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Voorwoord 

Beste dorpsbewoners, 

Vanaf deze maand is het alweer herfst! Gelukkig hebben we in september van nog enkele heerlijke 

zomerse dagen mogen genieten maar nu gaat het toch echt richting de winter. Dat betekend dat de 

gezellige feesttijd er ook weer aankomt. Bijvoorbeeld het project van de kerstmarkt op De Brink, 

leuke snuisterijen en misschien wel lekkere glühwein!  En met de donkere dagen weer heerlijk uit 

eten in één van onze restaurants. Maar helemaal zover is het nog niet! Eerst nog deze oplage van de 

Dorpskoerier doorlezen. In deze editie draait het onder andere om het Dorpsbudget 2021. Er zijn vier 

projecten welke graag in aanmerking willen komen voor het dorpsbudget. Lees de toelichtingen per 

project en laat ons graag weten welke projecten jullie voorkeur heeft. Dit kan doormiddel van het 

inleveren van het bijgevoegde stemformulier. Hier staat ook nog een verdere uitleg op.  

Verder staat er een prachtig verhaal over Erm in 1870 in geschreven, worden er natuurlijk meerdere 

activiteiten benoemd en worden de cursussen hartreanimatie en gebruik AED weer aangeboden. 

Kortom genoeg om lekker voor te zitten en goed door te lezen! 

- Fredrieke Koop 

 

Winnaar puzzel 

De winnaar van de puzzel uit de editie mei 2021 is Familie Renting, Achterste Erm 8. Gefeliciteerd, 

jullie ontvangen de banketbakkersbon. Hopelijk wordt deze goed besteed! 
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De AC organiseert een fietstocht op zondagmiddag 3 oktober. Er kan gekozen 
worden tussen de volgende afstanden: 15 km, 25 km of 40 km. Startpunt is bij het 

bankje ter hoogte van de Hoek 33a. 
De route van 15 km is gericht op kinderen. Bij deze route zullen onderweg 

opdrachten zijn. De andere twee routes hebben geen opdrachten onderweg. Alle 
routes hebben een stop met wat lekkers! 

Opgeven graag voor 1 oktober via de mail ac@erm.nu. Na opgave krijgt u een 
starttijd. 

 
 
 
 
 
Jubileumboek ‘125 jaar basisonderwijs Erm’ 
Beste Ermernaren en andere belangstellenden, 
Onlangs hebben wij de beschikking gekregen over een resterend aantal exemplaren van het 
Jubileumboek van 125 jaar basisonderwijs Erm. 
Het betreft de periode 1885-2010. Een interessant boek over de geschiedenis van de school 
met heel veel klasse- en andere foto’s. 
Het boek kost €15,- per stuk. 
Er zijn een beperkt aantal. Toewijzing zal plaatsvinden aan de hand van het moment van 
aanmelding. Op = Op. 
Opgave bij Roelof Sikken, Dalerstraat 4 te Erm.  
E-mail: sikkenroelof@gmail.com 
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Erm vroeger 

Een van onze inwoners, Mina Kamps, heeft in het Drents Archief de jaargangen 1823 tot 

1873 doorgelezen van de Provinciale Drentsche en Asser courant. Zij kwam daar enkele 

bijzondere verhalen over Erm tegen. Die geven we in de Dorpskoerier graag door. Dit keer 

een verslag over een Schoolreis vanuit Erm naar Hoogeveen.  

Op 17 mei 1870 bij het opgaan van de zon gingen de kinderen aan boord van de trekschuit 

naar Hoogeveen. Doel: de stoomtrein bekijken op het station! Pas om 22.00 uur waren ze 

allemaal weer thuis! 

Erm 18 mei 1870  

Gister vierden de oudste schoolkinderen van deze plaats een schoon feest. Onder geleide  

van hun onderwijzer en eene commissie van vijf leden trokken ze, ten getale van zeven en 

vijftig, met ’t opgaan der zon, in feestdos getooid naar de Ermerbrug, waar de schuit van 

Zanting, met vlaggen voorzien, ter hunner ontvangst gereed lag. Spoedig had deze haar 

vrolijke vracht ingenomen, werd het versierde paard ingespannen, en ging het, onder het 

zingen van: “Voort, voort, nu naar de spoorwegbaan”; lustig vooruit. ’t Doel van den 

feesttogt was Hoogeveen, om den spoortrein te zien.  

