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Uitgave 5: Door Jeroen Leenderts 

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

www.facebook.com/onscompas 
Volgende uitgave verwacht op: 

vrijdag 03 februari 2023 
 

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 
 
 

 DE BESTE WENSEN VOOR 2023!! 

  

 Het kan/mag nog net     .  

 
Ook dit jaar zullen wij u weer voorzien van het 
laatste nieuws uit de regio.  
 
En er staan weer een hoop evenementen op de 
planning zoals bijvoorbeeld de verlichte 
carnavalsoptocht en gezellige buurtverenigings 
avonden.  
 
Ook in de sport zijn alle "Corona beperkingen" 
nog steeds opgeheven dus gaan alle competities 
weer door. 
 
Kortom laten we ondanks de steeds hoger 
wordende prijzen toch genieten van wat er weer 
kan/mag worden georganiseerd. 
 
Heb je nieuws voor ons en/of mis je informatie in 
het krantje, geef dit dan aan ons door. Dan 
proberen we in de volgende uitgave het nog 
completer en aantrekkelijker te maken voor 
iedereen. 
 
Uiteraard blijven we onze service en acties zo 
lang mogelijk GRATIS aanbieden.  
 
Wil je ook een GRATIS advertentie plaatsen, heb 
je nieuws en/of bijvoorbeeld een verslag van een 
wedstrijd of evenement, stuur dit naar ons door 
(redactie@onscompas.nl) of geeft het af bij  
JD Kringloop op de Westerdiep OZ 4. 
 
Ook voor vragen, opmerkingen of tips kunt u ons 
bereiken. 
 
Voor nu in ieder geval veel lees/kijkplezier met 
deze 5e uitgave van Regiokrant "Ons Compas" 
Online. 
 
Notitie: een “fysiek inkijkexemplaar” van onze 
uitgaves zijn te lezen bij JD Kringloop  
(mag dus niet worden meegenomen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steun en koop bij de lokale ondernemers 

 

 

 

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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INZAMELING OUD PAPIER 

JAAROVERZICHT 2023 

   

Ophaaldagen  Ophaaldagen 
9-jan  16-jan 

27-feb  20-feb 

3-apr  17-apr * 

15-mei  22-mei 

26-jun  3-jul 

7-aug  14-aug 

18-sep  25-sep 

30-okt  6-nov 

11-dec  18-dec 

   

Route  Route 
Hoofdkanaal OZ en WZ  1e ged. Westerlijk Doorsnee 

Koppelwijk   Westerdiep OZ en WZ 

bouw  Kwartel  Schoollaan 

bouw  achter Aldi/sporthal  Bouw  Visvijver 

Kloosterweg  Runde NZ en ZZ 

bouw  achter de kerk  Gruinten 

Kalkwark  Schuttingslaan 

Bouw  De Meent  Kanaal B 

Oosterdiep OZ en WZ  Kanaal A 

Oosterlijke Doorsnee  Verbindingswegen 

  Middenweg 

  De Kavel 

  bouw Veenroede 

   

• Normaal zit er 6 weken tussen de ophaaldagen,  

bij zon- en feestdagen is er een afwijkende planning 

   

In de AREA afval-app staan, naast de grijze, groene en oranje containers,  
ook de ophaaldagen Oud Papier van vv CEC. 
vv CEC maakt gebruik van de service van AREA, maar de opbrengst is voor vv CEC. 
   

Brenglocatie container:  Parkeerterrein Sportpark De Runde 

Openingstijden:  Werkdagen: van 08:00 tot 18:00 uur 

  ’s weekends: van 10:00 tot 16:00 uur 
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Wegens groei van J&D Kitservice, zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar: 

                   Ervaren Kitters    of   iemand die het wil leren. 
Wij zoeken: 
*Iemand met praktisch inzicht en steekt graag de handen uit de            
     mouwen. 
*Je kunt nauwkeurig werken, zowel zelfstandig als in een team. 
*Je bent in het bezit van een rijbewijs B(E) 
 

Je kunt je sollicitatie mailen naar info@jendkitservice.nl of 
neem telefonisch contact op 06-11010021 
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Bij Facet-Emmer-Compascuum (de bibliotheek) kunt u terecht voor 
computer- telefoon en digitale vragen en activiteiten. En natuurlijk ook voor 
het lenen van boeken.  
 
