
 

 
Uitgave 7: Door Jleenderts en JBT 

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

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

vrijdag 07 april 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. 

 

  
DE PRAKTIJK VAN DR EDGAR IS IVM VAKANTIE 
GESLOTEN VAN 18 MAART T/M 2 APRIL 
 
IVM DE DRUKTE OP DE HAPEC VERZOEKEN ZIJ U 
ALLÉÉN VOOR DRINGENDE GEVALLEN CONTACT 
OP TE NEMEN ! TELNR; 0591-519400 
 
EN VOOR HERHAALRECEPTEN KUNT U BIJ UW 
EIGEN APOTHEEK TERECHT. 
 
 

 
 
Klik hier voor een stemwijzer van Drenthe 
Weet waar je op stem! 
 

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://drenthe.stemwijzer.nl/
https://drenthe.stemwijzer.nl/
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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. En voor activiteiten!  
 
Kleuteractiviteit 22 maart 13:30-14:15  
Dans met Moppereend. Tirza komt het verhaal van Moppereend voorlezen en 
uitbeelden in dans. Daar wordt iedereen vrolijk van! Opgave via 
Actiefinemmen.nl   
  
Peuteractiviteit 4 april 9:30-10:15 uur  
Dans met Coco. Tirza vertelt het verhaal van het prentenboek: Coco kan 
het!. Durf jij ook zoveel? Opgave via Actiefinemmen.nl  
 
 
 
Woensdag 29 maart 14-16 uur Lego Spike. Opgave via Actiefinemmen.nl  
 
De komende maanden zijn er twee bijzondere activiteiten voor volwassenen in Facet Emmer-Compascuum 
 
Dinsdag 4 april van 15:30 tot 17:15 uur 
VOORSTELLING DUO BROESENDE BESSEMS  
Drentstalig cabaretduo Gerrie van der Veen en Klaas Schultz zingt liedjes in het 
Drents, sommige zelfgemaakt en andere vertaald. Het wordt een vrolijke en  
gezellige middag. U kunt zich opgeven in de bibliotheek en bij de Deele. Of via onze 
website. Entree €5,00 leden €2,50 . 
 
Dinsdag 2 mei van 14:00-16:00  
In het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog 
Lezing over de Emslandkampen door dhr Admiraal 
  
Entree €7,50, leden €5,00 Opgave via de website of in de bibliotheek 
 
Cursus werken met uw DigiD in de bibliotheek (FACET)  
In mei is weer de cursus Doe meer met je Digid. Deze cursus is gratis en bestaat uit vier avonden: 9, 16, 23 en 
30 mei van 19:00 uur tot 21:15 uur. Geef u op via de bibliotheek of de website. Vol=vol. 
Contact met de overheid gaat steeds vaker via internet. Leer in deze cursus zelf je overheidszaken te regelen.  
Klik hier om je aan te melden. 
 
Vaste Activiteiten: 
Woensdag 11-13 Digitaal spreekuur 
Donderdag 11-12 Haak aan- Hobby mee 
Donderdag 15-17 Hulp/spreekuur Digitale overheid  
 
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://actiefinemmen.nl/dansen-met-moppereend
https://actiefinemmen.nl/programmeren-lego-spike
https://facet-emmen.op-shop.nl/3828/duo-broesende-bessems-met-een-muzikaal-drents-programma/04-04-2023
https://facet-emmen.op-shop.nl/3828/duo-broesende-bessems-met-een-muzikaal-drents-programma/04-04-2023
https://facet-emmen.op-shop.nl/3715/werken-met-de-e-overheid/09-05-2023
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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 

 

 
 
Schildersbedrijf Veenhuizen geeft u advies op maat voor 
schilderwerk, sauswerk, behangen, afwassen van algen, 
kleuradvies en herstellen van houtrot aan het kozijn. 
Mail: gp_veenhuizen@hotmail.com of Tel.nr: 06-29480032. 
 
www.schildersbedrijfveenhuizen.nl 

   

 

 

 
  

http://www.mischaspictures.nl/
mailto:gp_veenhuizen@hotmail.com
http://www.schildersbedrijfveenhuizen.nl/
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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


                                            Uitgave 7, vrijdag 3 maart 2023 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
  



  

                                            Uitgave 7, vrijdag 3 maart 2023 
   

 

 
   

 

 

 
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 

 

INTERESSE PEILING  
 
   

REANIMATIE CURSUS EMMERCOMPASCUUM, door JBT 
 

Vanuit DORPSBELANGEN is er de vraag of er weer 
interesse is onder de bevolking voor een 

reanimatiecursus. De laatste keer is alweer enkele jaren 
terug.  