Na eene gelukkige reis lag de schuit te half tien  voor 

’t logement “Ogterop”, waarvan de nationale vlag 

wapperde, aan wal, werden de kinderen door den 

schoolopziener gecomplimenteerd en hun, door twee 

Hoogeveensche schoolknaapjes, twee vaandels 

aangeboden, welke in dank werden ontvangen. In 

orde geschaard, ging het aanstonds, onder ’t zingen 

der 

feestliederen 

van den haar van der Veen Az., naar ’t station. Na 

minzame ontvangst en eene korte rust in de 

wachtkamer, verbeidde men, vóór en terzijde van ‘t 

gebouw in reiën geschaard, de aankomst van den 

trein. Deze liet zich niet lang wachten. Nu was ‘t: 

“Daar komt hij! Daar komt hij!”  Groot was de 

verwondering, vreemd de gewaarwording, opgetogen 

de blijdschap der kinderen, bij ’t aanschouwen van “’t 

vreemde voertuig” – “Het paard moest drinken 

hebben” – de locomotief nam water in – werd weer “voorgespannen” en – “jongens! mijne 

oren!” daar snort het weer heen. Zij hadden ’t gezien, “zijn naderen, komen en weer gaan”.  

Zij hadden het gezien en waren verrukt, die kinderen. .... Nu werd de stationschef bedankt 

voor zijne vriendelijkheid en hem verzocht ’s middags 1 uur 50 min. nog eenmaal dezelfde 

vrijheid te verleenen, ‘t welk heusch werd toegestaan.  
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Daarna ging het vrolijk zingend: “Zoo’n wagen zonder disselboom” terug naar Hoogeveen, 

waar allen zich ten huize van Zanting vergastten aan krentebrood en koffij. Na een half uur 

in vrijheid te hebben rondgesprongen, begon eene wandeling door ’t fraaiste gedeelte van 

Hoogeveen, werden de beide openbare lagere scholen, en onder geleide van den heer 

Hensems, de begraafplaats bezocht.  

Vandaar teruggekeerd ging het andermaal naar ’t station, waar ze nu door den heer van der 

Veen werden ontvangen en, na ’t afrijden van den trein, teruggeleid naar zijne woning en op 

koek onthaald. Nu was het: “lang leve de heer schoolopziener! Lang zal hij leven!” en weder 

werd de wandeling voortgezet, nu naar de groote kerk. Dit in waarheid indrukwekkend 

gebouw, met zijn fraai orgel, wekte in hooge mate de 

bewondering der kinderschaar. Toen men langs ’t 

armenwerkhuis (een geschenk van koning Lodewijk)  

terugkeerde, nam de schoolopziener afscheid van onderwijzer 

en de kinderen, welke laatsten zich naar t logement van den 

heer Ogterop haastten, waar allen naar hartenlust hun dorst 

leschten. Inmiddels sloeg het uur van vertrek. Onder een 

vrolijk “hoezee” en ’t zingen van een afscheidslied, het wuiven der zakdoeken; stak de schuit 

van wal, die allen behouden, vrolijk en blijde ten half acht aan den Ermerbrug aan wal zette.  

Hier door vele belangstellenden opgewacht, werden zij ten huize van Walkotte ten slotte op 

versnaperingen onthaald, waarna de togt in goede orde werd voortgezet naar de ouderlijke 

woning, echter niet, vóórdat bij ieder der leden van de commissie een dank- en afscheidslied 

was gezongen. Te 10 ure eindelijk was men rondgekomen en alles afgeloopen, waarna ieder, 

hoewel vermoeid, hoogst voldaan naar ’t ouderlijk huis snelde, om te vertellen van de 

dingen, die men gezien, het genot dat men gesmaakt had, om uit te rusten van de 

vermoeijenis, om te slapen – en te droomen van vlaggen en vaandels, van schuiten en 

schepen, van spoortrein en grote gebouwen en wat niet al! – Onvergetelijk blijft die 

feestelijke optogt voor de Ermer schooljeugd; die van ’t begin tot ’t einde begunstigd werd 

door ’t fraaiste weder, dat men zich in den lieflijke Meimaand denken kan – Lof en dank aan 

de commissie, die ze bestuurde, aan den heer Nijenhuis, die er de ontwerper van was, en 

aan allen, die mildelijk hebben bijgedragen, om de kosten te bestrijden.  

