
Uitgave vrijdag 14 oktober 2022 

WEEKBLAD 
“ONS COMPAS” ONLINE 

Uitgave 2: Door Jeroen Leenderts 
E-mail adres: redactie@onscompas.nl 

www.onscompas.nl / www.facebook.com/onscompas 
Volgende uitgave verwacht op vrijdag 11 november 2022 
 
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
Politie: geen spoed 0900-8844, bij spoed 112 
Brandweer: geen spoed 0900-0904, bij spoed 112 
Ambulance: bij spoed 112 

Gebruik nu ook de 112NL app bij nood.  
 
HAPEC (Huisartsenpraktijk Emmer-Compascuum) 
0591-519400, Spil 87, Emmer-Compascuum 
 
C.W. Edgar, Kanaal A NZ 180, Emmer-Compascuum,  
0591-351244 
D.J. van de Wal, Haam 2, 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 
 
We zijn blij dat er zo positief is gereageerd op de eerste 
uitgave van "Ons Compas" Online. 
 
We hebben vele goede tips gekregen die wij gaan 
verwerken in onze edities. Zo hebben wij ook diverse extra 
vrijwilligers gevonden die aan deze online krant willen 
meewerken.  
 
Binnenkort zal ook de website en facebook pagina 
uitgebreid worden met meer nieuws en leuke uitdagingen. 
 
Wil je ook een gratis advertentie plaatsen en/of 
bijvoorbeeld een verslag van een wedstrijd of evenement, 
stuur dit naar ons door. 
 
Voor nu in ieder geval veel lees/kijkplezier met deze 2e 
uitgave van "Ons Compas" Online. 

 

 
 

De vogelvrienden Crescendo zouden zaterdag 1 oktober 
een vogelmarkt organiseren in dorpshuis de Foxel in 

Emmer-compascuum. 
 
Omdat er momenteel een vervoers- en verzamelverbod is 
voor vogels in een straal van 10 km om het Duitse 
Hebelermeer ivm vogelgriep,kan de vogelmarkt niet 
plaatsvinden.  
 
De datum voor deze markt is verplaatst naar zaterdag 5 
november.  
 

 Inloopbijeenkomst groen/grijs reconstructie goed bezocht. 

 
Van de 250 aangeschreven adressen, waren ruim 150 
personen geinteresseerd in de plannen van de gemeente. 
De plannen zijn goed ontvangen, maar er zijn wel 
aandachtspunten, met name het parkeren en de 
speeltoestellen. De gegeven opmerkingen worden 
verwerkt in een definitief plan, waar de gemeente nog op 
terug komt. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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/


JD Kringloop bestaat 1 jaar in Emmer-Compascuum 
 

                          
 
Feestelijkheden. 
Op 16 oktober 2021 gingen de deuren van JD Kringloop open. 
Aangezien 16 oktober 2022 op een zondag valt, zal op 20, 21 en 22 oktober extra aandacht worden gegeven voor deze 
mijlpaal. Zo zullen er veel extra kortingsacties zijn, bovenop de al voordelige prijzen die gehanteerd worden.  
Voor de eerste 100 betalende klanten is er tevens een klein presentje. 
 
De kringloop is er voor iedereen. 
De kringloop is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij.  
Met de stijgende kosten en het willen bij dragen aan een beter milieu is dit helemaal in. 
Voor iedereen is er wel iets leuks te kopen (zowel nieuw als 2e kans), zonder veel kosten. 
 
JD Kringloop verkoopt o.a. kleding, speelgoed, decoratie, huishoudelijke artikelen, kleine meubels, hobby artikelen,  
cd’s/dvd’s/lp’s enz. Deze spullen worden bijna elke dag aangevuld. 
Ook kan je nog goede (verkoopbare) spullen inbrengen tijdens openingstijden, zodat je anderen weer blij kan maken met 
iets wat je zelf niet meer gaat gebruiken en help je zo ook het milieu te besparen. 
 
Goede doelen 
Sinds de opening hebben ze al meerdere goede doelen binnen Emmer-Compascuum (en daar buiten) kunnen 
ondersteunen. Ze zijn ook lid van de ondernemersvereniging en steunen zo de activiteiten die georganiseerd worden en de 
initiatieven om het voor iedereen zo leuk en aantrekkelijk te maken in het dorp. 
 
Gasloos 
JD Kringloop probeert zijn steentje bij te dragen aan het milieu. Zo zijn ze volledig van het gas af en hebben hun winkel 
voorzien van o.a. zonnepanelen en andere oplossingen om richting de 0 op de meter te gaan. Daarnaast scheiden ze hun 
afval, zodat er zo veel mogelijk hergebruikt kan worden. 
 
 
Kom ook gezellig struinen en een praatje maken met de eigenaren  
Jeroen en Diana van JD Kringloop. 
Ze zitten aan de Westerdiep OZ 4 in Emmer-Compascuum en zijn open op 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.  
 
