
Uitgave vrijdag 11 november 2022 

Regiokrant “ONS COMPAS” Online 
Uitgave 3: Door Jeroen Leenderts 

E-mail adres: redactie@onscompas.nl 
www.onscompas.nl / www.facebook.com/onscompas 

Volgende uitgave verwacht op vrijdag 09 december 2022 
 
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
Politie: geen spoed 0900-8844, bij spoed 112 
Brandweer: geen spoed 0900-0904, bij spoed 112 
Ambulance: bij spoed 112 

Gebruik nu ook de 112NL app bij nood.  
 
HAPEC (Huisartsenpraktijk Emmer-Compascuum) 
0591-519400, Spil 87A, Emmer-Compascuum 
 
C.W. Edgar, Kanaal A NZ 180, Emmer-Compascuum,  
0591-351244 
Veendokters, Postweg 123, 7884 PJ Barger-Compascuum 
0591-349994 
 
Dierenambulance ZO Drenthe:  
088-8113360 of 144 (red een dier) 
 
Vanuit de kerken: 
Protestantse Gemeente EC 
http://emmer-compascuum.protestantsekerk.net 
Luister online op zondag: klik hier 
 
Baptistengemeente 
www.baptistengemeentedehaven.nl 
 
Rooms-katholieke Kerk H. Willehadus 
www.mariahertoginvandrenthe.nl 
 
 

 Kerstvakantie huisarts C.W. Edgar: 
De praktijk is gesloten van 21 december t/m 7 januari 
I.v.m. de drukte op de HAPEC, vragen zij u alléén voor 
dringende zaken te bellen. Herhaling van recepten kan bij 
de eigen apotheek. 
 
Jaarlijkse griepprik: 
De patiënten van praktijk Veendokters 
Zaterdagochtend,  12 november van 9 tot 12 uur in 
buurthuis ‘de Collink’, Postweg 125 te Barger-
Compascuum: 
 
Eerste letter achternaam Voorkeurstijd 
A t/m F                              09:00 – 09:45 uur 
G t/m M                             09:45 –  10.30 uur 
N t/m T                                      10:30 –  11.15 uur 
U t/m Z                                            11:15 – 12.00 uur 
 
De patiënten die ingeschreven zijn bij de HAPEC: 
Locatie Medisch Centrum Compas 
Eerste letter achternaam: 
A t/m H op zaterdag 12 november tussen 09:00 en 12:00 
I t/m R op dinsdag 15 november tussen 09:00 en 12:00 
S t/m Z op woensdag 16 november tussen 09:00 en 12:00 
 
De patiënten van C.W. Edgar zijn uitgenodigd voor 21 
november tussen 16:00 en 18:00 
 

  
Protestantse Gemeente EC  
Op zaterdag 3 december is er weer een rommelmarkt én 
verkoop van kerstartikelen. De aanvang is om 9.00 uur tot 
13.00 uur. 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Steun en koop bij de lokale ondernemers  
  

 
 

Wil je ook iets (o.a. evenement, verslag, advertentie enz.) GRATIS plaatsen in deze krant?  
Stuur dit dan door of geef het af bij JD Kringloop. 
 
Ook voor vragen, opmerkingen of tips kunt u ons bereiken. 
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http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21180
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Ben jij al eens op onze gezellige zaterdag markt geweest? 
- Elke zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur 

   

 
Notitie: Vanwege privacy zo min mogelijk mensen op de 
foto gezet. 
 
Kom gezellig elke zaterdag even over de markt van  
Emmer-Compascuum. Op het marktplein, dicht bij alle 
winkels in het centrum en gratis parkeren. 
 
De markt is van 08:00 uur tot 12:00 uur 
Zeker de moeite waard om te bezoeken, met vele lekkere 
dingen en mooie producten. 
 