 
Tijdens deze cursus leert u op eenvoudige en heldere 
wijze hoe u iemand kan reanimeren én hoe het AED 

apparaat toe te passen.  
 

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn kunnen wij u hierover meer informeren! 
 

Voor vragen en/of aanmeldingen stuurt u een mail naar: Info&dorpsbelangenec.nl 

http://www.facebook.com/scwactiviteiten
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Workshop voorjaarskrans  

We gaan deze mooi indrogende krans van 40/45 cm maken.  
 

Wanneer: Donderdag 16 maart. 
Aanvang: 19.00 uur. 
Kosten zijn €37.50. 

Incl. Koffie/ thee met iets lekkers. 
Zelf alleen een snoeischaar en eventueel draadtang meenemen. 

Waar: Buurtgebouw de Viersprong aan het Westerdiep in Emmer-Compascuum. 
 

Bij opgave vragen we een aanbetaling van €10.00. 
Na betaling is je opgave pas definitief. Via pb of appje naar 0638871344 

Workshop gaat alleen door bij een minimale opgave van 8 personen. 
 

Zie ook op Facebook 

   
Kermis in Emmer-Compascuum 
 
Van woensdag 12 t/m zondag 16 april 2023 is er een kermis in het 
centrum van Emmer-Compascuum.  
Locatie: het plein voor mfc De Deele. 

https://www.facebook.com/events/1063797777916683
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BUURTVERENIGING DE VIERSPRONG ORGANISEERT WEER LEUKE KINDERACTIVITEITEN 

 

 
We zijn inmiddels al in maart en dat betekent 
dat het voorjaar aan de deur staat!  
Daarom hebben wij dit keer een leuke 
lenteknutselactiviteit voor jullie bedacht. 
We gaan lente kabouters maken. Het zal erg 
leuk op tafel staan. 
Op zaterdag 18 maart van 13.30 tot 15.30 uur. 
De kosten zijn, voor leden €3,00 euro en voor 
niet leden €4,00 euro!! Inclusief drinken en 
wat lekkers!!! 
Opgeven kan tot 11 Maart! Bij Sandra Strating 
Via de app 0627277144 

   

 
 

VANAF NU KUNNEN DE KINDEREN VAN 6 TM 16 ZICH WEER OPGEVEN VOOR DE 
KINDERPLAYBACK.  

DE UITVOERING IS OP 4 november 2023!!!!! 
Bij je opgave geef je dan 3 liedjes door aan mij. Dan maak ik een keuze uit die liedjes voor het definitieve 
programma. Houdt wel rekening mee dat de repetities op de VRIJDAG avond zijn van 18.00 uur tot +/- 20.00 
uur, vanaf 8 SEPTEMBER. 
De feestavond van de kinderplayback is weer in aantocht. 
De avond word gehouden in buurtgebouw de viersprong aan het westerdiep OZ 96 te emmercompascuum. 
Lijkt het je leuk om als een echte idool op het toneel te staan, (maar ben je wat verlegen ook achter de drum 
gitaar zijn we ook kinderen nodig!) geef je dan zo snel mogelijk op bij sandra strating via de app 0627277144 
en vergeet niet je 3 liedjes hierbij door te geven!! 
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KIEKJES UUT COMPAS – Weet jij waar dit is? 
   

Waar staat dit? 
 
En wie vertelt er wat meer over? 

Mail naar redactie@onscompas.nl en dan leest u dat in de volgende editie! 

 
 

Antwoord vorige uitgave:  
De putdeksel van de “Vlinderstad” Emmen is te vinden op de 

kalkovenwijk westzijde.  
 
 
 
 
 

   

MIJN HUISDIER(EN) en IK 
Dit zijn onze 3 katten, Beppie, Lili en Deetje, en ons hondje Chevy.  
Deetje is de dochter van Lili. Alle 4 echte knuffelkontjes en vooral Chevy 
is ons blije ei in huis.  
Dus het is een lekkere beestenboel hier, maar we genieten er echt heel 
erg van!  
 
Groetjes Linda en Liam 
 

 

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. 

mailto:redactie@onscompas.nl
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Stichting Promotie Emmer-compascuum organiseert:  
 
Leuke paas actie, paashazenpaniek,, 
Aan alle kinderen van Emmercompascuum en 
omstreken.  
 
