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Linda Santing 

& Archivaris 
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     Erwin Weitering 
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      Nico Klaster 
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                  Danny Scheve 
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tot het gezellige Höken 
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                    Minister van  

                  Reizende Zaken 
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        George van Schayik 

                      Leiding Dansgarde 

Dansgarde Cv. de Kainbongels 

    Bianca Weggemans   Denise Peters        Linda Maas      Hennie Kroeze        
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  Terugblik carnaval ‘20-’22 

 
    

Dit bericht verscheen in onze Kainbongel app. Spontaan geschreven door Johan, een nieuw lid van onze Raad van Elf. Dit vonden wij een prachtig stuk en wilde jullie deze niet onthouden. Het 

slaat de spijker op z’n kop! 

 

Op het alternatieve Carnavalsfeest in februari 2022 hebben jullie ervoor gezorgd dat ik besmet raakte met het Carnavals virus. Achteraf bleek ik ook besmet met een ander onbekend virus, 

waar bijna niemand iets van meegekregen heeft de laatste jaren. Ik begreep dat dit een stunt was van een Mexicaans biermerk of dat Trump en Poetin de wereld voor zich zelf wouden heb-

ben, dat het een buitenlandse aanval was, of een storing in de nieuwe 5G antennes maar dit is echt nog steeds onduidelijk. Voor dit virus was ik bijna 2 jaar ongrijpbaar, maar door 1 vereni-

ging is dit binnen 48 uur teniet gedaan. Dat geeft wel de kracht van de vereniging aan, en ik was niet de enige las ik op de app. Dus het gevolg was dat ik dat weekend lid geworden ben, veel 

leuke mensen heb leren kennen, vrienden gemaakt heb, een bult bier gedronken heb en corona op gekregen heb. Wat kan een mens zich nog meer wensen. In de aanloop naar het Prinsenbal 

heb ik ervoor gekozen om in de tentcommissie te gaan, in deze commissie zitten de creatieve maar ook gedreven mensen. Deze knappe koppen hebben alle zaakjes goed op orde, vooral de 

koffie en de goudgele rakkers.  

Maar ik droeg toen al een groot geheim mee, ik wist wie de nieuwe Prins en Adjudant werden en wie zijn Hofhouding compleet maakten. In de aanloop naar het Prinsenbal kwamen er posities 

vrij in de Raad van Elf, verschillende mensen om mij heen vroegen waarom ik mij hiervoor niet ging aanmelden. Ik vond dat ik dat nog niet verdiend had, maar toch de stoute schoen maar 

aangetrokken en mij aangemeld. Het werd naar verluid een spannende nek aan nek race, waarbij er door het bestuur veelal gesteund door de nodige versnaperingen en sapjes een besluit 

genomen werd. Doordat onze brandweerman Nico het hoger op de ladder wou zoeken kwam er een 3e plek vrij en ik mag mij bewijzen.  

 

Het Prinsenbal kwam eraan, er werd een supermooie feesttent neergezet en de verschillende commissies werkten samen om deze in te richten tot een feestzaal. Het feestterrein nam zijn uit-

eindelijk vorm aan en binnen in de tent bouwde een leger van MGA het licht en geluid op onder leiding van generaal Marco, men was tevreden en het feest kon beginnen. Het feest begon en 

de stemming zat er lekker in, rond 20:45 klom het Bestuur, de Raad van Elf en de langstzittende prins Kevin het podium op. Helaas was adjudant Stephan er door omstandigheden niet bij, 

maar hij haalt zijn achterstand vast wel in op het moment dat hij er weer bij is. Onder de bezielende leiding van de Ceremoniemeester werd er een diepte interview gehouden. Alle diepste 

geheimen probeerden ze uit prins Kevin te trekken maar deze gaf geen krimp, tot de muziek begon te schalen uit de boxen en hij toch voor +1500 paar ogen een striptease moest inzetten. Na 

deze striptease waren er toch enkele personen teleurgesteld dat deze maar tot een bepaald punt ging. Prins Kevin was onttroond, tijd voor een nieuwe Prins en Adjudant.  

 

Om 21:50 moest de Raad van Elf verdeelt aan beide zijden van het podium gaan staan tot het teken kwam dat we op het podium mochten. Gelukkig werden we voorzien van het nodige vocht 

waardoor de stemming er steeds meer in kwam. Het moment was daar. De lichten gingen uit, slavenkoor Assenkrus werd ingezet door de Dj, en de Raad moest het podium op. Alle onderda-

nen van Kainbongelstad keken gespannen naar het podium, de muziek op het podium ging zachter en werd achterin de tent overgenomen door een paar in het groen geklede mannetjes met 

wat blaas en slagdingetjes. Men baande zich een weg door de uitgelopen menigte onderdanen naar het podium, en daar kwamen de nieuwe Prins en Adjudant strak in het pak (strakker kon 

ook niet) het podium op. Maar ze werden vergezeld door 2 prachtige Hofdames, het plaatje was compleet. De nieuwe prins liet op de muziek zijn strak ingestudeerde danspasjes zien waar 

menig choreograaf jaloers op zou zijn. Hij zwaaide met zijn scepter alsof hij in een zwaard gevecht was verzeild om Kainbongelstad te veroveren. Adjudant Erwin is en blijft een apart geval, 

multi inzetbaar. Prins carnaval, Ceremoniemeester, Lid van de Raad van elf en Minister van niet nader te benoemen zaken en dan nu Adjudant. Maar adjudant Erwin stond op het podium al-

vast te oefenen voor zijn volgende job, namelijk schoolmeester. Zijn vingertjes gingen alle kanten op, als of hij voor een klas met ondeugende bongeltjes stond. De hofdames zagen er oogver-

blindend uit, maar doordat ze even buiten hebben moeten wachten , moesten ze er tegen dansen om het weer warm te krijgen. Volgende keer maar een fles Jagermeister meenemen dames!! 

Maar wat mooie opkomst van de nieuwe prins en zijn hofhouding.  

 

Na dit geweld ging Dj Roy weer verder met draaien, hij smeet de ene na de andere kneiter hit de zaal in. Tot het moment dan we een half uur van links naar rechts moesten, de ballen uit boom 

beuken, op en neer moesten gaan en wat wij allang wisten dat dit een feest was waar ik morgen niks meer van weet. Na dit geweld nam dj Roy het laatste stukje weer over en sloot het feest 

af. Ik moet zeggen dat ik als net geïntegreerd inwoner van Kainbogelstad dit een geweldig feest vond, wat men mij belooft had in februari klopte. Zondag 20 november hadden we nog een 

gezellig feestje in de Boede, waar de toen niet in functie zijnde nieuwe Prins zijn nieuwe aerobics moves de hele middag liet zien. Maar het bleek een speciaal cadeau te zijn voor mij, een waar 

choreografisch hoogstandje waar de prins nu al bekend om staat. Deze dans was nog niet helemaal af en moet nog iets bijgeschaafd worden, maar dat werd een soort van opdracht naar mij 

toe. De eerste ideeën vlogen al van de ene kant naar de andere kant van de bar, maar wat het wordt zullen alleen de mensen die meedoen als eerste weten. We gaan in 2023 weer een paar 

mooie feesten tegemoet.  