O.a. op deze markt aanwezig: 
X-More kleding, Bloemenhuis Lubbe, Eisenga Kaas, 
Hofman’s Notenbar, Bodewitz Groente & Fruit, Gebroeders 
Lindeman, Mien Tay, Bakkerij ’t Stoepje en Izmi Grill 

 

 
  

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

Foto’s gemaakt door Jolande borger-Tijmensen en Jeroen Leenderts 

  



   

   
   

 

 

 

   

       
   

   
 

   
 

   



 

 

 
   

 

 

 
   



 

 

 
   

BOUDS INN  

  
 
Koopjesrek: Heren en dames mode voor €25,- 
www.bouds-inn.nl 

 

 
De Sintfolder is weer uit!            

 
Weet jij al wat je gaat vragen aan Sinterklaas?  

Bekijk nu onze Sintfolder en laat je inspireren door die 
baas! Van schoencadeautjes tot aan knutselsets van SES.  

Vul nu snel jouw verlanglijstje, heel veel succes!!  
Folder niet gekregen??? 

Haal hem dan snel bij ons uit de winkel!!! 
Marskramer /Top1Toys /ByKarin 

Emmer-Compascuum -→ https://www.top1toys.nl/folder 
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VOGELSHOW 
 

De grootste afdelingsshow van het Noorden 

met ruim 500 vogels!! 
 

25 november 20:00-22:00 (voor inzenders en genodigden) 

26 november 10:00-20:00 uur (voor alle belangstellenden) 

 

www.devogelvriendencrescendo.nl   

wij zijn ook te vinden op:  
 
In dorpshuis de Foxel, De Foxel 14,  

 
Emmercompascuum 
 
 

 
Slagerij Veenhoven www.slagerijveenhoven.nl 

Klik hier voor onze kerstfolder. 
   

 

 
 

http://www.devogelvriendencrescendo.nl/
http://www.slagerijveenhoven.nl/
https://onscompas.nl/wp-content/uploads/2022/11/Kerstfolder.pdf


 
 
 
 

  

            
 
 

 
 
 
 

    Voor de mooiste woondecoraties 

   en de leukste cadeautjes! 
 

Hoofdkanaal WZ 53 
www.creatievedecoratiesvoorjou.nl 

 

   
openingstijden: wo t/m vr 13.00 tot 17.00 

                                  za 11.00 tot 17.00  

    

 

http://www.creatievedecoratiesvoorjou.nl


www.klaasbijl.nl 
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Expositie ‘Van textielobjecten tot 
linosnedes’ bij Galerie Beeldbrengers 
Ria Neleman, Christine Lamme en Sasja Verdoorn  
Er zijn veel verschillende vormen van beeldende kunst en 
die diversiteit zal ook te zien zijn in deze expositie bij 
Beeldbrengers in Emmer-Compascuum. Er zijn 
textielobjecten, collages, etsen, linosnedes en schilderijen 
van drie Drentse beeldend kunstenaars. Alle drie hebben ze 
een opleiding aan een kunstacademie gevolgd. De expositie 
loopt van 22 oktober tot en met 11 december. 
 
Ria Neleman breit, haakt en vilt de objecten van wol, stof en 
andere materialen. Het eindresultaat is niet van tevoren 
bekend, want het object ontwikkelt zich geleidelijk tot een 
definitieve vorm. Al doende groeien de technieken en door 
verschillende stoffen en materialen te gebruiken, verandert 
het effect. Haar werk gaat over de vergankelijkheid van het 
leven. Ria woont in 2e Valthermond. 
 
Christine Lamme heeft zich eerst op het schilderen 
toegelegd. In 2017 is ze lid geworden van de Grafiekgroep 
‘Kunst onder dak’ en sindsdien werkt ze ook met linosnedes 
en ‘droge naald’. Droge naald is een druktechniek waarbij je 
met een etsnaald een tekening krast in een plaat. Na het 
tekenen kan je de plaat inwrijven met drukinkt en, met 
behulp van een pers, een afdruk maken. Christine maakt 
tegenwoordig kleine werkjes, geïnspireerd door wat ze 
meemaakt en om zich heen ziet. Haar tekenstijl wordt gezien 
als ‘Art brut’. Christine woont in Nieuw-Amsterdam. 
 
