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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 

  Ceremoniemeester              

      Linda Santing 

  Spreekstalmeester 

     Erwin Weitering 

 

Melvin de Groot Frank Berendsen 

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          

  Richard Weggemans 

 Minister van Rokende Peuken 

tot het gezellige Höken 

Dansmariekes Cv. de Kainbongels                       Leiding Dansmariekes 

    Lucinda  Klaster      Linda Maas       Hennie Kroeze   Sabrina Nijboer       Rene de Jong 

                    Minister van  

                  Reizende Zaken 
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      Arjan Hooiveld 

              Regent Jeroen Wesseling 

  Lars Springer 

  Minister van  het Feestgedruis 

naar het Kokende Kombuis 

 Jan Willem van der Ploeg 

 Raad  van  Commissarissen 
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  Terugblik carnaval ‘18-’19 

         Woordje van de Raad van Elf 

      De prent van onze “Regent”!           Het Bestuur 

Alaafff!! Beste lezers! Dit jaar had de club het met mij te doen als    

Regent. Er werd mij gevraagd voor het prinsenbal of het wat voor mij 

was om de rol als Regent te vervullen. Ik dacht ach keer wat anders 

laat ik het eens doen, en phoe dat heb ik geweten. Ik kan zeggen: wat 

heb ik weer genoten en wat komt er een hoop geregel op je af waar 

je niet bij stil staat. Als Regent heb je ook de taak om als klankbord 

van het Prinsenpaar te functioneren. Hoe laat willen zij naar een 

feest en naar welke feestjes? Wanneer terug? Als dit bekend is, gaat 

mijn taak van start om te zorgen dat iedereen op de hoogte is zodat 

iedereen op tijd klaar staat. Maar ook overwegingen samen afstem-

men als het om  veiligheidsredenen gaat want dat staat immers voor-

op.  Vanaf onze Residentie staan de taxi’s klaar en de hele bups moet 

erin. Aan het eind van het feestje moet de hele bups er ook weer in 

maar dan het spannende moment, koppen tellen en…... er mist er 

één! Snel zoeken, meenemen en het bekende streepje (boete) note-

ren en zorgen dat iedereen weer veilig thuiskomt. Dit is één van de 

taken die als Regent op je af komt. Wat ook vooral beboet wordt is 

het te laat komen en het niet correct dragen van de kleding. Vooral 

dat laatste heb je als regent je handen vol aan. Stiekem proberen de 

Regent voor de gek te houden of wanneer de regent op dat moment 

niet aanwezig is uitdagen met bovenste knoop los of steken draaien. 

Maar de Regent ziet alles en heb dit jaar ook 3 pennen versleten in 

het beruchte boekje. De Raad van Elf lid die nu recordhouder is heeft 

134 boetes gekregen! Dit was ook ongekend en waarom kan de Re-

gent toch lachen met een knipoog? Alle boetes die we verzamelen 

gaan we goed besteden. Denk bijvoorbeeld voor kinderen een paas 

brunch of een kerstfeest met  lekkernij en presentjes. Ook kijken we 

wat we kunnen beteken voor ouderen in het dorp. Heb dit jaar      

genoten van de vereniging en de  

leuke bezoekers die op onze feesten       

aanwezig zijn en wil ze hiervoor      

hartelijk bedanken, want zonder  

jullie kunnen wij carnaval niet mooi-

er en groter maken.  

Nog veel lees plezier in de Kainbon-

gelstad Courant en tot de volgende 

keer! 

 

Alaaf van Regent Kevin Posthuma 

 

    

De Raad van Elf is er unaniem over eens dat het afgelopen Carnavalsseizoen weer een 

daverend succes is geweest! Wij hebben maar liefst 400 – 500 meer gasten mogen  ont-

vangen op  de vrijdag avond na de optocht. Wij moesten plotsklaps alle zeilen bijzetten 

om iedereen te voorzien van zijn of haar drankje. Maar wij zouden geen Kainbongel zijn, 

als dat een probleem zou zijn. Dat doen wij met plezier, gewoon ff deurdonderen…. 

Maar ook op onze oergezellige zaterdag hebben wij meer toeloop gehad en wij hopen 

dit seizoen dat voort te zetten, want feesten dat kunnen we, ook op de zaterdag! Weet 

dat wij plek hebben en kom Carnaval vieren in Kainbongelstad. Wij zijn er klaar voor en 

nodigen iedereen uit. Graag willen wij iedereen bedanken die op wat voor wijze dan ook 

onze vereniging ondersteunen en de positieve reacties en ideeën die wij hebben gekre-

gen. Echt top! Als laatste willen wij Renate Barenkamp hartelijk danken voor haar jaren 

lange inzet als voorzitter en mede oprichtster van onze prachtige Cv. Frank Berendsen 

wensen wij heel veel succes als nieuwe voorzitter van Cv. de Kainbongels. Alaaaf! 
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    De voorzittershamer doorgeven, 

Wanneer ik in gedachten, de 5 jaar als bestuurder van de Kainbongels, de revu laat pas-

seren. Hoe het allemaal begon; Dat ene telefoontje van Jan Willem van der Ploeg; 

“Renate hoe denk je erover om samen met mij kindercarnaval neer te zetten in Com-

pas”. Ach, waarom niet. Zo gezegd zo gedaan. Ons ingeschreven bij de KvK als CV de 