 

Leve prins Niek de eerste en adjudant Erwin.  

 

Gr. Johan Minister van Ganzeborden en Coevorder zaken /  Niels Holgersson . 

      Woordje van de Raad van Elf 
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Prins Kevin & Adjudant Stephan kieken terug  

Prins Kevin & Adjudant Stephan 

Hallo hier Prins Kevin en Adjudant Stephan.  

Ik hoor u denken hebben wij die namen niet meerdere jaren gehoord?! Ja dat klopt! Wat 

een één jarig avontuur moest wezen zijn het er 3 geworden. En wat voor jaren hebben wij 

mee gemaakt. De corona pandemie hakte er bij iedereen goed in. Dit zagen wij bij jullie 

als carnavalisten, ondernemers en leden. Soms per maand moesten we schakelen tussen 

de aangepaste regels om des tijd een alternatief aan jullie te kunnen bieden. Dit kost 

enorm veel energie maar geeft ook energie! De creativiteit van de vereniging komt naar 

boven drijven en met trots kijken wij terug naar de inzet. Maar wij waren niet de enige 

die creatief waren ook onze zuster verenigen hebben niet stil gezeten, dit gaf ons ook 

mooi de kans om deel te nemen aan de activiteiten die zij hielden. Wat ons op viel is dat 

wanneer je op het feest van ons of anderen bent dan merk je dat de carnaval spirit nog 

steeds goed en diep bij iedereen zit en dat carnaval altijd voort leeft. Zo staan de eerste 

feestjes al weer op de kalender en wij hebben er weer zin in! Komen jullie ook? Want zon-

der jullie geen carnaval! Wij wensen de nieuwe Prins en zijn gevolg een daverend seizoen 

toe! Wij leggen de scepter neer, maar onder een andere functie zien wij elkaar weer :)  

3 x Alaafff!!! 
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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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                       Het Bestuur 

 

Normaal gesproken informeren wij jullie via deze krant over alle activiteiten en evenementen die onze vereniging organiseren. Maar aangezien er in corona 

tijd veel is komen te vervallen vonden wij het leuk om onze vereniging in het daglicht te zetten.  

Cv. de Kainbongels organiseren jaarlijks de activiteiten en evenementen rondom Carnaval. Omdat goed te kunnen doen zijn wij een paar jaar geleden be-

gonnen met de taken en verantwoordelijkheden onder te verdelen in commissies. Wij hebben op dit moment  7 commissies, namelijk: Optochtcommissie, 

Feesttentcommissie, Kindercommissie, Galacommissie, Redactiecommissie, Sponsorcommissie en de Mediacommissie/ 

Binnen de diverse commissies zijn een aantal actieve leden verantwoordelijk voor  de commissie waar zij deel van uitmaken. Verderop in deze krant zullen 

de diverse commissies zich voorstellen en uitleg geven wat hun taken zijn en hoe zaken tot stand komen. Doordat de commissies zelf verantwoordelijk zijn 

stuurt het Bestuur de vereniging als het ware van onderen aan. Het Bestuur houdt toezicht over het reilen en zeilen van de Commissies, budgetten en is 

waakzaam dat alles verloopt binnen het regelement en statuten van onze vereniging. Door de commissies zelf verantwoordelijk te maken is het voor de 

leden meer uitdagender en werkt het motivatie verhogend om alles tot een succes te maken en is ook nog eens efficiënter. Sinds wij met deze organisatie 

structuur zijn gaan werken, is alles in een stroomversnelling gekomen. De evenementen zijn groter geworden, de Dansgarde is significant groter geworden 

en hebben zelfs in corona tijd meer leden gekregen dan ooit te voren. Ook hebben wij behoorlijk veel nieuwe leden bij de vereniging gekregen. Al met al 

gaat het met Carnavalsvereniging de Kainbongels heel goed, timmeren lekker aan de weg, bedenken weer wat nieuws en zijn altijd in de weer. Met alles 

wat wij doen zijn de inkomsten uit evenementen niet genoeg om alles te kunnen doen op ons dorp. Daarom zijn wij enorm blij met onze sponsoren, dona-

teurs maar ook onze betalende leden dragen hun steentje bij met hun contributie. Ook onze vrijwilligers zorgen uiteraard voor doorgang van de evenemen-

ten. Ook zonder deze groep is Carnaval niet mogelijk. Ben je enthousiast geworden over hoe wij de boel organiseren en denk je: "dat is ook wat voor mij", 

geef je dan op via onze website. Dat geldt voor nieuwe leden (ook de Dansgarde), vrijwilligers, sponsoren en donateurs.  

Op de nakomende pagina's zullen wij onze commissies aan u voorstellen. Veel lees plezier!  
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Opbouw Cv. de Kainbongels 

Beste allemaal, 
 

Voor u ligt de nieuwe uitgave van de de Kainbongel courant. 
Na 2 bijzondere jaren mogen we dit jaar dan weer volledig van Carnaval genieten. 

Te beginnen afgelopen november met het “Prinsenbal” wat een feest!! Kort omschreven een fles champagne waar 2 jaar aan is ge-
schud en waar 18 november de kurk dan eindelijk afsprong…   

Met onze Prins Niek de 1e, Adjudant Erwin, Hofdames, Raad van Elf , Club van 25 en de Dansgarde, maken we ons op voor een spette-
rend seizoen in Kainbongelstad. Zo mogen we dit jaar als extra toetje het Dansmariekes Concours organiseren waar onze Dansgarde 

na 2 jaar trainen dan eindelijk voor het grote publiek kan shinen. Komt allen om deze artiesten te bewonderen. 
Tegelijk mogen wij dit jaar ook de Stadsprins van de gemeente Emmen leveren. 

 
De Grootste Verlichte Optocht van Noord Nederland zal via een nieuwe route door Kainbongelstad gaan. (Zie detail info op onze web-

site www.cv-dekainbongels.nl) 
We hopen dat u allen weer in grote getalen van deze prachtige optocht komt genieten. 

