
 

 

 

 

 

    

 

 

   Best(e) lid/donateur/sponsor/vriend van de Kainbongels van Cv. de Kainbongels, 

 

Carnaval 2018 – 2019 is helaas weer afgelopen. Het is weer een prachtig seizoen geweest! Wat is 

niet mooier als afsluiten met het dankwoord van ons Prinsenpaar: 

 

Kainbongelstad stond op z’n kop!!! 

 

Na weken ernaar toe te hebben geleefd stond ineens onze carnavalsweek voor de deur. Weken lang 

werden er van allerlei dingen ondernomen om onze Grootste Verlichte Optocht van het noorden met 

aansluitend het MEGA grote feest in onze tent, senioren-carnaval, kindercarnaval, en de zaterdag 

avond in goede banen te leiden. Een vereniging die met een aantal enthousiastelingen 5 jaar terug 

begon met niks, en kijk eens waar we nu staan met mekaar. We hebben een beste fundering weten 

neer te zetten waar wij als Prinsenpaar super trots op zijn… Het was dan ook een hele eer om te 

mogen regeren over Kainbongelstad tijdens onze eerste jubileum. Senioren carnaval; steeds meer 

mensen komen af op deze gezellige avond. Toneelstukjes en playback werden uitgevoerd door onze 

leden en er werd flink gedanst door jong en oud. Drie mensen zijn geridderd voor hun bewezen 

diensten in Emmer-Compascuum. Dokter Heijne, Hetty Vennink en Siny Vos. Nogmaals bedankt! 

Ook het personeel van “de Deele”, bedankt! Vrijdag onze optocht, manmanman wat een mensen. 

Iedereen, jong en oud had plezier, was goed te spreken en feestte door tot het einde van de avond. 

Wat een mooie verlichtte wagens en loopgroepen waren er dit jaar weer bij. Ieder jaar word er 

meer gedaan aan de karren en verlichting en worden ze groter. Top om te zien hoe dit groeit! 

Zaterdag Kindercarnaval….Er was een acrobaat die de kleintjes goed wist te vermaken en wederom 

werd er flink gedanst. De kids kregen lekkere ranja, broodje knakworst en een dikke zak snoep! 

Goed geregeld! Zaterdag avond deden we het feessie van de vrijdag nog even over in de tent. Wat 

een gezelligheid…..zondag, en maandag met de hele vereniging richting onze zusterverenigingen. 

Optocht kijken en na de tijd feesten met mekaar! De groep wordt steeds hechter en daar zijn we 

trots op! Gisteravond onze laatste avond met haring happen en dj Erik in café Old Pub….Iedereen 

was moe maar voldaan, we kunnen terugblikken op een fantastisch mooi carnavals-seizoen. 

Dansmariekes, Raad van Elf, Club van 25, Bestuur, vrijwilligers, sponsoren, vrienden van de 

Kainbongels en donateurs …..Bedankt voor jullie inzet en bijdrage dit jaar…. Zonder jullie was het 

niet zo’n jaar geworden als deze! 

 

Alaaf,Alaaf, Alaaf, 

  

Prins Arjan de 1ste & Prinses Annemiek 

 

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Nogmaals allemaal bedankt! Wij zullen ons weer 

melden rond eind oktober, begin november. 
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