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Voorwoord  

Voor u ligt de dorpskoerier met daarin diverse verslagen / documenten voor de 
jaarvergadering van 8 februari 2022.  
We hopen dat dit een fysieke vergadering kan zijn bij de Holtenploeg.  
Dit zal afhangen van de maatregelen omtrent Covid. 
 
Om deze reden zouden we ook graag zien dat u zich aanmeld voor deze jaarvergadering.  
Dit kan via de mail : dorpsbelangen@erm.nu  
Mocht u niet kunnen mailen mag u bellen: 06 100 38 422. 
U krijg via de mail een reactie.  
 
Voor het deelnemen van de jaarvergadering gelden de volgende regels: 

- Aanmelden via dorpsbelangen@erm.nu 
- Maximaal 30 personen 
- QR code scannen bij binnenkomst  
- Bij klachten, blijf thuis 

 
In deze dorpskoerier kan u de volgende stukken lezen:  

- Agenda komende jaarvergadering 08 februari 2022 
- Notulen jaarvergadering 2021 
- Winst en verlies 2021 + begroting 2022 
- Financiële balans 
- Enquête inwoners Erm en Achterste Erm  
- Jaarverslag secretaris 
- Jaarverslag Dorpsfeest Erm 
- Jaarverslag toneelclub 
- Jaarverslag archiefcommissie 
- Jaarverslag AED 
- Jaarverslag activiteitencommissie 
- Jaarverslag website  
- Jaarverslag Klaverjassen 
- Jaarverslag iniatiefgroep Klavertje vier Holsloot 
- Artikel krant 1866 
- Snelheidsmeter in Erm 
- Oproep buurpreventie app  
- Hulp gezocht! 

 

Graag tot ziens op 8 februari om 19.30 uur! 

Vriendelijke groet, 

Martine Jager  

Secretaris dorpsbelangen Erm en Achterste Erm  
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Agenda Jaarvergadering Vereniging dorpsbelangen Erm en  Achterste Erm  

1. Opening 

2. Mededelingen – kort jaaroverzicht 

3. Notulen van de digitale vergadering op 10 februari 2021 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Financieel jaarverslag penningmeester 

6. Winst en verliesrekening 2021 en begroting 2022 

7. Vaststelling contributie 

8. Verslag kascommissie: Femmy Dijks en  Suzan Wiers. Reserve Maarten Hassink. 

9. Thema duurzaamheid vanuit de gemeenteraad 

10. Rondgang langs werkgroepen en commissies 

11. Bestuursverkiezing 

a. Elly Rodenburg en Jaap van der Linden treden af. 

b. Benoemen als nieuwe bestuursleden: Ingrid Assen, Ermerzand en Herald Gerdes, 

Dalerstraat. Zij stellen zichzelf voor.  

12. Rondvraag 

13. Sluiting.  

 

 

 

 

Er kunnen weer projecten ingediend worden! 
Vanuit de gemeente krijgen wij elk jaar een budget toebedeeld welke wij mogen inzetten voor het 

bevorderen van de leefbaarheid en verbinding in onze dorpen. Dit budget mogen wij gebruiken 

wanneer er vanuit de dorpsbewoners zelf ‘projecten’ worden ingediend. Dit kan van alles zijn, een 

gezellige kerstmarkt of snelheidsmetersystemen, er is veel mogelijk! Maar hier zijn wij jullie dus wel 

voor nodig! Heeft u een leuk idee wat u graag gerealiseerd zal willen zien in Erm en/of Achterste 

Erm laat dit dan aan het dorpsbelangen weten. Wij laten dan weten welke informatie nodig is ( red. 

motivatie en begroting) om het project mee te nemen. Uiteindelijk worden alle ingediende 

projecten meegenomen in een stemming zodat de dorpsbewoners kunnen aangeven wat zij graag 

daadwerkelijk gerealiseerd willen zien. Graag horen wij uw idee! Mail dit naar 

dorpsbelangen@erm.nu. 
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Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen Erm  
10 februari 2021 start 20:00 uur  - 21:30 uur 
Digitaal via uitnodiging Google Meet 

Aanwezigen Jaap van der Linden, Roelof Sikken, Aletta Sanders, Jans Elling, Fredrieke 
Koop, Jacko Haandrikman, Jannie en Dick Stolk, Riekus Renting, Hans 
Kamps, Herman Hidding, Fokke en Ilma Meijer, Alidus Veenhoven, Daniëlle 
Ottens, Zoë Brandt, Mike Brandt, Femmy Dijks, Martine Jager, Suzanne 
Wiers, Niske Hans, Rick Ruttentuttels, Jouke en Dineke Hordijk, Nienke 
Lantman, Roelof Ensing, Jennie Wilting, Gaby Haandrikman.  

Afwezig met 
kennisgeving 

Lidy en Peter Pluijter, Elly Rodenburg, Riekus Weggemans en Maarten 
Hassink 

Agendapunten  
 

Hoe en wat gaat er gebeuren 

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De 
stukken staan in de Dorpskoerier januari 2021. 

Mededelingen Elly is helaas afwezig ivm een gebroken voet. 
Riekus Weggemans is ziek geworden en heeft zich afgemeld. 
Een kort overzicht van het afgelopen jaar en hoe de betrokkenheid van de 
inwoners zich uit in de vorm van projecten. 
N376 gaat van 80 km/uur naar 50 km/uur bij de kruising Achterste Erm. 
Lijst met commissies in de Dorpskoerier. 

