseizoen gaat worden vol 
feest en saamhorigheid. En als het even niet vlekkeloos verloopt….                               
Herinnert u zich dan deze woorden:      

 “verwacht van ons gin wonderen, gewoon deurdonderen”!  
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Taxibedrijf Comtax is per 1 Juli 2000 als nieuw bedrijf gestart met kleinschalig 

ziekenvervoer en Horeca-vervoer. Door de jaren heen hebben we ons kunnen      

onderscheiden van de markt door enthousiasme, innovatieve ontwikkeling en            

kwaliteit. Momenteel verzorgen wij o.a. het Valys-vervoer Oost-Groningen,                                                                                                                                                              

diverse dagopvang instellingen (Meander, Tangenborgh), Schoolvervoer,             

Ziekenvervoer (voor de meeste Zorgverzekeraars), uiteraard vliegveld service, (VIP) 

personeel vervoer in de Petro-chemische industrie en uiteraard Horeca-vervoer met 

speciale regelingen voor o.a. Fox en Café de Zwetser. U kunt dus voor alle            

vervoersstromen gebruik maken van onze diensten    

Directie en medewerkers dragen C.V. de Kainbongels een warm hart toe en                                                                                                                         

hopen dat we gezamenlijk met de Karrenbouwers, Loopgroepen en uiteraard de                                                   

vrijwilligers een mooi en sfeervol Carnaval 2019 mogen vieren met een ieder die                     

Carnaval een warm hart toe draagt……ALAAF.   

FoxEye Media is jaren trots sponsor van evenementen die worden  

georganiseerd in Emmer-Compascuum. Ons bedrijf vindt het belangrijk dat er 

naast werk ook vertier is voor jong en oud. Omdat te realiseren is sponsorschap 

in onze optiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de reden waarom wij, 

Cv. de Kainbongels, al jaren lang sponsoren en dat doen wij met veel plezier. 

FoxEye Media wenst u daarom een prettig carnavalsseizoen bij,                           

Cv. de Kainbongels in Emmer-Compascuum/Kainbongelstad toe. 

U zult misschien denken FoxEye Media….., ik zie die naam wel eens maar wat 

doen zij nu eigenlijk? FoxEye Media is een videoproductie bedrijf die actief is in 

branches als: (bedrijfs-)reclame, media en evenementen.  

Onze kerntaken zijn:   

 Produceren van promotievideo’s 

 Live streamen naar grote schermen op evenementen/presentaties 

 Produceren van videoclips voor artiesten 

 Breed scala aan media activiteiten  

 Geluid, licht en beeld voor een breed scala aan evenementen 

Onze slogan: “Uw wens is onze uitdaging; Power of media solutions”. 

Bezoek gerust eens onze website www.foxeyemedia.eu hier kunt u ook  
vrijblijvend met ons in gesprek in de chatroom of bel ons op 085 4000 455. 
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Day after Prinsenbal2018 

 

  Sister Sister & Friends 

17 november 2018 de dag na Prinsenbal ging het dak wederom van onze feesttent, dit keer 

veroorzaakt door onze lokale artiesten Sister Sister, Prinses Annemiek Drenth, Laura Dik, Leo-

nie Oldenburger, Erwin Weitering en onze Hofzanger Gerrit Denekamp. In combinatie met de 

live band hebben zij een machtig mooi programma in elkaar gedraaid en dat hebben wij ge-

weten. Het idee speelde al langer om in de stijl van “Amstel live” iets te gaan doen, maar de 

uitvoering en opkomst van publiek is altijd onzeker bij dit soort initiatieven. Maar door we-

ken lang repeteren groeide ons vertrouwen en de inwoners van “Kainbongelstad” hebben ons 

niet in de steek gelaten, hoe gaaf is dat! De opkomst was geweldig en wat hebben we met z’n 

allen er een mooi feest van gemaakt. En wie dacht dat alleen “ouder” publiek toe zou stro-

men heeft het mooi mis gehad. Ook jong publiek was zeer goed vertegenwoordigd en hebben 

zich ziende ogen prima vermaakt! Toch is het knap van de artiesten het gelukt is om ook de 

jongeren mee te krijgen in muzikale nummers terwijl deze groep, niet of minder goed bekend 

is met deze muziek. Echt knap gedaan en hoe leuk is het dat alle leeftijdsgroepen samen een 

mooi feessie kunnen bouwen. Het was erg gemoedelijk en gezellig tot in de late uurtjes. Als 

afsluiter was Hof DJ Erik Grevink weer van de partij om met muziek vanaf harde schijf, de 

beentjes van de vloer te houden. Kortom we kunnen terug kijken op een zeer geslaagde 

avond met een zeer plaatselijk tintje en blijkt dat wij in “Kainbongelstad” een behoorlijk veel 

talent bezitten. Daar mogen we best trots op zijn! Zo zie je maar weer, “Kainbongelstad got 

Talent”. Artiesten en alle aanwezigen bedankt! 
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Super initiatief door twee sponsoren 

Dansmariekes zonder tassen 

Dansmariekes met nieuwe tassen 

Op zaterdag 24 november kregen onze Dansmariekes hun nieuwe        

gesponsorde tassen overhandigd van Boudewijn van Boud’s Inn en Sylvia 

van L’aurarts. Beide sponsoren van Cv. de Kainbongels hebben de handen 

in één geslagen om de tassen voor onze Dansmariekes te verwezenlijken. 