Kainbongels . Van het ene komt het ander. Een paar telefoontjes en we hadden de start 

van CV de Kainbongels!! Een lichtjes Optocht, RvE, Prinsenpaar, wat een prachtige start 

van onze vereniging. Met als Prins Erwin de 1ste en zijn Prinses Linda. Een onuitwisbare 

herinnering, want zij mochten zelfs de hand schudden van ons echte Koningspaar. De 

jaren die volgden groeide de vereniging enorm, de optochten werden jaar na jaar groter 

en mooier, de karrenbouwers en loopgroepen besteden steeds meer aandacht aan hun 

karren. De vereniging groeide en groeide. We kregen steeds meer vorm. Zo kregen wij 

onze eigen Dansmariekes, onze trots van de CV. We kregen onze eigen kleding, eigen 

steken. De tentfeesten werden groter en groter, steeds meer carnavalisten wisten Em-

mercompascuum te vinden om carnaval te vieren op Kainbongelstad. Een Kainbongel, 

de een rustig en ingetogen en serieus, een ander dwaas, rumoerig en altijd voorzien van 

een feestneus. De anderen kijken eerst de kat uit de boom en sommigen voeren de bo-

ventoon. Een polonaise hier en daar, feesten doen we met elkaar. Vele handen maken 

licht werk, samen staan we sterk. Lol, vriendschap en gezelligheid weleens gekibbel en 

onenigheid. Maar daar komen we altijd weer uit en gaan alle neuzen dezelfde kant weer 

uit. De Bongels zijn meer dan een stelletje feestgangers die zo nu en dan wat lollen. On-

danks grote verschillen zijn we samen één. Samen hebben we het zelfde streven:  

          KAINBONGELS FOREVER, VOOR HET LEVEN!  

Ik kijk terug met een lach en een traan, maar wat staat er een fantastische vereniging. 

Nu is het tijd om de voorzittershamer door te geven. Frank Berendsen, ik wens je heel 

veel succes, maar het gaat je vast goed af. Bongels bedankt, ik heb genoten!!    

  

Renate Barenkamp 

Prins Arjan & Prinses Annemiek kieken terug  

                                                   Nog 1 keer keihard DEURDONDEREN!!! 

Janken,,,,,Vrijdag 15 november, ons aftreden als Prins en Prinses van Kainbongelstad!! Na weken van voor-

bereiding was het dan eindelijk zo ver; onze installatie! Prins Arjan de eerste en Prinses Annemiek. Wat een 

geweldig seizoen hebben we met elkaar neergezet! Bij elk feestje waar wij als "Kainbongels" kwamen ging 

het dak er af! Gewoon DEURDONDEREN!! De vereniging heeft dit jaar flink laten zien  dat ons het DEUR-

DONDEREN allemaal goed af gaat. Van jong tot oud. Applaus!! Wij zijn trots op jullie!! Van vrijwilligers, 

Dansmariekes, Club van 25, van alle carnavalisten naar ons Raadje van 11....  Het DEURDONDEREN stroomt 

door ons bloed, KAINBONGEL-BLOED! Langs deze weg willen wij als "TROTS" Prinsenpaar 2018/2019 van CV 

de Kainbongels iedereen bedanken die er samen met  ons voor gezorgd hebben dat dit seizoen onvergete-

lijk zal zijn!!  Dankzij jullie allemaal was dit carnavalsjaar 1 voor in de boeken!! Laten we er samen voor zor-

gen dat ook volgend seizoen één groot feest wordt! 3x Alaaf voor een ieder die 

zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan dit mooie seizoen!! Het nieuwe Prin-

senpaar willen wij alvast veel succes wensen! Dat ze net zoals ons een onverge-

telijk jaar krijgen!! Bedankt allemaal, het was ons een waar genoegen, Alaaf! 

Prins Arjan de eerste en Prinses Annemiek 
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Alle gekheid op ‘n “Kainbongel” 

        

      

 

 

    De Dansmariekes, ons visite 

kaartje, uitgebreid is met een stoere 

Majoor. Hoe leuk is dat! 

  Dat er met Carnaval weer een 

grotere tent komt. 

Carnaval Zaterdag minimaal net 

zo gezellig is als de vrijdag. Op 

zaterdag welkomen we ieder 

jaar steeds meer bezoekers. 

Dus geen zin in lange wachtrijen 

elders? Bij ons ben je welkom! 

  We want you! 

  Wordt donateur! 

  www.cv-dekainbongels.nl 
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Er 

 

Ook wel eens last van zo’n vervelende loop-

neus? Onze ”oud” Prinses Annemiek heeft de 

remedie: “met een tampon in ieder neusgat, 

heb ik nooit meer een loopneus gehad”. Dat 

is                -zich, geen gek idee! 

 

       

 

  Zichtbaar trots op “eigen” optredens van 

Cv. de  Kainbongels op Seniorencarnaval 

 

Op Carnaval Vrijdag 

2019 viel plotseling de 

stroom uit. Al snel bleek 

wie er met z’n vinger-

tjes aan de koperdraad-

jes had gezeten van de 

aggregaat. Foto levert 

het bewijs. Notabene 

ene van de vereniging. 

        

  
 

 

Oorzaak stroomstoring Carnaval vrijdag 2019 opgespoord 

Last van een loopneus?!? 

Nu weten het zeker! 

            Kainbongelstad heeft een heuse     

                     Flamingo-kweker!!! 

 Waarom er regels zijn voor deelname aan de optocht?!? Trumpie zichtbaar blij met z’n Bongelbeker! 

Wie helpt er even achter de bar? 

Stel deze vraag nooit aan onze 

vereniging!!! Dan krijg je dit. Dat 

is totaal niet werkbaar… Alaaffff 

Met Hans Anders?!? 

Wordt uw blik op de wereld 

geheid anders! 

Einbrein 

Einstein 

 

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

 Oud Hollandse spellen 

 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.feestenbijhindriks.nl 
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      Kinderpagina 2020 

Beste kinderen van Kainbongelstad. Dit jaar hebben wij een mooie kleurplaat gemaakt met een echte            

helikopter. Je kan drie prijzen winnen en de hoofdprijs is een heuse helikopter vlucht van 15 minuten voor 

twee personen ter waarde van 190 euro en twee troost prijzen! Wat moet je doen: ga naar onze website, 

download de tekening en druk deze af op A4, of haal bij Bakkerij Drenth een voorgedrukt exemplaar bij de kas-

sa. Ook zal de kleurplaat in “ons Compas” geplaatst worden. Kleur de tekening zo mooi mogelijk in en neem 

hem mee naar kindercarnaval. Daar zal het Prinsenpaar de drie mooiste uitzoeken en de prijswinnaars bekend 

maken. Je moet wél aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te kunnen nemen! Dus ga jij echt vliegen in een he-

likopter? Doe dan goed je best en kom naar kindercarnaval en lever ‘m in.      