Notulen vorige 
jaarvergadering 
blz 17-19 

Blz 19:   
Vrachtverkeer bij de Marsdijk is dit bij de gemeente neergelegd. Dit is helaas nog 
niet geregeld. 
Geschiedenis uit Erm beschrijven in een boek komt in ontwikkeling. 
Vuurwerk: de gemeente gaat kijken of dit een gemeenschappelijk doel kan zijn en 
gaan dit onderzoeken 
30 km-zone: er worden 2 snelheidssystemen geplaatst. 
Het Dikke Zand wordt binnen een paar maanden geregeld  

Jaarverslag 2020 van de 
secretaris 

Korte toelichting op het verslag er zijn geen vragen 

Financieel Jaarverslag 
2020  van de 
penningmeester 

Plaatsen van attributen moet met eigen kracht geplaatst worden. De 
vrijwilligers staan voor € 25,00 euro per uur – dit wordt niet uitbetaald. 
Vorig jaar hebben we 560 uur als vrijwilligers in het werk voor ons dorp 
gestoken. Het bedrag vanuit de vrijwilligers moet altijd 25 % zijn van het 
gehele project. 

Vaststelling contributie De contributie staat op 15,00 per jaar. Dit hoeft gezien de reserves niet 
verhoogd te worden. Dit is bij deze vastgesteld. 

Winst en 
verliesrekening 2020 
inclusief begroting 

Op de begroting staat dat er een speeltoestel vervangen/ hersteld moet 
worden. Dit bedrag komt vanuit subsidie van de gemeente onze kant op en 
blijft over als reserve bedrag over. Aletta vraagt: ‘Het reservebedrag 
Algemene pot – wat moet daar ongeveer in blijven zitten?’  ca. € 6000,00 

kascommissie Femmy Dijks en Suzan Wiers hebben alle documenten bekeken en dit als 
piekfijn beoordeeld. Ze verlenen de penningmeester bij deze décharge.  
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Kascommissie  voor komend jaar worden Suzan Wiers en Maarten Hassink. 
Reserve wordt Fokke Meijer 

Bestuursverkiezing Gaby Haandrikman (secretaris)is aftredend en niet herkiesbaar. Roelof 
Sikken (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar. Aletta Sanders 
zittend lid neemt de functie van penningmeester over. Jans is aftredend en 
herkiesbaar. Ze zijn bij deze benoemd. 
 
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor om toe te treden tot het 
bestuur: Martine Jager (secretaris) en Herman Hidding (lid) 
Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm stelt de Commissie financiële 
administratie in en benoemt Roelof Sikken als lid. 
 
Martine en Herman stellen zich voor en worden benoemd. 
Er wordt afscheid genomen van Gaby en Roelof.  

Presentatie gezamenlijk 
plaatsen van 
zonnepanelen 

Riekus Weggemans is helaas ziek geworden. Zijn presentatie zou het artikel 
Energieneutraal Erm geschreven door Maarten Hassink ondersteunen. 
Platform Coevorden is opgezet. 
Er zijn cursussen/trainingen om dit op te zetten. 
Is er ook nog gedacht aan warmtepompen? 
Maarten wil een werkgroep gaan opzetten, men kan zich bij hem 
aanmelden. Mailadres is: maartenenmaria@gmail.com 

Rondvraag Fokke: Gebeurt er ook nog iets aan de Esweg? (ivm N376) 
Dit ligt al in de bebouwde kom. 
Niske: Wordt er zaterdag oud papier gehaald?  
Nee, dit wordt op erm.nu gezet. We slaan deze maand over en vervolgen op 
de gezette datum in maart.  
Jans: De wipwap is vervangen in de Hoekergoorn. Er is een nieuwe wand 
voor het klimtoestel besteld.  
Riekus: Bij Achterste Erm 18 is de schuine inrit aangepast. De buurt was hier 
niet in gekend, jammer. Dit zat bij het project van de drempels in en is een 
T-splitsing geworden, de gemeente is hier later op geattendeerd. 
Tijdens de bespreking toen der tijd is dit wel besproken. 
In die tijd is er ook gesproken over de riolering. Daar heeft Dorpsbelangen 
verder niets meer over gehoord. Er zijn wel noodreparaties uitgevoerd. De 
herindeling van de riolering zullen we opnieuw bespreken. 
Hans Kamps: Wat is de dorpsvisie op het wonen voor ouderen en jongeren. 
Dit is vormgegeven in het oude schoolgebouw De Piramide.  
Erik Buursema heeft de verbouwing gerealiseerd. 
Op dit moment zijn er voldoende woningen, er zijn 4 woningen betrokken 
door Ermenaren en in de 5e komt iemand uit Emmen. 
In de toekomst willen we wel graag meer starterswoningen. Misschien 
wordt het pand bij de Molen een mogelijkheid? 