Haak aan & Hobby mee 
 
Heb je een creatieve hobby en vind je het leuk om ideeën uit te wisselen en 
andere mensen te leren kennen? Neem je eigen project (bijvoorbeeld een brei-, 
haakwerk of knutselproject) mee en haak aan! 
 
Elke donderdagochtend van 11-12 uur kunt u in de bibliotheek aanschuiven bij Haak aan & Hobby mee. 
Kom vrijblijvend eens meedoen! Koffie staat klaar! 
 
 
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. 
 
 

• 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.   

 

Informatie over abonnementen: 
Een abonnement is voor kinderen gratis. Tot 30 jaar betaal je niets voor het lenen van boeken.  
Nieuw: Start abonnement voor 19-30 jarigen. Gratis abonnement waarmee je 12 boeken per jaar kunt 
lenen.  
Voor volwassenen kost een abonnement €52,--, of €4,75 per maand . Dat is een koopje als je bedenkt 
dat een boek al gauw 20 euro kost. Ook (de nieuwste!) tijdschriften kun u dan meenemen en bovendien 
kunt u gebruik maken van de online bibliotheek, waarin u e-books en luisterboeken kunt lenen, en de 
Tijdschriftenbieb-app. Daarnaast heeft u dan ook nog toegang tot vele gratis online cursussen! 
Bijvoorbeeld over Fotograferen, Je gezondheid en basiskennis BHV. 
Ook zijn er diverse databanken die u kunt raadplegen en de Filmbieb! Kijk op onze website 
 
Kunt u zelf niet langskomen? Bel dan voor de bezorgdienst. Hiervoor heeft u wel een abonnement 
nodig. 
 
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://www.facet-emmen.nl/word-lid-van-facet.html


 
 

Even voorstellen: De Vogelvrienden Crescendo 
  

De Vogelvrienden Crescendo is de vogelvereniging voor Emmer-compascuum 
en omstreken. De vereniging heeft ca 100 leden die zich bezig houden met 
volière vogels. 
Allemaal hebben ze deze vogels hobbymatig en voor het plezier en rust die het 
hun geeft. Deels worden deze vogels gehouden in volières waar kweken van 
jongen bijzaak is, weer een ander deel van de leden zijn er op gericht om gericht 
bepaalde vogels te kweken naar standaardeisen die er voor hun soort zijn.  

      
Turquoisine parkiet mutatie                         Lizard kanarie 
 
Een deel van onze leden doen ook mee aan vogelshows, waar hun vogels worden beoordeelt door 
keurmeesters. De prijzen die er te winnen zijn , zijn een oorkonde, medaille of beker. Het is dus vooral de eer 
dat het gelukt is om een vogel te kweken die de standaard dicht benaderd. 

      
Keurmester aan het werk            Kijkje op de show van de Vogelvrienden Crescendo. 
 
De meeste leden zijn lid voor het maandblad Onze Vogels uitgegeven door de NBvV, de bond waar de 
vereniging onder valt. Ook kan men als lid ringen bestellen bij de bond om de jonge vogels te ringen. Op 
deze ringen staat het kweeknummer van de kweker ,het jaartal wanneer de vogel geboren is en een 
volgnummer. Het ringen van vogels is voor sommige soorten verplicht. Ook is de administratie makkelijker bij 
te houden wanneer de vogels geringd zijn. 
 

      
Rijstvogel wit en goudvink, twee soorten die verplicht geringd moeten worden. 
 



De vereniging is er niet alleen voor leden die aan shows meedoen, meerdere keren organiseert de vereniging 
andere activiteiten. Zo organiseren wij 2x per jaar een kleine vogelmarkt, organiseren wij lezingen en 
voorzien wij onze leden enkele keren per jaar van een nieuwsbrief waarin de nodige informatie staat. 
De vereniging is lid van de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De bond zorgt er voor dan wij 
correcte ringen kunnen verkrijgen voor onze vogels. Voorziet ons van de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van wet en  regelgeving. Tevens zitten zij aan tafel met de betreffende ministeries om de belangen 
van onze hobby te behartigen. Alleen daarom al zou men als houder van een volière vogels al lid moeten zijn 
van een vereniging. Met meer leden staat men sterker om bepaalde zaken di onze hobby betreft beter te 
kunnen behartigen.   
 