Ga naar www.cv-dekainbongels.nl en kijk in de agenda van kindercarnaval, daar staat de kleur-

plaat voor jullie klaar om te downloaden. Heel veel succes! (Prijzen zijn mogelijk gemaakt door 

Cv. de Kainbongels, Marskramer, Heli Holland en Maxi Was.)                       
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Nieuwe Trainingspakken voor de 

Dansmariekes van Cv. de Kainbongels 
Zaterdag middag 16 november kregen de Dansmariekes 

van Cv. de Kainbongels hun nieuwe trainingspakken 

officieel overhandigd van de eigenaren van Boud’s Inn 

en Atelier L’aurarts, hun twee sponsoren. Voor de fo-

to’s van de overhandiging van de trainingspakken, 

mochten ze gebruik maken van het prachtige gebouw 

waar Sylvia van Ostende van L’aurarts onder andere 

haar tuinconcerten en allerlei workshops organiseert. 

Vorig jaar kregen de dames en heer al hun nieuwe tas-

sen bij Boudewijn van Boud’s Inn en dit jaar dus hun 

nieuwe trainingspakken. Het resultaat mag er wezen! 

De borduursels zijn mede mogelijk gemaakt door Inter 

Trading Borduurservice en Cv. de Kainbongels. Nu kun-

nen de Dansmariekes/Majoor uniform op de trainingen 

verschijnen en het is de bedoeling dat zij komend jaar 

meer aanwezig zullen zijn bij activiteiten in Emmer-

Compascuum. Cv. de Kainbongels danken L’aurarts en 

Boud’s Inn voor het mogelijk maken van deze prachtige 

trainingspakken. 
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Karrebouwers avond 2019: Op zaterdag 2 februari ging het dak van onze 

Residentie “Café Hindriks”. Ieder jaar wordt het drukker en drukker en dat 

brengt de nodige gezelligheid mee. Met een volle bak ging het weer los! 

Met alle Karrebouwers, Loopgroepen en toegestroomd publiek was ook 

dit weer een avond waar volop over gesproken is. Uiteraard in positieve 

zin. Dj Harry had de sfeer er goed in en bracht de boel in beweging. Ook 

achter de bar werden alle zeilen bijgezet om iedereen te voorzien van een 

drankje. Toch is het weer grappig dat onze vereniging keer op keer het 

woord “statafel” verkeerd interpreteert. In plaats van er aan te staan, kan 

je er ook op staan. Prins Arjan had weer de primeur! Wat later op de 

avond kwam Hans Velema zijn liedjes ten gehore brengen en ook dat 

kwam de sfeer ten goede. Een beetje mee zingen en bewegen ging de 

aanwezige gasten goed af. Jongens wat een feest was het weer. Café Hin-

driks bedankt voor deze avond en de aankleding van het Café! Uiteraard 

ook onze dank aan onze gasten, zonder jullie was dit nooit zo’n succes ge-

weest. Vrijdag 24 januari 2020 gaan wij het gewoon nog een keer doen! 

Naast alle Karrebouwers en Loopgroepen is iedereen van harte welkom. 

Dus zet de datum in de agenda en kom naar deze gezellige meet & greet 

van diverse groepen en verenigingen! Wij kijken er nu al naar uit. Alaafff! 

Karrebouwersavond 2019 
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 Dansmarieke Concours 2019 

Dansmariekes Concours 2019:  Op zondag 10 februari werd dit evenement ge-

houden in Zwartemeer georganiseerd door carnavalsvereniging de Veentrap-

pers. Alle Dansmariekes en Jonkheren van alle verenigingen in de omgeving 

laten op dit evenement, op vriendschappelijke wijze, hun kunsten zien. De 

Veentrappers hadden op het plein een grote tent geplaatst met daarin een 

mooi groot podium met genoeg ruimte voor de dames en heren van alle Dans-

gardes. Onze Dansmariekes oefenen het hele jaar onder meer om deze dag tot 

een succes te maken! En dat is ze weer gelukt! Maar dat neemt niet weg dat 

ons is opgevallen dat het niveau ieder jaar, omhoog gaat en het plezier wat zij 

beleven ook! Toch is het altijd weer spannend of alles lukt en dat is aan de ge-

zichtjes af te lezen. De trots en blijdschap als alles weer gelukt is, is onbeschrij-

felijk. Dat geldt niet alleen voor onze Dansmariekes maar ook voor de andere 

verenigingen. Wij willen de Veentrappers hartelijk danken voor hun inzet en 

organisatie van deze super gezellige middag. Ze hadden het in Zwartemeer pri-

ma voor elkaar! Onze Dansmariekes, uitgebreid met een Jonkheer en een 

groep minioren, zijn zich volop aan het voorbereiden op het komende con-

cours. Dit jaar georganiseerd door Carnavalsverening de Kloosterwiekers in ter 

Apel. Onze Dansmariekes kijken er nu al naar uit! Tot dan! Alaaafff. 

  Informatie Dansmariekes 

                            

                  

 

 

                    

        Volg  ons op 

    12 
 Email: dansmariekes@cv-dekainbongels.nl 
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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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  Scholenbezoek 2019 

Vrijdag 1 maart 2019 hoppelakeee, daar gingen we weer met ons Prinspaar . Dit 

keer naar kinderopvang “Uk & Puk” en naar basisschool “de Hoeksteen”. Bij Uk en 

Puk troffen wij natuurlijk de allerkleinste Kainbongeltjes aan. Ze werden getrakteerd 

op een verhaaltje van onze Prinses Annemiek. De kindertjes zijn altijd onder de in-

druk als er een Prins en Prinses binnen komt, super om te zien en te doen! Vervol-

gens ging onze delegatie richting de Hoeksteen. En ja hoor, daar ging het weer hele-

maal los. De polonaise van lokaal naar lokaal, niet normaal! Wat een super feestje. 