 



De Historische Vereniging Zuidoost Drenthe  
 
nodigt u uit voor een lezing  
 
op maandag 31 oktober 2022  
Cultureel Centrum de Hilde (ingang de Deele) Emmer-Compascuum 
 
Inleider is Albert Eggens die vertelt over de Eerste Wereldoorlog in onze woonomgeving aan de grens. 
 
Altijd al geïnteresseerd in geschiedenis? … kom dan naar de lezing. 
U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging. Ook niet-leden van harte welkom.  
 
De koffie staat klaar.  
Gratis entree.  
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 
 
 
 
Noordoost-Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)  
  
Op maandag 31 oktober a.s. houdt Albert Eggens uit Emmen in Cultureel Centrum De Hilde te Emmer-Compascuum een lezing 
(20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Hij zal dan naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwste boek Leven langs 
de grens vertellen over onze woonomgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Hoewel Nederland neutraal bleef, 
waren dit jaren van grote onzekerheid. Veel mensen vreesden dat ons land op enig moment alsnog bij het conflict betrokken 
zou raken. Verder ontstonden enorme tekorten aan voedsel, grondstoffen en andere benodigdheden, omdat enerzijds de 
overzeese aanvoer stagneerde en anderzijds de smokkelhandel toenam.  
 
Tijdens de lezing komen de speciale wetten en verordeningen aan de orde die Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog 
moesten houden en die er tegelijkertijd voor moesten zorgen dat de economie bleef draaien en dat de bevolking de 
beschikking hield over voldoende betaalbare levensmiddelen. Aansluitend gaat Eggens in op de vragen welke impact deze 
maatregelen hadden op het dagelijkse leven en hoe de inwoners van de Drentse en Groningse grensgemeenten hiermee 
omgingen. Daarbij komen ook treffende vergelijkingen met de coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne 
aan bod.  
 
Albert Eggens (1975) is in 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderwerp ‘Drentse criminaliteit 
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Zijn proefschrift Van daad tot vonnis is bekroond met zowel een Drentse als 
Groningse geschiedenisprijs. De afgelopen jaren heeft Eggens diverse artikelen geschreven over met name de Eerste 
Wereldoorlog en misdaad en straf aan het begin van de twintigste eeuw. In november 2021 is Leven langs de grens 
verschenen, dat draait om de problemen waarmee Nederlanders – en de Drenten en Groningers in het bijzonder – gedurende 
de Eerste Wereldoorlog te maken kregen. Belangstellenden kunnen dit boek (€24,90) ook na afloop van de lezing 
aanschaffen.  
 

   



 

 

 
   

 

 

 
   



 

 

 

   

 

 

 
Klik hier voor meer informatie (of bel)  
en kom gratis douchen.  

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15034220/lekker-lang-en-gratis-douchen-bij-de-boer-voel-je-vrij-om-te-komen
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15034220/lekker-lang-en-gratis-douchen-bij-de-boer-voel-je-vrij-om-te-komen


 

 

 
   

 

 

 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
http://www.piratenpower.nl  

http://www.piratenpower.nl/


 

 
Dankzij de BHM Drone hebben we weken lang online de voortgang kunnen volgen op Facebook. 
Bedankt voor de mooie foto’s en het bijhouden van de voortgang. 
Zie hier ook een filmpje van de nieuwe situatie of klik op de link https://youtu.be/08gpbdrBftY 
 
Binnenkort meer foto’s vanuit de lucht in deze krant. 
 

http://bhmdrone.webnode.nl/
https://youtu.be/08gpbdrBftY
https://youtu.be/08gpbdrBftY
http://bhmdrone.webnode.nl


Het Emmer-Compassie  
de voordeelpas voor Emmer-Compascuum 

Te gebruiken bij: 

*Bijl schoenen              
*Veltrop & Withaar                    
*Electroworld Gustin                
*Boud’s Inn   
*Ploeg Rijwielcentrum 
*Slingerwinkel 
*JD Kringloop 
*Creatieve Decoraties Voor Jou 

 

   

 
   



            
 
 

 
 
 
 

    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  
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

Roon Staal vrijdag 21 Oktober in Emmer Compascuum 
 

De 42-jarige componist en coverist die momenteel vijf keer 
per jaar tourt en daarmee een steeds groter wordend 

publiek trekt bezoekt van 30 september t/m 30 oktober 
weer 20 locaties in Nederland. Tijdens de concerten brengt 

hij zowel eigen, originele werken (zoals Promise, The 
Garden Of Light, Malawiaans Gebed ten gehore als 

bekende covers (o.a. Help Me Through The Night, I Have A 
Dream (Abba), Sound Of Silence, Bridge Over Troubled 

Water (Simon&Garfunkel), Sailing (Rod Stewart) en Stay 
With Me 'Till The Morning). 

