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Voorwoord 

Het nieuwe jaar is bijna alweer 5 maanden oud of jong: het is maar net hoe je het ziet! Er is 

veel gebeurd in die maanden: van Coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen 

tot weer het ‘nieuwe’ normaal, de oorlog in Oekraïne met het daarmee gepaard gaande leed 

van mensen, vluchtelingenstromen van vrouwen en kinderen die huis en haard hebben 

moeten verlaten. Maar misschien zijn er bij u thuis ook ingrijpende veranderingen geweest 

zoals een blijde geboorte, ziekte of een overlijden. Hoe dan ook: om ons heen is de wereld in 

beweging ten goede en ten kwade en wij moeten ermee leren leven. 

In februari hebben wij als bestuur afscheid genomen van onze voorzitter Jaap van der Linden. 

Hij heeft vele jaren zich als voorzitter van de club ingezet en Dorpsbelangen Erm op de kaart 

gezet. Met zijn communicatieve talent (dominee!) als spreker heeft hij een groot netwerk om 

zich heen gebouwd; hij ging met mensen in gesprek om zaken voor elkaar te krijgen en/of om 

ieder met de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Een kartrekker puur sang!                                                                                                                                                                                 

Ook hebben we afscheid genomen van Roelof Sikken. Hij heeft het afgelopen jaar als admini-

strateur, daarvoor 6 jaren als penningmeester, de financiën van Dorpsbelangen beheerd.          

Jaap en Roelof, nogmaals hartelijk dank voor alles.        

Na toetreding van twee nieuwe leden Ingrid Assen en Herald 

Gerdes en een onderlinge functiewisseling bestaat het 

nieuwe bestuur van Dorpsbelangen Erm 2022 uit voorzitter 

Martine Luitjens-Jager, het secretariaat ligt bij Fredrieke 

Koop, de financiën wordt door Aletta Sanders beheerd en de 

heren Jans Elling en Herman Hidding. Elk bestuurslid zit of is 

contactpersoon van een werkgroep. 

In deze Dorpskoerier staan de ingediende projecten 2022 

van de werkgroepen, leden of dorps-bewoners. De activiteitencommissie is, zoals u al kunt 

merken, al een tijdje actief met o.a. paaseieren zoeken, de garagesale (een groot succes!) en de 

vrouwenbingo. Zoals elk jaar kunt u stemmen op de ingediende projecten en wij hopen dat u 

dat gaat doen! Op deze manier worden prachtige ideeën waargemaakt en de saamhorigheid 

versterkt. 

Het HighTea-team hoopt begint september dan toch eindelijk de senioren uit te kunnen 

nodigen voor een gezellige middag. Mededelingen hierover volgen nog.  

Dan kunnen en mogen we weer een dorpsfeest organiseren! Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 

gaat dat gebeuren. Dorpsbelangen Erm organiseert zaterdag 18 juni een lunch voor alle leden. 

U kunt hiervoor kaarten kopen à € 10,00 en voor kinderen € 5,00. De kaarten kunt u kopen op 3 

locaties te weten bij Ingrid Assen, Ermerzand 141, bij Martine Jager, Hoekergoorn 3 in Erm en 

bij Aletta Sanders, Achterste Erm 15 op zaterdag 4 juni tussen 10-12 uur. 

Wij hopen u te zien op het dorpsfeest en hopelijk ook bij de andere activiteiten van de 

werkgroepen die met enthousiasme hun projecten uitvoeren. Samen kunnen we ideeën en 

projecten tot een succes maken. 

Het bestuur van Dorpsbelangen Erm wenst u een fijne zomer toe. 

Bestuur Dorpsbelangen Erm                                                                                                        

Geschreven door Aletta Sanders 
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De kaartverkoop zal  
plaatsvinden op 
zaterdag 4 juni van  
10.00 tot 12.00 uur op de  
volgende adressen: 
 
 
 
- Martine Jager Hoekegoorn 3, 06-10038422 
- Ingrid Assen Ermerzand 141, 06-29521717 
- Aletta Sanders Achterste Erm, 06-46866073 

Dorpslunch Erm 

Zaterdag 18 juni om 12.00 uur is er tijdens het 
Dorpsfeest in de feesttent een Dorpslunch voor alle 

leden van Dorpsbelangen Erm. 
Kaartjes kosten €10,- voor een volwassene 

en voor kinderen van 4 tot 12 jaar €5,- 
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Dorpsbudget 2022 – Nieuwe website 

Erm is een levendig dorp in de gemeente Coevorden. Jaarlijks worden er verschillende 

activiteiten georganiseerd. Ook presenteert Erm zich op het internet. De webcommissie van 

Dorpsbelangen zet Erm.nu digitaal op de kaart .  