 
Als vereniging zijn we een bijzonder dankwoord verschuldigd naar, onze sponsoren die ons steeds hebben ondersteund. 

Maar natuurlijk ook al onze vrijwilligers die meehelpen om onze evenementen tot een succes te maken. Chapeau en nogmaals dank 
voor jullie tomeloze inzet! 

 
Voor nu veel leesplezier en we zien jullie graag bij 1 van onze evenementen. 

 
Mvg, Bestuur Cv. de Kainbongels 

Carnaval vier je samen, Carnaval is verbinden, Carnaval is feest zonder rang of stand.  

Alaaf alaaf alaaf 
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Hallo allemaal, ook hebben we binnen onze Carnavalsvereniging een commissie welke zich bezighoud met de invulling van de Gala Avond welke 
jaarlijks gehouden wordt een week voor de carnaval aan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Deze commissie stelt een programma op met sketches, toneelstukjes, playbackacts etc om alle Carnavalsvierders uit Kainbongelstad te amuseren 
en warm te maken voor het grote feest der feesten!! De leden welke in de commissie zitten zijn actieve leden uit de club van 25, raadsvrouwen, 
raadsleden en niemand uitgezonderd. Ook worden onze leden Dansgarde met hun dansen in het programma toegevoegd. Voorheen hadden we 
de Seniorencarnaval, maar we moeten wat met de tijd mee en daarin willen we graag een breder publiek trekken dus nodigen we hierbij graag al 
onze Karrenbouwers en iedereen uit het dorp uit om op zaterdag 11 februari 2023 naar MFC de Deele te komen!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat deze gala-avond ook speciaal maakt is dat onze hoogheden Prins Niek de 1e & Adjudant Erwin met hun hofdames Yonina & Danique hierin 
ook gasten gaan ridderen op basis van hun inzet hier in het dorp of wat hun voor anderen doen of hebben gedaan. Ook zullen er live artiesten 
aan de Gala Avond worden toegevoegd wat een toevoeging heeft in een 100% feestgehalte. Dus kom allen!! 
 
 

Gala Commissie 
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Met trots willen we jullie voorstellen aan de optocht commissie, deze commissie bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de vereniging. Niet alleen raad van 11 maar ook 

enkele bestuur en club van 25 leden nemen deel aan deze commissie. Zo hebben we een leuke diverse ploeg die bij iedere vergadering leuke ideeën uit de hoed weet te 

toveren. De commissie bestaat uit de volgende leden: 

 

 

 

 

 

 

Deze namen houden zich vooral bezig met het organiseren van de grootste verlichte optocht van Noord-Nederland. Dit houdt meer in dan langs de kant staan en de op-

tocht begeleiden. We willen jullie graag laten zien waar deze commissie zich voor inzet.  

Voorbereidingen:  

Zodra we van het bestuur het startsein krijgen, dus als de vergunning er is steken wij de koppen bij elkaar onder het genot van een kop koffie. Eerst wordt er een verkeers-

plan aangevraagd en zo gaan we in samenspraak het verkeersplan op papier zetten. De eisen van dit plan worden daarna nageleefd door bij onze leveranciers de benodig-

de materialen te bestellen.  

  

  

  

  

  

De activiteiten:  

Uit alle vergaderingen, evaluaties en goede ideeën die naar boven zijn gekomen is er natuurlijk geen optocht zonder deelnemers. Na de inschrijving maken we startnum-

mers en ook afspraken met de deelnemers om deze hartelijk welkom te heten aan onze mooie verlichte optocht. Dit doen we doormiddel van een bezoekje en een biertje. 

Dit is eigenlijk al het begin van carnaval! Ontzettend leuk om na de zomerstop al die bekende gezichten weer tegen te komen samen met de nieuwe aanwas. 

De startnummers die we maken worden in Kainbongelstad uitgegeven. Dit is ook een uitlezen kans om alvast munten te kopen voor het tentfeest die voorverwarmd klaar 

staat aan het einde van de optocht.   

  

  

  

 

Na afloop van de optocht is er in de feesttent ook de prijsuitreiking. Dit is onderverdeeld in verschillende categorieën zoals hieronder: 

 1e, 2e en 3e voor de praalwagens:    Allen een bokaal en voor de 1e plaats nog een wisselbeker 

 1e, 2e en 3e voor klein gemotoriseerd:   Allen een bokaal en voor de 1e plaats nog een wisselbeker 

 1e, 2e en 3e voor de loopgroepen:    Allen een bokaal en voor de 1e plaats nog een wisselbeker 

 De best verlichte praalwagen:    Een bokaal 

 De aanmoedigingsprijs:      Een bokaal 

(Funfact: wist je dat je na 3 jaar eerste te worden je de wisselbeker mag houden?)  

 

Ook hebben we zelf nog een prinsenwagen waar we mee deel nemen. De kar is door ons zelf opgebouwd en heeft in 2019 een flinke update gehad. Het onderhoud wordt 

door onszelf uitgevoerd met de aanpassingen om elk jaar de kar nog mooier te krijgen. Hier staan het prinsenpaar, dansgarde en raad van 11 om de kijkers van harte wel-

kom te heten bij de grootste verlichte optocht van Noord-Nederland. 

   

  

  

  

 Optocht:  

De verlichte optocht is iets waar wij trots op zijn als vereniging. Elk jaar wordt de optocht steeds mooier en groeit het aantal deelnemers bij zowel de praalwagens als de 

loopgroepen. Dit motiveert ons om er elk jaar weer een mooie grote verlichte en vooral veilige optocht voor jullie te organiseren. Dit doen we door contact te leggen met 

gemeente, hulpverleners en leveranciers voor bijvoorbeeld de vergunning van de optocht. Maar denk bijvoorbeeld ook aan dat er voldoende verkeersregelaars en EHBO 

posten aanwezig zijn op verschillende kruisingen en overgangen langs de optocht    

Evaluatie en afsluiting:  

Als alle prijzen zijn uitgegeven en de borden weer zijn opgehaald nodigen we alle partijen uit die geholpen hebben om alles te evalueren. Wat kan er anders en wat voor 

effect heeft dat dan? De partijen die we uitnodigen voor z'n evaluatie zijn onder andere van het verkeersplan, de verkeersbegeleiders, de brandweer en de EHBO. Verder 

komen er leuke ideeën uit overleg tussen verenigingsleden naar voren. Dit zijn ook leden uit anders commissies. Dit alles nemen we mee naar het volgende jaar en zo zijn 

we dan altijd bezig met het verbeteren van alle faciliteiten die bijdragen aan de optocht. Denk bijvoorbeeld aan vermaak tijdens het opstellen tot aan het goed en vei-

lig laten verlopen van de optocht zelf.  

