
 

 
Uitgave 6: Door Jeroen Leenderts 

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

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

vrijdag 03 maart 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 
 
 

Algemeen spreekuur Sedna 
Heeft u vragen over financiën, relaties, opvoeding, 
(vrijwilligers)werk, school of mantelzorg?  
Stel ze tijdens het spreekuur in De Monden!  
Elke woensdag is er van 10:00 uur tot 12:00 uur 
algemeen spreekuur in de Deele, Spoel 151E in 
Emmer-Compascuum. 

 

 Helaas geen nieuws vanuit de kerken/ huisartsen 
dit keer. 
 
Wel komen er een hoop mensen in de 
aankomende 2 weken naar Emmer-Compascuum 
voor het carnaval. 
 
Wil je weten wat er allemaal te doen is rondom 
carnaval? Klik dan op de Link om naar de 
Kainbongel Courant te gaan 
 
Laten we “Ons Compas” positief op de kaart 
zetten. 
 
Ook staan er vele activiteiten op de planning, dus 
zet ze snel in je agenda. 
 
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. 
 
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/
https://www.onscompas.nl/wp-content/uploads/2023/02/kainbongel.pdf
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Kom naar de bieb! 
De nationale voorleesdagen 2023 zijn weer begonnen. 
In Facet -Emmer-Compascuum is het feest: de prentenboeken van de Prentenboeken Top-10 staan er en ook 
is er een tafel vol mooie boeken over vriendschap, feest en taart. 
Ook is er een peuterfeestje op dinsdag 7 februari van 14:15-15:15 uur.  
We gaan gezellig dansen samen. Kom je ook met je kindje? Er is nog plek!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef je kind op via deze link 
 

In de voorjaarsvakantie lekker spelen met lego in de Bieb: voor alle kinderen, geef je op via de Brede School. 
Maandag 27 februari 14:00-16:30 uur.  
 
 
 
 
Abonnement op de bibliotheek is gratis voor kinderen 

 
Een abonnement op de bibliotheek is gratis voor kinderen. Je kunt je kind opgeven tijdens openingstijden 
met bibliothecaris. En het leuke is: tijdens de Nationale voorleesdagen (tot en met 4 februari) krijgen 
kinderen van 0-6 jaar een mooie Maximiliaan Modderman van 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.   
 
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/ingang/activiteitenjeugd/3660/nationale-voorleesdagen-dansen-met-maximiliaan-modderman/07-02-2023
https://actiefinemmen.nl/27-feb-heel-veel-lego
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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 
 

   

PASFOTO'S NODIG?  
Dat kan bij mij, ALLEEN OP AFSPRAAK.  
In Emmer-Compascuum. De pasfoto's voldoen aan de eisen voor rijbewijs, ID bewijs, paspoort etc. 
Bel/app: 0613216458 
www.mischaspictures.nl 
   

De bingo begint om 19:30 uur. De 

zaal is open om 18:30. Wij spelen om 

levensmiddelen, geldprijzen en 

vleesbonnen. Voor meer informatie 

bel: 352754 of meld je aan en volg 

ons op Facebook 
 
www.facebook.com/BvDeViersprong 

 

http://www.mischaspictures.nl/
http://www.facebook.com/BvDeViersprong
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GEZELLIGE HONDENCURSUS  

Wil jij graag met jouw hond werken? 
Wij organiseren iedere week een gezellige 

hondencursus. 
Hierin wordt aandacht gegeven aan gehoorzaamheid, 

behendigheid maar bovenal plezier met jouw dier!  
De groep bestaat uit maximaal 6 personen. 

De lessen worden gegeven bij een overdekte 
accommodatie vlakbij de visvijver in Emmer-

Compascuum. 
Dagen en tijden in overleg. 

Wil je meer weten, mail dan even jouw wensen en 
telefoonnummer naar info@dushysdiamond.com 

Er wordt dan binnen 48uur contact met jou 
opgenomen over de mogelijkheden! 

 

 

mailto:info@dushysdiamond.com
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Wil jij ook gezellig met leeftijdsgenoten (10 – 15) even 
ontspannen in Emmer-Compascuum? 
 