Ook Sasja Verdoorn is lid van de Grafiekgroep Kunst onder dak in Erm. Zij is geboren in Praag, Tsjechië. Daar volgde ze ’s 
avonds lessen in toegepaste grafiek. Sinds 1968 woont ze in Nederland. Hier volgde ze de avondopleiding grafische 
vormgeving in Den Haag. Vanaf 1977 woont ze in Drenthe. De laatste jaren maakt ze vooral collages. Daarin verwerkt ze de 
restmaterialen van haar eigen vroegere werken (proef- en misdrukken van etsen, verfoverblijfselen e.d.). Vaak komt het 
thema vrijheid in haar werk terug. Sasja woont in Erm. 
 
De expositie wordt op zaterdag 22 oktober om 14.00 uur geopend. De exposanten zullen dan aanwezig zijn om iets over hun 
werk te vertellen. Bezoekers zijn van harte welkom.  
 
Beeldbrengers biedt een plek in de regio voor iedereen die geïnteresseerd is in beeldende kunst. Elke acht weken wordt er 
een nieuwe expositie ingericht en er worden activiteiten georganiseerd zoals workshops en lezingen. Daarnaast zijn er veel 
leuke boeken, knutselsets, spelletjes en tekenmaterialen te koop bij Beeldbrengers, die jong en oud inspireren om zelf 
creatief aan de slag te gaan. 
 
Galerie Beeldbrengers is open op elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Adres: Oosterdiep westzijde 7A, 
7881 GK Emmer-Compascuum (centrum).  
 
Meer informatie is te vinden op de website www.beeldbrengers.nl. 

 
 

  



 

 

 
 

 

 

 
  



Korenmolen Grenszicht ’s avonds open 
 
Korenmolen Grenszicht in Emmer-Compascuum gaat op 18 november extra open in de avonduren van 17.00 uur tot 21.00 
uur. Bij voldoende wind zetten de molenaars de molen op de wind en zullen de wieken draaien, liefst met zeilvoering. In de 
bezoekersruimte beneden is gelegenheid tot koffie drinken, met iets lekkers erbij. De geur van kniepertjes bakken zal de 
bezoekers niet ontgaan. Enthousiaste molenaars geven graag een avondrondleiding door dit unieke monument en zullen 
alle vragen beantwoorden. Voor de kinderen is er een leuke molenkleurplaat. 
De molen zal worden uitgelicht om mooi op te vallen tijdens deze avond. Er zal een vlaggenlijn in het wiekenkruis te zien 
zijn.  
Reden van deze avondopenstelling is het 50-jarig jubileum voor het Gilde van vrijwillige molenaars. Het Gilde verzorgt al 50 
jaar de opleiding tot vrijwillig molenaar. In Drenthe zijn een aantal molens waar opleidingen worden gegeven door ervaren 
moleninstructeurs. Op Molen Grenszicht worden af en toe examens afgenomen. 
Tijdens zo’n opleiding leer je veel over molens en de bediening in de 
praktijk. Als leerling-molenaar ben je minimaal drie uur per week op 
een molen en je moet alle seizoenen op een molen meegemaakt 
hebben.  
Dankzij de vrijwillige molenaars zien we ook werkelijk regelmatig 
molens in het land draaien. Om dit te behouden zullen er ook steeds 
nieuwe molenaars worden opgeleid. Heb je interesse in deze boeiende 
hobby en wil je wat tijd investeren, praat er dan eens over met de 
molenaar tijdens het bezoek.   
Iedereen is van harte welkom op de molen. 

