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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 

& Archivaris 

  Spreekstalmeester 

     Erwin Weitering 

 

Melvin de Groot Frank Berendsen 

   Bestuur Cv. de Kainbongels 

        

    Hans Springer 

           Minister van Cement & 

                Stapelende Stenen 

     Jan Reinder Santing 

Raad  van  Commissarissen 

Marco van Dijken 

                  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 

Dansgarde Cv. de Kainbongels 

      Christel v/d Wildenberg   Linda Maas      Hennie Kroeze   Sabrina Nijboer    Mike Drenth 

      Rene de Jong 

                    Minister van  

                  Reizende Zaken 
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           Regent 

Marco van Dijken Jeroen Wesseling 

  Lars Springer 

  Minister van  het Feestgedruis 

naar het Kokende Kombuis 

 Jan Willem van der Ploeg 

 Raad  van  Commissarissen 

        George van Schayik 

                      Leiding Dansgarde 

 
Senioren Junioren Minioren 
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  Terugblik carnaval ‘19-’20 

         Woordje van de Raad van Elf 

      De prent van onze “Regent”!           Het Bestuur 

Carnaval 2019 / 2020 was zoals vanouds weer een jaar vol hoogte en 

diepte punten omtrent het gedrag van de Raad van 11 leden. Inmid-

dels door de wol geverfde RVE leden weten helaas nog steeds niet 

hoe ze zich dienen te gedragen ten tijde van carnaval. Dit heeft weer 

geleid tot een goed gevulde boetepot. Dit bedrag zal dan ook wan-

neer we weer carnaval mogen vieren ten goede komen aan de Dans-

garde. Daar waar mijn voorganger de RVE beloonde met medailles 

voor hun slechte gedrag. Vond ik dat scheve steken, vieze pantalons , 

happy socks i.p.v. van de voorgeschreven zwarte exemplaren,  te laat 

komen , enz. enz. Niet beloond horen te worden. Tijdens de traditio-

nele bekendmaking van de grootste zondaars op het laatste feestje 

van het carnaval seizoen. Waren de leden van de RVE al ruimte aan 

het maken voor een mooi stukje eremetaal om hun nek. Maar toen 

ze de regent nog niet hadden zien slepen met een zak vol medailles , 

brak bij sommigen toch wel een beetje het angstzweet uit. Hier had-

den de heren dan ook alle reden toe. Want in plaats van een medaille 

werden de heren op het matje geroepen om zich te verantwoorden 

tegen over de regent. De meesten kwamen er vanaf met een voor-

waardelijke straf. In de vorm van een ferme berisping. Maar de 3 

grootse zondaars hadden het minder getroffen. Het oordeel van de 

jury was ongenadig. Een voorwaardelijke straf die direct ter plaatse 

diende te worden voldaan. Namelijk tsjoe tsjoe wa moest in zowel 

zang als dans worden uitgevoerd. Dit allemaal in een goed gevuld 

Café Old Pub. Het zweet gutste de heren van het hoofd. En toen ze 

hun taak hadden verricht werd mij plechtig 

beloofd dat dan hun gedrag geen verder ver-

volg zal krijgen. Ik ben benieuwd………….  

         Marco van Dijken                         

Regent Cv. de Kainbongels 

    

Wij van de Raad van Elf wisten ons even geen Raad! Wat staat alles op z’n kop. Dit keer 

helaas niet door Carnaval, want dat zijn we wel gewend. Wij moesten even tot elf tellen 

toen we begrepen dat Carnaval geen doorgang kon vinden zoals wij dat gewend waren. 

Maar goed, helemaal niets doen is voor ons geen optie. Met alle ellende die Corona ver-

oorzaakt is ook het sociaal/culturele aspect van de samenleving nagenoeg stil komen te 

liggen. Onder andere eenzaamheid en isolement doet veel mensen geen goed. Toch 

gaan wij proberen met onze vereniging deze impasse te doorbreken en zijn wij druk in 

de weer met het bedenken van activiteiten die passen binnen de regels van het RIVM. 

Dat is geen gemakkelijke opgave omdat deze regels steeds weer aangepast worden. Wij 

willen toch dit proberen waarin wij de gezondheid van mensen niet in gevaar willen 

brengen, want dat heeft voor ons de hoogste prioriteit! Over wat wij gaan doen en hoe 

wij invulling willen geven aan Carnaval 2021 zal uitgebreid op social media, onze websi-

te en deze Kainbongelstad Courant aan de orde komen. Wij doen ons best! Alaaf! 

   4 

Beste carnavalsvierders, 

Wat hebben we afgelopen jaar genoten van alles en iedereen met Carnaval 2020! De 

creaties die we hebben mogen zien in de optocht waren adembenemend mooi. Het ni-

veau en de creativiteit groeit elk jaar weer bij alle deelnemers. Een record aantal deelne-

mers en bezoekers hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen. Dit geheel liep in 

goede banen dankzij al onze vrijwilligers. Deze zijn we dan ook bijzonder dankbaar voor 

hun inzet om het tot een geslaagd Carnaval te maken. Ook onze sponsoren zijn we bij-

zonder dankbaar. Zonder de financiële injectie die we hier van krijgen kunnen een hoop 

activiteiten geen doorgang vinden. Denk dan ook bij iedere aankoop die u doet “kan ik 

dit ook lokaal kopen”. De lokale ondernemer ondersteunt namelijk ook uw lokale activi-

teiten die het hier zo mooi maken om te wonen!! Zonder de inzet en bijdrage van onze 

vrijwilligers en ondernemers is het niet mogelijk om dit alles op deze wijze te organise-

ren. Carnaval 2021 zal een minimalistisch jaar worden. Een jaar waarin we een aantal 

kernwaarden van Carnaval moeten loslaten en waardoor er een onbekende weg voor 

ons ligt. Als vereniging hebben we toch iets bedacht waarmee we hopen dat carnaval in 

alle huizen van Kainbongelstad en omstreken toch een beetje gevierd kan worden. Ver-

dere info staat verderop in deze krant. We blijven dit jaar aan de fles champagne schud-

den. en we laten de kurk eraf springen zo snel het weer kan!!! We gaan ervan uit dat we 

jullie dan allemaal weer in levende lijve zullen zien en dat we er weer een ouderwets 

feest van kunnen maken!!! Geniet van alles wat er wel is en blijf gezond.  Tot snel! 