• Nander de Vries 

• Nico Klaster 

• Rene de Jong 

• Stephan Santing  

• Danny Scheve 

• Ruben Santing 

 • Melvin de Groot 

• Jeffrey Orzada 

• Kevin Posthuma 

• Marthijn Scheve 

• Mike Drenth 

• Mike Emming 

Optocht Commissie 
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Onze Dansgarde Commissie bestaat  uit 5 leden van onze Carnavalsvereniging. Onlangs hebben we afscheid genomen van Mike 

Drenth en Christel van de Wildenberg. Beide worden bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren. De trainingen worden nu 

verzorgt door, Hennie Kroeze, Denise Peters en Lieke van Schayik. Zij organiseren de wekelijkse trainingen en bedenken de dan-

sen voor onze Dansgarde. Hennie, Denise en Lieke geven alle drie trainingslessen en verzorgen om de beurten de muziek. Dit 

doen zij voor het eerste seizoen in deze formatie. Naast de trainingen zijn er ook nog twee leden die actief zijn met het stroomlij-

nen van allerlei organisatorische zaken rondom onze Dansgarde. Linda Maas en Bianca Weggemans houden zich voornamelijk 

hier mee bezig. Dat houdt onder andere in dat zij zorgen voor o.a. de kleding, afspraken omtrent optredens en het in juiste ba-

nen leiden van de organisatie erom heen. Maar de tendens is dat de gehele leiding elkaar helpt en ondersteunt waar nodig. Dat 

is maar goed ook, want tot nu toe groeit onze Dansgarde nog ieder jaar met meer leden. Daar doen zij het voor. 

De Dansgarde: 

Op dit moment bestaat onze Dansgarde uit drie groepen: 

• Onze Minioren: deze kinderen tussen de leeftijd van 4 tot 7 jaar trainen elke week om beter te worden en plezier te heb-

ben. Want dat is wat het belangrijkste is, plezier hebben in wat je doet. Deze kids zijn supercool en doen het goed! Deze 

groep is inmiddels gegroeid naar 14 leden.  

• Junioren: de meiden van 7 tot 11 jaar dansen elke week hard om te zorgen dat ze het doel behalen. Want het doel is na-

tuurlijk een mooi optreden te geven. Deze leden doen hun uiterste best om het beste resultaat te krijgen en dat gaat ze 

goed af! Ook deze groep is inmiddels gegroeid naar 5 leden. 

• Senioren: dansers in deze groep zijn vanaf 12 jaar . Deze oudste groep proberen ieder jaar weer een hoger niveau te krij-

gen en zetten daar volop op in! Deze groep bestaat inmiddels uit 8 leden. 

Nieuwe aanwas Dansgarde leden: 

Ieder jaar zal de samenstelling veranderen aangezien leden ouder worden en doorstromen naar een oudere groep. Met nieuwe 

aanwas proberen wij onze Dansgarde uit te breiden met nieuwe leden in iedere groep. Ieder kind is welkom en wie denkt dat dit 

uitsluitend is voor dames heeft het mooi mis. Ook stoere kerels zijn zeer zeker welkom. Wil jij een keertje met ons mee trainen 

om te kijken of het wat voor jou is? Geef je dan op via onze website op pagina van de Dansgarde! 

 

Ik ben Lieke van Schayik, 

en ben 16 jaar oud. Ik zit in 

het examen jaar van de 

VMBO -  kader. Ik ben  8 

jaar bij de Dansgarde van 

Cv. de Kainbongels. Vanaf 

september 2022  geef ik 

training aan de mini’s en 

aan de junioren.  Ik dans 

zelf ook nog bij de Senio-

ren. Ik doe dit met veel 

plezier en het is altijd ge-

zellig met de groepen. Ik 

hoop dat ik dit aankomen-

de jaren voort kan zetten. 

Ik kijk dit jaar uit naar de Dansmarieke Concours die wij dit 

jaar op het dorp organiseren. Ik daar enorm veel zin! Tot dan! 

Even voorstellen  

onze nieuwe Trainster van de Dansgarde 

 Even voorstellen  

onze nieuwe leidster van de Dansgarde 
Mijn naam is Bianca Weggemans, ik 

ben 1 van de leiding gevende bij de 

Dansgarde. Onze zoon Bart danst in 

de senioren groep van de Dansgarde 

en is dus Majoor. 

Ik ben al verscheidene jaren vrijwilli-

ger achter de bar met de Carnavals 

weekenden en sinds een paar jaar 

ook actief lid. Jullie zullen me vast 

wel hebben gezien. Mijn man is lid 

van de Raad van Elf en we hebben 3 

zoons, we wonen in Emmer Compas-

cuum.  

De reden dat we lid zijn geworden is 

dat we het belangrijk vinden dat er 

nog iets gebeurt in het dorp en dat de jeugd nu en in de toe-

komst nog iets hebben om naar uit te kijken. We hopen dat 

we dit met zijn allen kunnen blijven waarmaken.  

Met vriendelijke groet en 3x ALAAF,  

Optredens: 

Normaal gesproken treden onze Dansgarde jaarlijks op de volgende evenementen: Prinsenbal, Verenigingen bezoek, Senioren 

en Kindercarnaval en uiteraard het regionale Dansmarieke Concours. Echter heeft ook corona hier flink roet in het eten ge-

strooid en kijken leiding en Dansgarde leden uit naar betere tijden want er is immers niks mooier dan te kunnen optreden. 

Dansgardecommissie 
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De Sponsor commissie van Cv.de Kainbongels bestaat bij ons uit een aantal onderdelen beheer en werven van Donateurs en Sponsoren en de de Mer-

chandise artikelen.  De Sponsorcommissie bestaat uit de volgende leden: Nico Klaster, Kevin Posthuma, Jeffrey Orzada, George van Schayik, Simone 

Weitering en Jeroen Wesseling.  