Alle kinderen waren verkleed en de één nog mooier als de ander. De drie mooist ver-

klede jongen en meisje kregen een prijs, kortom een gezellig feestje! We gingen 

weer met alle kinderen op de foto en zo kwam er een eind  aan deze ochtend. De 

Hoeksteen, bedankt! Willen jullie als school ook dat wij langs komen? Meld je school 

dan aan via het contact formulier op onze website: www.cv-dekainbongels.nl 
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Verenigingenbezoek 2019 

 

Vrijdag 22 februari 2019 was het buurtverenigingen bezoek voor onze vereniging. 

Met een hele delegatie en onze Dansmariekes deden wij de Buurthuizen “de Stobbe” en 

“ons Dorp” aan. Deze buurtverenigingen melden zich ieder jaar aan. Wij juichen dat toe! 

Het leuke van dit soort initiatieven is dat de kinderen/jeugd bereikt wordt. Het lijkt er op 

dat ook hier de opkomst steeds groter wordt! Het is voor ons super leuk om te doen. On-

ze Dansmariekes treden op en de aanwezige kinderen kunnen met het Prinsenpaar op de 

foto. Uiteraard is er genoeg gelegenheid voor de kids om je uit te leven en lekker met 

onze vereniging te hossen en te feesten! Ook zijn er prijsjes voor het mooist verklede 

kind. Wij danken “de Stobbe” en “ons Dorp” voor hun gastvrijheid en gezellige avond, 

het was weer enorm leuk om te doen. Willen jullie als buurtvereniging dat wij ook bij jul-

lie langs komen? Dat kan! Geef jullie vereniging dan op via het contact formulier op onze 

website: www.cv-dekainbongels.nl 
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Stimuleert kunst &  

muziek in Drenthe 

 

Stichting L’aurarts organiseert ook in 2020 weer               

tuinconcerten waarbij er regionale en nationaal  

bekende artiesten akoestisch optreden. Ook 

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.  

 

 
Kom je ook eens kijken? 

 

Voor meer informatie kijk op www.laurarts.nl  

of bel met Sylvia van Ostende 06-51932433 
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 Senioren Carnaval 2019 

Op woensdag 27 februari was het weer zover, het senioren 
carnaval in de Deele. Dit jaar met een iets wat andere pro-
gramma als voorgaande jaren. Prins Arjan en Prinses Anne-
miek zorgde voor het officiële gedeelte van de avond door 3 
belangrijke personen te ridderen in de orde van de           
Kainbongels. Dokter Heijne, Hetty Fenning en Siny Gangelhof. 
Daarnaast waren er natuurlijk de optredens van onze      
Dansmariekes en Hofzanger Gerrit Denekamp, maar het    
programma werd aangevuld met een gastoptreden van      
Anneke Grönloh alias Vorst Erwin. Verder werd de avond in-
gevuld als Bonte avond waarbij de Bongels zelf een actieve 
rol hadden, met onder andere een zwart wit dans. Voor de 
beeldvorming, mannen en vrouwen in te strakke broeken, 
wat voor de nodige afleiding zorgde, en daarbij de onlogica 
van de benen. De monnik kwam ook nog voorbij in het Bim 
Bam lied, evenals de Tirolers en Ali Osram. Al met al een ge-
zellige en hilarische avond met veel polonaise en een hapje 
en drankje. We zien nu al uit naar 19 februari 2020. Tot dan! 
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 Verlichte optocht 2019 

Magische verlichte optocht 1 maart 2019. 
De karrenbouwers en loopgroepen uit Emmercompascuum en wijde omstreken hebben hun cre-
atieve geesten en handige handjes weer volop gebruikt. Ieder jaar op rij lijkt het erop dat zij 
steeds creatiever worden met verlichting. Weer kwamen er prachtige creaties voorbij. Ook dit 
jaar weer duizenden toeschouwers weten te verwonderen met hun bijna magische verlichte kar-
ren en loopgroepen. Voor de 5e keer op rij hebben wij op Emmercompascuum weer een mooie 
verlichte optocht kunnen/mogen organiseren. Duizenden mensen hebben genoten van de licht-
parade die door ons mooie dorp reed, tevens hebben de toeschouwers kunnen genieten van een 
prachtige lichtshow bij de muziekkoepel. Ook het Horecaplein is door velen bezocht, en hebben 
zich tegoed gedaan aan een drankje of iets lekkers gekocht op het gezellige plein in het dorp. Het 
is als vereniging goed om te horen dat er steeds meer toeschouwers van heinde en verre op onze 
optocht afkomen. Komende optocht gaan wij weer groter uitpakken met het Horecaplein daar 
het vakantie is. Vanaf 14:00 wordt er voor zowel jong als oud voor diverse entertainment ge-
zorgd. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. De optocht start om 18:30 uur aan 
de Rademakerstraat en zal zijn weg vervolgen door het centrum via het Oosterdiep, Westerdiep 
richting de feesttent bij de Paardenmanege “de Stijgbeugel”. Hier zal de prijsuitreiking voor de 
karrenbouwers en loopgroep plaats vinden. Het mega Carnavalsfeest zal onder leiding van Dj 
Joep & Dj Roy losbarsten in Kainbongelstad. 
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  Carnaval Vrijdag 2019 