Bestuur Cv. de Kainbongels 

Prins Kevin & Adjudant Stephan kieken terug  

  15 november 2019 zullen wij niet vergeten! Naar een geweldig mooi seizoen gehad te hebben van 

Prins Arjan en Prinses Annemiek mochten wij de scepter zwaaien! Wat een geweldig Prinsen pro-

clamatie hebben wij gehad en wat een sfeer in de tent met alle aanwezige gasten! Met de optre-

dens van onze Dansgarde begint het carnavals gevoel echt op gang te komen. Onze Dansgarde 

hebben het super gedaan dit jaar en 3x alaaff voor jullie wat jullie neerzetten. Maar dit was alleen 

nog maar de aftrap, daarna volgde de gezellige feesten bij zuster verenigingen met als afsluiter 

het carnavals weekend. Van woensdag t/m dinsdag was het weer één groot feest. Wat hadden we 

een geluk met het weer tijdens de optocht met de oh zo mooie carnavalswagens… en wat hadden 

we een geluk met jullie in Kainbongelstad! Zonder jullie geen carnaval en wat was het prachtig om 

te zien dat het elk jaar steeds meer groeit en leeft in het dorp:-). Senioren carnaval, kindercarna-

val gewoon prachtig om te zien hoe de mensen genieten en met trots onze uitverkochte tent op 

de vrijdag met puur gezelligheid. Dit doet je als Prinsen duo zeer goed en is mooi om te zien.  Wij 

kregen er zeker voldoening van, want daar doe je het voor. Terugkijkend op afgelopen seizoen 

hebben wij genoten. Wij gaan ervoor om u nog vele Kainbongel jaren mee te laten genieten.  

Kainbongels bedankt voor het gezellige seizoen die jullie ons hebben gegeven en jullie kunnen 

trots zijn wat we ieder jaar weer neerzetten. Tot slot willen wij ook iedereen bedanken en waar-

deren die Cv. de Kainbongels steunen op welke wijze dan ook. Nou beste mensen zorg dat jullie 

allemaal gezond blijven tijdens deze pandemie en zien we jullie zo snel mogelijk weer, want we 

missen jullie gezelligheid! Kainbongels 3x ALAAFF!!!  
Prins Kevin & Adjudant Stephan 
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Alle gekheid op ‘n “Kainbongel” 

        

      

 

 

    De naam Dansmariekes is veran-

derd in Dansgarde. Met de            

versterking van twee heren lijkt ons 

dat een betere benaming. 

De Dansgarde is maar liefst uit-

gebreid met 12 nieuwe leden!  

Dat als wij Carnaval niet kunnen 

vieren als dat wij gewend zijn, wij 

met ons cluppie er toch alles aan 

doen om toch iets te doen.      

Carnaval  kan toch zo maar niet 

overgeslagen worden. Zie onze 

laatste pagina! Alaaf! 

 

 We want you! 

    Wordt donateur! 

  www.cv-dekainbongels.nl 
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Wist u dat?..... Nou?!? …….Wat? 

Best lastig zo’n strikkie! 

x x v 

Zelfs Dj Erik, onze Hof Dj,  

vond er niks an! 

Is mien kop te dik of is  

die koptelefoon te klein? 

 

   Ach, tou eem, was dat dan!!!! 

 

Sinds ik  

Maaskantje Shampoo  

gebruik,  

draag ik geen pruik! 

 

Wij hebben geen flauw idee! 

Bij de Kainbongels kunnen ze echt  

  geen feest vieren…... 

 

Het duurt een paar uur maar 

dan heb je ook wat! 

Onze Prins in de visagie?!? 

Wat gebeurd er als een 

Prins iemand wakker kust? 

Past ie wel of past ie niet? 

Het blijft de vraag! 
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Kinderpagina 2021 

Beste kinderen van Kainbongelstad.  

Dit jaar hebben wij weer een mooie kleurplaat gemaakt. 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 prij-

zen! Wat moet je doen: ga naar onze website, download de tekening en druk deze af op A4, of haal bij     

Bakker Wilco, Slagerij Veenhoven of Kwalitaria een voorgedrukt exemplaar bij de kassa. Ook zal de kleur-

plaat in “ons Compas” geplaatst worden. Kleur de tekening zo mooi mogelijk en lever deze in bij               

Bakker Wilco, Slagerij Veenhoven of bij Kwalitaria. Ons Prinsenpaar zal de drie mooiste uitzoeken en de 

prijswinnaars een persoonlijk bezoek brengen. Als je gewonnen hebt nemen wij contact met je op om de 

prijs te overhandigen. Dus ga jij echt vliegen in een helikopter? Doe dan goed je best en lever ‘m in.     

Ga naar www.cv-dekainbongels.nl en klik op agenda, daarna op evenementen kalender en daarna op kleur-

platen actie, daar staat de kleurplaat voor jullie klaar om te downloaden en kan je deze afdrukken.    

          Heel veel succes! 

          (Prijzen zijn mogelijk gemaakt door Cv. de Kainbongels, Marskramer, Heli Holland en Maxi Was.)                       
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Winnaar van vorig jaar: Ramon  Warringa 

Zaterdag 19 september vloog Ramon samen met 

zijn moeder boven Emmercompascuum. Hij 

vond het super spannend. De piloot maakte een 

paar scherpe bochten, geweldig! Wij vonden het 

super dat je zo hebt genoten ! 
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Kainbongelstad, Vrijdag 24 januari 2020:  Karrebouwers avond. 

Ieder jaar wordt het steeds drukker op deze gezellige avond, de karrebou-

wers en loopgroepen weten ons steeds beter te vinden. Dat resulteert ui-

teraard in een knallend feest. Voor de laatste keer werd het gehouden in 

onze “oude” Residentie: Zalencentrum Hindriks.  Des al niet te min ging 

het dak er weer af. Er was wederom een toestroom van een kleurrijk en 

uitgedost publiek. Hans en Leonie hadden weer gezorgd voor een feeste-

lijke aankleding van het café. Zanger Fred van Gerven kwam langs voor de 

vrolijke noot en Dj Erik zorgde de hele avond voor de digitale muzikale af-

wisseling!  Het feestgehalte was weer op z’n Bongels. De tap vloeide rijke-

lijk en voor de hongerige magen was Izmir Grill buiten aanwezig voor een 

heerlijke bite! Kortom een avondje voor in de boeken. Nu dat Zalencen-

trum Hindriks gesloten is, gaan wij Karrebouwers avond zeker weer orga-

niseren. Waar, wat en hoe dat weten we nog niet maar wat we wél weten 

is dat het bere gezellig zal worden. Zodra hier nieuws over te melden valt 

laten wij het jullie zeker weten. Leonie en Hans bedankt voor deze avond 

en alle jaren waar jullie Hindriks ter beschikking hebben gesteld voor ver-

gaderingen, oefenruimte van onze Dansgarde en de superfeesten die wij 

bij jullie hebben mogen organiseren. Speciaal voor jullie 3x Alaaf! 