Wie helpt de paashaas de letters te verzamelen en de 
juiste zin te maken? 
 
De paashaas heeft de letters verloren en vraagt om jullie 
hulp. Bij elke ondernemer  in de etalage vind je een ei 
met een letter. Verzamel de letters en maak deze zin 
voor de paashaas af.  
 
Uiteraard heeft de zin, met Pasen te maken.  
De actie is van maandag 3 april t/m zaterdag 8 april 12.00 
uur. De ingevulde wedstrijd formulieren kunnen 
ingeleverd worden bij de Marskramer. 
 
Er zijn leuke prijzen te winnen.  
Succes allemaal. 
 

 

Bijeenkomst: meer in je mandje voor minder 
Dinsdag 28 maart 2023 van 19:00 tot 20:30 
Gratis voor volwassenen. 
 
Dure boodschappen, hoge energieprijzen en je wilt ook nog leuke 
dingen doen. Hoe kun je in deze tijd rondkomen? In de bijeenkomst 
‘haal meer uit je geld’ geven we tips waar je op kunt letten bij de 
boodschappen doen: hoe maak je een goed weekmenu, waar kun je 
op letten in de winkel en welke apps zijn handig? En wat is 
goedkoper: zelf hapjes maken of kant en klaar kopen? En wat zijn de 
stiekeme verleiders van de supermarkten? 
 
Op al deze vragen geven we antwoord. En het is niet alleen maar 

luisteren, we gaan ook in gesprek. We wisselen tips uit en geven elkaar advies. Jij hebt misschien ook goede ideeën, die 
horen we graag! Deze bijeenkomst wordt samen georganiseerd met Sedna. 
 
Deelname is gratis en de hapjes en drankjes natuurlijk ook! Wil je je vooraf opgeven? Dan weten wij hoeveel mensen 
er komen. 
 
Week van het geld 
Van 28 maart tot en met 31 maart wordt de landelijke ‘Week van het geld’ gehouden. In deze week worden talloze 
activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor kinderen, jongeren en volwassenen om (van elkaar) te 
leren hoe je bewust met geld om kunt gaan. Facet doet ook mee en sluit de week af op zaterdag 1 april met een 
‘Geldmarkt’ in de vestiging Emmen centrum. 
 
Klik hier om aan te melden. 

https://facet-emmen.op-shop.nl/ingang/activiteitenvolwassenen/3829/bijeenkomst-meer-in-je-mandje-voor-minder/28-03-2023
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ONS SCHOOLPLEIN MOET BLIJVEN 
Door JBT 
 
Afgelopen Woensdag 1 Maart kwam het schoolplein van De 
Meent en de wensen hierover uit de buurt, aan de orde tijdens 
de vergadering van DORPSBELANGEN. 
In 2022 heeft de gemeente al toegezegd de bewoners te 
betrekken maar tot op heden hebben zij niks vernomen. 
Vandaar dat er vanuit de buurt contact werd gezocht met 
DORPSBELANGEN. Tijdens de vergadering liet het bestuur 
weten recent hierover contact te hebben gehad met de 
gemeente. Het plan is nog niet helemaal duidelijk mbt alle 
ruimte die vrijkomt zodra de school is afgebroken. De wens om 
het plein te laten voortbestaan is bekend en daar zal 
DORPSBELANGEN zich voor inzetten, evenals de bewoners.  
 
Over enkele maanden zal basisschool De Meent aan de Eerste Koppelveenweg zijn deuren sluiten en verhuizen naar 
het nieuwe pand  en daar fuseren met basisschool De Runde onder de naam De Mende, deze staat aan de Wikkel.  
 
De speel attributen op het schoolplein bij De Meent die zij achterlaten schenken zij aan de buurt. Dat is geweldig! 
Het schoolplein is voor kinderen en jongeren een plek waar zij dagelijks hun vertier vinden en zo ook allerlei sociale 
vaardigheden uitbouwen. 
Tevens ontwikkelen zij daar hun cognitieve en motorische talenten. Zij kunnen zich uitleven, samen spelen en 
ontdekken. En dat is een kans die de kinderen moet worden gegund. Het leuke van spelen met elkaar zonder toezicht 
is dat de kinderen zelf verder leren hoe je dat nu eigenlijk doet: wat kun je verzinnen om te doen, wie doet wat, wie 
beslist wat, hoe los jij probleempjes of vragen op, wat is het gevoel bij ik en de ander in een spel, durf je wat te zeggen, 
neem je het voortouw of doe je liever iemand  na enz enz. Allemaal mooie voorbeelden om te leren wie je bent, wat je 
kunt en wat je zou willen en hoe dit alles te gaan doen. Maar bovenal om samen plezier te hebben in je eigen buurt. 
Het speelplein is ook een plek waar buurtbewoners regelmatig langs komen, een praatje maken, de kinderen veilig 
binnen het hek met de hond spelen enz enz. Elkaar kennen zorgt voor leefbaarheid in een buurt, vooroordelen worden 
tegengegaan en verschillen kunnen worden overbrugd. 
 