Hierover zou ik u graag verder informeren. De website Erm.nu bestaat al vele jaren, deze 

wordt beheerd door 13 vaste vrijwilligers, de webcommissie. Voor de bezoeker van Erm.nu 

ziet de website aan de voorkant er nog redelijk fris uit maar aan de achterkant is deze erg 

verouderd. Het plaatsen van teksten en foto’s  geeft telkens problemen. Het beste is volgens 

de webmasters een compleet nieuwe site te bouwen.  Dit leek ons een goed moment om 

een aanvraag te doen bij het stimuleringsfonds. Immers een goede website is vandaag de 

dag een must voor een elk zichzelf respecterend dorp.  Wat zou het fijn zijn als wij op deze 

manier weer jaren verder kunnen en Erm en Omstreken dagelijks van nieuws kunnen 

voorzien. Ik hoop dat u deze wens van Erm.nu kunt inwilligen. 

Kosten berekening 

Bouw nieuwe website € 2800 

 

Met vriendelijke groet, 

Webcommissie Erm.nu 

 

Dorpsbudget 2022 – Buurtbibliotheek 

In Erm denken wij graag om en met elkaar. Met een buurtbibliotheek heeft iedereen 

toegang tot een goed boek.  

Wat is een buurtbibliotheek? Een buurtbibliotheek is een wind en weerdichte boekenkast 

waar iedereen boeken in kan zetten maar er ook weer uit mag halen. Er mogen altijd boeken 

achter gelaten worden, maar neem je er een mee? Dan moet je er ook een terug plaatsen. 

Hierdoor blijft er voor iedereen altijd een boek 

beschikbaar maar is er wel altijd iets nieuws! 

Het idee is om drie van deze kast in Erm en Achterste 

Erm te plaatsen. Eén in het Oostereind, één in de Hoek 

en één in Achterste Erm. Hieronder en naast staat een 

kosten berekening en ook een foto voor het idee! 

Kosten berekening 

Kast, 3 stuks € 660 

Materiaal € 50 

Installatie, 6 uur € 150 

Totaal € 860 

 

Fredrieke Koop 
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Dorpsbudget 2022 – Achterste Erm 

 

 
 

Picknickbank  

Hout, schroeven en lak € 600,00 

Manuren 20  

Totaal  € 600,00 

  

  

Uitbreiding Kerstboompjes  

lJzer € 50,00 

Verlichting, extra voor bestaande en nieuw 
voornog te maken boompjes 

€ 600,00 
 

Batterijen € 75,00 

Las elektrodes € 25,00 

Verf € 35,00 

Manuren 40  

Totaal € 785,00 

  

Extra bloembakken  

lJzer voor ringen € 50,00 

Bloembakken € 100,00 

Manuren 10  

Totaal € 150,00  

  

Bakfiets  

Bakfiets 2e hands (aanschaf via marktplaats) € 120,00 
 

Opknapkosten bakfiets € 40,00 

Manuren 5  

Totaal € 160,00 

  

Aanvraag totaal € 1695,00 
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Nieuwste inwoners van Erm!  

Het is allebei al even geleden,  

maar hierbij onze nieuwste inwoners van Erm.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 november 2021 zijn Ruth en Jeffrey   11 februari zijn Dico en Nikki Tichelaar 
trotse ouders geworden van Nova.    trotse ouders geworden van dochter Sara.  
 

Wij wensen jullie veel geluk en gezondheid! 
 

 
 

 
 
 

 
Aanvraag vlag Erm 
Zoals bovenaan deze pagina te zien hebben wij een prachtige vlag van Erm en Achterste 
Erm. Op deze vlag staat links boven in de vlag het kasteel wat staat voor Drenthe en 
herinnert aan het kasteel van Coevorden. Het blauwe kruis en de gele strepen vind je ook in 
de vlag van Coevorden.Het wapen van de oude gemeente Sleen bestaat uit een schild met 
drie ramskoppen, die staan voor de drie zanddorpen Sleen, Diphoorn en Erm. De ramskop 
voor Erm staat nu op het rode schild op onze vlag. De drie sterren aan 
de onderkant herinneren aan die drie dorpen, waarvan Erm er een is. 
Deze vlag kunt u ook bij u thuis in de vlaggenmast hangen! Wilt u dit 
ook graag? Bestel hem dan nu! 
Bestellen kan door een mail te sturen naar: dorpsbelangen@erm.nu. 
De prijs van de vlag is afhankelijk van het aantal bestellingen, hier 
zullen wij u tijdig over informeren.   
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Enquête ‘Ons Dorp’ 