Sluiting De voorzitter sluit om 21:20 uur de vergadering  

 

5



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Vereniging Dorpsbelangen Erm

W & V 2021   +   Begroting 2022

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

2022 2021 2021 2020

Inkomsten:

1 Contributie dorpsleden € 3.500,00 € 3.625,00 € 3.400,00 € 3.430,00

2 Entree toneel € 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 1.168,00

3 Verkoop loten € 1.340,00 € 0,00 € 0,00 € 1.680,00

4 Rente bank internetsparen € 0,00 € 2,40 € 0,00 € 2,34

5 Bijdragen vermelding op internet € 670,00 € 670,00 € 700,00 € 750,00

6 Gem. Coevorden  belangenbehartiging € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

7 Sponsoring Trined € 0,00 € 230,00 € 0,00 € 0,00

8 Subsidie Speeltoestellen € 0,00 € 7.560,00 € 0,00 € 0,00

9 Subsidie Dorpsbudget t/m 2020 € 6.500,00 € 8.131,49 € 14.685,00 € 15.980,00

9 Subsidie Dorpsbudget 2021 € 13.900,00 € 2.123,20 € 0,00 € 0,00

9 Subsidie Dorpsbudget 2022 € 4.865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10 Oud Papier € 1.000,00 € 1.947,88 € 965,00 € 917,34

11 Bijdrage AC De Piramide € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 247,69

Totaal inkomsten € 35.075,00 € 25.289,97 € 21.750,00 € 25.175,37

Uitgaven:

21 Contributies € 150,00 € 116,00 € 150,00 € 115,00

22 Bestuurskosten € 500,00 € 472,47 € 500,00 € 241,04

23 Kosten ledenvergadering € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 374,30

24 Kosten archief € 600,00 € 516,25 € 600,00 € 524,60

25 Kosten toneel € 2.640,00 € 148,93 € 0,00 € 2.584,90

26 Activiteitencommissie € 4.460,00 € 525,67 € 3.400,00 € 434,83

27 Kosten Dorpskoerier € 1.000,00 € 1.363,86 € 900,00 € 836,70

28 Cadeaus jubilea € 150,00 € 100,98 € 150,00 € 124,49

29 Representatie € 200,00 € 186,04 € 200,00 € 135,64

30 De Ster van Erm € 400,00 € 503,35 € 400,00 € 326,49

31 Klaverjassen € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 25,99

32 Premie WA verzekering € 200,00 € 165,82 € 200,00 € 165,82

33 Kosten paasvuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

34 Kosten web-site € 600,00 € 544,20 € 500,00 € 987,07

35 Kosten  speeltuin € 100,00 € 104,05 € 2.275,00 € 0,00

36 Kantoorkosten € 250,00 € 76,42 € 450,00 € 305,79

37 Bankkosten € 225,00 € 193,58 € 200,00 € 154,93

38 Kosten AED € 1.500,00 € 1.370,13 € 2.400,00 € 629,72

39 Onderhoud Bloembakken € 600,00 € 530,96 € 500,00 € 315,75

40 Nieuwjaars receptie € 850,00 € 530,29 € 0,00 € 843,47

41 Bijdrage Dorpsfeest € 750,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00

42 Kosten Dorpslunch € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00

43 EcobErm/Technische commissie € 250,00 € 108,90 € 250,00 € 0,00

44 Projecten dorpsbudget 2019 € 0,00 € 134,00 € 0,00 € 12.861,46

45 Projecten dorpsbudget 2020 € 6.500,00 € 6.525,72 € 9.500,00 € 1.314,54

46 Projecten dorpsbudget 2021 € 11.200,00 € 1.041,93 € 0,00 € 0,00

47 Projecten dorpsbudget 2022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

48 Vervanging speeltoestellen € 0,00 € 8.794,39 € 0,00 € 0,00

Totaal uitgaven € 34.325,00 € 24.053,94 € 24.525,00 € 23.302,53

Reserveringen:

AED € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

50 Onttrekking bestemmingsreserve € 0,00 -€ 2.214,30 -€ 3.525,00 € 0,00

Zuidenveld 2025 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

Jaarresultaat € 0,00 € 2.700,33 € 0,00 € 1.122,84
6
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Wensen voor onze dorpen in 2022 
 

 

  

 

We willen graag weten wat jullie wensen zijn voor onze mooie dorpen en daarom biedt het bestuur 

van Dorpsbelangen jullie een digitale enquête aan.  

We wonen in mooie dorpen in een prachtige omgeving en dan lijkt het misschien raar dat we willen 

weten wat er nog mooier kan. Maar wij hebben in de afgelopen jaren vele projecten uitgevoerd die 

het leefklimaat in onze dorpen hebben verbeterd.  

• Er zijn bloembakken opgehangen in het dorp.  

• Een deel van de Wienbargsteeg kreeg een nieuwe bermversteviging en heet nu Dikke Zand.  

• historische informatiebordjes vertellen het verhaal van gebouwen en straten.  

• Er zijn bankjes geplaatst en houten beweegtoestellen. En speeltoestellen.  

• Horstingerend ligt nu binnen de bebouwde kom, dus mag er maar 50 km worden gereden.  

• Er ligt een plan voor een high tea voor alle zeventig plussers klaar.  

• Nestkastjes werden opgehangen voor koolmezen om de eikenprocessierups te bestrijden.  

• Zwerfaval wordt verzameld  

De enquête stelt een twintigtal vragen. De antwoorden laten vanzelf zien wat er nog meer aan 

wensen onder ons leeft en wat we kunnen doen om onze dorpen socialer, duurzamer en nog 

leefbaarder te maken. 

