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Tinus de Jonge

Ter kennismaking met de andere leden krijgt iedereen 
gelegenheid om zich hier voor te stellen. De vorige keer 
schreef Harm van Oosten (Artiestengala) iets over zichzelf. 
Nu is de volgende op de ledenlijst aan de beurt: Autobedrijf 
De Jonge. Tinus de Jonge had geen inspiratie om iets te 
schrijven, maar vond het goed als we een foto van zijn bedrijf 
in de nieuwsbrief zouden zetten. 

Er is een plan bij Welzijnsorganisatie Sedna om een warm-
welkom-tasje te geven aan nieuwe inwoners van Emmer-
Compascuum. Dit zijn 100 tot 125 huishoudens per jaar. 
Sedna zorgt voor de verspreiding. Aan ons is gevraagd om 
mee te doen. 

Graag willen wij de toekomstige nieuwe inwoners van 
Emmer-Compascuum verwelkomen en ons als dorp en 
ondernemers aan hen presenteren. Onze gedachten gaan 
uit naar een klein boekje in bijv. A6-formaat waarin wij ons 
als ondernemer en als ondernemersvereniging kunnen 
voorstellen. Op één pagina kunnen 2 ondernemers hun 
bedrijf presenteren. 

Verder kan iedere ondernemer een kortingsbon aanbieden. 
De hoogte van de korting mag de ondernemer zelf bepalen.

De kosten van het boekje gaan wij verdelen onder de 
ondernemers die meedoen aan dit project. Zodra we weten 
hoeveel ondernemers willen meedoen, laten we jullie weten 

hoeveel het per bedrijf gaat kosten. We hopen dat iedereen 
meedoet, want dan zal het slechts om een paar tientjes per 
bedrijf gaan!

Heb je interesse? Laat dit dan snel even weten per mail: 
info@ondernemersvereniging-ec.nl.

Ineke Scholte-Albers

Het ziet ernaar uit dat het aanzien van het Marktplein 
snel verbeterd gaat worden. In ieder geval wat betreft de 
plantenbakken. We hebben hierover overleg gehad met 
het bestuur van Dorpsbelangen. Dorpsbelangen zal aan 
Buurtsupport vragen om de huidige drie plantenbakken 
leeg te halen en op te knappen. Daarna zal een 
vertegenwoordiging van de flatbewoners ervoor zorgen dat 
er steeds leuke bloemen in staan, en dat mag op kosten van 
Dorpsbelangen.

Over andere zaken die een rommelige en verwaarloosde 
aanblik in het dorp veroorzaken, zullen we binnenkort, 
samen met Dorpsbelangen, gaan praten met iemand van de 
gemeente.

Maandenlang is een grote groep mensen die betrokken zijn bij 
gezondheid in ons dorp, bezig geweest aan de voorbereidingen. Onder 
andere waren daar steeds de fysiotherapeuten en Klaas Bijl en Henriette 
Kwant bij. 

Op 21 september was het dan zover: De officiële start van het project 
Emmer-Compascuum Gezond! Een project waar het komende jaar het 
hele dorp, en de scholen in het dorp, mee aan de slag gaan. Gezondheid 
is zó belangrijk, misschien wel het belangrijkste wat er is. Leuk dus 
om samen dingen te doen en met elkaar na te denken over hoe we 
‘gezondheid’ in ons dorp kunnen vormgeven. 

De start van het project vond ’s middags om 12.00 uur plaats, buiten op 
het plein voor MFC De Deele. Wethouder Jan Bos verrichtte de opening 
met een toespraak aan alle aanwezigen. Tijdens deze toespraak reikte 
de wethouder de eerste twee naamborden ‘partner Emmer-Compascuum 
Gezond!’ uit aan ondernemer Klaas Bijl en gewichtsconsulente Henriëtte 
Kwant. Daarna werd door kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de 
basisscholen een speciaal openingslied gezongen. Na deze feestelijke 
opening was het tijd voor een gezellige, informatieve en sportieve middag. 

Om de middag goed en gezond te beginnen kregen alle aanwezige 
kinderen een lunch aangeboden door de ondernemersvereniging. Op 
het plein was een informatiemarkt opgesteld met tal van zorgaanbieders, 
onder andere over gezond eten en drinken, sport en bewegen, gezond 
ouder worden (hoe doe je dat?), gezonde financiën, leren (lezen en 
schrijven) en zorg en welzijn. Mede vanwege het prachtige weer die 
middag zijn de activiteiten op het plein enorm goed bezocht. Voor de 
professionele opzet (met dank aan Organisatiebureau Plan Effect, Brede 
School, ondernemersvereniging en de Buurtsportcoaches) heeft de 
organisatie inmiddels vele positieve reacties mogen ontvangen. 

De succesvolle start van het project Emmer-Compascuum-Gezond! heeft 
ervoor gezorgd dat Emmer-Compascuum positief op de kaart is gezet. 

Iedere ondernemer, vereniging, buurt of zelfs straat kan ‘Partner van 
Emmer-Compascuum Gezond!’ worden. Je ontvangt dan een naambord 
zodat iedereen kan zien dat je een bijdrage levert aan gezondheid en 
actief meedoet aan dit mooie project.

Help je mee?
Op 5 november is het landelijke Natuurwerkdag. Vrijwilligers gaan 
dan een handje helpen met snoeiwerk en dergelijke in de natuur. 
Ook in Emmer-Compascuum wordt een project georganiseerd, 
in het natuurgebied langs de Rundestroom, met begeleiding van 
Landschapsbeheer Drenthe. 

Wij hebben geïnformeerd bij Geert Bos. Er moeten bomen gesnoeid 
worden bij de visvijver en er moeten poelen worden schoongemaakt. 
Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor gereedschap. Maar Geert wil 
ook graag mensen rondleiden en laten zien welke bijzondere planten er 
zijn, en welke plannen er zijn voor leuke wandelpaden door het gebied. 

Geert wil wel graag van tevoren weten hoeveel mensen er willen 
meedoen en wat ze willen doen. Dan kan hij met Landschapsbeheer 
Drenthe afspreken waar ze voor moeten zorgen. We hebben al 4 
aanmeldingen van ondernemers. Meld je svp voor 30 oktober aan, bij 
info@ondernemersvereniging-ec.nl.

Meer informatie: 
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/de-rundestroom.

Tijd: 9.00 – 13.00 uur. Verzamelen bij De Deele.Autobedrijf De Jonge
Hoofdkanaal WZ 113, Emmer-Compascuum

Herhaling oproep Bestuursleden 
gezocht

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. 