Karrebouwersavond 2020 
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 Dansmarieke Concours 2020 

Dansmariekes Concours 2020:  op 12 februari zijn wij met de vereniging 

vetrokken naar Ter Apel voor het Dansmariekes Concours georganiseerd door 

Cv. de Kloosterwiekers. In de sporthal stond een prachtig mooi podium opge-

steld met 2 beeldschermen zodat iedereen de optredens goed kon zien. Het is 

ieder jaar een evenement waar iedereen naar uitkijkt en vooral de Dansgarde. 

Onze dames en heer hebben een heel jaar getraind onder andere voor dit eve-

nement. Ieder jaar lijkt het steeds weer mooier te worden en het super om te 

zien dat aan ene kant de spanning hoog is om op te treden maar op het mo-

ment zelf alle puzzel stukjes samen komen. De blijde gezichtjes na afloop en zij 

toch weer wat moois hebben neergezet, is onbeschrijfelijk. Daar doen wij het 

voor. Het belangrijkste is dat de kinderen het naar hun zin hebben! Onze Dans-

garde hebben het fantastisch gedaan en deze keer met één heer tussen onze 

dames, je moet maar durven…… Maar ook zo’n evenement is leuk voor alle 

verenigingen. Je komt elkaar tegen en maakt hier en daar een praatje. Hoe kan 

dat niet mooier op zo’n middag vullend programma met muziek en dans. Wij 

danken Cv. de Kloosterwiekers voor hun inzet bij het organiseren van dit eve-

nement. Wij kunnen niet anders zeggen dat het fanatisch geregeld was. Op on-

ze website staan alle foto’s, neem maar eens een kijkje. Alaaaaf!!! 

  Informatie Dansgarde 

                            

                  

 

 

                    

        Volg  ons op 

    12 

Christel van den Wildenberg 

 Email: dansmariekes@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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Verenigingenbezoek 2020 
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Vrijdag 14 februari 2020. Het was weer tijd om de buurtverenigingen “ons Dorp” en 

“Emmer-Erf” aan te doen. Op beide bezoeken hebben wij altijd presentjes bij ons voor 

het mooist verklede kind. Ook hier is steeds meer een bonte verzameling van kleine car-

navalistjes  te vinden. De ene nog mooier als de ander. Dat doet ons goed want carnaval 

begint bij de jeugd! Het is mooi als kinderen opgroeien met het carnavalsgevoel., daar 

kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Onze Dansgarde begeleide ons Prinspaar en 

Raad van Elf naar binnen waarna het feestje kon beginnen. Onze Dansgarde traden op en 

werd er uiteraard de polonaise gelopen. Het is super leuk als kinderen interesse hebben 

om met ons op de foto te willen en of met onze Dansgarde.  Daar nemen wij altijd even 

de tijd voor. Wij danken beide buurtverenigingen voor hun gastvrije ontvangst! Zodra 

het weer kan ,komen wij zeker weer langs. Willen jullie als buurtvereniging dat wij ook 

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

onze website: www.cv-dekainbongels.nl 
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  Scholenbezoek 2020 

Het is woensdag 12 februari 2020, wanneer de Kainbongels in de vroege ochtendgloren uitruk-
ten voor het jaarlijkse bezoeken van scholen in Kainbongelstad. Onder aanvoering van Prins 
Kevin & Adjudant Stephan en enkele leden van de Raad van Elf  deden hun eerste opwachting 
in R.K.B.S. de Hoeksteen. Dit was een goede ochtendgymnastiek ,want eenmaal binnen kon-
den we gelijk aansluiten in de mega lange klassenpolonaise tezamen met alle prachtig verklede 
kinderen. Ook werd de “Schi-Schi-Wa” nog even gedanst met de Kainbongels, waarna ons Prin-
senpaar de winnaars bekend maakten van “het mooist verklede Kainbongeltje” Na de Hoek-
steen ging het gevolg naar de allerjongste Kainbongeltjes, namelijk kinderdagverblijf Uk & Puk. 
Hier werden de allerjongsten voorgelezen door Prins Kevin. Alle kinderen genoten met volle 
teugen. Nu was er tijd voor koffie. Onze spreekstalmeester Erwin en Raadsvrouw Carolien had-
den spontaan een koffieadres gevonden. We werden met een hartelijk ontvangst verwelkomd 
in de Baander bij Mw. Jantje Busscher, hier hebben we even heerlijk koffie gedronken en de 
carnavalsverhalen van vroeger mogen beluisteren. Ons Prinsenpaar heeft als dank een onder-
scheiding uitgereikt aan mw. Busscher en dhr. Visch. Hierna razendsnel in de auto om naar de 
Voorschoolse opvang de Meent te gaan. Hier sloten we ook gelijk in de polonaise aan door de 
klas, er werden mooie foto’s gemaakt en ook hier werd prachtig voorgelezen door Prins Kevin. 
Om 11.00uur stond er een Kindercarnavalsoptocht op het programma, georganiseerd door 
R.K.B.S de Hoeksteen door Kainbongelstad, helaas waren hun door harde wind genoodzaakt 
deze af te gelasten. Maar graag willen we R.K.B.S. de Hoeksteen, Kinderdagverblijf Uk & Puk, 
Voorschoolse opvang de Meent heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en de gezellig-
heid! 
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 Senioren Carnaval 2020 