We vragen naar enkele persoonlijk gegevens, maar de enquête blijft anoniem. Alleen als je wilt, 

mag je aan het eind je e-mailadres opgeven. We doen het digitaal. De computer geeft ons meteen 

mooie overzichten waarin de antwoorden worden gerubriceerd.  

Meedoen is heel simpel:  
1. Ga naar erm.nu en zoek het bericht op bij Nieuws:  

Wensen voor onze dorpen in 2022 
2. klik de link in dat artikel aan en je zit meteen in de enquête. Als je 

klaar bent en je gaat uit de enquête komen de antwoorden vanzelf bij 
ons.  
 

Je kunt de link uit dit artikel ook overzetten op je computer, maar dan 
moeten alle letters en cijfers wel precies zo overgenomen worden.  
Hier is de link: https://forms.gle/Hw9MWGKPZiGtiWdeA 
 

Op de jaarvergadering op dinsdag 8 februari 2022 om 19.30 uur in de zaal van de Holten Ploeg, 

zullen we de resultaten bekend maken. Daar zitten dan vast ideeën in voor nieuwe projecten.  

Dus doe mee en laat je wensen horen. Onze dorpen worden er beter van.  

Het bestuur van Dorpsbelangen.  
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Jaarverslag Secretaris 2021 
Bestuurssamenstelling 2021 
Tijdens de jaarvergadering is hebben we afscheid genomen van Gaby Haandrikman (secretaris) 
en Roelof Sikken (Penningmeester).  
Roelof hebben we bereid gevonden om nog een jaar zitting te nemen in de financiële commissie.  
Nieuwe leden die zijn toegetreden tot het bestuur zijn Herman Hidding en Martine Jager. 
 
Bestuurssamenstelling per feb 2021: 
Jaap van der Linden (voorzitter) 
Martine Jager (secretaris) 
Aletta Sanders – Bijleveld ( penningmeester) 
Jans Elling 
Fredrieke Koop 
Herman Hidding 
Elly Rodenburg 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2021 heeft het bestuur in totaal 9 keer vergaderd. Aantal keer konden we gelukkig bij elkaar 
komen en de overige vergaderingen hebben we digitaal gehouden.  
De wijk en dorpenronde hebben we gehad op 20-01-2022.  
 
Belangrijkste punten 2021: 

- Naamsverandering naar Dikke zand 
- Coevorden Cultureel Jaar 
- Aanpassingen Hengstmeerweg 
- Werkzaamheden knooppunt Emmen West 
- Aanpassingen Horstingerend 
- Ophangen snelheidsinformatiesysteem 

 
Helaas hebben we een aantal projecten moeten uitstellen of zijn we nog druk mee bezig: 

- Kerstmarkt hebben we helaas moeten uitstellen naar december 2022. 
- Overkapping picknickbank is een mooi ontwerp van gemaakt en na goedkeuringen 

kunnen we gaan bouwen.  
- Speelhuisje speeltuin Hoekergoorn is besteld. Het huisje zal zodra dat mogelijk is, 

geplaatst worden. 
 
Dorpskoerier 
Fredrieke zet voor ons elke keer een goed gevulde dorpskoerier in elkaar. Dit kan ze natuurlijk 
niet zonder de hulp van anderen voor het aanleveren van diverse artikelen / foto / kleurplaten.  
Dank hiervoor!  
 
Commissies 
Ondanks wederom een corona jaar waarin we niet zoveel gezamenlijk hebben kunnen doen, is 
er door de commissies en werkgroepen toch hard gewerkt. In de jaarverslagen van de diverse 
werkgroepen en commissies is dit terug te lezen.  
Namens het bestuur, bedankt voor jullie inzet!  
 
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm, 
Groet, Martine Jager 
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Jaarverslag Dorpsfeest Erm 

Het jaar 2021 is de boeken in gegaan als een coronajaar waarbij 

mondjesmaat een aantal evenementen door konden gaan. Vooral 

in het 3e kwartaal in september en oktober waren er een aantal 

evenementen onder strikte voorwaarden. In de overige kwartalen 

zijn er in de regio geen evenementen geweest i.v.m aangescherpte coronamaatregelen. Zo 

heeft ook het Dorpsfeest Erm niet plaatsgevonden. 

Over het niet doorgaan van het Dorpsfeest Erm werd in maart al een beslissing genomen. De 

mogelijkheid om een dergelijk evenement te organiseren was tot 1 juni niet mogelijk. Een 

versoepeling van coronamaatregelen daarna zou onder strenge voorwaarden zijn met alle 

risico’s van dien. Daarom werd in een vroeg stadium al ‘nee’ gezegd tegen het Dorpsfeest Erm. 

Nu is er een nieuw jaar gestart waarbij Nederland opnieuw te maken heeft met aangescherpte 

coronamaatregelen. Eén van die maatregelen betreft een verbod op evenementen. Een 

moeilijke periode voor evenementenorganisaties. Want wat zal er straks mogelijk zijn als er 

een versoepeling is van de coronamaatregelen en is er wel iets mogelijk? Niemand die het 

weet. Zo ook wij ‘niet’ als organisator van het Dorpsfeest Erm. 

