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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. 

 

Griepvaccinatie: Op 21 november hadden we de 

griepvaccinatie actie op de praktijk. Doordat het 

weekkrantje helaas niet meer verschijnt (en niet iedereen 

nog op de hoogte is van “Ons Compas”Online) kan het zijn 

dat u dit niet wist. 

 

Iedereen die in aanmerking komt, kan deze alsnog halen. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u in de 

praktijk zonder afspraak binnenlopen om 11:00 uur en 

14:00 uur. Mocht  u toch deze vaccinatie al gehaald 

hebben kunt u dat ons laten weten zodat wij het kunnen 

noteren in uw dossier? 

  

 
Dit was 1 van de kerststallen van 2019. Waar veel mensen 

aan meegewerkt hebben. Het zal nu weer te zien zijn maar 

op een heel andere wijze.  

 

Grote kerststallententoonstelling met kleine en grote 

stallen ook uit verschillende landen. Kom kijken om de 

sfeer van kerst te proeven en te voelen. Welkom in 

sfeervolle R.K Willehaduskerk Hoofdkanaal O.Z. 83 in 

Emmer Compascuum.  

 

Vanaf 25 december tot en met 8 januari elke middag 

geopend (behalve oud en nieuw) van 14.00 uur -16.30 uur. 

Extra avondopening donderdag 29 december en 

donderdag 5 januari van 18.30 uur tot 20.30 uur.   

Gratis entree.  

 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:redactie@onscompas.nl
http://www.onscompas.nl/
http://www.facebook.com/onscompas
http://emmer-compascuum.protestantsekerk.net/
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21180
http://www.baptistengemeentedehaven.nl/
http://www.mariahertoginvandrenthe.nl/
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Sinterklaas is weer uit het land en Emmer-Compascuum krijgt bezoek van "de kerstman".  
Kom jij ook zaterdag 10 december langs? 

 
De kerstman start bij JD Kringloop en zal bij goed weer richting het marktplein lopen en weer terug.  
Ook Regiokrant OnsCompas Online zal erbij aanwezig zijn om foto's te maken, welke later online te 

zien/downloaden zijn. 
 

 

 

 

Rebus – Wat staat hier? 
 

  

 
 

 

 

https://www.facebook.com/onscompas
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Extra koopavond bij JD Kringloop. 

 

   Donderdag 15 december 2022. 

      van 18:00 tot 20:00 uur 
JD Kringloop, Westerdiep OZ 4, Emmer-Compascuum 

Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag  

            van 10:00 tot 16:00 uur 
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Drie maal “Alaaf!” uit Kainbongelstad! 
  

 
 

 

Vrijdagavond 18 november j.l. was het zover.  

De Prinsenwisseling in Kainbongelstad/Emmercompascuum op Prinsenbal 2022. Na drie jaren van regeren, als gevolg van 

corona, was de tijd aangebroken dat Prins Kevin de eerste en Adjudant Stephan de eerste gingen afzwaaien. Helaas kon 

Adjudant Stephan hier door omstandigheden niet bij zijn. Onder ceremonieel vertoon werd Prins Kevin van zijn ambt 

ontheven. Maar toen ontstond de hamvraag: “wie gaat de Septer zwaaien over Kainbongelstad voor komend Carnaval 

seizoen”? De menigte werd niet lang inspanning gehouden. Met feestelijke en opzwepende muziek, onder leiding van 

dweilorkest “Les Miezerables”, werd het nieuwe Prinsenpaar de feesttent binnen gehaald. Door de drukke menigte werd 

pas op het podium voor iedereen duidelijk wie zouden regeren over Kainbongelstad. Voor Carnaval seizoen 2022 – 2023 zijn 

dat Prins Niek de eerste en Adjudant Erwin de eerste geworden. Maar beide heren zullen ondersteund en begeleid worden 

door twee hofdames, Hofdame Yonina en Hofdame Danique. Na de bekendmaking en felicitaties ging het feest nog even 

door met niemand minder als Snollebollekes en Dj Roy. Kortom het was een prachtig en gezellig feest. 