Carnavals vrijdagavond 1 maart 2019, 
Carnaval op Emmercompascuum dat was dit jaar "Deurdonderen" met ons prinsenpaar Arjan de 1 ste en 
zijn prinses Annemiek. Carnavalisten, Boeren en Buitenlui, het was zekers deurdonderen!! Onze Hofzan-
ger Gerrit Denekamp had de taak dit geweldige feest op te starten en dat kon die! Het feest is volledig los-
gebarsten in de Mega gezellige versierde tent bij de manage. Hier heeft ook de prijsuitreiking plaats ge-
vonden voor de mooiste karren en loopgroepen en natuurlijk de aanmoedigingsprijs niet te verge-
ten. Maar waar vooral een gigantisch feest is gevierd met elkaar, dit samen met  DJ Joep en DJ Ruben die 
er een onvergetelijke avond van hebben gemaakt. De confetti kanonnen zijn vaak afgeschoten en de sfeer 
was overweldigend. Samen met onze gasten, feestneuzen en aanhang is het bewijs weer geleverd dat 
Carnavallen in Kainbongelstad op en top gezellig is! Aankomend jaar wordt de tent weer een stukje groter 
om al onze gasten een droog en warm plekkie te geven. Voor de muzikale omlijsting staan dit jaar Dj Joep 
& Dj Roy garant voor een carnavalsfeest waarvan je morgen…...of toch wél?!? Heb je zin in een giga car-
navalsavond, bestel dan op tijd je kaarten bij ons op de website. Dit om lange wachtrijen te voorkomen. 

Carnavallen op Kainbongelstad is geweldig. Beleef ‘t mee! 
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                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 

          Kijk op: www.cv-dekainbongels.nl 
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 Kindercarnaval 2019 

2 maart 2019: Wat hebben we het afgelopen jaar mogen genieten van 
Prins Arjan, Prinses Annemiek en de Dansmariekes tijdens de kindercar-
naval. Het ene na het andere optreden kwam voorbij en wat deden de 
Dansmariekes goed hun best!! Ook werden wij getrakteerd op een op-
treden van Jos Tipker. En tijdens het optreden werden de kinderen ver-
wend met zakjes chips en een broodje knakworst. Tussentijds werd er 
muziek gedraaid en konden alle kinderen dansen. Ook werd op Kinder-
carnaval de uitslag bekend van de prijsvraag uit de krant! De mooist ver-
kleden kinderen werden nog even in het zonnetje gezet en als afsluiter 
van de middag kregen alle kinderen vanuit SPEC een heerlijke zak met 
snoep! We hebben een fantastische middag gehad! Ook aankomende 
Carnaval gaan we onze uiterste best doen om weer een feestje te bou-
wen tijdens de kindercarnaval! We mogen dan ook al bekend maken dat 
we weer een leuk optreden zullen hebben en dat zal verzorgd worden 
door Jordi v/d Werf! Zorg dat je erbij bent. Er zijn mooie prijzen te win-
nen, zelfs een helikoptervlucht met onze kleurplaten wedstrijd! Zie de 
kinderpagina in deze krant of ga naar de website. 

3x Alaaf van de Kindercarnaval commissie! 
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 Carnaval Zaterdag 2019 

 
 

 Accu laden………..en door!!!! 

Kainbongelstad: Zaterdag 2 maart 2019. Carnaval Zaterdag ging weer van start, wat een feest was 

het weer. Wie denkt dat dit feest minder gezellig als de vrijdag heeft het mooi mis! Onze Hof Dj Erik 

Grevink draaide de ene na de andere feestkraker en zorgde er voor dat de Carnavalscalorietjes er 

weer af gehost konden worden. De Zware Jongens waren ook van de partij, maar na lang zoeken 

hebben wij “de Kneu” niet gevonden. Zij namen ook nog even de tijd om wat kiekjes te laten schie-

ten. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Gerrit Denekamp, onze Hofzanger, bracht ook het aan-

wezige publiek in beweging. Tijdens de optredens gingen de confetti kanonnen regelmatig af met 

een geweldig Carnaval effect. Peter Loree deed onze feesttent ook aan en zorgde voor een prima 

sfeertje, op en top carnaval noemen we dat! Dj Erik ging nog even door tot in de late uurtjes. We 

mogen weer terug kijken op een geslaagde avond Carnaval en afgelopen jaar weer met meer pu-

bliek. Daar doen we het voor! Mocht je geen zin hebben om te wachten in lange rijen elders? Wees 

welkom bij ons en kom Carnaknallen! Komend seizoen met Dj Erik en Helemaal Hollands!!! 
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 Carnaval Zondag 2019 

Zondag 3 maart 2019, Dolle Zotte Zondag. Zondag ochtend was het voor de vereniging 

weer even aanpoten om onze feesttent opgeruimd en netjes achter te laten. Tot in de mid-

dag zijn wij daar mee bezig geweest. Maar goed, beetje moe en voldaan is het in de avond 

tijd om onze Residentie: Café Hindriks aan te doen om Dolle Zotte Zondag  te vieren. Zoals 

traditie getrouw is daar de hele vereniging bij aanwezig en is het voor onze Dansmariekes 

de laatste keer van het seizoen om hun dans te showen!  Prins Arjan en Prinses Annemiek 

namen de tijd voor een persoonlijk bedankje aan onze kanjers! De meiden zijn het hele 

jaar aan het trainen om ieder seizoen weer wat moois neer te zetten  en dat verdiend een 

pluim! In de avond blies Dj Erik de nodige muzikale noten de ruimte in en werden de in-

middels stramme ledematen van onze leden weer opgewarmd. Zo kwam de denkbeeldige 

reddingssloep weer uit de kast om toch maar weer te proberen om van de ene kant naar 

de andere kant van het café te roeien. Jullie raden het al: deze challange is nog niet be-

haald. Dus de uitdaging staat nog open….. Vindt je het leuk deze avond met ons te beleven 

kom dan zondag 23 februari langs en begeef je samen met ons in het feest gedruis! Café 

Hindriks  en alle aanwezigen bedankt voor deze gezellige avond. Alaaaffff. 

