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Oproep: Plantenbakken op het 
Marktplein

Bestuursleden gezocht

‘Netwerk’middag bij tennisvereniging

Harm van Oosten

Ter kennismaking met de andere leden krijgt iedereen 
gelegenheid om zich hier voor te stellen. De vorige keer 
schreef Jaap Fidder (Alufox) iets over zichzelf. Nu is de 
volgende op de ledenlijst aan de beurt: Artiestengala. 

Op onze brainstormavond hebben we het o.a. gehad over 
verwaarloosde plekken in het centrum en toen kwamen 
ook de kapotte en lege plantenbakken op het Marktplein ter 
sprake. Dit soort dingen veroorzaken een verkeerde sfeer. 
Het kan anders! Als hier in het voorjaar nou eens mooie 
bakken vol met tulpen stonden, dat zou toch veel leuker zijn?

Als ondernemersvereniging vinden wij het aanzicht van het 
Marktplein belangrijk en het lijkt ons redelijk eenvoudig om 
die plantenbakken te verbeteren. Daarom doen we hierbij 
een oproep aan onze leden: 

“Wie dient er een plan in voor het 
maken en onderhouden van drie nieuwe 
plantenbakken met bloemen/planten?”

We ontvangen hier graag offertes voor van de leden.

We hebben overleg gehad met de gemeente hierover. 
Dorpsbelangen geeft geen prioriteit aan de plantenbakken 
en de gemeente heeft ons toestemming gegeven om ze te 
vervangen. 

We zijn op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Eén om Ben 
Logtenberg te vervangen, die zijn functie helaas heeft opgezegd. 
In verband met de baan van zijn partner gaat hij naar Utrecht 
verhuizen. Daarnaast zouden wij het bestuur graag willen 
uitbreiden tot zeven personen. Heb je interesse? Laat het ons dan 
weten. Je kunt mailen naar Angela Wolbers, 
info@ondernemersvereniging-ec.nl. 

Op 17 september hadden we een netwerkmiddag bij de 
tennisvereniging LT Compas in Emmer-Compascuum. Ook 
ondernemers die (nog) geen lid zijn, waren welkom. Er was een 
uitnodiging in Ons Compas geplaatst. 
De middag werd geopend door Roelof Woltman, raadslid uit ons 
dorp. Hij vertelde hoe hij in de politiek terecht is gekomen en wat 
zijn drijfveer was. Hij vond dat er iemand in de raad moest komen 
om Emmer-Compascuum te vertegenwoordigen. Als voormalig 
ondernemer uit Emmer-Compascuum wilde hij ook iets terugdoen 
voor het dorp. Roelof moedigde de ondernemers aan om zich 
samen sterk te maken voor verbeteringen in ons dorp. “De 
gemeente wil goede initiatieven steunen, dus kom met initiatieven 
naar de gemeente.” Hij bood ook aan om zelf te helpen want hij 
wil voor Emmer-Compascuum strijden.
Daarna werd er ‘genetwerkt’, letterlijk actief, door de bal over 
het net te slaan. Of gewoon rustig aan de tafel, kijkend naar de 
kunsten van de collega’s.
De bezoekers die er waren, vonden het een geslaagde 
netwerkmiddag. Het was alleen jammer dat er niet meer dan 
ongeveer 20 deelnemers waren. Er was plaats voor 60!

Hallo, ik ben Harm van Oosten en ben sinds maart 2008 
voorzitter van Stichting Artiestengala Emmer-Compascuum.
 
Stichting Artiestengala is een stichting die evenementen 
organiseert voor Emmer-Compascuum en de buurtdorpen. 
We bestaan uit een bestuur van 11 personen, een 
activiteitencommissie en tal van vrijwilligers. Sinds 2008 
hebben wij tal van evenementen georganiseerd. Zo 
organiseren wij al 6 jaar lang een Gratis mega kindermiddag. 
Deze middag is voor alle basisschoolkinderen uit 
Emmer-Compascuum, Barger-Compascuum en Roswinkel 
en natuurlijk ook voor de kinderen in deze leeftijdscategorie 
die van speciaal onderwijs genieten. Daarnaast zijn we 
bijzonder trots dat wij de band Normaal de afgelopen 3 jaar 
nog naar Emmer-Compascuum hebben weten te krijgen. 
Bij het organiseren van deze evenementen kunnen wij niet 
zonder de geweldige steun van alle sponsoren. Zowel in 
financiële als in materiele hulp staan er veel bedrijven voor 
ons klaar en daardoor ook klaar voor de inwoners van ons 
mooie dorp.
Naast het zelf organiseren van evenementen helpen wij 
mee aan Muziek aan het Waoter en Carnavalsvereniging de 
Kainbongels.

PS: Tot 18 en 19 november in de feesttent.