Genoeg redenen om het schoolplein te laten voort bestaan, dat lukt alleen als wij ons samen laten horen. 
 
Wij houden u op de hoogte 
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  www.garagedejonge.nl  

http://www.garagedejonge.nl/
http://www.garagedejonge.nl
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HET IS ZO VER !!! 
 
Intensieve verbetering en verfraaiing van de groenstrook  aan het einde van de Oostelijke 
Koppelveenweg en de ernaast gelegen straten die ook hierop uitkomen. 
Door JBT 
 
Na gemaakte afspraken begin 2022 met de gemeente Emmen 
om samen met aanwonenden hierover in gesprek te gaan ging 
de eerste spade de grond in zonder dat er ook maar iemand die 
betrokken zou worden op de hoogte was gesteld.  
 
Na diverse pogingen van de bewoners in 2022 bleek de 
gemeente totaal vergeten te zijn hen er in te betrekken en de e-
mails niet terug te kunnen vinden.  
 
Voordat de spade verder de grond in ging belde een alerte 
bewoner met de gemeente en de betrokken ambtenaar gaf aan 
direct te komen. Dat werd zeer op prijs gesteld. 2 van de 
bewoners had  de E-mail communicatie netjes voor hem 
uitgeprint.  
 
Hierop verzamelden een aantal bewoners zich, die toevallig 
thuis waren, om samen met de ambtenaar om de tafel te gaan zitten. Het complete plan was al 
uitgedacht en vastgelegd. Het zag er prachtig uit, naast de gestelde wens van de bewoners om de 
hevige verzakkingen te herstellen. 
 
Helaas was er in het plan te zien dat de Lindebomen precies voor alle daken met zonnepanelen 
zouden worden gepland. Daar viel in de eerste instantie niet aan te tornen. Tja, een gemeente die 
zijn inwoners stimuleert om zonnepanelen op het dak te leggen en dan zo te werk gaat…. 
Na wat koppen koffie en de tijd te nemen voor heldere communicatie met de aanwonenden nam de 
gemeente ambtenaar uiteindelijk iedereen mee naar buiten en werd er bij elke woning bekeken wat 
de juiste plek zou zijn voor de bomen.  
 
Tevens werd er toegezegd dat de nieuw aan te leggen bloemen en struiken perken 75 cm. van 
bestaande hagen komen, ipv van direct er tegenaan, zodat bewoners hun haag kunnen bereiken 
om te snoeien. De plannen zijn aangepast naar tevredenheid van de bewoners en de gemeente.  
De uitvoering van de complete aanpak is reeds begonnen er wordt hard gewerkt in weer en wind, de 
bewoners kijken uit naar het resultaat! 
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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 

 

 
Deze afbeelding is nieuw in de collectie. De 

foto is genomen op het Hijkerveld. De 

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 het REPAIR CAFÉ (door JBT) 

 

Elke woensdagochtend zijn o.a. Rob en Hans de heren die voor de 

dorpsbewoners hun technische talenten in zetten voor allerhande kleine 

reparaties. 

Het REPAIR CAFÉ kunt u dan tussen 10 en 12 uur in dorpshuis De Deele geheel 

vrijblijvend bezoeken met uw defecte artikel. 

Lijkt het u leuk om te leren uw kapotte stofzuiger, citruspers, naaimachine enz. 

zelf te repareren? Ook dan staan zij voor u klaar! En anders kunt het ook komen 

afgeven. Het is geheel kosteloos. En voor degene die wat kunnen missen is er een fooienpot waarvan het geld weer 

naar nieuw gereedschap gaat.  

Boomboxen, waarmee jongeren graag muziek luisteren, zijn ook al eens binnen 

gekomen en succesvol gerepareerd. Rob is nu bezig met een defecte radio uit 1954, 

ook die klus wil hij graag klaren. Hans repareerde zojuist een stofzuiger waarvan het 

snoer kapot bleek te zijn. 