Een deel van de leden doet ook mee aan vogelshow en 
doen dit doorgaans met veel succes. Meerdere leden zijn 
de afgelopen jaren op belangrijke shows in de prijzen 
gevallen. Zo zijn een 4 tal leden in 2019 op de wereldshow 
in Zwollen waar 25000 vogels waren ingezonden in hun 
klasse kampioen geworden.  
 

 
 
 
 
 
 
Marcel van Riezen,Alex Bos,Koos Seip en Henrico Heijne de 
wereldkampioen van de vereniging op de wereldshow in Zwolle 2019. 
Omdat er veel expertise en ervaring binnen de vereniging is kunnen 
de leden elkaar ondersteunen en voorzien van adviezen om nog 
meer uit hun hobby te halen.  De vereniging heeft ook een eigen 
website: www.devogelvriendencrescendo.nl hier kan men veel foto’s 
en informatie vinden over de vereniging. Ook op Facebook is de 
vereniging te vinden. Mocht men dus contact willen leggen met de 
vereniging kan dat via deze kanalen. Ook voor vragen over onze 
mooie hobby kunt u bij de vereniging terecht . 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Prachtrosella mutatie                                      Kleurgrasparkiet groen 
 
 

Alle foto’s van de vogels zijn van leden van de vereniging. 
De vereniging organiseert al hun activiteiten in dorpshuis de Foxel in Emmer-compascuum waar wij nu al 
meerdere jaren te gast zijn.  
 
Wij hopen u een keer te ontmoeten bij een activiteit van de vereniging. 
(advertentie) 
 

http://www.devogelvriendencrescendo.nl/
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EMMER-COMPASCUUM - De gemeente Emmen heeft er een nieuwe sportmogelijkheid bij!  
Vanaf nu is het mogelijk om de survivalrun te gaan ontdekken in Emmer-Compascuum.  
Daar is een trainingsbaan gebouwd die voldoet aan alle richtlijnen van de Survivalrun Bond 
Nederland. 
 
Survivalrun is een buitensport die hardlopen afwisselt met hindernissen. Je kunt de sport het hele jaar doen: 
zomer én winter! Het is een sport voor echte doorzetters die kracht, conditie, souplesse en techniek 
gebruiken om een survivalrun te lopen. Het is dus geen obstakelrun. Voor survivalrun heb je techniek nodig, 
anders haal je een wedstrijd waarschijnlijk niet.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Of zoek je nog een nieuwe uitdaging voor het aankomende jaar? Er zal vanaf 
2 februari 2023 een nieuwe beginnersgroep van start gaan onder begeleiding van 2 gecertificeerde trainers. 
De trainingsmomenten zullen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 11.30 zijn. 
En meld je je nu hiervoor aan? Dan betaal je de eerste maand helemaal niets en bepaal je daarna of je 
verder wilt met deze mooie sport! 
 
Wees gerust, je hoeft nog geen ingewikkelde technieken te kunnen voordat je begint. Tijdens  de trainingen 
maak je kennis met alle technieken die je nodig hebt om de sport te beoefenen. Minimum leeftijd is 14 jaar. 
Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.buitengewoon-buitensport.nl (advertentie) 
 

 
 

   

 
Kom nu snel kijken bij onze januari opruiming! 
  
Klaas Bijl Schoenen Speciaalzaak 
Hoofdkanaal W.Z. 32 
7881 AB Emmer-Compascuum 
 
Tel: 0591 - 351 787 
www.klaasbijl.nl  

 

 

  

http://www.buitengewoon-buitensport.nl/
http://www.klaasbijl.nl/
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KIEKJES UUT COMPAS – Weet jij waar dit is? 
   

 
   

Antwoord vorige uitgave: Sint Willehaduskerk, hoofdkanaal oostzijde 

   

MIJN HUISDIER(EN) en IK 
   

 

 