 Het is woensdag 19 februari 2020, de aftrap voor Carnaval 2020 in Kainbongel-
stad. Dit met een geweldige seniorencarnaval in MFC “de Deele”. Om 19.30uur 
was het dan zover! De prachtig versierde zaal stroomde vol met publiek, een 
zeer grote opkomst. De avond kon beginnen met het opkomen van CV de Kain-
bongels onder aanvoering van onze Ceremoniemeester Linda Santing. En mu-
ziek verzorgd door onze Hof-DJ Erik Grevink, waarop de Spreekstalmeester een 
openingswoordje voerde namens de vereniging en onze Prins Kevin met zijn 
Adjudant Stephan het publiek welkom heette. Het was een zeer geamuseerd 
programma wat volgde. Zo gaf onze Dansgarde prachtige gardedansen en 
showdansen weg ,wat erg gewaardeerd werd door het aanwezige publiek. Een 
aantal leden uit de vereniging hebben allemaal hun best gedaan om hele ludie-
ke, grappige, en toch ook realistische sketches op te voeren; te denken aan 
bezuinigingen in de zorg, hierin werd een hilarisch toekomstbeeld van de zorg 
weergegeven, maar ook enkele mannelijke leden kwamen ineens in hun zwem-
broek voorbij tijdens een act waarin het altijd mooie schoonzwemmen werd 
vertolkt. Ook kwamen er tiroler mensen voorbij, en kwam er ineens een 
“Schoonwijfeke” voorbij. Wat ook erg mooi was, was dat Jantje Koopmans nog 
voorbij kwam met zijn “rode rozen”, deze werden uitgedeeld aan het publiek 
waarna de bonte avond werd afgesloten met een heus optreden van de Zange-
res Zonder Naam! In deze avond leid ook het protocol dat er “Ridderingen” 
uitgevoerd worden door ons Prinsenpaar. Dit jaar zijn Harry Loves, als verdien-
ste van voormalig Spreekstalmeester van de vereniging; Geert Diepenbroek, 
als verdienste van voormalig Ceremoniemeester van de vereniging; Klaas 
Veenhoven, als verdienste van de dorpsslager van Kainbongelstad, welke hij nu 
heeft overgedragen aan zijn zoon Jouke Veenhoven. Heren, allen bedankt voor 
jullie inzet in de samenleving van Emmer-Compascuum! Namens in het bijzon-
der Prins Kevin de 1e & Adjudant Stephan en de leden van C.V. de Kainbongels. 
Rond 23.00uur was het officiële programma ten einde. Graag tot een volgend 
seniorencarnaval! 
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Muziekschool 
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Emmer erf 

(advertentie)  20 

 Emmer-Erfscheidenveen in coronatijd. 

In het voorjaar van 2019 ontstond het initiatief om van Emmer Erf een 5-sterrendorp te maken. Dat betekent dat we de vijf kenmerken van ons dorp willen dui-

den en daar waar nodig gaan oppoetsen. Omdat we graag gebruik maken van de ervaring van andere dorpen hebben we de BOKD gevraagd ons daarbij te hel-

pen. Mede door een financiële bijdrage van de gemeente Emmen hebben we als gezamenlijk initiatief van PBEE en Ons Achterhoek een 5 sterrenteam samen-

gesteld. Onder leiding van Anton Bardie, werkzaam voor de BOKD, is dit team vanaf juli 2019 begonnen met het inventariseren van wat er leeft en speelt in Em-

mer-Erfscheidenveen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BOKD 

De BOKD is een maatschappelijke organisatie en heeft een ledennet-

werk van 245 dorpen en dorpshuizen. Deze leden vormen de kern van 

de vereniging. De BOKD zet zich in voor een leefbaar Drenthe met een 

vitaal platteland. Ze ondersteunen krachtige, energieke en duurzame 

dorpsorganisaties waar de bewoners, uitgaande van de collectieve 

kracht van de samenleving, zorg hebben voor elkaar.  

Uitgangspunt hierbij is dat de huidige dorps-voorzieningen (zoals bij-

voorbeeld dorpshuizen, openbaar vervoer, bibliotheken en sportvoor-

zieningen) behouden blijven. De inkleuring van het toekomstbeeld doet 

BOKD aan de hand van 5 thema’s: 

 
 Duurzame dorpen 

 Samen slimmer 

 Zorgzame dorpen  

 Elk dorp een dak 

 Klaar voor de toekomst 

Anton 

Namens de BOKD is Anton Bardie betrokken bij het proces van de vijf-

sterren. Anton is geboren en getogen Drent en het verenigingen -en 

dorpsleven is hem met de paplepel ingegoten. Vanaf 2011 is hij, eerst 

als vrijwilliger, betrokken bij diverse projecten van de BOKD.  

Anton wil zich met zijn werk mensen in dorpen aanzetten om anders 

te kijken naar en te denken over de toekomst zodat het vervolgens 

aanzet tot actie. Belangrijke uitgangspunten voor hierbij zijn plezier, 

creativiteit en echtheid. Voorbeelden van projecten die Anton in op-

dracht van de BOKD uitvoert zijn:  

 

 Dorpen en dorpshuizen ondersteunen bij functieverbreding, 

fondsenwerving en verdienmodellen.  

 Het opstellen van dorpsvisies met  

 bijvoorbeeld de vijfsterren methodiek. 

De Vijf Sterren 

De vijfsterren zijn als het ware de vijf levensaders van woon -en leefple-

zier van een dorp. Dit zijn: 

 

 

 

 

 

 

Het vijfsterrentraject kent 5 stappen: 

1. Verkennen en inventariseren (huiskamergesprekken) 

2. In de spiegel kijken (analyse) 

3. Goed nadenken en plan maken 

4. Delen met het dorp (presentatie) 

5. Borgen ( zorg dat het gebeurt) 

Identiteit, traditie en cultuur 

Ontmoeting en  verenigingsleven 

Zelforganisatiekracht 

Zorg voor elkaar  

Leren van elkaar 

Wie zijn wij ? 

Buurtvereniging “Ons Achterhoek” en “Plaatselijk Belang Emmer Erf-

scheidenveen” (PBEE) zijn voornemens te gaan fuseren. De nieuwe 

naam wordt dan buurtvereniging/EOP “EmmerErf”. 

Hans Bloemsma en Elke Kroon zijn respectievelijk voorzitter en secre-
taris van beide verenigingen. Henk Prinsen is penningmeester van 
PBEE en Anno Bulthuis is penningmeester van Ons Achterhoek.  
Ben Bakker, Marco Huysmans, John Kremer en George van Schaijk zijn 
bestuurslid van PBEE. Sharon vd Ploeg-Bakker, Marcel Tibbe, Jannet 
Hemel-Neef en Annie Smit zijn bestuursleden van Ons Achterhoek. 

                                                                    Stand van zaken 

Uitnodigingen en huiskamergesprekken vonden plaats in het laatste kwartaal van 2019 en begin 2020 zijn de gesprekken en initiatieven gedocumenteerd. En 

toen kwam corona. Net zoals in de rest van de wereld viel het publieke leven helemaal stil. In september bedachten we dat met inachtneming van passende 

maatregelen er wel weer enige vorm van overleg mogelijk zou moeten zijn. Ook dat liep weer hopeloos vast.  

Stand van zaken is dat we de moed niet verliezen. Er komt ook voor Emmer Erf en haar inwoners weer een tijd dat we corona beheersen of er mee leren om-

gaan. Of en hoe de wereld veranderd weten we niet, maar onze kernwaarden zullen we ook dan meer dan ooit nodig zijn. Want we blijven trots op onze 

identiteit en tradities, we willen elkaar blijven ontmoeten, waarbij we niet afhankelijk willen zijn. We blijven zorgen voor elkaar en zijn vast voornemens 

daarvan en van elkaar te leren. Kortom werk aan de winkel. Om te verwoorden wat we voelen voor Emmererf en hoe we de initiatieven gestalte willen ge-

ven hebben we Annemiek Drenth gevraagd dit voor en met ons te beschrijven.  

