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Voorwoord dorskoerier September 2022 

Na een heerlijke zomer is het weer tijd voor een nieuwe dorpskoerier.  
Er zijn in onze dorpen weer veel activiteiten georganiseerd, in dit voorwoord vindt u een 
terugblik met enkele hoogtepunten: 
 
Natuurlijk ons jaarlijks terugkerende dorpsfeest en de diverse activiteiten. Het in juni 
georganiseerde weekend zorgde weer voor veel gezelligheid. Twee feestavonden op de 
vrijdag en de zaterdag en een geslaagde oldtimer toertocht. Zaterdag overdag werd er onder 
andere ook de dorpslunch georganiseerd. Ongeveer 60 inwoners schoven aan voor een 
heerlijk uitgebreide lunch. Er werd genoten van het smakelijke eten en goed gezelschap. We 
willen iedereen bedankten voor de inbreng, hulp en vooral uw aanwezigheid! 
 
 
 

 

 
 
 
Eind juni is er in Erm een laadpaal geplaatst voor het opladen van elektrische voertuigen. Het 
oplaadpunt staat tegenover Route 34 naast het tankstation.  
 
Daarnaast organiseerde de activiteitencommissie 4 september een vossenjacht met 
aansluitend een barbecue. Er waren grappige vossen, heerlijk weer en een goede opkomst! 
In combinatie met het lekkere eten had dit alles voor een geslaagde middag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast deze activiteiten speelt er nog veel meer in onze dorpen. Hiervoor zijn wij altijd 
opzoek naar leden die willen helpen! Zou u dit ook willen, laat het ons weten! 
 
Inmiddels zijn alle stemmen voor besteding van het dorpsbudget geteld. Voor alle 
ingediende projecten is voldoende draagvlak dus ze kunnen allemaal uitgevoerd worden. 
Verderop in de dorpskoerier staat hier een overzicht van. 
Mocht u nog nieuwe projecten en/of ideeën hebben en heeft u hier een budget voor nodig, 
dan horen we het graag! Samen kunnen we Erm nog mooier maken! 
 
Veel leesplezier met deze nieuwe dorpskoerier,  
 
Vriendelijke Groet, Martine Luitjens - Jager 
Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm  
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Hulp gezocht! 
Om het toneel in Erm door te laten gaan is de toneel groep dringend opzoek naar 

nieuwe spelers! 

Ook voor in het dorpsbelangen bestuur zoeken wij nieuwe leden. 

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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Berichtje van de Jeu de Boules club Ermerzand 

Op 11 september jl. hadden we weer ons jaarlijkse BBQ-Toernooitje, waarbij de meesten de 

BBQ belangrijker vonden dan het toernooi!! 

Desondanks toch 3 winnaars: 

1. Anno Buurs 

2. Grietje Boonstra 

3. Harriet Hitman. 

Een kleine verrassing was hun beloning. 

Het werd een erg gezellig samenzijn. 

Voor het eerst weer na de corona perikelen. 

Zo’n 30 tal leden met aanhang ( bewoners Ermerzand en Erm) genoten van de gezelligheid 

mede dankzij het prachtige weer. 

Tot laat konden we buiten zitten op het terras, voor herhaling vatbaar!  

Ons volgende toernooi is op 16 oktober a.s.: Het Jenny Roest toernooi. 

De leden ontvangen hierover nog een mail. 

Wellicht is er belangstelling onder  Ermers- en Ermerzand bewoners om ook eens te komen 

kijken. 

Op de dinsdagavond is er voorlopig een ledenstop, op de donderdagmiddag is er nog ruimte 

genoeg. 

Kom gerust eens kijken of gooi een “Bouletje” mee. 

Voor informatie kunt u ook bellen met Gea Post Tel: 06-83946143 
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Dorpsbudget 2022 
 

Jaarlijks hebben we een aanzienlijk bedrag om te besteden aan projecten in het dorp 

aangedragen door de bewoners.  

Dit jaar hebben we stemming gedaan over 3 projecten. Het budget was voor alle projecten 

toereikend maar we halen ook uit deze stemming of er draagvlak is voor de projecten die 

bedacht zijn in het dorp.  

Dit jaar kon er gestemd worden op 3 projecten :  

- Nieuwe website  

- Bouw en knutselmaterialen Achterste Erm  

- Buurtbibliotheek  

We hebben in totaal 39 stemmenformulieren retour ontvangen.  