 
Hallo, 
 
Dit is Boris onze Oud-Duitse Herder.  
Wij hebben hem geadopteerd nadat de lieve vorige eigenaren niet meer voor hem konden zorgen. 
Hij was gewend om altijd los te lopen maar moet hier in de straat netjes aan de lijn. Dat is een 
uitdaging want hij loopt het liefs op alle  4Voeters af om te spelen. En mocht een andere hond dat 
niet willen dan draait hij zich om en loopt gewoon weg. Maar aan de lijn begrijpt hij dat nog niet 
helemaal. Gelukkig heeft hij veel vriendjes en gaan we er dagelijks op uit om km’s te maken in de 
natuur. Hardlopen of mee op de surfplank, zwemmen, apporteren,  hij is er dol op! Zo kan hij lekker 
zijn energie kwijt en trainen we diverse commando’s. Hij is enorm leergierig.  De kinderen uit de 
buurt zijn gek op hem en spelen graag een potje voetbal, daar krijgt hij geen genoeg van. Hij is een 
enorme knuffelbeer die elke dag liefde en enorm veel plezier geeft!  Jolande 
 

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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De kerstman op bezoek in Emmer-Compascuum 

 

Het was erg gezellig zaterdag 10 december bij 

JDKringloop en in het dorp met de kerstman.  

 

Vele zijn met de kerstman op de foto geweest, 

welke terug te bekijken zijn op de website en  

facebook-pagina van 

 Regiokrant "Ons Compas" Online. 

 

We hopen de kerstman ook in 2023 weer te zien. 

Zien we jullie dan weer? 

Hier onder een kleine impressie van zijn bezoek. 

   

 

 

 
   

          
   

       

   

(Georganiseerd door JD Kringloop en Regiokrant "Ons Compas" Online) 

http://www.jdkringloop.nl/
http://www.facebook.com/onscompas
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Klinkende champagneglazen, toasten op een goed jaar. 
Tijd voor een terugblik en een kijkje in de toekomst. 
 
Buurthuis de viersprong nodigt u zondag 8 januari 2023 
uit in ons buurtgebouw voor een nieuwjaarsdrink.  
Van 15.00 uur tot 20.00 uur is iedereen welkom in het 
buurtgebouw aan het westerdiep.  

Kom met ons het glas heffen op een gelukkig 2023. 
 

 

 
  www.garagedejonge.nl  

http://www.garagedejonge.nl/
http://www.garagedejonge.nl
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De uitslag van het “Mooist versierde dorp” is bekend!!!  
 
Gefeliciteerd allen. 
 
 
Straat: 
• 1e Prijs Wortelboerstraat, €50 
0,- JanJP waardebonnen en €150,- waardebonnen te besteden bij 
winkeliers aangesloten bij de ondernemersvereniging  
• 2e Prijs Knotwilglaan, €250,- Hubo waardebonnen te besteden bij 
winkeliers aangesloten bij de ondernemersvereniging  
• 3e Prijs (gedeeld) Middenweg, €100,- waardebonnen te besteden bij 
winkeliers aangesloten bij de ondernemersvereniging  
• 3e Prijs (gedeeld) 1e Koppelveenweg, €100,- waardebonnen te 
besteden bij winkeliers aangesloten bij de ondernemersvereniging  
 
Huis: 
Gedeelde 1e prijs: 
• Gruinten 15, €100,- waardebonnen  te besteden bij winkeliers aangesloten bij de 
ondernemersvereniging  
• 1e Koppelveenweg 59, €100,- waardebonnen  te besteden bij winkeliers aangesloten bij de 
ondernemersvereniging  
 
Uitreiking heeft op 27 december j.l. plaatsgevonden 
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Emmer-Compassie 
de voordeelpas voor  

Emmer-Compascuum 

---------------------------------- 
Gebruik de pas vol voordeel bij: 
   **Bouds-Inn 

   **Bijl modeschoenen 
   **Creatieve Decoraties Voor Jou 

   **Electroworld Gustin 
   **JD Kringloop 

   **Ploeg Rijwielcentrum 
   **Slingerwinkel 

   **Veltrop & Withaar 

---------------------------------- 
Volg voor het laatste nieuws 

Emmer-Compassie op Facebook! 
https://www.facebook.com/voordeelkaart 

 

    Voor de mooiste woondecoraties 
   en de leukste cadeautjes! 