 
 
Ter info voor de redactie:  Molenaar, Fred 
Bloemendaal T 06 22908954 
Zie eventueel ook: 
vrijwilligemolenaars.nl 

 

   

   

 

 

 



 
 



Nederland Leest: Gratis boek in Facet-Emmer-Compascuum  

 

Bij Facet-Emmer-Compascuum (de bibliotheek) kunt u terecht voor 

computer- telefoon en digitale vragen. Ook zijn er diverse activiteiten. 

 

In November: Lezing door Gerrie van der Veen en workshop Mijn overheid. 

  

Nederland leest: haal in november gratis het boek Mevrouw mijn moeder, 

geschreven door Yvonne Keuls, op in Facet-Emmer-Compascuum. 

 

Werken met uw DigiD  

Regelmatig is er de vierdelige cursus DigiD, wat kan ik er mee? in de bibliotheek. Contact met de overheid gaat steeds vaker 

via internet. Leer in deze cursus zelf je overheidszaken te regelen.  Heeft u belangstelling, geef dit dan aan in de bibliotheek. 

 

Op dinsdag 15 november is er de workshop Mijn overheid. Deze workshop is geschikt voor mensen die al werken met DigiD en 

er wat meer mee willen doen. De overheid heeft een website: overheid.nl. Je vindt hier informatie en links van bijna alle 

organisaties van de overheid. Deze website heeft een ‘mijn’-omgeving en inloggen op deze site gaat altijd via DigiD. De ‘mijn’-

omgeving bevat informatie over je persoonlijke situatie waarbij je inlogt met persoonlijke inloggegevens, zoals DigiD. In deze 

module leer je wat deze site voor je kan betekenen en wat bijvoorbeeld de ‘Berichtenbox’ is. Deelname is gratis voor inwoners 

van de gemeente Emmen.  Opgave vooraf via de website. De workshop is vanaf 14 uur-16:15 uur, U kunt zich nog opgeven tot 

maandag 14 november 17 uur.  

 

• Hulp bij Digitale vragen! Woensdag 11-13 uur. 

Elke woensdagochtend van 11:00 tot 13:00 Digitaal spreekuur, Thuiskompas en Oefenen op de computer.  

 

• Informatiepunt Digitale Overheid  

Heeft u vragen over de digitale loketten van de Overheid dan kunt u terecht in de bibliotheek! Elke donderdagmiddag van 15-

17 uur: Informatiepunt Digitale Overheid. Wij helpen u verder. Toegang is gratis.   

 

Activiteiten:  

Lezing door Gerrie van der Veen over Reizigers. Op dinsdagmiddag 22 november geeft 

Gerrie van der Veen om 14.00 uur in Facet Emmer-Compascuum een lezing over 

hannekemaaiers, kiepkerels, textielhandelaren, schareslijpers, en het ontstaan van de 

woonwagenkampen in Nederland. Natuurlijk komt ook het ontstaan van het 

Woonwagencentrum de Ark in Emmen uitvoerig in beeld. De lezing duurt tot ca. 16.00 uur. 

Entree €2,50 / niet leden €5,00. Opgave voor 21 november.  

 

Gezellige kerstworkshop: Kerstballen stippen met Karina Pater. Kom gezellig kerstballen maken voor in je eigen huis. 

Donderdagavond 8 december 19:00 tot 21:30 uur. Kosten: €15,00 / Niet leden €20,00 Opgave vooraf.  

 

Reizende Roeg-hoek: 

* Voor volwassenen is er op donderdag 15 december van 19-21 uur een interessante lezing van Fotograaf Geert de Vries over 

vogels in onze leefomgeving. Gratis toegang. Vooraf opgeven.  

* Voor kinderen is er op woensdag 21 december de workshop Vogels maken. Gratis toegang. Vooraf opgeven.  

 

Openingstijden bibliotheek Emmer-Compascuum: 

Maandag: 9.00 - 17.00 uur.  Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig.  