Sponsoren en donateurs 

In dit onderdeel zijn Kevin, Simone , Jeffrey , George en Jeroen actief.  Deze groep probeert ieder jaar nieuwe sponsoren en Vrienden van de Kainbon-

gels te werven. Maar wat ook belangrijk is , is om sponsoren en donateurs te behouden het geen net zo belangrijk is als werven. Voor sponsoren heb-

ben wij diverse pakketten die wij aan kunnen bieden en waar men uit kan kiezen. Transparant en helder. Wij kunnen onze sponsoren op diverse wijze 

promoten en dat nemen we heel serieus. Zo zijn er op onze evenementen LED schermen, op onze website een speciale pagina al dan niet met linken 

naar de betreffende websites van sponsoren, promotie in onze Kainbongelstad Courant met of zonder advertentie en onze verlichte aanhangers in on-

ze verlichte optocht. Sponsoren en Vrienden houden wij op de hoogte met nieuwsbrieven rondom het Carnaval seizoen. En uiteraard valt de admi-

nistratie ook onder deze groep. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van onze vereniging. Wij zien hun als pijlers van onze vereniging. Onze Sponsoren 

en Donateurs zorgen ervoor dat wij mooie evenementen en activiteiten kunnen organiseren en daarin te ontwikkelen. Wij doen alles zelf en kunnen er 

zo voor zorgen dat iedere euro uiteindelijk weer terug vloeit naar en voor de inwoners van ons dorp. Wilt informatie over onze sponsor mogelijkhe-

den? Vraag deze vrijblijvend aan via onze website. 

Merchandise 

Bij dit onderdeel is iedereen van de commissie betrokken. Het bedenken van nieuwe items en het aan de man brengen van on-

ze merchandise. Zo hebben wij sinds een aantal jaar op onze website vlaggen, sjaals en mutsen in de verkoop van onze vereni-

ging. Zo hebben we met de opbrengst uit onze webshop de jaarlijkse vlaggen in het centrum kunnen bewerkstelligen. Ook de 

verkoop van onze nieuwe verenigingspin heeft er mede voor gezorgd dat wij in februari met iets spectaculairs komen waar je 

eigenlijk niet omheen kan en wat we jaar in jaar uit kunnen gebruiken. Wat dat is, verklappen we nog niet.  

    12 

Sponsorcommissie 

 

Mediacommissie 
Website & Social media & posters/flyers & (sponsor)presentaties 

Bij dit onderdeel zijn George en Nico actief. Nico zorgt voor de bouw en beheer van de website. George doet met name de invulling en up to date hou-

den van de site en het beheer van social media. Ook het maken van flyers/posters en sponsorpresentaties voor onze evenementen behoren tot zijn 

taak. Met al onze activiteiten staat onze site centraal, daar is altijd de juiste informatie en foto’s te vinden en zijn eventuele toegangskaarten te verkrij-

gen. Ook komt belangrijke informatie van uit de andere commissies hier binnen zodat we alles up to date kunnen blijven houden. Sinds wij enige jaren 

geleden begonnen zijn met de herinrichting van onze ict, social media en sponsoren is alles in een stroomversnelling gekomen. En dat is super! 

Alle informatie wat betreft Cv. de Kainbongels is op onze site te vinden. Van een stukje geschiedenis naar info en verkoop van tickets van onze evene-

menten en alles wat daar tussen ligt. Ook foto’s van evenementen zijn een belangrijk onderdeel. Veel gasten weten onze foto pagina te vinden en aan-

gezien de foto’s downloadbaar zijn ze een herinnering voor later. Ook onze sponsoren komen ruimschoots aan bod met eventuele hyperlinks naar hun 

eigen websites. Ook deze pagina wordt altijd druk bezocht. Ook  voor contact met ons is de website het centrale punt. Of gaat om algemene vragen en 

informatie. Maar opgeven of informatie vragen over sponsorschap, je op wilt geven als donateur, lid of vrijwilliger kan je op onze website terecht. 

Maar ons webwinkeltje is ook 24/7 open voor onze merchandise. Kortom onze website is de spil in het  web  voor al onze bezigheden. Neem maar 

eens  een kijkje: 

       www.cv-dekainbongels.nl 

 

        Volg  ons op 
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               Kainbongelstad Courant 

De redactie van onze krant bestaat uit George en Erwin. Normaal gesproken komt ieder jaar onze Kainbongelstad Courant 

uit met nieuwtjes en weetjes van onze vereniging en kijken wij terug op onze belevenissen en evenementen van het afge-

lopen seizoen. George en Erwin werken samen om deze krant gestalte te geven, ze schrijven stukjes en zorgen voor de uit-

straling. Zo komen ook de flyers en posters van onze evenementen  in onze krant. De meeste foto’s verkrijgen van George, 

die is vaak aanwezig bij onze activiteiten en schiet daar de foto’s van. Maar ook Frans Selles (geen lid) is ook vaak aanwezig 

en voorziet ons ook van beeldmateriaal. Daar zijn wij enorm blij mee. Veel foto’s zijn te vinden op onze website op onze 

Gallary pagina en zijn downloadbaar. Maar ook steeds vaker krijgen wij inzendingen van beeldmateriaal van leden maar 

ook bezoekers. Het kan ons niet gek genoeg zijn, geweldig! Na de laatste verreden optocht kregen zelfs wij een verzoek 

van mensen uit Zwolle en uit Assen voor een fysiek krantje. Hoe leuk is dat! Onze mailbox staat 24/7 open voor ideeën en 

nieuwtjes. Heb je wat leuks, stuur het naar: news@cv-dekainbongels.nl 

Archief 

Sinds twee jaar is Erwin aangesteld als onze Archivaris. Hij verzameld alles met betrekking tot onze vereniging. Of het nu gaat om oude of nieuwe kran-

ten knipsels, foto’s, filmpjes en items, hij zorgt dat het bewaard blijft voor de toekomst. Ook het digitaliseren van materiaal behoord hier toe. Heeft u 

leuke foto’s van het verleden of items van of over onze vereniging? Stuur dan een email naar: news@cv-dekainbongels.nl dan nemen wij contact met u 

op. 

Redactiecommissie 

 

Sinds een aantal jaren werken we binnen de vereniging met allerlei commissies om de taken meer te verdelen en meer overzicht te houden. De 

tentcommissie bestaat uit een groepje van 12 mensen:  

• Nico Klaster 

• Leonie Hindriks 

•   Lars Springer  

• Richard Weggemans  

• Dennis Wilts 

Hans Springer  

• Niek Herder 

• Frank Berends 

• Erwin Weitering  

• Jeroen Wesseling 

• Johan Meppelink 

• Carolien de Jong 

Deze groep is verantwoordelijk voor alles wat in en bij de feesttent hoort. Het begint bij de aanvraag van de vergunning voor het vieren van de 

grote feesten. Deze wordt ruim van te voren aangevraagd bij de gemeente. Bij het aanvragen van de vergunning wordt er gevraagd om te vol-

doen aan allerlei eisen. Hierbij te denken aan beveiliging, podiumplaatsing en gewichtsberekening, EHBO, hoeveel nooduitgangen. Hierbij moet 

overal aan worden voldaan. Zonder muziek is er uiteraard ook geen feest. De commissie heeft leden in verschillende leeftijdscategorieën en kij-