Voor elke bezoeker die eens een kijkje wil nemen of iets wil (laten) repareren staat 

de koffie klaar en is er tijd voor een praatje. Alle leeftijden zijn van harte welkom! 

Gereedschap is aanwezig. 

Wij zoeken nog reperateurs!  

Stichting Vrienden Ouderenwerk heeft het REPAIR CAFÉ opgezet. 

Lijkt u het gezellig om tussen de mensen te zijn, bent u handig? Dan zijn zij op zoek naar u! 

Kom eens langs en ervaar de rustige gemoedelijke sfeer en wie weet sluit u zich vrijblijvend aan bij het team! Geen 

verplichtingen alles gaat in goed overleg en binnen uw mogelijkheden. U bent allen 

van harte welkom!  
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Voor de mooiste woondecoraties 
en de leukste cadeautjes! 

   

Hoofdkanaal WZ 53 
https://creatievedecoratiesvoorjou.nl/ 

 
Creatieve decoraties voor jou 
 
Op 18 maart is het al weer 4 jaar geleden dat 
de deur van de winkel van Creatieve Decoraties 
Voor Jou werd geopend! En zoals elk jaar laten 
we ons jubileum ook dit jaar niet ongemerkt 
voorbij gaan.  
 
 
 
Kom je op 15, 16, 17 of 18 maart in de winkel, 
dan mag elke betalende klant een enveloppe 
trekken. En natuurlijk heb je altijd prijs!!! 
 
 
 
Er is nog meer mooi nieuws te melden, want in het najaar verhuizen we naar een nieuw pand. Hiermee 
wordt de winkel vele malen groter en kunnen we jullie nog meer mooie en unieke woondecoraties en 
cadeautjes aanbieden. Toen ik 4 jaar geleden de winkel opende had ik niet verwacht dat het zo een groot 
succes zou worden.  
 
En dat succes is natuurlijk aan jullie te danken, de klanten van Creatieve Decoraties Voor Jou.  
 
 
Heel veel dank voor jullie bezoekjes aan de winkel, en tot snel!  
Lieve groet Martine. 

           

https://creatievedecoratiesvoorjou.nl/
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EMMER-COMPASCUUM: DIER IN HET VIZIER (door JBT) 

   

Waar is de mol? 
De laatste weken nu de temperaturen 
oplopen zijn er weer meer molshopen te 
zien in en om ons dorp. 
 
Regenwormen en bodemdiertjes komen 
wanneer het iets warmer wordt omhoog en 
daar gaat de mol achteraan daar dit een 
lekker hapje voor hem  is. 
 
Zoals op de foto’s te zien,  is het een klein, 
zacht en aaibaar diertje met goede klauwen 
om te graven. 
Helaas voor degenen die een strak gazon 
wensen. 
 
Gelukkig zijn er diervriendelijke oplossingen om de molshopen te voorkomen. 
Kijk hier voor op www.ongediertebestrijding.com Het zand van een molshoop komt van diep waardoor het onkruid en 
ziektekiemen vrij is. Daardoor is het goed te gebruiken als basis voor zaai en stek grond.  
Nog meer weten over dit prachtige, nuttige diertje en hoe hier mee om te gaan? 
Kijk op www.zoogdiervereniging.nl 
 
 

 
 

 
 

Heeft u nog goede, nette kleding en schoenen dat u niet meer draagt over? 
Gooi dit dan niet weg, maar breng het naar de kringloop. 
 
Wij maken anderen hier weer blij mee en kunnen daardoor goede doelen blijven ondersteunen  
en de Regiokrant “Ons Compas” gratis blijven aanbieden voor iedereen. 
 
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. 
Westerdiep OZ 4, Emmer-Compascuum 
 
 

http://www.ongediertebestrijding.com/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
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Lijst van Drentse gezegden en spreuken (bron: drenthe-vakantie.eu) 

Drents dialect Nederlands 

Een zittend gat hef altied wat Wie niks omhanden heeft, heeft altijd wat te 
klagen1 / De beste stuurlui staan aan wal. 

Beter een kale kop as hielemaol gienent Beter een kaal hoofd als geen hoofd. Beter iets 
dan niets. 

Wark en verwarf betaal belasing en starf Werk en spaar, betaal belasting en sterf. 