                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 

   26 



27 

 

  27 



28 

  Haringhappen 2019 

Dinsdag 5 maart 2019: Haringhappen, de afsluiting van het Carnavalsseizoen is weer in-

zicht. In Café Old Pub gingen we nog even een feestje bouwen. Met de vereniging nog 

één keer bij elkaar, nog één keer feest en helaas om 11 over 11 de steken af….. Traditio-

neel werden wij weer getrakteerd op de haringen van Herman Roewen! Ook deze avond 

is altijd een gezellig bijeenkomst van Carnavalsverenigingen en gasten. Iedereen is altijd 

welkom. Stiekem is dit ook de avond waar we onofficieel terug kijken op de afgelopen 

Carnavalsdagen, en weer op rij waren de berichten positief! Daar doen we het voor. Dj 

Erik bracht nog eenmaal de Carnavals klanken ten gehore en om 11 over 11 was het offi-

ciële moment daar: onze Spreekstal en onze Ceremonie meester namen onder toeziend 

oog van onze Prins Arjan en Prinses Annemiek de steken af. Nog even een laatste dank 

woord van he Prinsenpaar en daarmee was Carnavalsseizoen 2018 - 2019 officieel beëin-

digd. Zoals gezegd mogen we weer terug kijken op een fantastisch seizoen. Ieder jaar 

weer meer gasten op onze evenementen, de verlichte optocht steeds mooier en weer 

meer mogen en kunnen doen voor ons dorp! Met onze prachtige groep van sponsoren, 

donateurs, onze gasten en vrijwilligers wordt dit ieder jaar weer mogelijk gemaakt. Daar-

voor onze hartelijke dank! Zo zie je dat je met elkaar veel kan bereiken en dat is super 

om te doen!  Tot komende Carnaval, alaaafffff! 
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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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Zondag 1 september 2019 was het weer vrijwilligers & familiedag van Cv. de Kainbon-

gels. Nadat een groot gedeelte van de Cv. was opgehaald met een bus kon het feest 

beginnen op “Moekes Gat” in Ter Apelcity. Onze Hof Dj Erik Grevink kon weer met de 

opbouw beginnen van een super gezellige muzikale feestmiddag. Na de eerste nodige 

consumpties werd de microfoon overgegeven aan Master Stu ofwél “Zwarte André 

Hazes”. Ook hij wist de sfeer er goed in te brengen met oa. Hazes liedjes met een tik-

keltje Surinaamse invloeden. Een cluppie dames dachten wel even dat ze konden dan-

sen zoals onze Dansmariekes dat doen, nou…., ging nie echt lukken nie. De Cv. kwam 

lekker in beweging terwijl de kinderen dikke lol hadden op de schuimschans. Na enige 

tijd ging het buffet open en werd de barbecue in de brand gestoken voor heerlijke ver-

snaperingen. Ook gingen sommige leden even een rondje kanoën op het meer. Nadat 

de meeste hun buikje rond hadden waren er een aantal “volwassenen” die ook even 

van de schuimschans gingen. Echter het kon nog gekker, sommige namen een duik 

met kleding aan en kwamen weer aan land als een stelletje verzopen katten. Het leek 

wel een nieuwjaarsduik maar dan zonder Unox muts (die van ons zijn overigens veel 

mooier ). Even later greep Gerrit Denekamp de microfoon en bracht ook nog het nodi-

ge ten gehore. Yonina van Sister Sister (welke Sister het is van Sister Sister weten we 

eigenlijk niet, de eerste of de tweede….) deed nog even een nummer van AC/DC. Erik 

sloot de middag af en wij kunnen weer terug kijken op een super gezellige dag. Eén 

ding is zeker, feesten kunnen we met onze families en vrijwilligers! Wederom dank 

voor jullie inzet. Allaaafff!!! 

Vrijwilligers & Familiedag 2019 
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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 2020 mogen vieren met een ieder die                     

Carnaval een warm hart toe draagt……ALAAF.   
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         Prinsenbal 2019 

 

  32 

Vrijdag 15 november 2019: Prinsenbal. Wat was het een geweldig feest, de 
tent vol en een perfecte sfeer! Prins Arjan en Prinses Annemiek hadden 
nog twee taken te volbrengen. De eerste was de uitreiking van de Kainbon-
gel van het Jaar trofee. Dit jaar ging deze naar de E.H.B.O. Vereniging Em-
mer-Compascuum, alle inzet bij dorps aangelegen evenementen. De twee-
de taak was het uitreiken van de Dansmariekes bokalen aan de Dansmarie-
kes / Majoor i.v.m. hun vijfjarig bestaan. Zelf kreeg het Prinsenpaar ook 
een aandenken aan de Dansmariekes. Tevens kregen zij een ingelijste foto 
van de vereniging. Daarna was het moment van aftreden. Even later werd 
de Raad van Elf verzocht om geblinddoekt achter een valscherm te gaan 
staan. Het nieuwe Prinsenpaar werd er eventjes later ook bij opgesteld. 
Net voor het valscherm viel mochten de blinddoeken af. Daar was het 
nieuwe Prinsenpaar: Prins Kevin de 1ste en Adjudant Stephan. De gekte en 
feest was compleet! Na het voorlezen van de Proclamatie kon het feest 
echt beginnen! Dj Erik Grevink zorgde voor de juiste muzikale ondersteu-
ning en het feest ging tot in de late uurtjes door. Wij danken alle aanwezi-
ge Carnavalsverenigingen voor hun komst en ook zeer zeker het toege-
stroomde publiek, dit jaar weer meer, uit Kainbongelstad!!! Dit wordt door 
ons zeer gewaardeerd. Op naar een nieuw seizoen vol Carnaval.  
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In ons webwinkeltje 

 Onze vlaggen in twee verschillende maten 

 

 

 Onze warme sjaals 

    € 10,- 

        Goed gemutst de winter in met onze Kainbongelmutsen 

www.cv-dekainbongels.nl 
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Day after Prinsenbal2018 

    

Zaterdag 16 november 2019: Compas goes Hard in Style.  

