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OPROEP 

 

De activiteiten commissie vraagt aan de ouders van kinderen 

van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool om ons een e-mail 

te sturen. Wij willen graag uw e-mailadres zodat wij geen 

briefjes meer rond hoeven te brengen voor onze 

kinderactiviteiten. 

Wilt u in de e-mail de naam/namen van uw kind(eren) en de 

leeftijd vermelden? 

Ons e-mailadres is: ac@erm.nu 

Alvast bedankt! 
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December, alweer december 
De laatste Dorpskoerier van dit jaar ligt voor u.  
2021, wederom een jaar waarin we veel gezamenlijke activiteiten hebben moeten annuleren 
vanwege Covid-19. Gelukkig is er afgelopen jaar, zover dat mogelijk was, toch een hoop 
gerealiseerd.   
 
In de vorige Dorpskoerier heeft u kunnen lezen wat het verhaal is achter de naamswijziging 
van Wienbargsteeg terug naar Dikke zand. De straatnaambordjes Dikke Zand zijn weer terug 
in het straatbeeld van Erm. De onthulling hiervan door wethouder Jeroen Huizing was een 
gezellig samenkomen.  

Daarnaast is gemeente Coevorden culturele gemeente 
2021-2022 . We hebben een gezellige start hiervan 
gehad op de brink voor Route 34. Er is een prachtig 
kunstwerk gemaakt door Sasja Verdoorn aangeboden 
en Hammy Oldengarm schreef een lied over Erm.   
Verhalen verbinden ons: dat is de boodschap van 
Coevorden als Culturele Gemeente in 2021-2022. In 
het programmaplan staan vier pijlers centraal: 
verbinden, verhalen, vieren en versterken. 
In het weekend van 14/15 mei 2022 is Erm aan de 
beurt om een feestelijk weekend te organiseren. Wat 
we dan precies gaan doen, daar informeren wij u later 
over.  

 
Daarnaast is er afgelopen jaar een hoop aan de weg gewerkt;  
Vernieuwing van het fietspad bij Hengstmeerweg is afgerond, renovatie van knooppunt 
Emmen West is helemaal gereed. Als je het mij vraag, mag bij beide het eindresultaat er zijn!   
Begin december is ook de weg opnieuw ingericht bij Horstingerend. Achterste Erm heeft er 
een stuk bebouwde kom bij gekregen. Dit is feestelijk gevierd met de inwoners van 
Achterste Erm.  

Gelukkig konden er voor de kinderen afgelopen jaar een paar activiteiten 
toch doorgaan:  
De stormbaan was een groot succes, zeker voor herhaling vatbaar.  
En gelukkig wisten ook dit jaar de pieten weer de weg naar de kinderen 
van Erm / Achterste Erm te vinden.   
Vooruitkijkend naar volgend jaar verlangen we naar een ‘normaal’ jaar. 
Weer gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren, elkaar ontmoeten. 
Laten we er vertrouwen in houden dat dit binnenkort weer zou kunnen. 
Helaas hebben de huidig regels ons doen besluiten om de 

nieuwjaarsreceptie te annuleren. Als onze nieuwjaarswens aan iedereen hebben we met 
deze Dorpskoerier een zoete groet bezorgd op ieder adres. 
 
2022 een nieuw jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laten we er een mooi jaar van maken. 
Namens het gehele bestuur wensen we u en jullie fijne feestdagen een gezellige 
jaarwisseling.  
 
Groet,  Martine Jager  
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Pietenronde 2021 
Ook dit jaar zijn de pieten in Erm geweest! 

 

 

 

4



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Dolmen – een modern hunebed naast viaduct met een oude naam 
Het nieuwe knooppunt West in de N34 is feestelijk geopend op vrijdag 12 november 2021. In 

de waterkou stonden we om 8.30 uur te luisteren naar de politici van provincie en gemeente 

die de opdracht hadden gegeven voor dit prachtige verkeersknooppunt.  

 

Het oude viaduct is verdubbeld en heet nog steeds Klinkmolen. Daarmee blijft een oude 

naam behouden. Op een oude kaart uit 1830 zie je waar de weg van Erm naar Emmen de 

Sleenerstroom kruist de Klinke Molen Brug. Thomas van Klinken had hier in de 17e eeuw een 

molen die naar hem vernoemd werd. Op kaarten vanaf 1850 staat er ook een tol bij 

aangegeven. De molen is allang weg, een brug ligt er nog en de herinnering aan Thomas van 

Klinken leeft voort in de naam van het viaduct.  

 

Blikvanger van het nieuwe verkeersplein is de nieuwe fly-over. De ontwerper vertelde dat de 

fly-over niet in te passen was in het natuurlijke landschap. Als object op zichzelf steekt het 

ver boven het landschap uit, maar de kleuren bruin en blauw maken toch verbinding met de 

omgeving.  

Hoe dan? Nou, het verkeersknooppunt ligt op het laagste punt tussen de Hondsrug en de 

Sleenerrug in, in het beekdal van de Sleenerstroom. Het beekdal is op de plaats van De 

Klinkmolen het smalst en op die plek is de stroom eeuwenlang doorwaadbaar geweest. Naar 

Erm toe zie je de zandrug oplopen waarop zich de essen rondom Erm bevinden en naar 

Emmen toe zie je het bos dat op woeste zandgronden indertijd is aangeplant. Maar het bruin 

van de fly-over verwijst naar het ijzeroer dat met zijn roestbruine kleur voorkomt in de 
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Sleenerstroom. En waar dat ijzeroer contact maakt met fosfaat in de bodem ontstaat het 

blauwe vivianiet.  