Eerder heeft u een enquête in kunnen vullen over ons dorp. Hiermee willen wij graag meer 

inzicht krijgen in wat er onder de dorpsbewoners leeft en wat de ideeën zijn. Hieronder 

vinden jullie alvast een korte samenvatting van de resultaten. Het dorpsbelangen gaat er  

verder mee aan de slag om onze dorpen dan nog mooier, socialer, duurzamer en leefbaarder 

te maken! 

Wegen en verkeer 

De kwaliteit van de wegen in onze dorpen krijgt een 3 uit een 5. Snelheid en onderhoud 

worden onder andere  aangedragen als verbeterpunten. Over de verlichting is het grootste 

deel van de respondenten tevreden.  

Natuur 

Iets meer dan 50% vindt dat er precies genoeg bomen in de dorpen staan. Maar mochten er 

nieuwe bomen geplaatst worden gaat de voorkeur voornamelijk uit naar een Linde boom.  

Naoberschap 

Iets minder dan 50% van de respondenten zouden meer contact met de mensen in hun 

straat willen. Ook geeft een grote groep, meer dan 80%, aan dat we met zijn allen meer 

zouden kunnen betekenen voor oudere mensen in de buurt. Er worden leuke activiteiten 

benoemd waardoor het contact meer zou kunnen worden. 

Duurzaamheid 

Erm verduurzamen doormiddel van gezamenlijke zonnepanelen ziet 60 % van de 

respondenten misschien of wel zitten. Daarnaast wil bijna 60% misschien of wel mee 

investeren in de zonneroute langs de A37. Bijna 70% geeft aan dat het eigen huis nog wel 

beter geïsoleerd zou kunnen worden. Ook worden er mooie ideeën gegeven hoe wij onze 

dorpen energie neutraler kunnen maken.  

Wat zou jij graag willen zien? 

Onder deze categorie kwamen mooie uiteen lopende antwoorden naar voren waarmee de 

dorpen mooier, socialer, vriendelijker, leefbaarder en duurzamer gemaakt kunnen worden.  
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Het Dorpsfeest Erm komt er aan 
 
Op 17 en 18 juni 2022 gaat in Erm na 2 jaar afwezigheid voor 
de 3e keer het Dorpsfeest Erm plaatsvinden. Met dit 
Dorpsfeest trachten wij u als inwoner een feestweekend aan 
te bieden zodat de saamhorigheid in het dorp terugkeert. De 
festiviteiten zullen evenals de voorgaande edities 
plaatsvinden aan De Brinken. 
Met dit schrijven informeren we u over het programma dat 
gevolgd wordt tijdens de festiviteiten. Het programma omvat een tweetal feestavonden, een 
dorpslunch, Jeu de Boules toernooi en Oldtimershow. 
 
Feestavond 17 juni 2022 
De festiviteiten starten (aanvang 20:30 uur; feesttent geopend vanaf 20:00 uur) op 
vrijdagavond 17 juni met een feestavond verzorgd door de Bram en Peter Show. Zij zullen een 
show verzorgen waarbij diverse muzieksmaken ten gehore worden gebracht. Vrij in het begin 
van de avond rond 21:00 uur wordt de Bram en Peter show onderbroken en zal niemand 
minder dan Henk Wijngaard een optreden verzorgen in de feesttent. Henk is bekend uit de 
transportwereld en zingt veel bekende Nederlandse truckersliedjes. Bekende nummers van 
Henk zijn Met de vlam in de pijp, ’n Sneeuwwitte bruidsjurk of Hé Suzie. 
 
Dorpslunch voor inwoners van Erm en Achterste Erm 
De festiviteiten starten op zaterdag 18 juni om 12:00 uur met een Dorpslunch voor inwoners 
van Erm en Achterste Erm. Deze Dorpslunch wordt u aangeboden door Dorpsbelangen Erm en 
Achterste Erm waarbij u onder het genot van een broodje kunt lunchen met mede 
dorpsbewoners. U kunt hiervoor kaarten kopen à € 10,00 en voor kinderen € 5,00. De kaarten 
kunt u kopen op 3 locaties te weten bij Ingrid Assen, Ermerzand 141, bij Martine Jager, 
Hoekergoorn 3 in Erm en bij Aletta Sanders, Achterste Erm 15 op zaterdag 4 juni tussen 10-12 
uur. 
 