Woensdag:  11.00 - 17.00 uur.    

Donderdag:  9.00 - 20.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er een bibliothecaris aanwezig  

Op maandag en donderdag is er van 9-11 uur geen medewerker aanwezig (Zelfservice) . 

 

Tijdens openingstijden met bibliothecaris kunt u advies krijgen, vragen stellen en een abonnement 

afsluiten.  

Uw bibliothecaris: Jannie Kuipers  

Telefoonnummer: 0591-351460 

https://facet-emmen.op-shop.nl/3244/mijn-overheid/15-11-2022
https://facet-emmen.op-shop.nl/3472/lezing-een-reizend-bestaan/22-11-2022
https://facet-emmen.op-shop.nl/3329/workshop-kerstballen-stippen/08-12-2022
https://facet-emmen.op-shop.nl/3474/vanuit-de-reizende-roeg-hoek-lezing-over-de-vogels-in-onze-woonomgeving/15-12-2022
https://facet-emmen.op-shop.nl/3473/vanuit-de-reizende-roeg-hoek-papier-mache-vogels-knutselen/21-12-2022


 
 
Reis als vrijwilliger mee met de VoorleesExpress  
 
Wij zoeken medepassagiers die de VoorleesExpress laat groeien door gezinnen te begeleiden naar een rijker taalklimaat in 
huis.  
Met een uur per week kun jij ouders/verzorgers handvatten geven voor leuke taalactiviteiten en  bijdragen aan de 
taalontwikkeling van een kind. 
 
De VoorleesExpress ondersteunt Emmense gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die steuntje in de rug kunnen 
gebruiken bij het taalaanbod in huis. Door middel van voorlezen, (taal)spelletjes spelen en  talige activiteiten te 
ondernemen ontdekken ze, hoe leuk en gemakkelijk taal kan zijn. Als bonus breiden de kinderen hun woordenschat uit en 
ontwikkelen ze hun taalgevoel.  
 
Als vrijwilliger spreek je twintig keer af met een vast gezin op een samen af te spreken dag en tijd. Samen ga je op zoek naar 
leuke manieren om de taalontwikkeling te stimuleren.  
 
 
Wat doet een voorlezer? 
• Je ontdekt mét ouders hoe zij het taalaanbod in huis kunnen vergroten 
• Je  laat kinderen en hun ouders op een leuke manier kennismaken met interactief voorlezen, boeken en 
(taal)spelletjes 
• Je leest 20 keer een uur voor bij het gezin thuis. 
Daarnaast 
• Krijg jij begeleiding middels een korte training en een korte lijn met de projectleiders 
• Is er regelmatig gelegenheid om met andere voorleesvrijwilligers in gesprek te gaan en tips en ervaringen uit te 
wisselen.  
• Krijg je een abonnement van Facet om onbeperkt het gezin te kunnen voorzien van heerlijke boeken 
 
Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Anouk of Karlijn, projectleiders VoorleesExpress van 
Facet via voorleesexpress@facet-emmen.nl 
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KIEKJES UUT COMPAS - Weet jij waar dit is? 
 

 
Foto: Jolande borger-Tijmensen 

Weet jij waar deze bijzondere paddenstoel staat in Emmer-Compascuum? 
 

- In de volgende uitgave, het antwoord. 
Antwoord vorige uitgave: De visvijver van Emmer-Compascuum – Erg leuk om eens rond te wandelen. 

 
 

MIJN HUISDIER(EN) en IK 
 

Ben jij ook zo gek op je huisdier en willen jullie ook in het krantje staan? 
Mail dan een foto van jou en je huisdier met een korte samenvatting naar de redactie. 

 
Voor de aftrap van deze rubriek, deze keer de hond Spike en ik. 

Spike is de “waakhond” van JD Kringloop en momenteel nog de profielfoto van onze facebook pagina “Ons Compas” Online. 
Spike is een vrolijke, lieve mannetjes labrador en word op 12 november 4 jaar!  