 

Blijf donateur! 
Ook wanneer u (niet meer) in Erm of Achterste Erm woont kunt u uw steentje bijdragen voor 

de levendigheid in het dorp en hiermee ook de Dorpskoerier blijven ontvangen. Wilt u graag 

op de hoogte blijven van alles wat speelt en het dorp ondersteunen, mail dan uw gegevens 

naar dorpsbelangen@erm.nu met als onderwerp donateur worden. We zien uw gegevens 

graag tegemoet! 
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Vanaf heden zullen we de nieuwste inwoners van Erm / Achterste Erm verrassen met een klein cadeautje. 

Er zijn afgelopen periode 3 baby’tjes geboren in Erm!  

Alle ouders nogmaals gefeliciteerd!  

 

 

     

  

Alwin en Eline zijn trotse ouders 
geworden van hun 2e zoon:  

Merijn 
Ewan is natuurlijk grote broer 

geworden. 
Gerben en Kitty zijn trotse       

ouders geworden van een zoon: 

Teun 

Erwin en Fredrieke zijn trotse 

ouders geworden van een 

dochter: Merel 
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Project Dorpsbudget  

Overkapping voor bankje splitsing De Hoek, Dalerstraat 

Het mooie bankje bij het brandweerputje op de splitsing van De Hoek en Dalerstraat. Welke 

nog is geschonken door de stichting Ronde van Erm. Dit bankje dat door erg veel mensen die 

door Erm komen wordt gebruikt als rustplaats, om even wat te eten of te drinken of om van 

het mooie uitzicht te genieten. 

Het leek ons een leuk idee om deze rustplaats te voorzien van een overkapping zodat de 

mensen bij slecht weer ook even kunnen schuilen of als de zon erg heet is even in de 

schaduw kunnen zitten. Jans Elling heeft een aantal ontwerpen gemaakt en deze met de 

bewoners die rond het bankje wonen en er zicht op hebben besproken. Daaruit is dit 

voorstel als beste uit de bus gekomen. We willen dit idee verder gaan uitwerken 

als er verder ook voldoende draagvlak voor is. Het wordt een eikenhouten constructie met 

rieten dak, zie hiervoor de tekening. Volgens ons past dit prima in de omgeving. 

Hopende dat iedereen even enthousiast is als wij en dan kan de overkapping er vast komen! 

 

 

Uiteraard brengt deze overkapping kosten met zich mee. 

Hierbij een kostenraming: 

eiken  0,6 m3 3300 € 1.980,00 
vuren panlat 120 m1 1,25 € 150,00 
bevestiging en ankers 1 ps 150 € 150,00 
beton 0,5 m3 350 € 175,00 

riet incl. aanbrengen 12 m2 125 € 1.500,00 
werkloon fundering 10 mu 25 € 250,00 
voorbewerken constructie 48 mu 25 € 1.200,00 
plaatsen constructie 56 mu 25 € 1.400,00 
afwerken geheel 8 mu 25 € 200,00 
totaal materiaal    € 3.955,00 
totaal manuren    € 3.050,00 
kosten totaal     € 7.005,00 

 

Jans Elling  

Herman Hidding 
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Project Dorpsbudget 
Kerstmartk Erm op 18 december 2021 
 
18 december van 15.00-22.00 uur gaat het gebeuren, 
een kerstmarkt in Erm.  
 
We zijn een heel eind met de voorbereidingen.  
Vergunning is aangevraagd en er zijn enthousiaste 
ondernemers gevonden die kraampjes willen vullen 
met leuke en lekkere dingen.   
 
Maar we hebben nog ruimte voor meer…  
Daarom zijn we op zoek naar:  

- Bakwonders: lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan de kerstmarkt door 

lekker kniepertje te bakken of andere december lekkernijen, dan horen wij het graag. 