De middag van 18 juni 
De middag van 18 juni 2022 wordt gereserveerd voor een Jeu de Boules toernooi. Dit na het 
succesvolle toernooi dat bij de voorgaande editie ook gespeeld werd. Op de pagina hiernaast 
ziet u de mogelijkheden om deel te nemen. 
Verder zullen in de middag diverse kinderactiviteiten opgetuigd worden waaronder een aantal 
lucht- en springkussens. Oftewel veel vertier voor jong en oud. 
 
Oldtimershow 
Gedurende de gehele middag zullen op het terrein diverse oldtimers aanwezig zijn bestaand 
uit auto’s, motoren en tractoren. De oldtimerverenigingen uit Barger Oosterveld en 
Westenesch zijn hiervoor uitgenodigd en zij hebben aangegeven met diverse oldtimers te 
komen naar Erm. Als de weergoden het Dorpsfeest Erm goed gezind zijn zal er als extra een 
oldtimerrondrit volgen rondom Erm. 
 
Feestavond 18 juni 2022 
Ter afsluiting van het Dorpsfeest Erm zullen de festiviteiten eindigen met een Feestavond 
(aanvang 21:00 uur; feesttent geopend vanaf 20:00 uur) verzorgd door De Rockstieren. De 
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Rockstieren: ookwel de Feestrockers genoemd zijn in 2011 losgelaten in het wild. Gelijk vanaf 
het begin werden ze een populaire band in de feesttenten op het platteland in Noord en Oost 
Nederland. De luchtgitaren waren niet aan te slepen. Ze hebben inmiddels honderden 
optredens achter de rug en hebben alle hoeken van Nederland gezien en overal zagen ze het 
publiek van jong tot oud uit hun dak gaan. Gillende en springende meiden, dromende moeders 
en stoere rockers, ze gaan allemaal mee in het vrolijke energie die van het podium spat. De 
geelzwarte Feestrockers verrassen het publiek elke keer weer met uitsluitend herkenbare hits 
die we allemaal kunnen meebrullen. Ze maken er gegarandeerd een groot feest van! 
 
Met het bovenstaande programma trachten wij u als organisatiecomité een prachtig 
Dorpsfeest Erm aan te bieden en verwelkomen u graag op 17 en 18 juni 2022. 
 
Namens het organisatiecomité Dorpsfeest Erm 
 

 
 
Wie wordt de Jeu de Boules koning(in) van Erm? 
 
Na het succesvolle Jeu de Boules toernooi tijdens het voorgaande Dorpsfeest in 2019 gaat er 
opnieuw een Jeu de Boules toernooi plaatsvinden. En wel op 18 juni zullen de wedstrijden 
plaatsvinden op het terrein aan De Brinken in Erm. Het organisatiecomité gaat hiervoor 
samenwerken met de Jeu de Boules vereniging Ermerzand. 
 
Jeu de Boules, ook wel ‘petanque’ genoemd, hebben we allemaal wel eens gespeeld. Het is de 
campingsport bij uitstek, maar ook buiten de camping wint het aan populariteit. Bij ons in Erm 
is er zelfs een officiële vereniging ontstaan waarbij leden wekelijks bijeen komen om een 
balletje te gooien. 
 
De wedstrijden vangen aan vanaf 13:30 uur en vinden plaats in een aantal ronden waarin per 
team gestreden wordt. Aanmelden vindt plaats per team waarbij een team bestaat uit twee 
personen. Er zijn geen leeftijdsgrenzen gesteld voor teamleden, het is voor jong en oud. Wel 
is het handig als elk teamlid zelf een bal kan werpen. Heeft u wel- of geen ervaring met Jeu de 
Boules? Dit is van ondergeschikt belang. “Gezelligheid staat voorop”. 
 
Deelname is gratis en Jeu de Boules-ballen zijn aanwezig. Mocht u gebruik willen maken van 
uw eigen ballen dan is dat mogelijk. Geef dit aan bij uw opgave. 
 
Opgeven bij voorkeur via e-mail: john-sikken@hotmail.com of telefonisch/whatsapp via:  
06-12928927. Geef bij uw opgave de onderstaande gegevens aan: 
 
Naam team: 
Deelnemer 1: 
Deelnemer 2: 
Speelt met eigen Jeu de Boules ballen: Ja/Nee 
 
Na afloop zal het winnende team gekroond worden tot de Jeu de Boules koning(in) van Erm. 
Deze bekroning wilt u toch ook?! 