 

Hoofdkanaal WZ 53 
https://creatievedecoratiesvoorjou.nl/ 
 
   
openingstijden: wo t/m vr 13.00 tot 17.00 
                                      za 11.00 tot 17.00  

   

De schaapskudde die je op deze foto ziet 

loopt in de bossen bij Exloo en is eigendom 
van Stichting Natuurlijk Odoorn. Deze 

afbeelding komt terug op diverse van onze 
landelijke woondecoraties. Benieuwd naar ons 

unieke assortiment? Bekijk het in de 

webwinkel of in de 
winkel bij Creatieve 

Decoraties Voor Jou. 
 

https://countrydeco.nl/    
 

 

 

https://www.facebook.com/voordeelkaart
https://creatievedecoratiesvoorjou.nl/
https://countrydeco.nl/
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Rubriek Bij Ons –  

Bij ons op School 
(Interview JBT) 

 
In ons dorp wordt er met veel enthousiasme uitgekeken naar de opening van de in aanbouw zijnde 
Openbare Basis School (OBS)  “De Mende”.  
 
Daar wordt hard gewerkt zodat in de loop van 2023 de deuren kunnen 
worden geopend voor alle kinderen.  Yvonne Gerdes is de 
locatiedirecteur van de fuserende scholen “De Meent” en “De Runde” 
die samen gaan in “De Mende”.  We geven de lezers graag een inkijkje 
in Yvonne’ s visie op het hedendaagse onderwijs en wat haar motiveert 
in haar vakgebied. 
 
Yvonne startte haar onderwijs carrière in Almere en kon al snel na haar 
afstuderen aan de slag met een eigen klas. De eerste 13 jaar deed ze 
ervaring op bij diverse soorten onderwijs. De rode draad hierin was haar 
gedrevenheid om elk kind tot zijn recht te laten komen, niet alleen de 
prestaties, maar ook de persoonlijkheid van de kinderen. Want gezien 
en gehoord worden is volgens haar de belangrijkste sleutel tot 
ontwikkeling op gebieden als zelfstandigheid meningsvorming, respect 
en vertrouwen.   
Al in de eerste jaren, tijdens het onderwijzen, was er de wil bij Yvonne om mee te denken over het 
beleid en volgde er de opleiding tot schoolleider.  
 
Na jaren buiten Drenthe te hebben gewerkt, besloot Yvonne om toch weer de seizoenen in het 
mooie Drenthe te gaan beleven en dichter bij familie en vrienden te gaan wonen en werken. Zo 
keerde Yvonne terug naar haar roots. Grootouders, oom en tante woonden in Emmer-
Compascuum, waar zij vaak op bezoek kwam. In de gemeente Emmen, vervolgde zij haar carrière 
als adjunct directeur om vervolgens over te stappen naar Emmer-Compascuum, waar zij als 
locatiedirecteur verantwoordelijk is voor “De Mende”.  Deze functie, in het dorp dat ze zo goed kent, 
biedt alle mogelijkheden om samen met het team van “De Mende” gelijke kansen voor elk kind in 
het onderwijs te creëren. Niet alleen het team, maar ook de kinderen en hun ouders worden op 
diverse manieren betrokken bij school, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
In het team is er gebrainstormd over het motto voor “De Mende”.  
Dit motto <Met vertrouwen en plezier mogen we samen groeien op onze eigen manier> zal in 
de gehele opbouw van het lesprogramma van de nieuwe school een belangrijke rol gaan spelen.  
 



Elk nieuw  schooljaar start met “De Gouden weken”. De kinderen bedenken dan samen met de 
leerkracht welke normen en waarden er belangrijk zijn, in de klas, in de school en buiten op het 
plein, om een open en veilige leeromgeving te creëren voor iedereen. Dat kan dan gaan over 
samen delen, overleggen, grenzen aangeven, zorgen voor elkaar, enz.  
 
Daarnaast zijn er algemene school- en pleinregels, weergegeven in rijmvorm,  zowel in het lokaal 
als op de gang opvallend en kleurrijk opgehangen. Zo blijven deze omgangsnormen steeds onder 
de aandacht en wordt er samen dagelijks mee gewerkt.  
 