- Creatieveling: Maakt u zelf wat leuks en lijkt het u leuk om dit aan een groter publiek 

te tonen, dan horen wij het graag. Dit kan van breiwerk tot het maken van metalen 

kippen zijn.  

- Ondernemers uit Erm / Achtste Erm en omstreken die het leuk lijken om op 18 

december een kraam te bemannen van 15.00-22.00 uur.  

Begroting: 

- Huur Kerstkramen   € 1.500 

- Aankleding    € 1.000 

- Muziek / Muzikanten  €    750 

- Kindervertier   €    750 

- Vergunning   €      75 

- Onvoorzien   €    425 

Verwachte kosten totaal € 4.500,- 

 

 

Mocht  u nog vragen, ideeën hebben.. Wij horen graag van u!  

Groet,  

Manny Oost, Aletta Sanders, Mirjam Wijngaard en Martine Jager 

dorpsbelangen@erm.nu 
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De kosten voor dit speelhuis :  

Aanschaf speelhuis    € 3.140 

Rubberen tegels (uitbereiding) €  750 

Arbeid voor plaatsen  40 uur   € 1.000 

Geschatte totaal kosten project   € 4.890 

 

 

Project Dorpsbudget 

Speeltoestel peuter speeltuin Hoekergoorn 

In de speeltuin bij de Hoekergoorn zijn veel speeltoestellen, echter geen speeltoestellen 

voor peuters. Ons project is om voor de peuters een speelhuisje te plaatsen.  
Dit speelhuisje zorgt ervoor dat ook de kleinste inwoners van Erm lekker kunnen spelen in de 

speeltuin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld speelhuisje 

 

03-09-2021 

Patricia Derks, Annicka Renting, Martine Jager 

 

 

Onthulling naambord Dikke Zand 

De weg welke voorheen de Wienbargsteeg heette, vanaf Oostereind tot aan het tunneltje 

onder de N34, gaat nu Dikke Zand heten. 

Wethouder Jeroen Huizing komt het naambordje onthullen 

op vrijdagmiddag 1 oktober om 16.00 uur.  

Van harte nodigen we alle inwoners die erbij willen zijn uit 

om de onthulling bij te wonen van het naamboord Dikke 

Zand. Een van de buurtbewoners, Jan Jonkers, zal er zeker 

zijn. Hij kwam met de suggestie om die oude naam weer 

nieuw leven in te blazen.  

Koffie en thee staan klaar en wie weet: weer gebak?  

En we horen meer over de geschiedenis van dit inmiddels gedenkwaardige stukje Erm. 

Kortom: tijd voor een bescheiden feestje. 

Plaats: op de hoek van Oostereind en Wienbargsteeg? Nee: Dikke Zand.  
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Project Dorpsbudget 

Erm fit 

Zoë Brandt (14 jaar) heeft een project ingediend om fitnesstoestellen te plaatsen in Erm. Ze 

zag dergelijke toestellen in Sleen staan en bij het jeugdjournaal. Ze is samen met haar 

broertje Ian en haar vrienden Lisa en Lars Koerts op onderzoek uitgegaan. Ze hebben ook 

gekeken in Oosterhesselen. Zij geeft zes redenen waarom buiten sporten gezond is: 

1. Met dank aan de zon: vitamine D 

2. Je slaapt veel beter 

3. Pak die winterdip aan 

4. Lucht buiten is schoner 

5. Goed voor de motivatie 

6. Ijskoud buiten? Dat helpt bij het afvallen.  

 

De moeders hebben geholpen om een offerte aan te vragen:  
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De kosten voor montage en reistijd kunnen hieruit geschrapt worden omdat de montage 

door een groep van vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Daarmee komen de totale kosten 

afgerond  uit op €6400,-. 

Deze toestellen gaan geplaatst worden op de hoek van de Hellingenweg/De Hoek. Een plek 

waar niet iedereen ziet dat jij je in het zweet staat te werken. De drie daar nu aanwezige 

houten beweegtoestellen worden verdeeld over de andere drie plaatsen waar al houten 

beweegtoestellen staan.   