De voorbereiding van het Dorpsfeest Erm start echter veelal in oktober. Voorzichtig hebben 

wij wel de voorbereidingen opgepakt voor een nieuw Dorpsfeest Erm in 2022. De ambitie die 

wij hier voor ogen hebben is het organiseren van een volwaardig Dorpsfeest Erm. Echter of 

dit mogelijk is en onder welke voorwaarden en restricties valt te bezien. 

Hopelijk gaat Corona op zijn retour zodat er in 2022 opnieuw een Dorpsfeest Erm kan 

plaatsvinden. We gaan zien wat de komende tijd ons brengt. 

Namens het organisatiecomité Dorpsfeest Erm 

 

 

Jaarverslag Toneelclub  
De Toneelclub Erm zat anderhalf jaar in een dip en zit er nu weer in! Vorig jaar konden we 

nog het vrolijke stuk “Snert met ’n Hakkie” opvoeren. En met veel succes! Drie avonden 

uitverkocht! We hadden vorig jaar nog geluk want een week later ging Nederland door 

corona op slot. Tegen de zomer kwam daar nog het bericht bij dat we niet meer in de 

Boerderij van Route34 terecht konden omdat deze werd omgebouwd tot een Pizza-bar. 

Afgelopen winter en voorjaar was een Toneelvoorstelling so-wie-so niet mogelijk door de 

corona-pandemie. Het gaf ons wel de gelegenheid om te zoeken naar een andere locatie en 

die hebben we gevonden! De Holten Ploeg heeft achter hun horeca pand een feestschuur 

gebouwd die er leuk uit ziet maar een iets beperktere aantal stoelen heeft. Het is lekker 

centraal in het dorp en hier mogen we onze voorstellingen geven. 

Afgelopen zomer en najaar kwam Nederland weer langzaam uit de corona pandemie. Dat 

was het moment om de leden van de club weer eens bij elkaar te roepen om te zien wat de 

mogelijkheden zouden kunnen zijn en wat ze van de nieuwe locatie vonden. De 
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accommodatie beviel hen zeer en iedereen had weer zin om eens weer op de planken te 

kunnen staan en er werd alvast een planning gemaakt. De Toneeluitvoeringen plannen we in 

de eerste twee weekenden van maart en de repetities moeten dan eind november 

beginnen. En toen sloeg corona weer toe . . . . horeca weer dicht en niet met z’n allen aan 

één tafel . . . . dus geen repetities! Eerst was er nog gedacht dan beginnen we in december 

maar helaas corona sloeg nog harder om zich heen en ging heel Nederland weer op slot net 

als vorig jaar. 

De insteek was en is nog steeds dat we komend voorjaar toneeluitvoeringen kunnen geven 

maar of dat haalbaar is? Begin maart lukt al niet meer maar heel misschien een maand later? 

Dan zal corona wel een beetje mee moeten helpen . . . . . . 

Hammy Oldengarm 

 

 

Jaarverslag Archiefcommissie 
De Archiefcommissie Erm beheert en onderhoud het Archief van Erm/Achterste Erm. In het 

archief zitten b.v. alle woningen en panden van Erm en Achterste Erm met haar bewoners in 

heden en verleden met veel foto’s. 

De commissie bestond in 2021 uit de volgende personen: Ruud Wilting (voorz.), Hammy 

Oldengarm (secr.), Chris Brouwer (digitalist), Sonja Oost (Achterste Erm) en Jantje Hidding 

(krantenknipsels). De commissie vergadert eens per maand in het MFC te Sleen, hier ligt ook 

het daadwerkelijke archief opgeslagen. De digitale versie ligt in privé kluizen. Door de corona 

perikelen heeft de commissie in 2021 slechts vijf vergaderingen kunnen beleggen. Voor de 

zomer heeft Jantje Hidding bedankt als lid. Om de vacature op te vullen is er een oproep 

gedaan op Erm.nu en hierop kwam slechts één reactie. Deze kwam van Anny Kamping, zij 

woont nu in Oosterhesselen maar is geboren en getogen in Erm. Zij heeft in het verleden 

diverse functies vervult in Erm. Zo was zij betrokken bij de oprichting van Dorpsbelangen en 

heeft ook al eens zitting gehad in de Archiefcommissie. Het huishoudelijk reglement zegt dat 

alle inwoners èn oud-inwoners in de commissie zitting kunnen nemen. Dus hierop is Anny 

gevraagd om zitting te nemen in de Archiefcommissie en dat deed ze graag, hier zijn we blij 

mee. Op verzoek van Jantje Hidding hielden we haar afscheids vergadering bij haar thuis en 

dat was gezellig met koffie en gebak.  

De commissie heeft ook haar medewerking toegezegd aan het tot stand komen van een 

boek over het park Ermerstrand. Het park bestaat in 2025 vijfenzeventig jaar en wil naar 

aanleiding daarvan een boek uitgeven. 

Ook is de commissie bezig met een boek over de geschiedenis van Erm. Hiertoe wordt het 

hele archief nagesnuffeld op bruikbaar materiaal. Hier werden ook twee studieopdrachten 

gevonden van Jacob Kiers en Gerke Brouwer. Zij hebben destijds  onderzoek gedaan naar de 

geschiedenis van Erm. 
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Jaarverslag AED  
In 2021 zijn net als in 2020 geen beginners- en herhalingscursussen gegeven vanwege de 
Coronapandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen.  