Wij, het bestuur van Plaatselijk Belang Emmer Erf (PBEE) en het bestuur van buurtvereniging “Ons Achterhoek”, blijven ons inzetten om van ons mooie dorp 

een 5-sterrendorp te maken. We gaan dat doen onder onze nieuwe naam “Emmer Erf”. Het wapen van Emmer-Erfscheidenveen, wat het looppad door het 

veen symboliseert, zal voor u en ons het symbool zijn om samen te zorgen voor ons dorp en zijn tradities. Wij willen er zijn voor Emmer Erf en haar inwoners. 
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Magische verlichte optocht 21 februari 2020. Na een hoop voorbereidingen werden alle praalwa-
gens en loopgroepen opgesteld in en om de Rademakerstraat. Om 19 uur werd het startsein gege-
ven door ons Prinsenpaar samen met onze voormalige  Ceremoniemeester Geert Diepenbroek. 
Wij kunnen niet anders zeggen dat de bouwers en loopgroepen het ieder jaar steeds beter gaan 
doen. Steeds weer nieuwe ideeën en verlichte creaties. Het is gewoon prachtig om te zien en te 
beleven. Alle lof voor de bedenkers en de ontwikkelaars, je moet er maar opkomen! Op uitnodi-
ging van Prins Kevin en Adjudant Stephan reed het Prinsenpaar Prins Wim & Vorst Ronald van de 
Kloosterwiekers ook een stuk mee op onze Prinsenwagen. Zo gaat dat met Carnaval, gezellig en 
gemoedelijk, ook met de verenigingen onderling. De mensenmassa die zijn komen kijken, waren 
weer in grote getalen naar Compas gekomen, hoe mooi is dat. Het centrum was lekker vol ge-
stroomd met publiek. Met een drankje uit de Stube en muziek op het plein zat de sfeer er  bij aan-
komst goed in. Tijdens de optocht hadden wij her en der fotografen opgesteld staan om dit festijn 
op de gevoelige plaat vast te leggen. Zo geven wij de deelnemers de mogelijkheid om een aantal 
foto’s via onze site te bemachtigen van hun creatuur/groep tijdens onze optocht. Wij willen alle 
deelnemers en toeschouwers bedanken. Zonder jullie hebben wij geen optocht en geen prachtig 
mooi Carnaval op ons dorpie. Graag doen wij bij deze een oproep aan alle (hobby) fotografen om 
ons te helpen onze optocht nog beter in beeld te brengen voor ons. Contact hierover kunt u opne-
men via de email van onze redactie: news@cv-dekainbongels.nl  Helaas zullen wij onze optocht in 
2021 moeten missen, maar het jaar daarop hopen wij op betere tijden! Alaaf! 
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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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  Carnaval Vrijdag 2020 

Kainbongelstad. Carnavals vrijdag 21 februari 2020. Na de grootste verlichte optocht stroomde onze tent 
gigantisch vol. De tent barste nog net niet uit het zeildoek (voegen zitten niet in onze tent). Met de bonte 
verzameling aan verklede carnavalisten ging het  dak er af! De een als non, de ander weer als bekende ar-
tiest  en weer een in een creatie van een horror film, geweldig! Je moet er maar opkomen. Met Dj Joep en 
Dj Roy  gingen de armpies weer omhoog, werd de polonaise ingezet, vloog de confetti je om de oren en 
ging de kleurrijke menigte weer van links naar rechts. Het publiek werd volop in beweging gebracht. Das 
ook best wel goed tegen de carnavalscalorietjes, want wees eerlijk, die krijg je er met carnaval gratis bij. 
Ook de blijdschap van de winnende karrebouwers en loopgroepen is altijd een mooi onderdeel. Men was 
zo aan het feesten op het podium dat er een gedeelte begon in te zakken. Dat is normaal, en hoort bij ons 
feestje maar het had zo geregend dat de ondergrond te drassig werd. Ook dit hadden wij nog nooit mee 
gemaakt. Maar goed, alles kwam weer op z’n pootjes terecht en het feest ging onafgebroken op volle toe-
ren door! Ook dit feest gaat dit jaar helaas niet door, maar in 2022 is de batterij voor 200% geladen dus dat 
beloofd wat. Het is net een Kainbongel snelkookpan, de inhoud staat onder druk te pruttelen tot de deksel 
eraf gaat. Beste mensen wij hopen dat het volgend weer kan en willen jullie allemaal bedanken voor jullie 
aanwezigheid! Hopelijk tot 2022. Alaaf! 
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                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 

          Kijk op: www.cv-dekainbongels.nl 
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 Kindercarnaval 2020 

Kainbongelstad, zaterdag 22 februari 2020. Wij vanuit de kindercarnavalscommissie 

kijken terug op een geweldig middag tijdens de kindercarnaval in de tent van onze     

vereniging “de Kainbongels”! De Dansgarde mocht weer alles laten zien waar ze het   

hele jaar voor getraind hadden en wat zijn we als vereniging trots op deze groep         

kinderen! Voor alle kinderen in en om Emmer-Compascuum die langs zijn geweest          

tijdens onze kindercarnaval was er een fantastisch optreden geregeld door de kindercar-

navalscommissie in samenwerking met Jordi van der Werf en alle kinderen (stiekem ook 

alle ouders) genoten er zichtbaar van! Het was spannend, leuk en interactief!                

Ondertussen was er allerlei lekkers voor de kinderen en konden de ouders een drankje 

bij de bar halen. De Prins en zijn Adjudant deelde deze middag cadeautjes uit aan de    

kinderen die het mooiste verkleed waren en als klap op de vuurpijl werd de tekening  

gekozen die daarmee een helikoptervlucht had gewonnen, dat mede mogelijke gemaakt 

werd door Heli Holland! Helaas door de corona moest Ramon Warringa nog wat meer 

geduld hebben om zijn fantastische prijs te innen, maar uiteindelijk op zaterdag 19     

september 2020 was het zo ver en mocht Ramon mee vliegen in een echte helikopter!! 

We hopen er met elkaar op ook volgend jaar weer een super, gezellig,  gigantisch en    

geweldige middag van te kunnen maken voor alle kinderen die het leuk vinden om sa-

men met ons carnaval te vieren!! Alaaf Alaaf Alaaf  
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 Carnaval Zaterdag 2020 

  

 Accu laden………..en door!!!! 