We zullen hem lekker verwennen op deze dag. 
 

  
  



 

Buurtvereniging/EOP   info@emmererf.nl 

 

 

Veur mekaar Emmererf 

 
 
Veur mekaar emmererf is een initiatief van buurtvereniging Emmererf om eens per maand elkaar te ontmoeten op vaste 
tijdstippen in de Stobbe. We willen dan gezamenlijk eten en daarna een gezellige middag organiseren. We eten om 12.00 
uur en  ronden de middag af rond 16.00 uur. Voor wie ? We willen niemand uitsluiten. Iedereen die een gezellige middag 
kan waarderen is welkom. We zijn geen ouderensoos of seniorenclub. Kortom we willen er voor elkaar zijn.  
 
Op de achterkant van dit blad kunt u zich aanmelden voor deze activiteiten. Als u zelf niet mobiel bent zijn er een aantal 
vrijwilligers die u thuis ophalen. Ook dat kunt u aangeven op de achterkant van dit blad. 
 
Het programma tot einde van het jaar: 

Donderdag 22 december 2022: 

De inmiddels traditioneel geworden kerstbrunch staat dan op het programma.  
’s Middags gaan we met zijn allen naar Intratuin.  

Vervoer wordt geregeld. Ook voor mensen die niet mobiel zijn. 
 

Werkgroep “Veur mekaar Emmererf”. 

 

Deelname formulier “Veur mekaar Emmererf” (of bel). 

Omdat we moeten weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we u zich op te geven voor deelname. Ook vragen 
we een kleine bijdrage.  

Als u niet zelf in staat bent naar de Stobbe te komen halen we u op. Als u geen vlees eet kunt u dat aangeven. Als u zich al 
heeft gemeld hoeft dat niet opnieuw. 

Naam   

Straat en huisnummer   

Telefoon   

Email   

Ik wil gehaald worden   

Ik ben vegetariër   

    Aantal 

22-dec (12.00) Kerstbrunch € 5,00 pp   

22-dec (14.00) Bezoek Intratuin gratis pp   

15-dec Busreis kerstmarkt duitsland ??? pp   

 

De busreis naar duitsland is nog een idee. We willen de belangstelling inventariseren. Consumpties in de Stobbe kosten 1 
munt. Munten van Emmererf kosten 1,50 euro per stuk. Munten kunnen altijd weer worden ingeleverd.  

inleveradressen 

Anny de Groot Nora Bakker de Stobbe 

Kanaal A nz 118  Kanaal B zz 174 Lange Kavel 50 
 

Als u na aanmelding toch bent verhinderd, verzoeken wij u dit te melden aan Anny de Groot op telefoon 06-38512741. 
Let op ! Als u zich al heeft aangemeld hoeft dat niet opnieuw ! 
 

mailto:info@emmererf.nl


 

Kleurwedstrijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  

 

Leeftijd: 

 
Lever je ingekleurde kleurplaat in voor 26 november 2022 bij JD Kringloop. 

Leeftijd deelname kinderen tot en met 12 jaar. De ingeleverde kleurplaten worden opgehangen in de winkel. 

 

Op 26 november worden de winnaars bekend gemaakt op de facebookpagina van JD Kringloop en kunnen ze de prijs ophalen in de winkel. 

Ook zullen de 2 winnende kleurplaten op de deur gehangen worden zodat iedereen ook zonder facebook kan zien wie de winnaars zijn. 

 

Print de kleurplaat uit of indien geen printer haal hem op bij JD Kringloop.  

Doe mee en maak kans op 1 van 2 JD Kringloop cadeaubonnen te waarde van  €5,- euro per bon. 

 

JD Kringloop, Westerdiep OZ 4,  Emmer-Compascuum  

www.facebook.com/jdkringloop  

Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. 