Binnen het bestuur van Dorpsbelangen Erm zijn Jans Elling en Aletta Sanders samen bezig 

om technisch en organisatorisch de zaken rondom de automatische externe defibrillator           

( AED) te regelen.  

In 2021 is er een AED in Achterste Erm geplaatst op het erf van Riekes Renting. In Erm hangt 
er een AED sinds 2011 aan de gevel van Route 34 aan het Oostereind, die inmiddels in maart 
2021 is vervangen, en de derde hangt bij de postbussen in Ermerzand sinds 2019. Conform 
de regels worden de AED’s jaarlijks onderhouden door Leverancier Medisol en de batterijen 
om de 4 jaar vervangen. De AED is kortgeleden naar de rechtergevel van het restaurant pand 
verhuist omdat Steakhouse Route 34 links van het restaurant een gesloten terras heeft 
gemaakt en de AED daardoor niet direct toegankelijk geweest zou zijn. 
 
Om de AED goed te kunnen bedienen en daarmee dus mensenlevens te kunnen redden 
worden er beginners- en herhalingscursussen gegeven. 
In Erm, Achterste Erm en Ermerzand hebben zich in totaal 32 vrijwilligers opgegeven die aan 
deze cursussen mee willen doen. Daarbij zijn er ook een aantal inwoners die op hun werk 

een dergelijke cursus krijgen en dus ook inzetbaar zijn bij calamiteiten. Medio oktober 

hebben alle deelnemers een brief gehad om in de maanden november en december de 
cursus te volgen in het restaurant in Ermerzand. De cursus duurt ongeveer 3 uur en zal in 

groepen van 6 tot 8 personen worden gegeven. Deze konden helaas geen doorgang vinden 
maar met de instructeur dhr. Döbb is afgesproken dat ze in 2022 worden gegeven zo gauw is 

toegestaan.                        

De deelnemers worden hier per mail over geïnformeerd.  
 

Team AED, 

Jans Elling                                                                                                                                           
Aletta Sanders 

 

 

Jaarverslag Activiteiten Commissie  
Helaas hebben we het merendeel van onze geplande activiteiten van 2021 niet kunnen 
uitvoeren door het welbekende virus. 
We hebben wel een super geslaagde pubquiz gehouden in februari, een paasspeurtocht 
georganiseerd voor de kinderen, een middag een stormbaan geplaats in het weiland van 
Chris Brouwer en natuurlijk kwamen er ook dit jaar weer Pieten naar Erm en Achterste Erm. 
 
In de activiteiten commissie zitten nog steeds dezelfde drie dames, namelijk: Ellis, Harriët en 
Niske. Nieuwe leden voor onze gezellige club zijn altijd welkom! 
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Jaarverslag Webcommissie  
De webcommissie van onze Dorpssite ‘Erm.nu’ zag er in 2021 als volgt uit: webmasters zijn 

Martijn Koerts en Nico van Krimpen, Hammy Oldengarm zit de vergaderingen voor en de 

redactie bestaat uit Femmy Dijks en Jan Nooitgedagt, Femmy is tevens ook nog secretaresse. 

De fotografen zijn Jacko Haandrikman, Ruud Pauw en Ilma Meijer, Jennie Wilting vult de 

agenda en Jantje Oosterhof, Hammy Oldengarm en Lia Renting leveren teksten aan. Om de 

website actueel te houden wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om dagelijks een nieuws-

item te plaatsen. Dit lukt niet altijd maar heeft elke dag zijn aandacht. 

De vergaderingen vinden telkens plaats bij iemand thuis, normaliter om de zes á zeven 

weken maar door de corona is de commissie het afgelopen jaar maar vier keer bij elkaar 

geweest. In deze vergaderingen wordt de dagelijkse gang van de site, de problemen en de 

voortgang besproken. Een van de problemen waar steeds tegenaan wordt gelopen is het 

plaatsen van foto’s en ook van teksten. Om dit makkelijker te maken zou er eigenlijk een 

nieuwe website moeten komen die het werken ermee gebruiksvriendelijker zou moeten 

maken, hier wordt nu aan gewerkt. De website kan in de ‘lucht’ worden gehouden door de 

ondernemers van Erm en Omstreken (zie hun advertenties in de carroussel). 

Heeft u een vraag of wilt u kopij aanleveren dit kan via het contactformulier op de website. 

 

 

Jaarverslag Klaverjassen 
9 september was het zover, we mochten weer klaverjassen. 
Een aantal mensen vonden het nog een beetje spannend om te komen (ook begrijpelijk) en 
daarom konden we maar met z'n 8en (2 tafels) spelen. 
Ondanks dat was het weer net zo gezellig als altijd. 
  
30 september was de 1ste competitie avond, gelukkig waren er meer mensen en konden we 
weer lekker spelen. 
We konden in oktober nog 2x spelen totdat we weer in lockdown gingen, balen, maar ja het 
is niet anders. 
  
Wij wachten vol spanning op het moment dat we weer mogen kaarten, er staan nog een 
aantal data vast maar of dat zou lukken? Ik heb geen idee. 
  