Kom dan naar de activiteiten soos van het SCW. 
Gamen, relaxen, dansen enz. 
Elke vrijdagavond van 18:30 tot 21:30 
 
Kijk ook op http://www.facebook.com/scwactiviteiten 
 
Een gezellige ruimte binnen in de MFC de Deele 
Zien wij jou ook daar? 
Spoel 151, 7881 BN Emmer-Compascuum 

 

http://www.facebook.com/scwactiviteiten
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KIEKJES UUT COMPAS – Weet jij waar dit is? 
   

Deze prachtige putdeksel geeft Emmen als 
‘Vlinderstad’ weer. 
Waar oh waar is deze te vinden in Emmercompas? 
Stuur uw antwoord en naam naar onze redactie voor 
in de volgende editie!  
 

   

   

Antwoord vorige uitgave: Het nieuwe veld van v.v. CEC. 
  

Kom jij ze ook aanmoedigen?  
www.vvcec.nl   

 

   

MIJN HUISDIER(EN) en IK 
   

 

 

 

"Op de foto staat onze poes; Gaby. We hebben haar een jaar geleden opgehaald uit het asiel.  
In de zomer van 2021 zijn we, na 13 jaar onze lieve poes Bella verloren. Ze heeft een speciaal plekje 
in ons hart en daarom hebben we ook even gewacht om weer naar het asiel te gaan.  
In het begin moesten we erg aan Gaby wennen. Het is een heel ander poesje erg nieuwsgierig en 
ondernemend. Logisch natuurlijk, want net als mensen, hebben ook dieren allemaal een ander 
karakter.  
  
Maar ook Gaby hoort er nu helemaal bij. Ze is erg aanhankelijk en geniet van de aandacht van de 
kinderen. We hopen haar nog lang bij ons te hebben".  
  
Raymond, Anniek, Carlijn en Amber Foekens 
 

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. 

http://www.vvcec.nl/
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  www.garagedejonge.nl  

http://www.garagedejonge.nl/
http://www.garagedejonge.nl
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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…..in de wandelgroep met Gerrit zijn verhalen Door JBT 
 

Elke Maandag en Donderdagochtend gaat de wandelgroep in Emmercompas op pad om samen te genieten van onze 
prachtige omgeving. Om 8.00 uur treffen de wandelaars elkaar op 
het marktplein om samen gezond en gezellig in beweging te zijn. 
Vanaf daar loopt men naar ‘ Het Smokkelpad ‘ en gaat de route 
verder door Duitsland. Halverwege is er altijd een gezellige pauze 
bij het bakkertje in Rütenbrock. Even tijd om rust te nemen en 
eventueel een heerlijk kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. 
Tegen 11.00 uur is de groep weer terug in Emmercompas. Op zo 
een ochtend wordt er plusminus 17 km gewandeld. Alle leeftijden 
zijn van harte welkom en een basis conditie om een paar uurtjes te 
lopen is aan te raden. Sinds jaar en dag is de 83 jarige Gerrit 
Gravers uit Emmercompas de motor achter dit sportieve initiatief. 
Gerrit, geboren te Roswinkel, is als het ware een geoliede machine 
wanneer het gaat om sportief bewegen. Joggen maar ook 
racefietsen zijn naast de wandelochtenden de sporten die hij maar wat graag beoefend. Daarnaast is hij muzikant in 
hart en nieren. Dit uitte zich al in zijn jonge jaren. Toen de allereerste snackbar in de wijde omtrek zich vestigde in 
Roswinkel rond 1950 kwam daar een heuse jukebox te staan. Dat was voor een dubbeltje dikke pret! Nummers van 
Elvis Presley, Roy Orbison, Pat Boon en nog  vele andere deden Gerrit zijn muzikale hart sneller kloppen. Het zingen én 
gitaar spelen zijn nog steeds zijn lust en zijn leven. Opeens begaf zich er in die tijd een onbekende auto in het dorp. 
Deze bleek van een platenmaatschappij te zijn en men was daarvoor op zoek naar talent. Gerrit werd ontdekt en 
mocht een heuse LP maken! Deze zong en speelde hij vol met nummers van bovenstaande artiesten en deze plaat 
kwam natuurlijk in de jukebox van de snackbar in Roswinkel! Hij is er nooit wereldberoemd mee geworden maar 
telkens wanneer een klant zijn plaat uitzocht in de jukebox en deze door de snackbar schalde was er altijd een gratis 
puntzakje patat voor Gerrit! In het nu nog steeds mooie kerkje aldaar was toen zijn enige bijdrage aan de muziek 
tijdens de dienst zijn baantje als ‘orgeltrapper’. Mede daardoor  kon de organist het prachtige instrument tot leven 
brengen. Elk dubbeltje telde en was hard nodig daar zijn moeder oorlogsweduwe was en in haar eentje 3 kleintjes 
moest groot brengen. Zij was huishoudster in de pastorie en mocht tussen de middag met de kinderen aldaar van een 
lunch genieten. Om vervolgens door te gaan naar het volgende werk, die van aardappelen rapen.  
 