Kainbongelstad: Zaterdag 22 februari 2020.  Carnaval zaterdag blijft toch keer op keer groeien. Ie-

der jaar krijgen wij meer gasten in de tent en dat is niet zo gek!  Onze zaterdag is een super gezelli-

ge avond met 100% carnavalistische ingrediënten en steeds meer mensen weten ons te vinden! 

Met One Two Trio en Helemaal Hollands in de tent ging  het weer los.  Ook Dj Erik was weer van de 

partij en bracht ook weer als van ouds de carnavals krakers ten gehore.  Er werd volop gefeest, sa-

men met de vele lichteffecten en de confetti kanonnen die geregeld af gingen, hebben wij weer een 

super gezellige avond mogen vieren samen met alle aanwezigen. Door de corona zal het feest dit 

seizoen niet doorgaan, maar zodra wij weer groen licht krijgen, gaan wij een feest bouwen als nooit 

te voren! Ons carnavals hart staat zeker niet stil! Maar zodra wij weer los gaan, bedenk dan dat jul-

lie bij ons van harte welkom zijn en Cv. de Kainbongels echt wel weten hoe je een feessie moet 

bouwen.  Komt maar eens met ons beleven, dan blijf je zeker tot 1:00 uur kleven! Iedereen die aan-

wezig was willen wij bedanken! En graag tot ziens in 2022. Alaaaf, Alaaaf, Alaaaf! 
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 Carnaval Zondag 2020 

Zondag 23 februari 2020, de Dolle Zotte Zondagcarnaval 2020 in Kainbongelstad,  
in de Residentie der Kainbongels, Zalencentrum Hindriks te Emmer-Compascuum. 
Hier werd ons een heus buffet aangeboden door de uitbaters van onze Residentie; 
Hans Springer en Leonie Hindriks, waarna onze Dansgarde voor de laatste keer van 
dit seizoen hun dansen hebben laten zien en een mooi dankwoord van ons Prinsen-
paar hebben gekregen om vol spirit te werken en te trainen aan het volgend carna-
valsseizoen. Er werd weer flink gefeest samen met karrebouwers en andere Kain-
bongelstadse bewoners, zo liet hof-DJ Erik ons de pan uit swingen op de mooiste             
carnavalshits. Er werd gedanst, gezongen en gefeest tot in de late uurtjes! Man, man, 
man, wat een gezelligheid!! Zoals de meeste in Kainbongelstad zeggen “Het is geen 
feest, als de Kainbongels niet zijn geweest”!!! Oh ja! En zoals jullie hebben gelezen in 
de vorige editie van onze krant? Onze roei-challange is ook nu nog steeds niet vol-
tooid!! Dus om dit te voltooien nodigen wij jullie bij de volgende editie graag uit! Tot 
dan!! 

                             Sjaal af! En Zwaaien!!! 
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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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  Haringhappen 2019 

Dinsdag 25 februari 2020 Haringhappen. In Café Old Pub hebben wij wederom de afslui-

ting van het Carnavalsseizoen gevierd.  Hof Dj Erik was weer van de partij en mocht nog 

voor een laatste keer de Carnavalskrakers ten gehore brengen.  De sfeer zat er goed in. 

Nog even een keer de polonaise door de kroeg. Haringhappen is voor iedereen toeganke-

lijk en dat is te zien ook,  wij zien steeds meer Carnavalsverenigingen binnen komen. Dat 

is precies de bedoeling want ook de afsluiting is  Carnaval.  Martin en Coba van Café Old 

Pub deden achter de bar en met de hapjes uitstekend hun best om deze avond sfeervol 

te laten verlopen. Dat lukt ze altijd! En ja, de haringen van Herman Roewen waren ook 

aanwezig, die horen er gewoon bij! Dat is maar goed ook want het is lastig Haringhappen 

te vieren zonder haring. Laten we eerlijk zijn, Kaashappen of Balletjehappen klinkt toch 

een stuk minder. Voor de muzikale afwisseling kwam zanger Rick Folkers langs voor de 

vrolijke noot. Om 11 over 11 werd  het Prinsenpaar, de Raad van Elf en het bestuur van 

Cv. de Kainbongels naar voren geroepen voor het officiële moment “de steken af”. On-

danks dat wij onze steek met trots dragen is het toch eigenlijk wel heerlijk om de buiten-

lucht weer eens op de bol te voelen. Kortom, ondanks dat het een afsluiting is, blijft ook 

dit een feestje. Wij danken iedereen die het met ons mee hebben gevierd. Dit jaar gaat 

het Haringhappen helaas niet door, maar hopen  dat het volgend jaar weer mag!  Hope-

lijk tot dan! Alaaf! 
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Cv. de Kainbongels in Corona tijd 

   33 

Seizoen 2019—2020 begon zo fantastisch voor onze vereniging. De start met Prins Kevin & Adjudant Stephan van dit 

carnavalsseizoen. Het feest op de zaterdag na Prinsenbal: Compas goes Hard In Style met de verlichte LED dansvloer in 

het centrum van onze feesttent. De Karrebouwers avond in januari was ook weer een succes met weer een stijgend aan-

tal gasten. Senioren Carnaval is nog nooit zo druk bezocht geweest, “de Deele” was voor het eerst vol! Ons bezoek aan 

verenigingen, scholen en kinderopvang was geweldig om te doen. En het Carnavals weekend met onze Groots Verlichte 

Optocht van Noord Nederland was weer een succes. Meer praalwagens en loopgroepen en meer toegestroomd publiek 

en wat hadden we een mazzel met het weer! Kindercarnaval met Jordy van der Werf  trok veel meer kinderen als ooit 

tevoren en wat is het leuk om de prijsuitreikingen te doen van het mooist verklede kind en uiteraard de kleurplaten 

actie. Onze uitpuilende tent en op vrijdag met een feest gehalte van heb ik jou daar! En de bere gezellige Zaterdag was 

ook weer drukker als het jaar ervoor! Dolle Zotte Zondag en Haringhappen waren ook al een belevenis. Ronduit gewel-

dig. Maar dan, na carnaval, krijgen wij ook te maken met de Corona pandemie. Heel veel was niet duidelijk en onzeker 

en in de loop van de tijd kwam er steeds meer duidelijkheid. De klap dat het nieuwe Carnavalsseizoen wel eens in het 

water zou kunnen vallen werd uiteindelijk plotsklaps werkelijkheid! Eerst lijkt Drenthe er nog redelijk goed van af te 

komen maar met de tweede golf waren wij in Drenthe ook aan de beurt. Inmiddels kennen de meeste van ons wel men-

sen in hun omgeving waarbij het virus heeft toegeslagen met alle ellende van dien. Voor de ene griepachtige klachten 

en voor de andere opname in het ziekenhuis of erger nog met de dood tot gevolg. Uiteraard staat het leed bij  mensen, 

gezinnen, families en bedrijven totaal niet in verhouding met het annuleren van de carnavalsfeesten, daar zijn wij ons 

terdege van bewust. Wij leven daarom mee met een ieder die de gevolgen van Corona (hebben) moeten ondervinden, 

in welk opzicht dan ook! Maar wat een ieder ook niet ontgaan zal zijn is het sociaal/maatschappelijk effect van Corona. 