 

Roestkleurig ijzeroer  
In Drenthe komt veel ijzerhoudende grond voor, 
dit noemt men oer of zodenijzer. Het ijzeroer 
levert goede ijzererts op voor gietijzer. De 
zandgronden van Drenthe bevatten 
oorspronkelijk 0,8% ijzer, gebonden aan 
zandkorrels. Door humuszuren van onder 
andere heide komt het ijzer los van het zand. 
Door de regen wordt het ijzer vervolgens dieper 
de grond in gespoeld.  
In de beekdalen tussen de zandruggen komt het 
kwelwater vervolgens weer omhoog, waardoor 
het ijzer op deze plekken aan de oppervlakte 
komt. Het komt in contact met zuurstof, 
waardoor ijzeroer ontstaat. Ook in het beekdal 
van de Sleenerstroom komt ijzeroer voor, met 
zijn kenmerkende roestbruine kleur.  
 
Blauw vivianiet 

Als het bruine ijzeroer in contact komt met fosfaat ontstaat het blauwe vivianiet. Vivianiet 
komt voor in de Scheethaar, zuidelijk van Erm. Deze hoge zandkop (-haar) ligt vlak bij de 
Holsloot. In deze stroom zit een kwelplek waar ijzeroer naar boven komt. Omdat water 
met een hoog ijzergehalte nauwelijks bevriest, vertoefden op deze plek honderden 
eenden, ganzen en zwanen. Het water en het omliggende land werden zo voorzien van 
grote hoeveelheden fosfaatrijke vogelmest. Dankzij deze fosfaten kleurde het ijzeroer op 
deze plek blauw: vivianiet.  
 

 

Toen we na de opening teruggingen naar huis zagen we rechts van de brug in het water van 

de Sleenersstroom beide kleuren oplichten in de sloot. Ook hier kleurt het ijzeroer blauw 

door de restanten fosfaat in het water. Zo verwijst de betonnen kolos van de fly-over die 

hoog uitsteekt boven het landschap toch naar de grond waarop het gebouwd is.  
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De provincie wilde de fly-over een toepasselijke naam meegeven en schreef een prijsvraag 

uit. Wel duizend inzenders leverden een suggestie in. Acht van hen hadden de prijswinnende 

naam bedacht: Dolmen. Een vondst. Dolmen is een ander woord voor hunebed. De grote 

kolos van de fly-over staat als een modern soort hunebed in het landschap en past, zeker 

met deze nieuwe naam, uitstekend in het Drentse landschap. 

  

 

 

Kleurplaat 
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Opening  N376 Achterste Erm 
Onder het genot van een kop warme chocolademelk vond een gezellige opening plaats. 
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Puzzel 
Hieronder vindt u weer een nieuwe puzzel. Los de puzzel op en maak kans op een 

banketbakkersbon! Stuur de oplossing naar dorpsbelangen@erm.nu of doe deze in de 

brievenbus bij Oostereind 13 Erm. De uiterlijke inleverdatum is 1 februari 2022. 

 

 

 

 

Kerstlichtje knutselen 
Maak het extra gezellig in huis met een eigen gemaakt  

kerstlichtje! 

 

Dit heb je nodig: 

- Leeg, glazen (jam)potje 

- Verf 

- Knutselspullen om te versieren 

- Waxinelichtje 

Maak de pot goed schoon. Verf het met mooie kleuren en versier de pot eventueel 

extra met knutselspullen. Wanneer alles droog is doe je er een waxinelichtje in en 

steek je deze aan. Dit staat vast mooi! 
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De midwinterhoorn 
Dan klinkt, onverwacht, een merkwaardig geluid, lang aangehouden weemoedige hoge en 

lage tonen…..de rillingen lopen u over de rug. Niet uit angst, maar van ontroering! Want wat 

u deze zaterdagmiddag in Erm kon horen is het in muziekklanken omgezette verlangen naar 

de komst van het Licht. Het verkondigt de 

nadering van het Kerstfeest en is vol heidense 

en Christelijke symboliek. Wat u hoorde is de 

langgerekte roep van de Midwinterhoorn. De 

midwinterhoorn is een lange, licht gebogen, 

houten hoorn met een lengte tussen de 120 

en 150 centimeter. De hoorns worden ofwel 

aan elkaar gelijmd (droge hoorn) of in water 

gehangen, waardoor de twee houten helften 

opzwellen en naadloos op elkaar passen en de 

naden hermetisch worden afgesloten (natte 

hoorn). 

 

 

Aan de hoorn is een uitneembaar mondstuk bevestigd, de hap, dat gemaakt wordt van 

vlierhout. Het is een echte wintertraditie, want de hoorn wordt vanaf de eerste zondag van 

Advent geblazen om de komst van het kerstkind aan te kondigen. Met Driekoningen, op 6 

januari, wordt er afgeblazen en worden de hoorns weer opgeborgen. Er kunnen zes 

natuurtonen geblazen worden met een midwinterhoorn, door aanpassing van de spanning 

op de lippen. De midwinterhoorn wordt altijd solo geblazen en het geluid is een klagende, 

weemoedige klank die wel vijf tot acht kilometer ver te horen is. Dat er meestal in de 

schemering wordt geblazen, draagt bij aan de mystieke sfeer die bij de midwinterhoorn 

hoort. Het Midwinterhoorn blazen is veelal 

te horen op de Veluwe, Twente maar ook 

in het oosten van Drenthe en Groningen. 

Op bijgevoegde foto’s waren een drietal 

Midwinterhoorn blazers van de groep uit 

Dalen, waaronder twee oud Ermenaren, 

aanwezig op het Ermerzand. (bron: erm.nu) 
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