De jongeren zijn benieuwd welke plaats hun project op de ranglijst van projecten krijgt.  

 

 

 

Erm en Achterste-Erm hartveilig 
Op twee plaatsen in Erm, Steakhouse Route 34 en bij de brievenbussen op Ermerzand, zijn al 
een aantal jaren AED’s aanwezig en binnenkort zal bij Achterste Erm 10 (Fam. Renting) ook 
één geplaatst worden. Gezien de Corona omstandigheden zijn er afgelopen jaren ,2019/ 
2020, geen (herhalings-)cursussen reanimatie geweest. 
Onder de paraplu van Dorpsbelangen Erm - Achterste Erm, willen wij dit jaar de lessen weer 
opstarten voor de twee cursussen ‘bedienen van de AED’ en ‘hartreanimatie gegeven’. Dit 
betreft herhalingslessen én bij voldoende aanmeldingen ook volledige lessen voor mensen 
zonder ervaring.  
Wanneer u belangstelling heeft voor één van beide cursussen, dan kunt u zich aanmelden bij  
Dorpsbelangen, e-mail dorpsbelangen@erm.nu. Graag vermelden welke cursus en of het 
herhaling betreft. Belangstellenden ontvangen na aanmelding een uitnodigingsbrief met 
meer informatie over o.a. de exacte cursusdata en plaats. Dorpsbelangen neemt de kosten 
voor haar rekening. 

 

 

   
          AED      Kast AED 

 

september 2021 

Jans Elling 
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Duurzame energie opwekken langs de A37 

In 2050 moet heel Nederland energie neutraal zijn, dat wil zeggen dat alle energie die wij in 

ons land gebruiken dan duurzaam moet zijn opgewekt. Geen aardgas meer, geen benzine, 

geen kerosine, geen fossiele brandstoffen meer. Dus energie moet komen uit wind, zon, 

aardwarmte, getijdebewegingen … 

Hoe kunnen wij daaraan meedoen? Enkele mensen hebben zonnepanelen, of aandelen 

gekocht in grote windturbines … veel is het nog niet. Er zijn enkele zonneweiden aangelegd 

en windturbines geplaatst. Genoeg is het nog lang niet.  

Rijkswaterstaat wil het groots aanpakken: de snelweg A37 heeft een brede middenberm en 

zijbermen. Daar wil men zonnepanelen gaan neerleggen. De zonneroute … van Hoogeveen 

tot de Duitse grens.  

 

Lokale participatie 

De landelijke overheid heeft een klimaatakkoord gesloten en daarin staat dat omwonenden 

in dergelijke projecten moeten kunnen participeren tot maximaal 50% van de opbrengsten! 

De provincie kreeg toen een helder idee: bezig om de N34 van Coevorden naar Borger 

energieneutraal aan te leggen vroeg de provincie zich af of de opbrengsten van de 

zonnepanelen op het klaverblad Holsloot niet ten goede kunnen komen van de vier dorpen 

on het klaverblad heen: Dalen Holsloot, Erm en Wachtum. 

Klavertje Vier Holsloot 

Er werd een initiatiefgroep opgericht: Klavertje Vier Holsloot.  Elk van de vier dorpen heeft 

via Dorpsbelangen twee vertegenwoordigers aangewezen. Vanuit Erm werden Maarten 

Hassink en Rogier Wind aangetrokken. Maarten trok zich terug toen bleek dat het nog jaren 

kan duren voordat dit realiteit wordt. Hij wil graag direct aan de slag en zit nu in de 

werkgroep Erm Energieneutraal. Zijn plaats werd ingenomen door Jaap van der Linden. 