Het niet op bezoek kunnen, geen bijeenkomsten, de bijna “ophokplicht” maar dit keer voor mensen, het verenigingsle-

ven en het hele sociale gebeuren is bijna tot stilstand gekomen. Dat raakt heel veel mensen! Omwille van de sociale 

impasse willen wij juist als Carnavalsvereniging toch iets doen om dat te doorbreken, uiteraard wel in achtneming van 

de RIVM regels en in overleg met de gemeente. 

Wat gaat door! 

Onze sponsoren hebben wij benaderd en hebben hun voor dit jaar gratis hun sponsorschap aangeboden op basis van 

afgelopen seizoen. Echter hebben wij een verzoek gedaan, indien het mogelijk was, een vrijwillige bijdrage te doen voor 

het drukken en bezorgen van onze Kainbongelstad Courant. Dat hebben wij geweten! Zo hebben wij de handen in een 

geslagen met onze sponsoren en donateurs om deze Kainbongelstad Courant toch weer te kunnen laten bezorgen! On-

danks dat onze sponsoren ons niets verplicht waren hebben zij dit wél kunnen verwezenlijken. Dat geeft ons een enorm 

goed gevoel! Alle bedrijven die benoemd staan in deze krant, met of zonder advertentie, enorme dank daarvoor! Heeft 

u daarom iets nodig, benader hen eens en laat eens weten dat u hen gevonden heeft via de Kainbongels, hoe fantas-

tisch zou dat zijn! Via onze website zijn zij ook gemakkelijk te vinden.  

Dit jaar hebben wij ook weer onze kleurplaten actie, super leuk voor de kids in en rondom Kainbongelstad. Dit jaar weer 

met de hoofdprijs: een helikopter vlucht voor twee personen en er zijn twee troostprijzen te winnen! De prijzen worden 

corona-proof hoogst persoonlijk overhandigd door ons Prinsenpaar. Zie voor meer info pagina: 8.    

Op vrijdag avond 12 februari komen we met de Interactieve TV Show: “Ik hou van Kainbongelstad”. Deze avond zal ge-

vuld zijn met diverse optredens van onze Dansgarde, twee panels zullen met elkaar de strijd aangaan, Bob de Rooij zal 

ook de revue passeren. De avond zal gevuld worden met sketchjes en opgenomen filmpjes in en rond Kainbongelstad. 

Kortom variëteit zat! Beide heren Dj’s Joep & Roy zullen deze avond omlijsten met muzikale ingrediënten. Beide zullen 

ook de after party verzorgen. Onze feesttent commissie zal de aankleding van het podium verzorgen en onze Bonte 

Avond commissie zorgen voor de sketches en filmpjes. Tevens zal op deze gezellige avond  “de Kainbongel van het jaar” 

bekend worden gemaakt. Met deze interactieve avond hopen wij ieder toch een beetje carnaval gevoel te geven. Mid-

dels QR-code kaarten die her en der te koop zijn  of onze Kainbongel Borrelbox incl. QR-code, kunt u actief mee doen en 

worden de winnaars live bekend gemaakt. Iedereen kan mee doen en ook voor gezinnen is het een leuke en spannende 

avond! Er zijn een paar hele mooie prijzen aan verbonden, dus doe gezellig mee! Helaas kunnen jullie niet naar ons toe 

komen, dan komen we toch naar jullie! Wij zijn deze avond te vinden op de televisie via ZO!34, tablet en smartphone. 

Voor meer informatie zie onze poster op de laatste pagina van deze krant en/of bezoek onze website. 
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 Met Carnaval in het zonnetje! 
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Prijsuitreikingen Optocht Carnaval 2020 

         Loopgroepen       Praalwagens 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

1e Prijs 

2e Prijs 

3e Prijs 

 Huldigingen 2020 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

Ridder in orde van de Kainbongels 

 

 

 

                                           Cv. de Albatross’n 

Wie zijn jullie? 

Wij zijn de CV de Albatross´n uit Emmer-Compascuum. Een carnavalsgroep dat is opgericht in 2013. 

Uit hoeveel personen bestaat jullie groep? 

Op dit moment bestaat de groep uit 32 personen.  

Wat is jullie hoogtepunt met carnaval? 

Welk hoogtepunt wil je weten.. we hebben twee keer de eerste prijs behaald in een jaar dat onze groep uit 52 personen bestond! Wat een 

feest was dat zeg! Maar daar doe je het niet altijd voor. Afgelopen jaar liepen er een stel verkleumde kinderen achter ons die niet meer wou-

den/konden lopen van de kou en regen.. we hebben ze bij ons op onze overdekte kar gezet. Ze hebben die avond zo’n groot feest gehad bij 

ons op de kar! Dat is toch wel waar carnaval voor ons om draait.. een gezellig feest met iedereen! 

Hoe is de groep ontstaan en in welk jaar? 

De groep is in 2013 ontstaan. Een jaar later zijn we samen gegaan met de groep CV de dikke moat’n.  

Wanneer beginnen jullie weer met bouwen? 

Helaas gooit corona dit jaar roet in onze plannen. We hebben de afgelopen jaren karren gekocht en deze naar onze eigen wensen opgeknapt. 

Dit jaar hebben we eindelijk de juiste plek gevonden om zelf te bouwen en wilden we hier een poging aan wagen. Toen kwam co-

rona.. misschien volgend jaar beter, wordt vervolgd haha! 

Wat betekent carnaval voor jullie? 

Het hele jaar door is iedereen druk met werk en allerlei dingen. Carnaval is voor ons toch wel echt een weekend waarin het alleen 

draait om gezellig te feesten met elkaar. Het is leuk om te zien hoe iedereen met carnaval samen komt en gek kan doen zonder dat er raar 

van wordt opgekeken. We leven echt elk jaar naar dit weekend toe! 

Hoe ziet het carnavalsweekend eruit? 