 

https://cv-dekainbongels.nl  

 

  

https://cv-dekainbongels.nl/
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Gezellige kerstverlichting en kerstboom op het marktplein 

 

     
 

Dit jaar heeft de “feestverlichting commissie” van de Ondernemersvereniging Emmer-Compascuum er voor gezorgd dat 

het dorp er weer gezellig uit ziet. De leden van de ondernemersvereniging worden bij deze dus ook bedankt voor o.a. 

hun financiele bijdrage in het afgelopen jaar! Benieuwd naar wie er zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging en 

wat ze allemaal nog meer doen in/voor het dorp?  

Kijk dan op https://www.ondernemersvereniging-ec.nl onder het kopje leden. 

 

Uiteraard kon dit niet zonder de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen om alles op te hangen en te plaatsen. 

Allemaal bedankt en het resultaat mag er wezen! 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.ondernemersvereniging-ec.nl/
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Kerstmenu 

 
Neem 50 gram verdraagzaamheid 

en anderhalf ons vrede. 

Vermeng dit met wat goede wil 

en dan maar lekker kneden. 

 

Doe er ook wat humor bij 

want zonder humor, 

ik zeg het maar even, 

kan een mens niet leven 

 

Een flinke scheut gezond verstand, 

mag zeker niet ontbreken. 

Een beetje lol, dat kan ook best 

een lepel, afgestreken. 

 

En dan nog een speciale tip: 

Garneer de hele zaak 

met vriendschap 

dat geeft de juiste smaak. 

 

Bij voorkeur warm serveren, 

iedereen zal het waarderen! 
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Onze nieuwe folder is uit!!  
 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 !!!  
 
Marskramer/ Top1Toys/ By Karin 
Runde z.z. 113 
7881 HR Emmer-Compascuum  
  
Klik hier voor de folder 

  

  

Het Emmer-Compassie  
de voordeelpas voor Emmer-Compascuum 

Te gebruiken bij: 

 *Bijl schoenen              

*Boud’s Inn 

*Creatieve Decoraties Voor Jou                    

*Electroworld Gustin                
   

*JD Kringloop 

*Ploeg Rijwielcentrum 

*Slingerwinkel 

*Veltrop & Withaar 

https://onscompas.nl/wp-content/uploads/2022/12/Marskramer.pdf
https://onscompas.nl/wp-content/uploads/2022/12/Marskramer.pdf
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Onderhoud bij de visvijver 

 

Afgelopen week is er in opdracht van Het Waterschap door 

hoveniers van de Gemeente Emmen onderhoud gepleegd 

bij De Visvijver.  

 

Langs de wieke moest er flink gesnoeid en ook wat gekapt 

worden. Zodat de wieke open blijft en er weer volop licht 

en ruimte is voor nieuw groen en diversiteit.  

 

Een enkele voorbijganger had het geluk om wat 

boomschijven en stammetjes mee te mogen nemen ter 

kerst decoratie. 

 

 

 

Foto’s    

 

 

 
 

 



 

 

OUDJAARSDAG DONDERDAG 31 DECEMBER 

Gaan wij weer oliebollen/krentenbollen/appelbeignets en spekkedikken 

voor jullie bakken. 

Je kan je bestellijst met contante betaling inleveren bij Sandra aan de 

Bargweg 23 of in de brievenbus van ons dorp Esdoornlaan 5 ,bestel op tijd 

want op is op 

 

 product                       prijs                      aantal            bedrag 

oliebollen            10 voor €5,00            .........             € 

krent/rozijnen      8 voor €5,00             ………              € 

appelbeignets      8 voor €5,00              ………..            € 

spekkedikken       11 voor €5,00            …………           € 

je kan je bestelling op 31 december ophalen vanaf 10.00 uur bij 

buurtvereniging Ons Dorp Esdoornlaan 5 

 

voor info kun je bellen met Sandra tel; 06 46615854 
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Slagerij Veenhoven  

Runde N.Z. 100, 7881 JK Emmer-Compascuum 

www.slagerijveenhoven.nl  

Klik hier voor onze kerstfolder. 