 
Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in 

Emmer-Compascuum kunt u vinden op de website 
http://www.roonstaal.com Reserveringen kunnen daar 
worden gemaakt of via 06-15403125. Tickets kosten € 

22,50. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben toegang  
voor € 12,50. 

 

 

http://www.roonstaal.com/


 
 



Wist u dat u in de bibliotheek Facet terecht kunt voor computer- telefoon en digitale vragen??? En leuke activiteiten?  
 
 
 
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. 

 
Losse workshops zijn er ook:  
Op dinsdag 8 november is er de workshop De zorgverzekering. In een eenmalige bijeenkomst gaan we in op u zoal via de 
computer kunt doen met betrekking tot uw zorgverzekering.  
Op dinsdag 15 november is er de workshop Mijn overheid. Deze workshops zijn geschikt voor mensen die al werken met 
DigiD en er wat meer mee willen doen. Zo gaan we de DigiD app uitproberen. Opgave vooraf via de website. Beide 
middagen zijn vanaf 14 uur-16:15 uur.  
 

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

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

• Informatiepunt Digitale Overheid  

Heeft u vragen over de digitale loketten van de Overheid dan kunt u terecht in de bibliotheek! Elke donderdagmiddag van 
15-17 uur: Informatiepunt Digitale Overheid. Wij helpen u verder. Deze activiteiten zijn alle gratis toegankelijk, u bent van 
harte welkom.  
 
Alvast voor in de agenda:  

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

14.00 uur in Facet Emmer-Compascuum een lezing over hannekemaaiers, kiepkerels, textielhandelaren, 

schareslijpers, en het ontstaan van de woonwagenkampen in Nederland. Natuurlijk komt ook het ontstaan van het 

Woonwagencentrum de Ark in Emmen uitvoerig in beeld. De lezing duurt tot ca. 16.00 uur. Entree €2,50 / niet 

leden €5,00. Opgave vooraf. 

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

huis. Donderdagavond 8 december 19:00 tot 21:30 uur.  

Kosten: €15,00 / Niet leden €20,00 Opgave vooraf.  

  
 
Reizende Roeg-hoek: 
Voor volwassenen is er op donderdag 15 december van 19-21 uur een interessante lezing van Fotograaf Geert de Vries over 
vogels in onze leefomgeving. Gratis toegang. Vooraf opgeven.  
Voor kinderen is er op woensdag 21 december de  
workshop Vogels maken. Gratis toegang. Vooraf opgeven. Kijk op de website!  
Website voor opgaves: https://facet-emmen.op-shop.nl/  
 
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 (Selfservice) . 
 
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/


Kiekjes uut Compas - Weet jij waar dit is? 
 

     
 

   
- In de volgende uitgave, het antwoord. 

 
Foto’s gemaakt door Jolande Borger-Tijmensen 

 

 

Buurtvereniging/EOP   info@emmererf.nl 

 

 

Veur mekaar Emmererf 

 
 
Veur mekaar emmererf is een initiatief van buurtvereniging Emmererf om eens per maand elkaar te ontmoeten op vaste 
tijdstippen in de Stobbe. We willen dan gezamenlijk eten en daarna een gezellige middag organiseren. We eten om 12.00 
uur en  ronden de middag af rond 16.00 uur. Voor wie ? We willen niemand uitsluiten. Iedereen die een gezellige middag 
kan waarderen is welkom. We zijn geen ouderensoos of seniorenclub. Kortom we willen er voor elkaar zijn.  
 
Op de achterkant van dit blad kunt u zich aanmelden voor deze activiteiten. Als u zelf niet mobiel bent zijn er een aantal 
vrijwilligers die u thuis ophalen. Ook dat kunt u aangeven op de achterkant van dit blad. 
 
Het voorlopige programma voor 2022 ziet er als volgt uit. 
 

Woensdag 9 november 2022: 

Een indische rijsttafel met diverse gerechten staat vanaf 12.30 klaar. 
Vanaf 14.00 een optreden van Hepie en Sellotapie. 

Wie ? Een optreden van en over buurtgenoten. Laat u verrassen ! 
Donderdag 22 december 2022: 

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

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

Werkgroep “Veur mekaar Emmererf”. 

  

mailto:info@emmererf.nl


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

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

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

Naam   

Straat en huisnummer   

Telefoon   

Email   

Ik wil gehaald worden   

Ik ben vegetariër   

    Aantal 

9-nov (12.30) Indisch eten € 5,00 pp   

9-nov (14.00) Hepie en Sellotapie gratis pp   

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

22-dec (14.00) Bezoek Intratuin gratis pp   

15-dec Busreis kerstmarkt duitsland ??? pp   

 

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

inleveradressen 

Anny de Groot Nora Bakker de Stobbe 

Kanaal A nz 118  Kanaal B zz 174 Lange Kavel 50 
 

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

 