Van heurn zeggn Van horen zeggen/ in de wandelgangen 

Gao hen Möppel, dan ku'j proberen um je kop 
te loaten keren 

Ga maar naar Meppel, dan kan je daar proberen 
even af te koelen. (beter voelen) 

de moezen ligt dood veur de spinde De muizen liggen dood voor de provisiekast. Arm/ 
blut zijn. 

Vrouwlu en moes, heurt in hoes, Kerels en kat 
heurt bij 't pad. 

Vrouwen en muizen horen in het huis, mannen en 
katten horen buitenshuis. 

Hol dien ogen wied lös véúr da'z trouw's.. En 
a's trouwd ziez: half dicht 

Let goed op voor je gaat trouwen, en knijp een 
oogje toe na het trouwen. 

As is verbraande törf. Aan "als" hebben we niets. 

Hej knienen, dan hej ok keutels Elk voordeel heeft zijn eigen nadeel. 

't zit mie dwars veur de hals Dit is niet te eten. Ik krijg dit eten niet door m'n 
keel. 

Loop nooit achter een wichtien of bus an. 
Wacht eempies der komp zó een ander 

Zit nooit een vrouw of een bus achterna, er komt 
zo een andere aan. Geduld is een schone zaak. 

Een aordig wicht en een wollen schoet, blieft 
ait wal argens an haken. 

Een lieve meid en een wollen schort, blijven altijd 
wel ergens achter haken. (vind een man) 

De meeste vouwlu kunt veul beter geld 
opmaken as bedden 

De meeste vrouwen kunnen beter geld opmaken 
als bedden. 

A'j nog wat in 't vessebuusie het zitten vessebuusie = zakje op vest of bloes. Als je nog 
wat geld achter de hand hebt. 

Een man zunder vrouw breng't moar half zo 
wied in de waereld - maor hie kan ook met de 
helfte toe. 

Een man zonder vrouw komt maar half zo ver, 
maar dat is wel ver genoeg. 

He'j 't an de tied Heb je even tijd? 

A'j proemen hebt hej ok pitten Overal zitten consequenties aan 

A'j verliefd bint smaak een smok met 
siepelsmaak nog naar honing 

Liefde maakt blind (Smok = kus - Siepel = uien) 

An de latten Over vermoeid zijn 

Het leven van een vrijgezel is net een 
boezeroen knoopien: Het hangt ait an een 
lösse draod. 

Het leven van een vrijgezel is net een knoopje van 
een bloes, het hangt altijd aan een los draadje. 

Wel as starft, holt op te leven-mao ophollen 
met leven wil niet ait zeggen daj starft. 

Als je doodgaat, hou je op me leven, maar 
ophouden met leven wil niet altijd zeggen dat je 
doodgaat. 

Beter mét verlegen as um verlegen Beter verlegen te zijn als erom verlegen te zitten. 

Het leven is net een siepel, a'j'm ofpuult traont 
de ogen 

Het leven is net een ui, als je hem afpelt gaan de 
ogen tranen 

Lui is: oetrusten veur da'j meu bint. Je bent lui als je, vóórdat je moe bent, al gaat 
uitrusten. 
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“GRENSOVERSCHRIJDEND” OP PAD MET BORIS    

Door JBT 
 
Wederom steken we de grens over naar een prachtig plekje dichtbij; 
De Silbersee. Een mooie plek met een klein bos en een oogstrelend 
meer. Voer in op uw routeplanner; Vossebergweg in Twist Duitsland.  
 
Volg dit weggetje en aan de linkerzijde kunt u een kleine ronde door 
het bos wandelen wat prachtig tussen de landerijen ligt. Een stukje 
verder kunt u rechts bij het brede zandpad parkeren om vervolgens het hekje door te gaan en te 
genieten van het meer. 
Dwaal er even lekker rond en terug bij het zandpad kunt u rechtuit nog een stuk wandelen. 
 
Terug bij de auto gaat u de Vossebergweg weer verder volgen alsmaar rechtdoor, steek de kruising 
over en dan komt u verderop vanzelf aan de rechterkant de uitkijktoren bij de schaapskooi tegen. U 
kunt ook bij het houten opstapje het hekje over om tussen de schaapjes te wandelen. Of u blijft 
lekker genieten op het bankje van het uitzicht.  
 
De uitkijktoren is goed te betreden en geeft de gelegenheid om het 
prachtige gebied rustig in uw op te nemen. 
Dwaal vervolgens met uw auto nog door dit gebied of ga via de 
binnendoor route weer huiswaarts. 
 
Veel plezier! 
 