  
 

Helaas is ten tijde van deze uitgave “de lichtjes route” nog niet bekend, maar overal in de wijken zijn ze druk bezig met het 

versieren. In de volgende uitgave zullen we meer foto’s plaatsen van het “mooist versierde kerstdorp”. 

 

 

http://www.slagerijveenhoven.nl/
https://onscompas.nl/wp-content/uploads/2022/11/Kerstfolder.pdf
https://onscompas.nl/wp-content/uploads/2022/11/Kerstfolder.pdf
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Expositie 22 Vrouwkje Rink en Ina Davids 
 
Op 17 december wordt er een nieuwe expositie geopend bij Galerie Beeldbrengers in Emmer-Compascuum. Tot en met 5 februari 
2023 zijn er schilderijen van Vrouwkje Rink-Doek te zien en kunstige sieraden, gemaakt door Ina Davids. 
 
Vrouwkje Rink-Doek tekende als kind al graag. Ze volgde een teken- en schildercursus van de NTI toen ze nog maar 14 jaar oud was. Die 
bevatte een complete anatomie-tekenopleiding. Ook later volgde ze nog cursussen. Ze heeft goede herinneringen aan de 
schilderweekends bij Trijntje en Jan Muis in Dwingeloo. Ook leerde ze veel van Jan van der Horst die in 1990 de Nachtwacht op ware 
grootte naschilderde. Nu geeft Vrouwkje zelf alweer meer dan 25 jaar schilderlessen aan huis. Ze woont in Zwartemeer. 
 
Ina Davids heeft na de middelbare school een opleiding tot etaleur gevolgd en volgde daarna nog allerlei cursussen op creatief gebied. 
Ze schildert niet alleen, maar maakt ook sieraden die kunstwerkjes zijn. Zoals de unieke kettingen waarin ze stukjes drijfhout verwerkt. 
In deze expositie zie je haar kettingen, armbanden en oorbellen. Ook Ina geeft schilderles en creatieve workshops aan huis, in Nieuw-
Amsterdam. 
 
De expositie wordt op zaterdag 17 december om 14.00 uur geopend. De exposanten zullen dan aanwezig zijn om iets over hun werk te 
vertellen. Bezoekers zijn van harte welkom.  
 
Elke acht weken wordt er bij Beeldbrengers een nieuwe expositie ingericht. Beeldbrengers wil graag het werk van kunstenaars uit de 
regio zichtbaar maken, ruimte bieden voor kunstzinnige activiteiten en het ontwikkelen van creatieve talenten. Er worden workshops en 
lezingen gehouden. Daarnaast zijn er inspirerende boeken, spellen en materialen in de galeriewinkel om zelf creatief mee aan de slag te 
gaan. 
 
Galerie Beeldbrengers is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur (gesloten op 25 december en 1 januari). Adres: 
Oosterdiep westzijde 7A, 7881 GK Emmer-Compascuum (centrum). Er is ruim parkeergelegenheid achter het gebouw. 
 
Meer informatie is te vinden op de website  http://www.beeldbrengers.nl 

 

  

http://www.beeldbrengers.nl/
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    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  
    

 

www.klaasbijl.nl 

  

 

 

 

 
  

 

  

http://www.klaasbijl.nl/
http://www.creatievedecoratiesvoorjou.nl
http://www.klaasbijl.nl
http://www.klaasbijl.nl
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Kerst knutsel ideeën voor tijdens de vakantie 
 

     
 

     
 

     
 

Wat ga jij voor leuks maken tijdens de vakantie? 
Stuur je leuke creaties door naar de redactie. 
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LR & PC de Runderuiters 

Westerdiep WZ 122, Emmer-Compascuum 

www.runderuiters.nl  

 