9



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Oldtimershow op het Dorpsfeest Erm 
Gedurende het Dorpsfeest Erm zullen zaterdagmiddag 18 juni 
diverse oldtimers aanwezig zijn op het terrein aan de Brinken. 
Deze oldtimers zullen bestaan uit auto’s, motoren en tractoren 
waarvoor de oldtimerverenigingen uit Westenesch en Barger 
Oosterveld zijn benaderd. Deze oldtimerverenigingen hebben 
aangegeven met diverse oldtimers te komen naar Erm. 
Inwoners uit Erm en Achterste Erm die in het bezit zijn van een 
oldtimer wordt eveneens de mogelijkheid geboden deze 
tentoon te stellen tijdens het Dorpsfeest Erm. Hiervoor komt u met uw oldtimer tussen 12:00 
uur en 13:30 uur naar het terrein aan de Brinken. Aanvoer vindt plaats via de parkeerplaats 
welke benaderbaar is vanaf de Molenweg. Of u volgt de borden “Oldtimers” die u eveneens 
wijzen naar de ingang van de parkeerplaats. Let wel op dat deze dag De Brinken volledig 
gestremd zal zijn voor gemotoriseerd verkeer. 
Aangekomen op het terrein worden de oldtimers opgevangen en krijgen een plaats 
toegewezen. Eveneens krijgt elke oldtimer een schildje welke voorop de oldtimer geplaatst 
kan worden. Op dit schildje kan het merk, type en bouwjaar van de desbetreffende oldtimer 
geplaatst worden. Vervolgens kunt u uw oldtimer tentoonstellen op de aangewezen locatie. 
Wel moet er op last van de Gemeente Coevorden onder elke oldtimer een kleed of emmer 
geplaatst worden om eventuele lekkages op te vangen. 
Aansluitend zal er om 14:30 uur een oldtimerrondrit volgen rondom Erm. Het 
organisatiecomité heeft hiervoor een route uitgestippeld die u voert langs de mooiste plekjes 
in het buitengebied van Erm en Sleen. De koprijder betreft een organisatielid waarachter de 
oldtimers die een rondrit willen rijden kunnen aansluiten. Achter de stoet zal een 
bezemwagen rijden en op cruciale plaatsen wordt de stoet begeleidt door verkeersregelaars. 
Rond 15:30 uur zullen de oldtimers terug keren in Erm en rijden door Erm een lokale ronde. 
Aansluitend zullen de oldtimers opnieuw op het terrein aan De Brinken worden opgesteld tot 
het eind van de middag. 
Deelname aan deze oldtimershow is geheel vrijblijvend, op eigen risico en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Wel is het van belang dat uw oldtimer, mocht u deel willen nemen aan de 
oldtimerrondrit, voldoende brandstof heeft in de tank. 
 

 
Paasvuur Erm 2022 
Er mocht dit jaar weer een paasvuur plaats vinden. Het was weer als vanouds met veel 
toeschouwers en een gezellige sfeer! Foto’s Jacko Haandrikman 
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Jaarlijkse herhalingscursus AED georganiseerd door Dorpsbelangen Erm  

In februari en maart 2022 hebben dan eindelijk de 

herhalingscursussen AED plaatsgevonden. De Covid-

pandemie en de daaraan gerelateerde 

voorzorgsmaatregelen van de overheid zijn debet aan 

het uitstel van de jaren 2020 en 2021.  

Na een inventarisatie hebben 50 leden van 

Dorpsbelangen Erm aangegeven dat zij een beginners-  

of een herhalingscursus wilden volgen. Daarop is dhr. 

Manuel Döbb gecontacteerd van MDO Safety en hij 

heeft zich bereid verklaard deze cursussen te willen 

geven. De cursussen hebben plaatsgevonden in het 

restaurant van Ermerzand. Tijdens de cursusavonden 

stond de koffie en thee klaar. Hartelijke dank voor de 

gastvrijheid namens Dorpsbelangen Erm!  

Dorpsbelangen Erm heeft in totaal 5 avonden georganiseerd: één voor beginners en vier 

herhalings-cursussen. De cursus bestaat uit een inleidend theoretisch deel en een praktisch gericht 

deel met daarbij voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen van de kant van de deelnemers. 