Mocht u aldaar nog leuke foto’s maken, stuur ze naar onze redactie! 
En wie weet ziet u deze terug in onze volgende editie! 
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Voor alle A.O.W.ers en W.A.O.ers in Emmercompascuum en omstreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wist U dat wij een prachtige biljart vereniging hebben in het Multifunctionele gebouw, 
“De Deele”  waar wij onder de  paraplu B.C.O. begeleiding commissie ouderen genaamd. Alle dagen van de 
week van maandag tot vrijdag van s ’morgens tot s ’avonds  kunnen biljarten zolang De Deele geopend is. 
 
De biljartclub genaamd “Ons Plezier” is op gericht sinds  1 Mei 1977 en had toen onderdak in de Waaide 
later is de club verhuist naar de Baander in zaaltje die eigenlijk bedoeld was voor alleen staande ouderen 
die daar een warme maaltijd konden nuttigen. 
Later bleek dat het zaaltje te klein was door de grote belangstelling van de ouderen en alleenstaanden 
deze zijn toen verhuist naar de Boo. 
 
Deze Ruimte inde Baander werd beschikbaar gesteld door de B.C.O. aan de biljartclub. 
Daarna zijn we twee keer verhuisd naar een andere locatie tot dat M.F.C. De Deele klaar was.De club 
kreeg in 2014 een prachtige locatie ter beschikking in De Deele en dank zij vrijwilligers van de club hebben 
deze gezorgd voor een financiële  buffer om de zaal in te richten. 
Later in 2015 is het gebouw officieel  geopend door koning Alexander en koningin Maxima en de 
burgermeester Oosterhout van de gemeente Emmen. 
Dit is ongeveer de geschiedenis van Ons Plezier. 
 
Dit moment hebben wij ruimte genoeg om nieuwe leden te 
verwelkomen.  
 
Heeft U nog nooit gebiljart ? geen probleem u bent van 
harte welkom de leden op dit moment helpen U graag,  
heeft u geen keu wij hebben deze te koop voor een klein 
bedrag om te beginnen. 
 
Bent u meer ervaren dan is de mogelijkheid om mee te 
doen aan een competitie in de gemeente Emmen er zijn meerdere clubs   die vallen onder de Federatie 
biljarten voor ouderen dan spelen we uit en thuis wedstrijden. De teams bestaan uit 6 of 8 spelers  
 
Er zijn in de biljartzaal altijd spelers aanwezig die u graag te woord staan als u vragen heeft of wil laten  
inschrijven als lid  U bent van harte welkom. 
 
Aan het eind van het seizoen  organiseren wij een snert toernooi van maandag tot vrijdag en omstreeks de  
Vrijdag middag is de finale gespeeld . 
Daarna gaan we met de spelers snert eten en als besluit de prijs uitreiking. 
 
Wilt U contact dan kunt ons bereiken via onderstaand telefoonnummer. 
Het bestuur.  Ons Plezier Tel. 0651176826. 
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‘Imiteer je mee? Maak een Van Gogh in 3D’ 
 
Deze oproep doet Galerie Beeldbrengers in Emmer-Compascuum aan iedereen in de 
regio die graag creatief werkt. Het gaat niet om het maken van een tekening of 
schilderij in het platte vlak. Het is juist de bedoeling om een ruimtelijk object te 
maken. En de aanleiding moet een schilderij van Vincent van Gogh zijn. Het hoeft niet 
uit zijn Drenthe-periode te zijn, het mag ook over zijn latere werk in Frankrijk 
bijvoorbeeld gaan. Alle materiaalsoorten en technieken mogen gebruikt worden.  
 
Themaexpositie 
De werkstukken zullen in de periode 29 juli t/m 17 september worden getoond in een 
themaexpositie. Het publiek zal een favoriet werkstuk kiezen en wie dat gemaakt heeft, krijgt een leuke prijs. 
 
Van Gogh Drenthe 
In 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in de gemeente Emmen was om hier te 
schilderen. Er was toen net begonnen met de turfwinning en de ontginning van het veengebied. 
Vincent werd aangetrokken door het ruwe oorspronkelijke landschap en door het eenvoudige 
leven voor de bewoners in het veen. Helaas bleek het veen ontoegankelijker dan hij had gedacht 
en is hij daardoor korter gebleven dan hij van plan was. Anders had hij misschien ook nog een 
veenvrouw in Emmer-Compascuum geschilderd (hiernaast: het standbeeld De veenvrouw, te 
zien op het marktplein in Emmer-Compascuum). Toch heeft hij een serie waardevolle 
schilderijen, tekeningen en brieven gemaakt en heeft de Drenthe-periode invloed gehad op zijn 
ontwikkeling als kunstschilder. 
 