ken dan met z’n allen ook goed naar wat is voor elke leeftijdscategorie fijn is om naar te luisteren, maar uiteraard nog belangrijker om op te 

feesten. Daarnaast regelt de commissie de gehele horeca in en om het feestterrein. Dit is allemaal in eigen beheer. De horeca is dan ook weer 

onder te verdelen de inkoop van het drinken, regelen van de barren, maar ook het vragen en inzetten van de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers 

kan er ook geen feest plaatsvinden en zijn dan ook altijd zeer dankbaar dat deze mensen zich voor ons willen inzetten. Naast het bestellen van 

een tent, die door een extern bedrijf wordt geplaatst, wordt er ook door hun geregeld dat er wc’s, stroomvoorziening, verwarming, oprijplaten 

ed aanwezig zijn, die we ook bij externe bedrijven bestellen en door hun laten plaatsen. Wanneer de tent eenmaal staat zal deze ingericht wor-

den en versierd. Binnen deze commissie is ook een kleine groep verwikkeld die verantwoordelijk is voor het versieren van de tent. Voor deze 

groep is het ook elk feest weer een uitdaging om de kers op de taart te zetten. De kleuren voor de feesten worden mede bepaald door 

het prinsenpaar. 

Tentcommissie 
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Wie zijn wij? Nou, de Kindercommissie! 

Wij zijn een gedreven groep die het leukste wat er is tijdens de carnaval  , organiseert voor de kinderen 

van Emmer-Compascuum en omstreken. Hier zijn wij verantwoordelijk voor en dat doen we met veel ple-

zier! Dit doen we voornamelijk op de middag dat wij de Kindercarnaval mogen organiseren!  

Elk jaar proberen we er weer iets leuks voor de kinderen te bedenken, maar hopen we ook dat de ouders 

zich met elkaar kunnen vermaken. Het zorgen voor een leuke entertainment act, het versieren en aankle-

den van de zaal en het maken van een draaiboek hoort hierbij. Voor het aankleden van de zaal, dat er wat 

lekkers is voor de kinderen en prijzen voor het best verklede kind werken wij ook samen met onze Spon-

sorcommissie. Veel wordt er namelijk gesponsord en daar zijn wij heel blij mee want zo kunnen wij ieder 

jaar wat moois neerzetten. Ook de Dansgarde commissie speelt een belangrijke rol want Kindercarnaval 

zonder optreden van onze Dansgarde is een “no go”! Kortom: we doen er alles aan om deze middag  met 

entertainment, plezier en spontaniteit  tot een succes te maken en dat doen wij met z’n viertjes. 

Maar op de dag zelf zijn wij  niet de enige die alles regelen. Hier komt de vereniging in actie. Aan de hand 

van het draaiboek en de hulp uit vereniging kunnen wij alles voor elkaar krijgen en dat alles bij elkaar 

komt en staat als een huis! En ook dat is gezellig en hebben we een hoop lol. 

Dit jaar zullen wij weer het feestje organiseren voor de kinderen en wel op zaterdag 11 februari 2023!  

We hopen dat ook weer een heleboel kinderen te mogen verwelkomen tijdens onze Carnavals-

Kindermiddag!! Hou onze website en social media in de gaten want het wordt weer feest in Kainbongel-

stad! Tot dan! 

Groetjes 

Nathalie, Sabrina, Annemarie en Deborah 

Team Kindercommissie  

Kindercommissie 
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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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Alle gekheid op ‘n “Kainbongel” 

      

 

 

    De naam Dansmariekes is veran-

derd in Dansgarde. Met de            

versterking van 1 heer lijkt ons dat 

een betere benaming. 

De Dansgarde is maar liefst uit-

gebreid met 13 nieuwe leden!  

Dat als wij komend seizoen 2 ex-

tra evenementen organiseren. 

Stadsprinsverkiezing en Dansma-

rieke Concours. Ook heeft onze 

Grootste Verlichte Optocht een 

nieuwe route gekregen. Dat 

wordt feest op ’t dorp. Alaaf! 

 

    
  

 

 

Wist u dat?..... Nou?!? …….Wat? 

 

Nieuwe deelnemers  

Robinson Island 2023 

 Veiligheid voor alles! 

Uitgelekt! 

Mode popjes zijn er overal! 

   Kainbongel Corona 

hotline, goedemorgen. 

Ik haat Corona! Kainbongel on ice! 

En dan, haal je een keer chinees…. 

Krijg je deze er gratis bij…...das lekkol! 

Dus ook bij ons! 

Haiiiii, met Mark. 

 Flugel er ‘ns uut! 
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Familie & Vrijwilligers dag 2021 

Op zondag 12 september 2021 was het eindelijk zo ver! Wij mochten weer iets organiseren en wel 

de jaarlijkse familie en vrijwilligers dag van Cv. de Kainbongels. Dit organiseren wij normaal gesp-

roken ieder jaar als dank voor ieder zijn of haar inzet bij onze evenementen. Zoals jullie misschien 

wel weten draaien wij onze evenementen op eigen kracht en dan is het mooi dat er vrijwilligers 

zijn die ons daarin ondersteunen. Het doel is om de saamhorigheid te vergroten tussen leden en 

vrijwilligers en uiteraard om in ongedwongen sfeer terug te kijken op het afgelopen seizoen. Ook 

dit resulteert soms in een aanmelding van vrijwilliger naar lid van onze vereniging en dat is super 

leuk en zo groeien wij steeds beetje bij beetje en stimuleert nog meer betrokkenheid. 

Zoals gezegd konden wij deze weer organiseren na lange tijd van coronastilte. Dit jaar hebben wij 

de “Noorderbak / Kat in ’t Bakkie” in Roswinkel bereid gevonden om deze dag gestalte te geven en 

dat is prima gelukt. Op deze zondag middag hadden zij een heerlijke barbecue geregeld waar ieder-

een van kon genieten onder het genot van een drankje. Ook was er muziek geregeld met Dj en wel. 

De kinderen hadden het prima naar hun zin met het springkussen en voorhanden spelletjes die 

aanwezig waren. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Maar er was nog iets wat deze dag tot een 

succes heeft gemaakt en dat is onze Dansgarde. Omdat de “Noorderbak” een eigen podium heeft 

konden onze Dansgarde voor het eerst na bijna 2 jaar weer optreden op een echt podium. De da-

mes en heer van onze Dansgarde straalde het uit. Ja, een geweldig optreden van iedere groep bin-

nen onze Dansgarde, van de aller kleinste tot de aller grootste. Je kon echt zien dat ze ervan geno-

ten en dat ze weer sprongen voorwaarts hebben gemaakt. Dat ging niet onopgemerkt aan de le-

den en vrijwilligers voorbij! Dat hadden ze prima voor elkaar! Echt top om te zien! Kortom we heb-

ben met z’n allen een super leuke dag beleeft die in de boeken kan! 
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               Kindercarnaval 

Eindelijk was het zo ver. Kindercarnaval mocht door gaan. Dit keer moest het anders 

als anders. Omdat wij op korte termijn dit evenement moesten organiseren (niet ver-

wacht i.v.m. corona) en geen tent hadden hebben wij dit feestje kunnen organiseren in 

“de Deele”. Maar wat waren er veel kinderen op af gekomen. Veel meer als anders. 