Aan het einde van de avond geen examen maar een inschrijving, door M. Döbb, als 

burgerhulpverlener bij Hartslagnu.nl 

Dorpsbelangen Erm heeft ook geïnvesteerd in een 

drietal AED’s die men kan vinden bij Route 34 ( 

rechterzijde pand), op de boerderij van Riekes Renting 

en in de ruimte van de postbussen in Ermerzand. 

Conform de regels worden de AED’s jaarlijks 

onderhouden door Leverancier Medisol en de 

batterijen om de 4 jaar vervangen. Recent heeft 

Dorpsbelangen Erm een onderhoudscontract inclusief 

kasten afgesloten. 

Volgend voorjaar zullen er nieuwe cursussen worden 

georganiseerd en wij hopen dat zich weer velen zullen 

aanmelden om met de kennis en kunde op het juiste 

moment levens te redden. Te zijner tijd zullen alle deelnemers van 2022 volgend voorjaar weer 

worden benaderd voor een herhalingscursus. Wel hopen wij dat deelnemers die zich hebben 

opgegeven ook aanwezig zullen zijn of dat zij zich tevoren afmelden. Een nieuwe afspraak kan dan 

geregeld worden. 

Het AED-team Dorpsbelangen Erm 

Aletta Sanders en Jans Elling 

 

 

11



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Veranderingen speeltuin Hoekergoorn, speelhuisje geplaatst 
 

De werkzaamheden voor het nieuwe speelhuisje in de speeltuin aan de Hoekergoorn zijn 
afgerond. Vele handen maken licht werk, bedankt voor de hulp!  
 
De kinderen kunnen nu genieten van het mooie speelhuisje!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Goede hulp!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede hulp! 

Het eindresultaat 
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Vanuit de Activiteiten Commissie 
 

Vossenjacht en barbecue 
Zondag 4 september is weer de vossenjacht met aansluitend de barbecue. Wij zoeken 
hiervoor nog vossen! Lijkt het jou leuk om mee te helpen, meld je aan via ac@erm.nu! Meer 
informatie voor deelnemers volgt in de zomer. 
 
Zwemmen in Aquarena 
Vrijdagavond 23 september gaan we weer zwemmen, noteer het alvast in je agenda! Voor 
de jeugd t/m 16 jaar. 

 
 
 
Opening nieuw fietspad Hengstmeer 
 

Tussen het Eng en het Oostereind loopt het Hengstmeer, dit is een zandpad met daarnaast 
een fietspad. Van dit fietspad wordt veel gebruik gemaakt, met name door de schooljeugd, 
die van Sleen naar Emmen fietsen. 
Dit pad was in slechte staat en ‘s avonds donker en onveilig. 
Vanuit Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en Dorpsbelangen Erm en Achterste-Erm was dan ook 
de wens dit pad op te knappen en veilig maken voor fietsers.  
In eerste instantie zou het fietspad verbreed worden door een betonnen pad van 3 meter 
breed. Dorpsbelangen vond dit jammer, hierbij zou het zandpad laatste Drentse zandpaden  
verdwijnen die onze streek nog rijk is. 
 
In goed overleg is door Dorpsbelangen en Gemeente Coevorden overeengekomen dat het 
fietspad is blijven liggen waar het lag en is verbreed. Het zandpad is behouden. Er zijn 
lantaarnpalen aangebracht met smart-verlichting, dit houd in dat de verlichting niet brand 
maar wanneer bij donker er iemand over dit pad fietst deze gaat branden. 
 
Vrijdag 11 maart is het fietspad geopend door wethouder Jeroen Huizing. 
Deze wees erop dat Daniël Lohues over dit fietspad zingt in het lied ‘Op fietse’. Dit pad is 
geopend door het verwijderen van een doek die over een zwerfsteen lag. Op deze steen is 
een bord geplaats met de tekst van de eerste zin van dit liedje.  
 

13



ww
w.

ed
ito

o.
nl

14



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Puzzel 
Hieronder vindt u weer een nieuwe puzzel, dit keer allemaal woorden welke te maken 

hebben met hunebedden! 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 augustus 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaat 

 

15



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Dorpskoerier

Bestuurssamenstelling 
Dorpsbelangen
 
Voorzitter:               Martine Jager
Secretaris:              Fredrieke Koop
Penningmeester:    Aletta Sanders
Algemeen lid:          Jans Elling
Algemeen lid:          Herman Hidding
Algemeen lid:          Herald Gerdes
Algemeen lid:          Ingrid Assen

Volg ons op Facebook!
@Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm
 