Dit betekend voor de Dansmariekes en hun leiding een hele verbetering. 

Voorheen werden alle kleding en laarsjes los vervoerd naar een optreden. 

Nu kunnen alle jurkjes, laarsjes en attributen netjes, veilig en schoon   

vervoerd worden in deze ruime tassen. De meiden zijn er ziende ogen erg 

blij mee en wij als vereniging uiteraard ook, want zonder deze sponsoren 

was het niet mogelijk geweest! Daarom willen wij Boud’s Inn en Láurarts    

hartelijk danken voor dit initiatief en het prachtige resultaat! 
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    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. Ga naar de website en 

vul het digitale formulier onder het kopje “Contact”. 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. Ga naar de website en vul het digitale formulier in onder het kopje 

“Sponsoren”. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! 

                         Donateurs  / Leden                        

Cv de Kainbongels roept iedere Kainbongel op om donateur te worden van onze    

Carnavalsvereniging. 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 carnavalsevene-

menten. Ga naar de website en vul het digitale formulier in onder het kopje 

“Donateur”. 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. Ga naar de website en vul het 

digitale formulier in onder het kopje “Contact.” Uiteraard gaat  

alles in goed overleg. Wij nemen z.s.m. contact met u op! 

                    www.cv-dekainbongels.nl 

Sinds 2016 beschikt Emmer-Compascuum over een ondernemersvereniging voor alle 
ondernemers van ons dorp. 

De vereniging bundelt de krachten ten bate van zowel het dorp als van de pakweg 55 
aangesloten leden. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden, uitbreiding naar 7 leden is gewenst.  

Speerpunten zijn onder andere centrumvernieuwing, versterkende sociaal economi-
sche impulsen, aanpak van verpaupering en het creëren van meer saamhorigheid. 
Om deze saamhorigheid en de positie van de leden te versterken komen wij 4 keer 
per jaar bij elkaar via netwerkbijeenkomsten of gewoon via een gezellige avond. 

De vereniging ondersteund de vele leuke activiteiten die in dit dorp door derden 
worden georganiseerd. 

Bij de oprichting van onze vereniging werd de term 5 voor 12 voor ons dorp gebruikt, 
hieruit vloeide de oprichting van onze vereniging. Samen met dorpsbelangen,  SPEC ,  
Cv.de Kainbongels, artiestengala, de gemeente en de vele verenigingen die ons dorp 
rijk is, is de spreekwoordelijke koe bij de hoorns gepakt. Heel veel leuke activiteiten 
maken ons dorp tot een leefbaar dorp waar het goed vertoeven is. Het kan natuurlijk 
altijd beter,  blijf daarom niet alleen steken in kritiek maar probeer ook zelf een 
steentje bij te dragen. 

Over ons                                                                                                            
De Ondernemersvereniging Emmer-Compascuum is een laagdrempelige vereniging 
voor alle ondernemers uit heel Emmer-Compascuum. 

Doelstelling                                                                                                                                                            
De ondernemersvereniging wil: 
• een netwerk bieden aan de ondernemers, om de samenwerking tussen de 
   ondernemers te versterken en meer kansen te benutten; 
• de belangen van de ondernemers behartigen; 
• projecten en evenementen opstarten en ondersteunen die het dorp  
   aantrekkelijker maken voor de bewoners en bezoekers. 
 

Nieuwsbrief 
Leden ontvangen onze nieuwsbrief via e-mail. 
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    Programma 2019 
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                 Hoofdsponsoren:   
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Staat uw naam volgend jaar hier? 

Subsponsors 
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Blaauw &            

van Dijken ver-

Autobedrijf          
de Jonge 

  G.H.T. Oost 
Meesterschilder 

A. Klok                  
Grondverzet         Bonzai.nl 

Hans Mulder  
Bouwservice 

Attent Super-
markt Neef 

Loves                   
Makelaardij 

 Veltrop &                        
Withaar  Leico Koffie 

Goeree en            
Ter Veen            

Kloppenburg         
Bodyfashion 

Rijwielhuis    
Henk Karst 

Kapsalon 
Mooi@28 

Vrienden van Cv. de Kainbongels 

Dierenpension  
“de Eersteling” 

     Staat uw naam volgend jaar hier? 
 Subsponsors 

Autobedrijf         
Kuipers 

Schomaker     
Mannenmode 

A. van Dijken     
bestratingbedrijf 

   Slagerij Meems 

Tankstation     
Compas 

Joldersma          
Stuc & Spack 

Van Oosten    
Schoonmaak &    

Kinderopvang   
Uk & Puk 
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Donaties 