In de loop van dit nieuwe jaar start er een leuk en leerzaam nieuw project, waarvoor zowel de 
leerkrachten en een aantal kinderen een cursus voor gaan volgen, genaamd “mediatoren”.  Hier 
wordt geleerd om volgens een stappenplan als mediator medeleerlingen in de klas te helpen. Deze 
mediatoren kunnen dan anderen helpen als er kleine ruzietjes, buitensluiting of andere problemen 
opspelen in de klas. Dit is allemaal onderdeel van een methode van onderwijzen, genaamd; “De 
Vreedzame School”,  waarbij “De Mende” zich heeft aangesloten, zodat er veel aandacht is voor de 
sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
 
Bij “De Mende” wordt er gedifferentieerd les gegeven. Differentiatie is de wijze waarop een 
leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat en daarop zijn of haar onderwijs afstemt. 
Kinderen van soms verschillende niveaus volgen samen diverse vakken. Tijdens deze lessen zijn er 
instructiegroepjes om net dat beetje meer aandacht te geven aan de leerlingen die dat nodig 
hebben, passend bij hun tempo en niveau. Of leer je juist wat sneller en heb je tijd over, dan volgt er 
verdieping van de leerstof. 
 
De onderwijsresultaten van “De Mende” worden zorgvuldig bijgehouden en elk kwartaal zijn er 
gesprekken hierover met als doel te evalueren of de resultaten nog op schema liggen, of dat er 
bijgestuurd dient te worden. Vanuit de O.O.E. het Openbaar Onderwijs Emmen, wordt om het jaar 
de tevredenheid onder de ouders onderzocht, hoe ze aankijken tegen de gang van zaken op 
diverse gebieden op school. Ook alle kinderen vanaf groep zes mogen dit onderzoek invullen, je 
komt dan te weten wat goed loopt en wat voor verbetering vatbaar is. Vervolgens komt er indien 
nodig een plan van aanpak om de verbeterpunten te bewerkstelligen. Zo blijft de school kritisch naar 
zichzelf en haar leerdoelen kijken. Op deze wijze wordt er continu een vinger aan de pols 
gehouden, om een fijne basisschool periode te creëren waar binnen de kinderen kunnen werken 
aan een brede ontwikkeling.   
 
Yvonne heeft diep respect voor hoe de teams bij “De Mende” dit weten vorm te geven.  
 
Yvonne kijkt met veel plezier terug op haar eigen basisschool tijd. Lieve meesters en juffen die op 
een leuke, creatieve en soms wat eigenzinnige manier vorm gaven aan de lessen en ontwikkeling 
van de kinderen. Dat hield ook in niet altijd in het klaslokaal blijven, maar tezamen de wereld in om 
te ontdekken en te leren. Op basis van deze inspirerende leeromgeving heeft zij een vriendschap 
voor het leven gesloten, met haar basisschool vriendinnetje, zij zijn nog altijd beste vriendinnen en 
wonen nu zelfs in dezelfde wijk.  
 
Hopelijk kunnen de leerlingen van “De Mende” dankzij de inspirerende leeromgeving die het team 
heeft gecreëerd, op hun eigen manieren met plezier en vertrouwen samen groeien en ook zulke 
vriendschappen opbouwen. 
 

 
Foto’s bouw  van 06-01-2023 

 

 
www.obs-mende.nl 

http://www.obs-mende.nl/
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MaHeMu geeft een nieuwe betekenis aan schoon 
 
Er zijn veel schoonmaakbedrijven en dat weet Marjolein 
Mulder ook. Maar toch weet Marjolein zich te onderscheiden 
van de rest met haar 5-sterren schoonmaak aanpak. Met meer 
als een decennium aan schoonmaakervaring in de private 
sector is ze nu voor zichzelf begonnen en is ze beschikbaar 
voor uw opdrachten. Bouwoplevering, specialistische klussen, 
glazen wassen, opruimen na een feestje, ze doet alles met 
een persoonlijke touch. 
 
Oog voor detail 
Is schoon echt schoon, of ziet het er alleen schoon uit? Met 
oog voor detail pakt Marjolein haar opdrachten aan. Geen 
verborgen vuil en er wordt niets onder het tapijt geveegd. Niets 
is zo fijn als dat alles weer fris ruikt en schoon is. Bij een van 
haar recente opdrachten moest de ruimte stofvrij worden 
opgeleverd klaar om de vloer te leggen. Nadat ze was 
vertrokken lag er geen stof meer, blonk de keuken en was ook 
het toilet, wat door de werklui in verschrikkelijk staat was achter gelaten, weer lekker schoon. Dit is 
het oog voor detail dat de klant net dat extra fijne gevoel geeft. Net even die stap extra, zonder hier 
direct extra kosten voor in rekening te brengen. Dat noemen wij 5-sterren schoon. 
 