Gerrit begon als jonge man zijn werkende leven bij  bloedfabriek De AKU, nu nog steeds gevestigd in Emmercompas 
onder de naam Fresenius Hemocare. Deze maakt nu miljoenen sondevoeding zakjes per jaar die over de hele wereld 
gaan. Na 42 jaar daar zijn carrière te hebben volbracht kon Gerrit samen met zijn vrouw Annie gaan genieten van een 
welverdiend pensioen. Zij staan als 80 plussers nog steeds middenin het leven, gaan met hun tijd mee en kunnen door 
hun noeste arbeid en spaarzame leven ook nu volop genieten. Zo is Gerrit actief op Facebook en daar een graag 
geziene muzikant. Allerlei mensen van over de hele wereld contacten hem op Facebook  om samen live te zingen. En 
uit deze contacten volgt er zo nu en dan een gastvrije uitnodiging om op bezoek te komen. Zo zijn Gerrit en Annie al 
meerdere malen naar deze enthousiastelingen gevlogen en zijn er mooie contacten ontstaan.   
Nu brengen Gerrit en Annie graag de mooie zomers in hun geliefde Drenthe door in de vorig jaar aangeschafte cabrio, 
een jongens droom die uit is gekomen!  Zij zijn enorm trots op hun 2 kinderen en 5 kleinkinderen die zij altijd hebben 
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen om zodoende met inzicht en talent datgene te kunnen bereiken wat 
hun gelukkig maakt en in staat stelt om het gezin te onderhouden.  
 
Lijkt het u leuk om met Gerrit’s wandelgroep op pad te gaan? Deze staat elke Maandag en Donderdag om 8.00 uur bij 
De Kremerflat op het marktplein om te vertrekken. Met elkaars tempo wordt rekening gehouden. 
 
Kom op en doe mee!!!! Gezond& gezellig! 
 
Deelname is geheel vrijblijvend alleen de versnaperingen bij het bakkertje zijn voor eigen rekening. 
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Kijk voor de vele (kinder)activiteiten die worden georganiseerd op Actiefinemmen.nl/emmer-compascuum 

http://actiefinemmen.nl/emmer-compascuum
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Hoera, Emma Hindriks is op  
30 januari 65 jaar geworden.  
Namens o.a. Fred Schoofs, (alsnog) 
gefeliciteerd! 
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EMMER-COMPASCUUM: DIER IN HET VIZIER 

   

De egel 
 
In Emmercompas scharrelen er hier en daar ook egeltjes rond. 
Meestal ’s avonds laat of ’s ochtends vroeg laten zij zich zien 
en zijn op zoek naar water en voedsel. 
Het zijn nuttige diertjes die naast huisjes slakken ook muisjes 
eten. Een volledige natuurlijke kringloop.  
Het is ontzettend leuk om ze te observeren en te luisteren 
naar de grappige geluidjes die zij maken! 
Helaas is ook de egel een uitstervend dier. 
Maar……. dit is nog te voorkomen en zij hebben daarom uw 
hulp hard nodig!!!!! 
Ga voor meer info over de egel en een gratis egelhuisje pakket 
naar http://www.natuurmonumenten.nl 

 

 
 
Wenst iedereen een gezellig carnaval toe. ALAAF!!! 
 