Een aantal van ons hebben Corona gehad of hebben nog Corona, voor diegene die het nog 
hebben; van harte beterschap. 
  
Ik hoop dat we dit jaar nog kunnen spelen en anders graag tot in september wanneer we 
weer beginnen. 
  
Reina Muller en Marit Anholts 
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Jaarverslag van de initiatiefgroep Klavertje Vier Holsloot 
Rijkswaterstaat werkt al enige jaren aan het plan om een zonneroute aan te leggen langs de A37 

van Hoogeveen naar de Duitse grens. Zonnepanelen komen dan in de midden- en zijbermen te 

liggen. Een uniek project binnen Europa.  

 

 

 

 

 

Het klimaatakkoord van de vorige regering schrijft voor dat omwonenden tot 50% moeten kunnen 

delen in de opbrengsten van zo’n project.  Dan moeten die bewoners zichzelf wel organiseren.  

Klavertje Vier Holsloot 

In 2019 werd daarom een initiatiefgroep opgericht: Klavertje Vier Holsloot. Door de verenigingen 

van Dorpsbelangen van vier dorpen: Dalen, Erm & Achterste Erm, Holsloot/den Hool en  Wachtum. 

Elk dorp heeft via Dorpsbelangen twee vertegenwoordigers aangewezen. Vanuit Erm zijn dat nu 

Dico Tichelaar en Jaap van der Linden.  

De gemeente Coevorden steunt de initiatiefgroep om aanspraak te maken op 50% lokaal eigendom 

van alle zonnepanelen die op het grondgebied van de gemeente Coevorden komen te liggen. De 

initiatiefgroep zal dan ook de andere dorpen langs de route moeten betrekken bij haar werk.  

De opbrengsten van dit energieproject kunnen wij dan weer gebruiken voor projecten om onze 

dorpen energie neutraal te maken. Dat moet in 2040 een feit zijn. Dat is de opgave die de 

gemeente Coevorden aan haar inwoners stelt om de doelstellingen van het klimaat van Parijs te 

gaan halen.  

In september heeft de initiatiefgroep Klavertje Vier Holsloot in de pers aangekondigd dat ze is bezig 

is om een stichting op te richten. In de krant stond:  “Omwonenden van de Zonneroute A37 – die 

langs de A37 vanaf Hoogeveen tot Zwartemeer moet komen te liggen - vormen een stichting om 

aanspraak te maken op 50 procent lokaal eigendom van het zonneproject.” Uiteindelijk moeten wij 

als inwoners dus samen gaan profiteren van de opbrengsten van de zonneroute.  
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De stichting stelt zichzelf daarom “ten doel om omwonenden langs de A37 binnen de gemeente 

Coevorden te mobiliseren tot participatie in energieprojecten en om daartoe een 

energiecoöperatie voor te bereiden en in het leven te roepen die zich toelegt op het starten van 

projecten die duurzame energie opwekken, waarmee lokale en particuliere projecten kunnen 

worden gefinancierd die het energieverbruik op lokaal niveau reduceren en compenseren door 

duurzame energieopwekking.”  

Dorpsbelangen zal betrokken zijn bij het benoemen van de bestuursleden van de stichting, maar 

neemt geen directe verantwoordelijkheid voor de stichting zelf. Maar het is dus wel de bedoeling 

dat, als er geld loskomt wij dit in ons dorp gaan gebruiken om onze huizen beter te isoleren en om 

duurzame vormen van energie zoals zonnepanelen en luchtwarmtepompen te financieren.  

Intussen heeft de initiatiefgroep contact gelegd met de energiecoöperatie De Groene Wieken die 

op het Hoogeveense deel van de zonneroute hetzelfde doel nastreeft, en met de energiecoöperatie 

Nieuw-Oranjepoort die vanuit Nieuw Dordrecht en Oranjedorp hetzelfde nastreeft. Samen hebben 

we het Participatieoverleg Zonneroute A37 opgericht en proberen we alle omwonenden langs de 

zonneroute te mobiliseren tot participatie.  

Zo gauw de stichting is opgericht kan er aan dat doel verder worden gewerkt. Overigens zal de 

zonneroute pas vanaf 2025 aangelegd gaan worden. Jaap van der Linden. 

 

Puzzel 
Er is weer flink gepuzzeld in de vorige dorpskoerier! Van harte gefeliciteerd Harm en Joke Smegen 

uit Erm, jullie hebben de puzzel gewonnen. De banketbakkersbon komt naar jullie toe! 

Wilt u ook kans maken op een banketbakkersbon? Stuur dan de oplossing van onderstaande 

woordzoeker naar dorpsbelangen@erm.nu of doe deze in de brievenbus bij Oostereind 13 Erm. De 

uiterlijke inleverdatum is 1 april 2022. 
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Paard gaat er met de sjees vandoor 
In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 21 oktober 1866 stond een leuk artikel. 

Mina Kamps las het en geeft het ons nu door. 

Sleen, 17 Oct. Voor eenigen tijd viel in onze gemeente, aan de 

Ermerbrug, een aardig tooneel voor. Eene familie uit Dalen, 

met rijtuig terugkeerende van eene begrafenis te Valthe, 

vertoefde eenige oogenblikken in de aldaar staande herberg, 

waar men met de wagen in de schuur reed en de chais (spreek 

uit: sjees) buiten liet staan. 