Dus wij moesten even flink aan de bak: gauw extra snoep halen, extra snoeppakketjes 

bij maken want wij sturen kinderen niet met lege handen naar huis. Met wat hulp van 

leden uit de vereniging is dat helemaal goed gekomen. De kinderen werden zichtbaar 

goed vermaakt door Jos Tipker. We zagen alleen maar blijde gezichtjes. Daar doen we 

het voor. Ook onze Dansgarde mocht hier optreden. Dat was zeer welkom want zij 

hadden immers het hele jaar getraind en gelukkig niet voor niets. Onze Dansgarde had 

het goed voor elkaar. Het niveau van de optredens gaat steeds een beetje hoger en dat 

is super leuk om te zien. Het waren de aanwezige kinderen ook niet ontgaan want het 

resulteerde in 13 nieuwe aanmeldingen voor onze Dansgarde. Hoe leuk is dat! De ho-

gere opkomst van kinderen heeft vermoedelijk te maken dat er dit keer geen optocht 

werd gereden. Wij hebben daarom besloten onze Kindercarnaval een week voor Car-

naval te organiseren. Zo kunnen de kinderen toch Carnavallen en hoeven ze geen op-

tocht te missen. Komende Kindercarnaval geven wij met de nieuwe kleurplaten actie 

weer de Helikopter vlucht van 15 minuten, voor 2 personen, weg. Het Prinsenpaar 

zoekt de mooiste kleurplaat op Kindercarnaval uit, dus doe mee en neem deze mee! 

Op de Kinderpagina van deze krant lees je meer hierover! Heel veel succes en tot Kin-

dercarnaval! Alaaf! 

  26 



27 

 

 

 

   27 



28 

 

      

Kinderpagina 2023 

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: www.cv-dekainbongels.nl : klik op evenementen kalender -> 

Kindercarnaval en download daar de tekening. Druk deze af op A4. Neem jouw kleurplaat mee naar Kinder-

carnaval 2023 op 11 februari en lever deze in. Het Prinsenpaar zal daar de drie mooiste uitzoeken. Dus ga jij 

echt vliegen in een helikopter? Doe dan goed je best. Tot Kindercarnaval!  

            Heel veel succes! 

          (Prijzen zijn mogelijk gemaakt door Cv. de Kainbongels, Marskramer, Heli Holland en Maxi Was.)                       

 
Vorige winnaar: Roan Veenhoven 

Zaterdag 19-6-2021 heeft Roan Veenhoven zijn rondvlucht samen 

met zijn vader gemaakt. Roan had deze prijs gewonnen met de 

kleurplatenactie van afgelopen Carnavalsseizoen. Beide hadden er 

kennelijk zin in , want zij waren bewapend met Go-Pro's en een fo-

tocamera om alles vast te leggen. Maar wij hebben de foto's vanaf 

de grond. Ons Prinsenpaar was aanwezig om Roan uit te zwaaien. 

Super mooi dat beide genoten! Wij danken Heli Holland voor het 

mogelijk maken van deze vlucht! Foto's zijn op onze site te vinden. 
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Carnaval in Old Pub 2022 

Nadat we in november een week voor aanvang van de opening van het Carnavalsseizoen 
zou starten met ons Prinsenbal te horen kregen dat wederom Nederland in lockdown 
moest door een toename aan corona. Was er in februari 2022 plots een lichtpuntje aan 
de heldere hemel!!! Nederland ging van het slot wat in zou houden dat we toch nog car-
naval konden vieren in Kainbongelstad! Dat was even met elkaar de handen ineen slaan, 
we hadden immers een week de tijd om dit te kunnen organiseren voor ons dorp. Geluk-
kig waren Koba en Martin van Cafe Old Pub bereid om dit samen te kunnen vieren in het 
cafe. Op de vooravond hebben alle leden van onze Carnavalsvereniging de handen uit de 
mouwen gestoken om het cafe om te toveren tot een feestelijk geheel! 
Onder aanvoering van de inmiddels 3 jaar zittende hoogheden Prins Kevin en Adjudant 
Stephan werd dan de polonaise al voor het café ingezet om zo naar binnen te gaan in het 
feestgedruis!! Maar wat een feest en opkomst door dorpsbewoners en karrenbouwers.. 
DJ Erik Grevink zorgde voor de muzikale omlijsting en ook kwam er een feestnummer 
voorbij vanuit Spreekstalmeester Erwin Weitering. Onder aanvoering van Ceremonie-
meester Linda Santing werden de spieren nog even soepeltjes gemaakt door in het café 
te roeien op de woonboot. 
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              Zomercarnaval 2022 

Tjaaa….nu we al ruim 1,5 jaar hebben stil gezeten zonder enige carnavalsactiviteit 
kwam er een stralende zon tevoorschijn in de afgelopen zomer! Onze zusterverenging 
CV de Kloosterwiekers organiseerden een zomercarnaval begin juli 2022 met een mega 
grote carnavalsoptocht op het klooster en de wieke (Ter-Apel). 
Alle leden van onze vereniging verschenen in prachtige zomerse outfits door zomers 
gekleurde hawai-blouses, korte spijkerbroeken en natuurlijk hun steken op, op de prin-
senwagen! Dit mocht ook wel want wennen was het wel, het was maar liefst 26 gra-
den. Dit was wel wennen aan het tijdelijke carnavalsgevoel. 
Samen met onze karrenbouwersverenigingen de Albatrossen, ’t Oosterdaip en Gek ge-
nog verzamelden we met onze praalwagens bij voormalig residentie Cafe Hindriks al-
waar we in gepast zomerse stijl in colonne naar het startpunt zijn gereden. 
Eenmaal aangekomen reden we de optocht alwaar duizenden mensen de optocht aan-
schouwden en het bij vele leden tot grote kippenvel leidde. Ook mochten we zeer posi-
tieve reacties ontvangen op onze deelname en toedoen naar onze zusterverenigingen. 
Na de optocht ging het feest nog tot in de late uurtjes door met een caribische beach-
carnaval in de grote feesttent op het Dr. Mansholtplein in Ter-Apel. Dank CV de Kloos-
terwiekers voor jullie uitnodiging en de zeer geslaagde dag! 
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Prinsenbal 2022 
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Vrijdag 19 november 2022 Prinsenbal, Kainbongelstad. 