Op vrijdag starten we ons carnavalsweekend met de verlichte optocht hier in Kainbongelstad. De rest van de dagen beginnen onze ochtenden 

bij snackbar Kwalitaria hier in het dorp. Hier wachten we samen tot we met onze tourbus naar de optochten gaan. Dit zijn toch echt de gezel-

ligste momenten. De tourbus is bij velen bekend en vaak zit er ineens een andere inwoner van Kainbongelstad bij in. Overdag doen we mee 

aan optochten in de buitendorpen om ons heen en ’s avonds verzamelen we in de feesttenten om tot diep in de nacht door te feesten!  

Wat wensen jullie de inwoners van Kainbongelstad toe met carnaval ? 

Een feestelijk weekend zonder zorgen & met natuurlijk veel borrels!  

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

Zoals onze slogan al zegt… Leef toch!  

Cv. de Dolle Dwazen 
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 Cv. de Lolvierders 

Cv. Geen Idee Zo 

 Cv. t Oosterdaip 

          Cv. de Borrelaars          

Cv. de Struuk’nduukers 

Harry Loves 

Voor zijn verdienste als voormalig 

Spreekstalmeester. 

Geert Diepenbroek 

Voor zijn verdienste als voormalig 

Ceremoniemeester. 

Klaas Veenhoven 

Voor zijn verdienste  

als dorpsslager. 
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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 

Autobedrijf         
Kuipers 

Schomaker     
Mannenmode 

Arling                  

Stuc & Spack 

 

Joldersma          
Stuc & Spack 

 

Kinderopvang   
Uk & Puk 
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Tankstation & 
APK Center    

Compas 

 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 for-

mulier in onder het kopje “Sponsoren”. Wij nemen zo spoedig mogelijk con-

tact met u op! 

                       Donateurs  / Leden C                            

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

onze Carnavalsvereniging. Zo kunnen wij onze activiteiten blijven doen en uit-

breiden! 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 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! 

          

 Staat uw naam 
volgend jaar 

hier? 

 

Komende Carnavalsweek gaan onze vlaggen er weer uit 

en zijn ze weer te zien in het centrum van Emmercompas. 

Steeds meer particulieren en ondernemers  doen met 

ons mee. Het zou fantastisch zijn, zeker in deze tijd, dat u 

met ons mee doet door een vlag buiten te hangen. Het 

maakt niet uit welke, gewoon wat fleurigs in het dorp. 

Maar wilt u toch zo’n prachtige Kainbongelvlag dan kunt 

u deze bestellen via onze webshop. 

 

Ben jij een (hobby-) fotograaf of (hobby-) cameraman en wil jij ons helpen in de 

toekomst onze Grootste Verlichte Optocht van Noord Nederland in beeld te   

brengen en/of op de gevoelige plaat vast te leggen? Dat zou geweldig zijn!        

Geef je dan op bij onze redactie en stuur een email naar:  
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De groep van de Dansgarde is dit jaar flink uitgebreid met maar liefst 12 nieuwe leden. 11 Dames en 1 heer. Onze wer-

vingsactie heeft dus vruchten afgeworpen! De groep is direct begonnen afgelopen voorjaar  met trainen zodra het volgens 

de richtlijnen weer mocht. Ook de leiding is veranderd. Onze nieuwe Danstrainster, Christel van den Wildenberg, die zelf 

danst op hoog niveau in Nederland en Europa, legt de lat een stukje hoger en zorgt voor nog meer uitdaging.  Mike 

Drenth, lid van de Raad van Elf,  versterkt nu het trainersteam samen met Henny Kroeze. De overkoepelende organisatie 

is bij Melvin de Groot, Linda Maas en Sabrina Nijboer gebleven. Naast deze positieve ontwikkelingen was er ook door de 

Corona een probleem ontstaan. De vraag was: hoe kunnen wij de nieuwe leden voorzien van tassen en trainingspakken? 

Onze Sponsor Commissie is hiermee aan de slag gegaan. Boud’s Inn en L’aurarts, die deze sponsoring deden werden als 

eerste benaderd. Doordat de groep zo groot was geworden ontstond een financieel gat. Helmut Peters van Stuck en 

Spack Bedrijf had vorig jaar al te kennen gegeven dat hij naast zijn Hoofdsponsorschap wat extra’s wilde doen voor onze 

Dansgarde. Wij hebben hem benaderd en inderdaad wilde hij dat zeker doen. Omdat wij de tassen en trainingspakken zo 

uniform mogelijk wilde houden was het erg moeilijk om op de trainingspakken en tassen ook zijn naam toe te voegen. 

Sylvia van Ostende van L’aurarts die ook eigenaar is van NEWEAST Artiesten Management kwam met de volgende oplos-

sing: kunnen wij geen Dopperflessen laten maken voor de Dansgarde met het logo van H. Peters en NEWEAST. Zo gezegd 

zo gedaan. Zo zijn de tassen en trainingspakken uniform gebleven en is onze Dansgarde voorzien van eigen Dopperfles-

sen! Hoe mooi is dat! De borduursels zijn in samenwerking met Cv. de Kainbongels en Intertrading Borduursevice gereali-

seerd. Alle benoemde bedrijven hartelijk dank voor het sponsoren van deze groep. Ze gaan zeker “shinen” zodra het weer 

kan! Wil jij ook bij onze Dansgarde? Dat kan!  Geef je dan op via onze website en kijk of beter nog, train  vrijblijvend twee 

keer mee om te zien of jij het leuk vind. Je bent van harte welkom. Dat geldt ook voor stoere kerels!!! 

                                                       www.cv-dekainbongels.nl 

Dansgarde 2020 
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    Ons Archief 

Sinds 2020 hebben wij onze eigen Archivaris. Erwin Weitering heeft deze taak naast zijn taak als 

Spreekstalmeester op zich genomen. Wij hebben van afgelopen jaren al een behoorlijk archief op 

kunnen bouwen. Maar wij willen alle “oud” Kainbongels en inwoners van Kainbongelstad vragen of 

zij nog beeldmateriaal hebben van vroeger. Inmiddels hebben wij al wat foto’s aangeleverd gekre-

gen maar er kan nog véél meer bij! Heeft u foto’s van vroeger of een item die gerelateerd is aan Cv. 

de Kainbongels van des tijds? Graag willen wij deze vastleggen. Wij kunnen oude foto’s digitalise-

ren en uiteraard krijgt u de foto’s etc. weer terug in de staat waarin ze zijn aangeleverd. Wij zullen 

er heel voorzichtig mee omgaan.  Hoe leuk is het als wij oude herinneringen naar boven kunnen 

halen via onze social media en deze krant. Bent  u degene die nog ergens op zolder, schoenendoos 

vol foto’s heeft of een fotoboek van Cv. de Kainbongels van weleer? Neem dan alstublieft contact 

met ons op via email: info@cv-dekainbongels.nl 
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                 Hoofdsponsoren:   
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