Een dag waarop kan worden terug gekeken met een grote glimlach. Nadat velen van ons nog een 

beetje groggy waren van de vorige avond, Prinsenbal, waar Prins Arjan de 1ste en zijn Prinses Anne-

miek de scepter aan het nieuwe paar gaven, Prins Kevin de 1ste en zijn Adjudant Stephan, begon-

nen we met de voorbereidingen voor de sinterklaasviering in samen werking met SPEC. Deze mid-

dag bleek een groot succes te zijn, een volle tent, tevreden kids, hun ouders en de Sint met z'n staf. 

Zeker voor herhaling vatbaar. Nadat de goedheiligman de tent had verlaten hoopten we dat de 

avond eenzelfde verloop zou hebben. Onze hoop werd werkelijkheid, én hoe!  

Wederom een volle bak, volle glazen, een volle dansvloer, een voldaan gevoel! 'Compas goes HARD 

in STYLE' werd mede door DJ Roy, die vele hits onder begeleiding van een snoeiharde beat ten ge-

hore bracht, een daverend feest. Top om te zien dat veel bezoekers zich verkleed hadden en samen 

uit hun dak gingen op de verlichte dansvloer. Bedankt dat jullie er waren, zonder jullie geen feest. 

We kijken terug op een zeer geslaagde avond en hopen jullie in februari weer in grote getale te mo-

gen begroeten. Be there! 
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Compas goes Hard in Style 
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Grillroom & Pizzeria 

Compascuum 

  G.H.T. Oost 
Meesterschilder 

A. Klok                  
Grondverzet 

        Bonzai.nl 

Hans Mulder  
Bouwservice 

Autoservice    

Dijkhuizen 

Loves                   
Makelaardij 

 Veltrop &                        
Withaar  

J & D Kitservice 

Kapsalon  

All 4 You 
Kloppenburg         
Bodyfashion 

 

Kapsalon 
Mooi@28 

Vrienden van Cv. de Kainbongels 

Dierenpension  
“de Eersteling” 

Autobedrijf         
Kuipers 

Schomaker     
Mannenmode 

A. van Dijken     
bestratingbedrijf 

Arling                  

Stuc & Spack 

 

Joldersma          
Stuc & Spack 

 

Kinderopvang   
Uk & Puk 
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Tankstation & 
APK Center    

Compas 

Scootergoed 

 Van Oosten    
Schoonmaak &    

Onderhoud 

Staat uw naam 
volgend jaar 

hier? 

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 carnavalsevenementen. Ga naar de website en vul het digitale formulier 

in onder het kopje “Donateur”. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met 

                         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 
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Dansmariekes/majoors  
       Dansmariekes 5 jaar. 

Het is al weer vijf jaar geleden dat Cv. de Kainbongels begonnen met een groep Dansmariekes. De grond-

legger, Erwin Weitering, wist de eerste groep meiden bij elkaar te vinden. De leiding van destijds, Youri en 

Anita Lourens kregen de taak de eerste dansjes aan de dames bij te brengen. Hun eerste optreden was 

november 2015 met Prinsenbal waar Prins Frank de eerste en Prinses Miranda de sleutel kregen van Kain-

bongelstad. In 2017 is Lucinda Klaster de dansinstructrice geworden en vanaf 2018 bijgestaan door Hennie 

Kroeze. Vanaf 2017 is Linda Maas erbij gekomen voor de organisatorische kant te regelen en heeft daarbij 

begin 2019 hulp gekregen van Sabrina Brouwer. Dit jaar hebben wij 3 groepen: minioren, junioren en se-

nioren. De minioren bestaat uit 4 dametjes, de junioren bestaat uit 4 dames en 1 heer en de senioren be-

staat uit 2 grote dames. Met onze gardedans zijn voor het komende seizoen helemaal gereed. Op dit mo-

ment zijn wij druk bezig met de showdansen. Ook dit jaar hebben wij super leuke en gezellig groepen en 

we vieren dit jaar dat wij 5 jaar bestaan. Met Prinsenbal was onze Cv. ons 5 jarig bestaan niet vergeten, 

de Dansmariekes en onze Majoor kregen allemaal een prachtige beker en de leiding een bokaal uit han-

den van Prins Arjan en Prinses Annemiek overhandigd. We gaan er samen weer een super leuk jaar van 

maken: “op naar het Dansmariekes Concours 2020 op 12 januari in Ter Apel”. Uiteraard treden wij op in 

de carnavalsweek bij Senioren Carnaval en Kindercarnaval. Ook zijn 

wij aanwezig bij de Grootste Verlichte Optocht en de optocht in 

Bargeroosterveld. Genoeg in onze planning in deze weken. Wij kij-

ken er na uit! Kom ook en geniet vol op van onze toppers! 
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Carnaval, van oorsprong een katholiek feest… Carnaval (ook wel 'Vastenavond' - vooravond van het vasten) is een van oorsprong katholiekfeest, dat mogelijk ook         

heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. De datum van Carnaval hangt af van de dag waarop Pasen valt. Pasen valt altijd 

op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Volgens de traditie duurt het Carnaval van zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond. Om middernacht      

wanneer Aswoensdag aanbreekt begint de vastentijd, 40 dagen lang vasten, 40 dagen tot Pasen. Op Aswoensdag gaan de katholieken naar de kerk en krijgen een         

askruisje op hun voorhoofd.  