Rogier en hij vertegenwoordigen Erm. Al ruim twee jaar komt de initiatiefgroep bijeen. Het is 

een bestuurlijk moeilijk proces geworden, want Rijkswaterstaat wil het klaverblad niet uit 

Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van 
zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen 
en de Duitse grens. Op het traject kan naar verwachting 140 megawatt 
aan zonne-energie worden opgewerkt, wat overeenkomt met stroom voor 
maximaal 35.000 huishoudens. Voor de zogeheten landschappelijke 
inpassing van de panelen hebben inwoners uit de omgeving van de weg 
en andere betrokkenen wensen en ideeën aangedragen die de basis zijn 
voor het Esthetisch Programma van Eisen. Dit 'eisenpakket' geeft de 
kaders aan waarbinnen de zonnepanelen langs de A37 landschappelijk 
moet worden ingepast. 
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het gehele project lichten. Maar de gemeente Coevorden steunt ons om aanspraak te maken 

op 50% lokaal eigendom van alle zonnepanelen die op het grondgebied van de vier dorpen 

komen te liggen. De opbrengsten kunnen wij dan weer gebruiken voor projecten om onze 

dorpen duurzaam te maken.  

Stichting Klavertje Vier Holsloot 

Inmiddels wordt er nu een stichting, Klavertje Vier Holsloot opgericht, zodat de 

initiatiefgroep een rechtspersoon heeft die officieel voor onze belangen kan opkomen. In 

2025 moet de aanleg beginnen. Verder hebben we meegedacht over het program van eisen 

en onze zienswijze daarop gegeven.  

Inbreng vanuit Klavertje vier 

De initiatiefgroep heeft de volgende wensen ingebracht: 

• Is het project wel rendabel genoeg? 

• We willen dat voor alle bomen die worden gekapt, nieuwe worden geplant 

• Hoe moet het met de reeën die dan de weg niet meer kunnen oversteken? 

• Waarom komen er niet overal groene panelen? In plaats van bruine en gele en 

groene?  

• Kunnen bij de afritten de bomen niet blijven bestaan voor de herkenbaarheid? 

• Onder hoogspanningskabels kunnen vanwege de ijsvorming op de kabels geen 

panelen worden geplaatst. 

• Er zijn te weinig informatiebijeenkomsten geweest om de inwoners langs de A37 te 

informeren. 

• Wij blijven streven naar participatie door inwoners van de vier dorpen van 50% lokaal 

eigendom van de panelen op het grondgebied van de vier dorpen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Jeroen Huizing liet zich met vertegenwoordigers van de vier dorpen, en met links 

naast hem de voorzitter van de initiatiefgroep Willy Heijnen, fotograferen boven de A37 op 

het viaduct van de Eldijk. Onze financiële administrateur uit Erm,  Roelof Sikken, beheert de 

gelden, totdat de stichting K4H is opgericht.  

De initiatiefgroep wil vanaf nu duidelijk aan de weg timmeren om de inwoners van de eigen 

dorpen goed op de hoogte te houden.  
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Een uurtje dorpscultuur op de brink 

Het werd een mooi cultureel feestje op de brink van Oosterlangen. Om te vieren dat 
Coevorden culturele gemeente van Drenthe is, kwamen heel wat mensen naar de brink. Leuk 
om gewoon weer eens samen koffie te drinken en te praten. Maar er was meer. Natuurlijk dat 
prachtige schilderij dat Sasja Verdoorn heeft gemaakt over Erm: in vier beelden laat ze vier 
jaargetijden zien – te beginnen bij de winter met de ster van Erm, de lente met de boerderij 
van nu Route 34, de zomer met een bootje aan het Ermerzand en de herfst met de oudste 
boerderij van Achterste Erm. 

En verder was er het couplet dat Hammy Oldengarm schreef als onze bijdrage aan de vele 
coupletten die de dorpen en de stad van de gemeente Coevorden schreven bij een lied 
waarvan Harm Dijkstra de melodie had gemaakt. Evert Wijngaard en Sonja Oost zongen het 
lied. Evert had de band waarin hij speelde weten te motiveren om hen te begeleiden. 

Rick Renting had voor een mooi podium gezorgd in de vorm van een huifoplegger. De band 
Second Chance zong diverse songs uit hun repertoire. De toehoorders wisten het te 
waarderen. 

Rond kwart voor twaalf kwam de bus langs met wethouder Jeroen Huizing en projectleider 
van het culturele jaar Roelie Lubbers om het schilderij in ontvangst te nemen en het lied aan 
te horen. 