Na twee jaar konden wij weer voor het eerst het Prinsenbal organiseren. Omdat het al zo lang 

had geduurd wilde wij als vereniging een keer flink uitpakken. De andere reden was om meer 

mensen kennis te laten nemen met het feit dat de Prinsenwissel op Kainbongelstad echt een su-

per leuk evenement is en niet alleen geschikt is voor Carnavalsverenigingen. Nu kunnen we wel 

zeggen dat dat goed gelukt is. Er zijn 1500 bezoekers geweest wat een veelvoud is van eerdere 

opkomsten bij ons Prinsenbal. Daar doen we het voor! 

En dan de avond! Wat was die gezellig met zo veel mensen. Na de opkomst van onze vereniging 

met onze Dansgarde in nieuwe outfits en zuster verenigingen was het aan onze Dansgarde om 

per groep hun dans te vertonen onder muzikale ondersteuning van Dj Roy. Van de minioren tot 

aan de senioren groep hadden ze dat prima voor elkaar. Het niveau wordt steeds hoger en dat is 

goed te zien. Het viel ook op dat onze Dansgardegroep flink was gegroeid ondanks de corona pe-

riode en dat doet ons goed! Het is prachtig om te zien dat de jeugd het leuk vind om dit te doen.  

Enige tijd later was Prins Kevin aan de beurt. Middels een beperkte striptease, trad hij af als Prins 

om plaats te maken voor het nieuwe Prinspaar. Dat deed ie met flair. Helaas kon Adjudant Ste-

phan wegens omstandigheden niet aanwezig zijn. 

Even na tienen was het eindelijk zo ver. Tijd voor het opkomen van het nieuwe Prinsenpaar. Het 

licht ging uit, er waren klokslagen te horen, iedereen was gefocust op het podium met wat er 

ging gebeuren. Maar toen klonken muzikale geluiden van een dweilorkest bij de ingang van onze 

tent . Later bleek  het dweilorkest "Les Miezerables" te zijn. Pas toen de hele delegatie het podi-

um op ging kon iedereen zien dat Prins Niek de eerste en Adjudant Erwin het nieuwe Prinsenpaar 

zijn. Dit keer voor het eerst met ondersteuning van twee Hofdames: Yonina en Danique. Maar 

wat een spektakel die opkomst. "Les Miezerables " zorgde ervoor dat de boel lekker werd opge-

zweept. Na de officiële inwijding van het Prinsenpaar nam "Les Miezerables" het nog even over 

en slingerde nog een aantal Carnavalskrakers de tent in. De nieuwe opkomst was leuk gevonden, 

zat goed in elkaar en wat een plezier straalde er van af, wat een feest! 

Na de opkomst nam Dj Roy het over en een uur later was het tijd voor "Snollebollekes". Het feest 

barste compleet los. De tent ging van "links naar rechts", men stond te springen en te juichen. 

Met hyperactiviteit op het podium werden de meeste bezoekers besmet. Wat ging het los (met 

de "Snollebollekes"). Het was een feest waarvan "wij" nog alles weten en niet snel zullen verge-

ten. Het was super leuk! 

Uiteindelijk nam Dj Roy het stokje weer over en wist als geen ander ook de sfeer er goed in te 

krijgen. We mogen terug kijken op een fantastisch feest en wij hopen dat iedereen nu weet dat 

Prinsenbal echt een feest is voor het dorp en je mee moet maken. Dus volgend jaar, allemaal ko-

men maar! Alaaf . 
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Compas goes Hard in Style 

Zaterdag 19 november 2022 

Met het geweldige Prinsenbal feest in het geheugen van gisteren begonnen we aan 

weer een nieuw avontuur: "Compas goes Hard in Style". Ook voor dit evenement wa-

ren er meer kaarten verkocht als eerder. Super leuk dat dit feest ook steeds meer om-

armd wordt! 

De avond werd ingeluid door Dj Roy. Die hoeven wij niet te vertellen hoe je een feestje 

op moet bouwen. De beat werd er lekker ingezet en het publiek knalde mee! Later op 

de avond was het de beurt aan de "Hardcore Vibes Band" om het publiek te vermaken. 

Met vele krakers uit de 90's wisten zij het publiek goed te bespelen en de sfeer erin te 

houden. Dat ging flink up tempo tot hakken en zagen aan toe! 

Toen werd het tijd voor het echte zware werk. Dj Anna Rocks, bekend van festivals en 

die voor het eerst weer na 7 jaar een podium betrad, gelukkig bij ons, gaf act de présé-

ance en hoe! Ze draaide haar platen alsof ze nooit was weg geweest. Hardcore van de 

bovenste plank maar ook in the mix met Carnaval, tiroler en feestknallers, alles kwam 

voorbij. Ze gaf er haar eigen twist aan en hoe gaaf was dat! Het publiek had het ook 

zichtbaar naar de zin en waren aan het dansen, hakken en zagen op de statafels. Wat 

een feest! Ook was het leuk om te zien dat zij samen met Dj roy het goed kon vinden. 

Roy nam  het nog enige tijd over en liet het feestje tot aan sluiting lekker doorknallen. 

Ook dit was een feest voor in de boeken wat was het gezellig. Iedereen bedankt voor 

jullie komst. Op naar februari komend jaar, op naar Carnaval 2023! Tot dan. 
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Cv. de Kainbongels zijn op zoek naar: 

                               Ideeën 

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

helpen? Ook dat  horen wij graag. Ga naar de website en vul het digitale for-

mulier 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! 

                         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! 

          

 

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. Zooooo gezellig! 

 

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:  

 

   37 



38 

 

                 Hoofdsponsoren:   
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          Subsponsors 
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* Van Oosten Schoonmaak & Onderhoud * Tankstation & APK Center Compas * 

* Bonzai.nl * G.h.t. Oost Meesterschilder * Hans Mulder Bouwservice *  

* Veltrop & Withaar * Kapsalon Hairfun * Autoservice Dijkhuizen *  

*Kapsalon Mooi@28 * Klok Grondverzet * Arling Stuck & Spack *  

* Kinderopvang Uk & Puk * Schomaker Mannenmode  * Kapsalon Hairfun * 

* Loves Makelaardij * Joldersma Stuck & Spack * Autobedrijf Kuipers * 

* Kapsalon Trendy *  
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        Gala Avond 

          De Deele 

             19:30 
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