Betekenis van Carnaval: 

Deze gebruiken en tradities laten duidelijk zien wat de meer symbolische betekenis van Carnaval is, namelijk het uitbeelden van de omgekeerde wereld: het stadsbestuur 

komt in handen van Prins Carnaval, met autoriteiten waar je normaal respect voor hoort te hebben, wordt nu de spot gedreven, door je te vermommen en te verkleden 

kan en mag je je anders voordoen dan normaal en waar het normaal onfatsoenlijk en onverstandig is om ongeremd te feesten en te drinken, daar is dat met Carnaval 

voor een keer toegestaan, eigenlijk de omgekeerde wereld. De gedachte daarachter was (en is) dat daarmee een uitlaatklep wordt geboden voor de behoeften die vele 

mensen hebben om eens lekker uit de band te springen, maar ook voor de behoefte om frustraties en kritiek te uiten. Wat de meer lichamelijke en consumptieve be-

hoeften betreft, geeft Carnaval nog eenmaal de gelegenheid om die maximaal te bevredigen, voordat met Aswoensdag de Vastentijd begint en soberheid, bezinning en 

beheersing het parool is. Tenslotte laten alle carnavalsuitingen als uitbeelding van de omgekeerde wereld, zien wat de gevolgen zijn als mensen zich niet beheersen, zich 

laten gaan en zich als het ware laten beïnvloeden door duivels, demonen, heksen en wat dies meer zij. Carnaval houdt ons op deze manier een spiegel voor, die ons 

(hopelijk) het belang van inkeer en omkeer, in het bijzonder in de aanstaande Vastentijd doet inzien. Op grond van zulke overwegingen heeft de Kerk in de Middeleeuwen 

de carnavals- vieringen toegelaten en daarmee gekerstend. Oorspronkelijk gaan deze vieringen waarschijnlijk terug op een combinatie van een Romeins lente- en een 

Germaans offerfeest. Want de Romeinen en Germanen kenden feesten en uitbundige verkleedpartijen die werden gevierd wanneer de winter ten einde liep en het voor-

jaar begon. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre deze feesten invloed hebben gehad op de Middeleeuwse Vastenavond. Maar dat er oude elementen in de Vastenavond-

feesten aanwezig waren en zijn, daarover bestaat geen twijfel. De katholieke kerk heeft de oude feestelijkheden deels overgenomen en ze een plaats gegeven in de   

christelijke traditie. Carnaval die ons een spiegel voorhoudt. Je moet er dan in de aankomende Vastentijd wel in durven te kijken!        Pastoor Okonek. 

Het organiseren van evenementen vergt altijd veel voorbereidingen. Gelukkig doen wij 

dat met onze vereniging die onderverdeeld is in commissies. Zo dragen alle leden hun 

steentje bij in het organiseren van onze evenementen. Het opbouwen en inrichten van 

de feesttent is hetgeen wat goed zichtbaar is maar vóór die tijd gaat een hele organisa-

tie aan vooraf. De vergunningen aanvragen, artiesten regelen, geluid en licht regelen, 

ideeën uitwerken, afspraken maken met bedrijven voor de horeca, leveren van de tent 

etc. etc. Ook onze Prinsenwagen heeft de nodige onderhoud en andere kleurtjes nodig. 

 Kortom het is ieder jaar weer een uitdaging om alles in juiste banen te      

leiden, soms wel eens met een beetje ”fingers crossed” maar als    

 het er  staat is het gevoel ieder jaar onbeschrijfelijk! 

Hoe en wat met Carnaval? De pastoor…. 

Over onze evenementen 

2018 

2017 

2016 2015 

2019 
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          Subsponsors 
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 Met Carnaval in het zonnetje! 
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Prijsuitreikingen Optocht Carnaval 2019 

         Loopgroepen       Praalwagens 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

 Huldigingen 2019 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

 

 

         

      Interview met Carnavalsvereniging: “de Sjoerties”. 

Wie zijn jullie? 

Wij zijn Cv. de Sjoerties uit Barger Oosterveld. 

 

Uit hoeveel personen bestaat jullie groep? 

Onze groep heeft 15 personen.  

 

Wat is jullie hoogtepunt met carnaval? 

Dat we veel gezelligheid met de groep hebben. 

 

Hoe is de groep ontstaan en in welk jaar? 

Onze groep is ontstaan omdat het ons wel mooi leek om Carnaval te vieren. Nu 6 jaar later hebben wij er 
nog steeds heel veel plezier in. Wij zijn met grote sprongen vooruit gegaan qua kwaliteit. Hier zijn wij als 
groep ook heel trots op! Wij bestaan vanaf 2013. 
 

Wanneer beginnen jullie weer met bouwen? 

30 november beginnen wij weer met bouwen. 

 

Wat betekent carnaval voor jullie? 

Carnaval betekent ons veel gezelligheid met het bouwen, met veel  bloed zweet en tranen en uiteraard het Carnavalsfeest vieren! 
 
 

Hoe ziet het carnavalsweekend eruit? 

Alert zijn op elkaar en op elkaar letten. Veel voorzorgsmaatregelen treffen en 34 dagen lang feest vieren met elkaar! 

 

  Wat wensen jullie de inwoners van Kainbongelstad toe met carnaval ? 

  Heel veel kijk plezier met elkaar. Dit jaar maken we een feest onze Vereniging De Zeskan  
  testeen. Deze bestaat 50 jaar. Dit betekend voor ons veel en wij willen het graag met  
  jullie vieren. We zien elkaar gauw, tot dan! Groeten vanuit Vlintenstad  aan Kainbongel  
  stad. Dat zeggen wij: Cv De Sjoerties, Alaaffffffffff! 
 
 

  Hebben jullie een leuke anekdote die jullie met ons willen delen? Voor dat we met elkaar   

  beginnen met bouwen, begint één iemand van onze groep met zingen en de rest doet dan    

  in een keer mee uit volle borst. 

 Cv. de Dolle Dwazen 
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 Cv. de Oosterdaipers 

Bv. “ons Achterhoek” 

 Cv. de Struuknduukers 

                    Koninklijk 

 Babbelkont’n 

Hetty Fenning 

Voor haar bewezen diensten  

als verloskundige. 

Dokter Heijne 

Voor zijn bewezen diensten   

als huisarts. 

Siny Gangelhof 

Voor haar bewezen diensten 

als Hofkapster, Prinses Annemiek. 
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