Ondertussen werd er gezellig koffie gedronken. Verzorgd door Tim Smits van de Holten Ploeg. 
Omdat we zo dichtbij Route 34 stonden met ons podium zorgde Ronald Grevink van Route 34 
en de Pizzabar voor de stroom. 

Dat was onze eerste bijdrage aan het culturele jaar. We lieten elkaar wat proeven van onze 
dorpscultuur. Gezellig om elkaar te ontmoeten, leuk dat er mensen waren die voor muziek 
zorgden en fijn dat er in ons dorp altijd weer mensen zijn die alles klaar zetten. En dank aan 
Hammy Oldengarm die in de voorbereidingscommissie van het culturele jaar in Coevorden 
namens Erm alles mee voorbereid heeft. Fijne dorpscultuur hebben we. 

Toen de bus vertrokken was, gingen wij ook weer naar huis. ’s Middags om 15.30 uur kwamen 
de zangers, liedjesschrijvers en kunstenaars uit alle dorpen bij elkaar op de Weeshuisweide in 
Coevorden. Alle liederen werden nu achter elkaar gezongen en gaven een mooi beeld van de 
verscheidenheid in de gemeente Coevorden. Alle kunstwerken waren allemaal bij elkaar gezet 
in een grote lijst en vormden zo een mooi kunstwerk. Burgemeester Bert Bouwmeester 
opende tenslotte het jaar met een het afsteken van een kanonschot. De eerste poging liep af 
met een sisser maar de tweede lont zorgde voor een mooi donderend schot. Het culturele jaar 
in Coevorden is begonnen. Er staan vele mooie evenementen op het programma. 
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Uitbreiding van de bebouwde kom Achterste Erm is nu een hamerstuk 

 

De commissie Omgevingsbeleid van de Provinciale Staten heeft het voorstel van 

Gedeputeerde Staten om maatregelen te nemen waarmee de toegestane snelheid op de 

N376 bij Horstingerend teruggebracht wordt naar 50 km overgenomen.  De oplossing is 

gekozen om Horstingerend op te nemen in de bebouwde kom van Achterste Erm. 

Vanmorgen werd daarover bericht in het Dagblad van het Noorden: provincie pakt 

‘racebaan’ bij Achterste Erm aan.  

De commissie reageerde in meerderheid zeer positief op dit voorstel. Het draagt bij aan het 

verhogen van de verkeersveiligheid. Verder was vrijwel iedereen vol lof over de manier 

waarop de provincie dit voorstel heeft ontwikkeld in goed samenspel met de gemeente en 

met de plaatselijke werkgroep, die uit zes bewoners en twee bestuursleden van 

Dorpsbelangen bestaat. Op 24 maart zal de Provinciale Staten dit voorstel als hamerstuk 

goedkeuren. Daarna zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen om uitbreiding van de 

bebouwde kom goed te keuren. Gezien de goede samenwerking die er tot nu toe is geweest 

verwachten wij daarbij geen problemen.  

Als die besluitvorming rond is zal de provincie een bijeenkomst organiseren waarin alle 

bewoners kennis kunnen nemen van de manier waarop dit plan zal worden uitgevoerd. Daar 

kan ieder ook suggesties doen hoe dit zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Als 

werkgroep zijn wij erg blij met dit resultaat. Er is veel onnodig sluipverkeer op deze weg en 

dat zal hopelijk voortaan alleen nog maar de snelwegen opzoeken. Daar zijn ze voor. Het 

wordt dan alleen maar veiliger voor de dorpsbewoners en de overlast zal afnemen. 

Horstingerend zal een meer dorpser karakter krijgen en zo meer tot het dorp zelf gaan 

behoren.   

Eén correctie op het bericht in het Dagblad: in de plannen van de provincie zijn geen 

verkeersdrempels opgenomen, maar plateau’s van zo’n drie meter breed die, net  als bij 

Aalden, Benneveld en Zweeloo, bij de ingang van het dorp in het midden van de weg worden 

aangelegd. Dan moet men wel snelheid inleveren en als vanzelf naar de 50 km gaan die bij 

de komborden Achterste Erm horen, die vlak voor die plateau’s worden aangebracht.   

Jaap van der Linden, lid van de werkgroep verkeersveiligheid N376 Horstingerend.  
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