Gevoel voor wat wordt gevraagd 
Als Marjolein een offerte maakt bekijkt ze goed wat nodig is om de klus perfect op te leveren. Hierbij 
gaat ze uit van wat de klant als prettig ervaart. Dit gaat verder dan het schoon opleveren van een 
vieze badkamer, als de badkamer schoon is, maar de gang er naartoe nog vieze voetstappen heeft, 
dan is het gevoel alsnog niet prettig en ontspannen. Hier zit de kracht van Marjolein, ze weet wat 
nodig is om de opdrachtgever een ontspannen gevoel te geven als de klus is opgeleverd. Natuurlijk 
proberen we dat zo goed mogelijk in de offerte naar voren te laten komen, maar voor sommige 
dingen moet je gewoon vertrouwen op de jaren ervaring.  
Wilt u kennis maken, of heeft u een klus die wat extra aandacht nodig heeft?  
Kijk dan snel op www.mahemu.nl , stuur uw vraag naar marjolein@mahemu.nl  
of bel op 06-48074405 

 
Haar diensten:  

 

 
 

• Opleveringsschoonmaak 

• Schoonmaakonderhoud 

• Glasbewassing 

• Voorjaarsschoonmaak 

• Opruimklussen 

• Specialistisch reinigen 

• Rolluikenreiniging  

 

(Advertentie) 

 

http://www.mahemu.nl/
mailto:marjolein@mahemu.nl
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Geef je kind op voor “Dans” via deze link 

 
Zaterdag 14 januari 2023 hebben wij voor de kinderen van de 

basisschool een gezellige nieuwjaars kinderbingo met leuke prijzen. 
Het begint om 14.00 u en is om 16.00 afgelopen. 
Voor de kinderen die nog niet zelfstandig kunnen bingoen vragen we 
of er een begeleider mee komt die hen daarbij wil helpen. 
De kosten van deze middag zijn € 3,00 voor leden en niet leden €4,00 
Dit is inclusief de bingo wat lekkers en een nieuwjaarsdrankje. 
DUS TOT ZATERDAG 14 JANUARI IN HET BUURTGEBOUW AAN 
HET WESTERDIEP. NEEM JE BUURTKINDERTJES OF VRIENDJES 
MEE NAAR DE NIEUWJAARSKINDERBINGO!! 

https://facet-emmen.op-shop.nl/ingang/activiteitenjeugd/3660/nationale-voorleesdagen-dansen-met-maximiliaan-modderman/07-02-2023
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EMMER-COMPASCUUM: DIER IN HET VIZIER 

   

De eekhoorn is weer gesignaleerd in ons dorp! 
 
Dat was de kop op ons Facebook bericht. 
 
Maar dit zijn niet de enige dieren die zijn gespot door onze lezers.  
Zo ook diverse reeen aan de Maatschappijweg. Of de konijn/haas aan de Rundedal. 
 

 
Bij De Rundedal 

 
Aan de Streng 

Aan de Koppelwijk Westzijde 
en Hoofdkanaal Oostzijde 
scharrelen zij rond en klimmen 
langs de dikke stammen van de 
bomen.  
 

   

         NieuwjaarsMatinee.          
Na een geweldig succes is het zondag 15 januari 2023 weer zover!!! 
Erwin Weitering & Sandra hun tweede ZONDAGMIDDAG-

MATINEE              deze editie is een NieuwJaarsMartinee met een 

lekker hapje en drankje. Dit wil je niet missen!! 
 
Zondag is altijd een beetje luie dag en voordat je het weet heb je de 
hele dag in je pyjama op de bank liggen Netflixen. Niets mis mee, maar 

soms is leuker om de deur uit te gaan.       

 
Deze 2e editie met de volgende gastartiesten Janneke de Roo en 

Jogchum Schuur        

 
U bent deze zondagmiddag welkom van 16.00 uur tot 20.00 uur. In 
buurtgebouw BV de viersprong te emmercompascuum.  
 
Kantine is deze middag gewoon geopend dus u kan gewoon genieten 
van een kopje koffie of iets anders te drinken zelfs iets uit de frituur is 

mogelijk!!! (wel voor eigen rekening) en dat met live muziek.       

Wij verheugen ons op uw komst! 
 

Wees welkom en kom gerust even binnen in BV de viersprong.  

De koffie staat klaar!!!       Gratis entree!! 
 