Terwijl men intusschen in de gelagkamer bezig is met iets te 

gebruiken, komt de controleur A. ook met eene chais 

aanrijden. Nauwelijks is genoemde heer binnen, of zijn paard beproeft, door de gewone 

huisdeur, met de chais zijn meester te volgen en – na eene korte, doch wel degelijk krachtige 

worsteling, komt het paard ook werkelijk binnen, maar de chais blijft voor de deur steken.  

Het paard voor de andere chais, door dit tumult losgelaten, zet zich op 

den straatweg en rijdt, ofschoon nog  jong, bedaard met de ledige 

chais naar Dalen. In de meening dat zijn heer met de vrouw in de chais 

zijn; rijdt over twee bruggen en door een tolhek, en komt behouden 

en wel achter de schuur, waar hij te huis behoort. Hier geen gehoor 

vindende, meent het zekerlijk gras voor de koeijen te moeten halen en 

rijdt het naar het grasland. Ook hier niemand vindende brengt het een 

buur bezoek, misschien om te kijken of zijn meester dáár ook is, maar 

deze weg werd het met de chais te lastig. Het dier wandelt, met de chais achter zich, door 

heg en struik, doch de chais geraakt ten leste in de sloot, waar het dier geduldig wacht, tot 

dat men het vindt en naar huis geleidt.  

Naar wij vernomen hebben, heeft het nog eenige moeite gekost, den vreemde gast uit de 

herberg te krijgen.  

 

Knutselen 

Het is nog echt knutselweer! Voor deze kunstwerken ben je nodig: 

- WC rolletjes 

- Knutsel papier 

- Lijm 

- Verf 

Maak van het papier koppen en  

poten voor de dieren. Lijm deze vast aan de  

WC rolletjes en geef ze allemaal  

een eigen kleur! 
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Snelheidsmeter in Erm 
Bewoners in De Hoek benoemden dat er in hun straat door het 
verkeer te hard wordt gereden. Er was dan ook de wens hier 
een snelheidsmeter te plaatsen. Hiervoor is een project 
ingediend en goed gekeurd door bewoners Erm. 
Dorpsbelangen heeft daarom dan ook een snelheidsmeter 
aangeschaft. 
Vrijdag 7 januari hebben Herman Hidding en Jans Elling deze 
aan de lantaarnpaal De Hoek tegen over splitsing Molenweg 
opgehangen. 
Zaterdag 8 januari hebben wij deze overgedragen aan de 
bewoners De Hoek vertegenwoordigd door Brian Meier en John 
Sikken. 
Snelheidsmeter is verplaatsbaar zodat deze op 
verschillende plaatsen in Erm kan worden opgehangen. 
Graag zien wij een aantal vrijwilligers die deze 
snelheidsmeter willen bedienen, baterijen opladen, 
verplaatsen, etc. Wie hierbij zou willen helpen kan zich 
melden bij secretariaat Dorpsbelangen. 
Wij gaan er dan ook van uit dat het verkeer zich gaat 
gedragen zo als het hoort in een straat met veel 
spelende kinderen. 
 
Jans Elling 
 
 

 
 
 
Whatsapp buurtpreventie 
Sinds de zomer van 2018 is er in Erm, 
Achterste Erm en op het Ermerzand 
whatsapp buurtpreventie actief. 
Het doel van deze chat via whatsapp is 
elkaar op de hoogte brengen van 
alarmerende situaties zoals inbraak, 
vernielingen of een verdacht persoon.  
 
Op deze manier kunnen buren met elkaar 
hun buurt veilig houden en veiliger maken. 
Wellicht is een van de whatsapp buurtpreventie borden u wel eens opgevallen.  
Woont u in Erm, Achterste Erm of op het Ermerzand en wilt u lid worden? Stuur een e-mail 
met uw naam, adres en telefoonnummer naar niskehans@gmail.com 
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Hulp gezocht! 
In onze dorpen doen veel mensen moeite om alles schoon, netjes en actief te 

houden. Maar we kunnen altijd extra hulp gebruiken! Wij horen het graag wanneer jij 

ook wilt helpen. Er is vast een commissie of werkgroep welke bij jou past! Wil jij je 

ook inzetten? Laat het ons weten. 

 

Activiteiten commissie 

AED commissie 

Archief commissie 

Bloementeam 

Dorpskoerier 

High Tea 70 plus 

Initiatiefgroep Klavertje Vier Holsloot 

Jubilea 

Klaverjassen 

Onderhoudsgroep 

Oud papier team 

Speeltuin 

Ster van Erm 

Toneel 

Website commissie 

Werkgroep bewegingstoestellen 

Werkgroep EcobERM 

 

Mist er iets? Er is altijd ruimte voor meer! 
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Kleurplaat 
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Dorpskoerier
 

Bestuurssamenstelling 

Dorpsbelangen 

Voorzitter:  Jaap van der Linden 

Secretaris:     Martine Jager 

Penningmeester:  Aletta Sanders 

Algemeen lid: Jans Elling 

Algemeen lid: Elly Rodenburg 

Algemeen lid: Herman Hidding 

Algemeen lid: Fredrieke Koop 

 

Volg ons op Facebook! 

@Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm 