Onder regie van o.a. het Erfgoednetwerk Emmen en de gemeente worden dit jaar allerlei 
activiteiten georganiseerd rondom het thema ‘Van Gogh Drenthe’. Het project van 
Beeldbrengers is één van deze activiteiten. 
 
Aanmelding 
Wie wil meedoen, kan zich aanmelden bij Beeldbrengers via beeldbrengers@gmail.com of tel. 
06-23820072. Daarna kun je aan het werk gaan en vóór 1 juli een foto van het werkstuk naar 
Beeldbrengers sturen, met vermelding van de afmetingen en een korte tekst met uitleg over het 
werkstuk.  
 
Nog wat achtergrondinformatie: Vincent in Drenthe 
In september 1883 kwam Vincent van Gogh per trein aan in Hoogeveen. Enkele weken later reisde hij door naar 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord, waar hij verbleef in het logement waar nu het Van Gogh Huis is. Hij wilde doorreizen 
naar 't Zwartemeer en de plaggenhutten tegen de Duitse grens aan. Daarvan kwam het echter niet. Op 4 december 
1883 ging hij lopend terug naar Hoogeveen en vandaar terug naar zijn familie in Brabant. De streek maakte grote 
indruk op hem. Hij maakte hier 5 schilderijen, 20 tekeningen en 23 brieven, meest aan zijn broer Theo.  
 
Tip: Kijk ook eens op www.vangoghmuseum.nl en www.vangoghdrenthe.nl (dat nog aangevuld gaat worden). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen. 
 
Vriendelijke groet, 
Angela Wolbers 
 
Tel. 06-23820072 
 
Stichting Beeldbrengers 
Oosterdiep westzijde 7A 
7881 GK Emmer-Compascuum 
 
beeldbrengers@gmail.com 

 
 

mailto:beeldbrengers@gmail.com
https://www.vangoghmuseum.nl/nl
http://www.vangoghdrenthe.nl/
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Nieuw afhaalpunt erbij “voor de gratis PMD zakken” in Emmer-Compascuum. 
 
JD Kringloop is sinds kort ook een afhaalpunt geworden voor de gratis PMD zakken. 
 
Namens de gemeente Emmen en Area worden deze doorzichtige PMD zakken gratis ter 
beschikking gesteld. 
 
1 rol per keer kan er bij de balie van JD Kringloop worden afgehaald. 
 
Vier gouden tips PMD-afval 

1. Gebruik geen zwarte afvalzak, maar een doorzichtige 

zodat de afvalverwerkers meteen kunnen zien of u het 

juiste afval bij het PMD doet. 

2. PMD gaat over verpakkingen uit uw keuken of 

badkamer. Dus geen plastic tuinspullen, zoals een 

gieter, tuinslang, emmer of zwembadje. 

3. Zorg dat er zo min mogelijk eet- of drankresten in de 

plastic verpakkingen zitten. Het liefst zijn ze volledig 

leeg, maar omspoelen hoeft niet. 

4. Het is belangrijk dat u het PMD-afval niet in elkaar 

schuift of stapelt. De verwerkingsmachine herkent het 

plastic, drankkarton of metaal dan niet meer. Omdat hij dan niet meer weet wat hij ermee 

moet doen, wordt het alsnog verbrand. 

 
 
 
 
 
 
 
Area afval app 

Met de Area Afval app hebt u altijd uw persoonlijke afvalkalender bij u. De app bevat ook functies 
die het scheiden en inleveren van al uw soorten afval gemakkelijk maken. 
 
Met de Area Afval app kunt u: 
 
Uw persoonlijke afvalkalender instellen. 
Herinnerd worden aan de inzameldag. 
De dichtstbijzijnde verzamelcontainer voor glas, papier, verpakkingen en/of restafval zien op een 
kaart. 
Melding maken van een volle container bij hoogbouw. 
Melding maken van een niet geleegde container. 
Melding maken van zwerfvuil. 
Meer lezen over het scheiden van afval. 
U kunt de app downloaden uit de Appstore (iOS) of Google Play (Android) 
 

 
Westerdiep OZ 4 
Emmer-Compascuum 
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/area-afval/id885372017?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.twogoMobile.AREA