Heb jij geen kaartje kunnen krijgen voor vrijdag 17 februari, dan maak je nu kans op 2 kaartjes. 
Ga naar www.facebook.com/jdkringloop, like onze pagina en geef een reactie onder ons bericht voor de kaartjes. 
De winnaar word op zaterdag 11 februari bekend gemaakt via onze Facebook pagina. 
 
 

   
Drentse winterkost 
 

 
 

Ingredienten 4 personen 
750gr (voorverpakte?) krielaardappeltjes, 500 gram gehakt (naar 
keus), 500gram spruitjes, 1 el mosterd, zout, peper teenknoflook, 
thl paprika poeder, potje creme fraiche, pakje spekreepjes 

Voorbereiding 
Kneed het gehakt met de mosterd. Draai er vervolgens balletjes 
van, van ongeveer 2 cm doorsnee. 
Maak de spruitjes schoon. 
Laat de spruitjes in voldoende water een minuut of 10 koken. 
 
Bereidingswijze 
Bak nu de gehaktballetjes mooi gaar en bruin. Haal de balletjes 
uit de pan en bak hierin de spekjes uit tot ze lekker knapperig 
zijn. Haal ook deze uit de pan en bak dan de aardappels in het 
spekvet lekker bruin met peper en zout en de paprikapoeder en 
de teen knoflook er boven uitpersen. Voeg dan de 
gehaktballetjes, spekjes en uitgelekte spruitjes toe en bak alles te 
zamen goed door. Voeg op het laatst de creme fraich nog even 
door en klaar is je schotel met balletjes. 

  

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.facebook.com/jdkringloop


“GRENSOVERSCHRIJDEND” OP PAD MET BORIS    

 
Kijk en lees mee in deze nieuwe rubriek waar 
de trouwe, jonge viervoeter Boris u mee 
voert naar de mooiste plekken net over onze 
grens van EmmerCompascuum/Duitsland. 
 
Ditmaal staat er een stuk van het 
natuurgebied Internationaler Naturpark 
Bourtanger Moor-Bargerveen op de planning. 

Laat u zich niet misleiden, dit deel bevindt zich in Wesuwe.  
 
Er is veel om van te genieten, doch in dit jaargetijde nog kaal er valt veel moois te zien! 
 
Trek goede schoenen aan die tegen wat nattigheid bestand zijn, camera mee, paspoort op zak, 
want we zijn over de grens, eventueel een verrekijker en laat de stilte over u neerdalen tijdens deze 
heerlijke wandeling. 
 
Geniet van de vergezichten, neem de hond mee die hier buiten het broedseizoen seizoen (1 April 
t/m 4 Juli) lekker los mag en neem een kijkje bij het huisje waar u informatie ziet en leest over wat er 
zoal groeit en bloeit. Leg aldaar uw oor te luister bij de daarvoor bestemde hoorn of kijk verdekt 
opgesteld door de kijkgleuf of er dieren zijn die zich laten zien nu u buiten beeld bent.  
 
Deze prachtige trip start vanuit ons dorp via het smokkelpad de grens 
over,  hier komt u via KALKOVENWIJK WEST ZIJDE naar 
Schwartenberg, toets in uw routeplanner BIRKHAHNSTRASSE in 
WESUWE. Voordat u hier bent volgt  u alsmaar het kanaal totdat u 
linksaf kunt op de viersprong (waar het voormalig Vietnamees 
restaurant zat) de HEBELERMEERER STRASSE in. Deze weg 
volgen totdat u de BIRKHAHNSTRASSE aan uw rechterzijde kunt 
inslaan.  
Deze volledig uitrijden dan op de kleine 4 sprong ziet u een nieuwe 
asfaltweg links en rechts. Ga linksaf, stukje doorrijden en dan rechts 
het natuurpad/landweggetje oprijden tot u niet meer verder rechtdoor 
kunt. Vanaf daar stapt u uit op de plek waar er vele fraaie 
waterpartijen zijn. Ook kunt u gebruik maken van de genummerde 
wandelroutes die goed staan aangegeven. In feite kunt u geheel rond gaan langs de diverse 
wateren. Of deze juist in kortere blokken opdelen. Aldaar wijst het zich vanzelf.  
 

Heel veel wandel plezier!    JBT 

Uw foto’s zien wij graag op onze Facebook pagina! 
 

      

       
 