   

   

   

   

  

 

  

http://www.runderuiters.nl/
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Afgeschreven boekenverkoop en activiteiten bij Facet  

(Bibliotheek in de Deele) 

Vanaf maandag 12 december 11 uur is er weer verkoop 

van afgeschreven boeken! Op maandag, woensdag en 

donderdag kunt u vanaf 11 uur terecht om te snuffelen 

tussen de tweede-kans boeken.  
Reizende Roeg-hoek Bij Facet Emmer-Compascuum 

* 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. 
Wilt u hulp bij het werken met de computer?  

• Werken met uw DigiD  

Regelmatig is er de vierdelige cursus DigiD, wat kan ik er mee? in de bibliotheek.  

Heeft u belangstelling, geef dit dan aan in de bibliotheek. 

• 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.  

 
Openingstijden FACET 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/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
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KIEKJES UUT COMPAS - Weet jij waar dit is? 
 

 
Foto: JBT 

 
Weet jij waar dit staat? 

- In de volgende uitgave, het antwoord. 
 

Antwoord vorige uitgave: De bijzondere paddenstoel staat aan de Kalkwark WZ. Mooi om eens te bekijken. 
 
 

MIJN HUISDIER(EN) en IK 
 

Dit is onze lieve Bailey! Ik ga graag met hem spelen 

op de trampoline en samen stoeien. Hij is de liefste 

hond van de wereld en doet niemand kwaad. We 

lopen veel door onze buurt en daar heeft hij 

allemaal vriendjes. Wat ook heel leuk is om samen 

met Oud Duitse Herder Boris en zijn baasje 

oefeningen te doen want zij willen graag leren! 

Groetjes Donovan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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Kerst thuis in EmmerCompas 
 

Toen wij diverse mensen uit het dorp vroegen hoe zij de kerstdagen gingen vieren, kregen wij onderstaande reacties. 
 
 

“Dit jaar vieren mijn man en ik de 1e Kerstdag  voor ' t eerst sinds we samen zijn,  met z'n tweeën. Dat geeft mij een vreemd 

gevoel, omdat Kerst voor mij een "familefeest" is. Nu zal het uit een lange wandeling met de honden bestaan, lekker bij de 

kachrl tv kijken en met z'n tweeën een Kerstdiner in elkaar zetten en opeten. De 2e Kerstdag gaan we met de kinderen uit 

eten, bij thuiskomst de cadeautjes uitpakken en een spel spelen. Vrolijke groeten Metje K.” 

 

“Wij vieren kerst met de kinderen en natuurlijk de hond, met cadeautjes onder de kerstboom.  

Yvonne v Z” 

 

“Wij vieren het dit jaar in tenerife maar maak het wel weer gezellig in huis. Gea.H” 

 

“Met twee dochters in de horeca is het lastig plannen maar het is toch gelukt!  

Kerst begint bij ons van te voren al: voorbereiden van het eten, race voor de cadeautjes en…… bakken van 

Worstenbroodjes. Beide Kerstdagen een uitgebreide brunch, 1e Kerstdag grillen en pizzaretten met gezin en aanhang, dan 

pakken we ook de cadeautjes uit. Lekker Kerstfilms kijken, en vooral lekker ongedwongen doen waar we zin in hebben…… 

Marianne S.” 

 

 

 

 

 
Kiekeboe! Dit is onze  Boxador Boef. 

Een kruising Boxer/Labrador. Ook even 

op de foto voor de mooie kerstboom! 

Zij is heel zachtaardig en razendsnel. 

Een heerlijke knuffelkont en leeft zich 

in de prachtige natuur in en rond ons 

dorp helemaal uit. Puur genieten! Fijne 

kerst allemaal   

 
 

 
Kerst knuffel van onze lieve Hovawart 

Soof! 

 
Knuffel en poot van Bailey als 

kerstpuppy  Groetjes Donovan 

   

 

  



 