Uit deze formulieren komt de volgende puntenverdeling :  

Nieuwe website Bouw en knutselmaterialen 
Achterste Erm 

Buurtbibliotheek  

80 Punten 74 Punten 68 Punten  

 
Zoals u kan zien ligt de verdeling van de punten vrij dichtbij elkaar.  
Hierdoor hebben we alle ingediende projecten akkoord voor uitvoering kunnen geven.  
Weer een mooi resultaat!  
 

Nieuwe projecten zijn altijd welkom! 
  
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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Zondagmiddag 18 december a.s. gaat het gebeuren! Vanaf 15.00 uur kunt u aan de Oosterlangen de 

eerste kerstmarkt van Erm bezoeken.  

Een Team van vrijwilligers uit Erm, Achterste Erm en Ermerzand is momenteel drukdoende een leuk 

programma voor kinderen en volwassenen te maken, zorgt dat er leuke en gevarieerde 

standhouders komen en natuurlijk dat de innerlijke mens niets te kort komt! 

In de dorpskoerier van december zal een kerstkleurplaat komen te staan. Deze kunnen de kinderen 

18 december bij de kinderknutselkraam inleveren. Aan het einde van de middag worden de drie 

mooiste en creatiefste inzendingen beloond met een prijs. Ook krijgen de kinderen een 

strippenkaart waarmee ze knutselen en lekkernijen kunnen ophalen. De volwassenen kunnen met 

de consumptiebonnen warme en koude dranken halen op het terras van de Holten Ploeg. De 

bonnen zullen in de Dorpskoerier van december staan. Ook ontvangt u bij het decembernummer 

twee waxinelichtjes die u als sfeermaker in een glazen pot langs de straat kunt zetten. 

U kunt in uw eigen tijd een helpende hand bieden aan het ‘kerstmarktteam’ door ‘vogeltaarten’ te 

maken, kniepertjes te bakken of warme wintersokken, mutsen of dassen te breien voor groot en 

klein. De opbrengst zal worden geschonken aan het goede doel ‘Make a wish’. 

Als u informatie wilt over bovenstaande brei- en bakactiviteiten kunt u zich opgeven bij Aletta 

Sanders. Mailadres: amt.sanders@gmail.com. 

Wij, het ‘kerstmarktteam’, heeft er zin in en hopen samen met u er een mooie en gezellige middag 

van te maken. 

Het kerstmarktteam 

 

 

Zondagmiddag 18 december 2022 

van 15.00 uur tot 20.00 uur      

Locatie: Oosterlangen te Erm 

 

K E R S T M A R K T 
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Nieuwste inwoners van Erm! 

 

Door de vakantietijd heeft er wat tijd tussen gezeten,  
maar hierbij onze nieuwste inwoners van Erm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Femm geboren in Achterste Erm  
      Dochter van Dick en Ginet  
 

 
 
 
 

Fabian is geboren in Erm 
Zoon van Bendert en Ruud  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
We wensen jullie veel geluk samen!  

 
 
 
 
 
   Alex is geboren in Erm 
Zoon van Arno en Gineke  
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Vlag Erm 

U kunt een prachtige vlag van Erm 

bestellen. De beschikbare formaten zijn 

150x100 cm, 180x120 cm en 225x150 

cm. Wilt een vlag bestellen of wilt u 

meer informatie, mail dan naar 

dorpsbelangen@erm.nu. 

 

 

 

 

 

Blad afval 

Het is in Erm weer mogelijk om uw blad afval te storten op een centrale plek. Dit is mogelijk 

van 1 oktober tot en met 15 december. De locaties zijn Helkampsweg, Dikke Zand, 

Ermerzand en in Achterste Erm. Graag enkel blad afval 

storten! 

 

  

 

 

 

Knutselen 

Maak een mooie kleurrijke boom van je eigen hand! 

Benodigdheden: 

- Verschillende kleuren verf 

- Wattenstaafjes 

- Papier 

- Je eigen handen! 

Trek je hand en onderarm over op papier. 

Kleur dit in als een stam en maak met de 

wattenstaafjes blaadjes met de verschillende 

kleuren verf. Dit wordt zeker weten mooi! 
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Een berichtje van de websitecommissie  

De website Erm.nu is aan vervanging toe, dat was de wens van de 

websitecommissie. De laatste versie van de site is al weer enkele 

jaren in de lucht en was ”achter de schermen” niet zo 

gebruiksvriendelijk meer . Dus tijd voor een nieuwe website. 

Vanaf maart zijn we aan het brainstormen over de vernieuwde 

site. We kunnen nu meedelen dat wij al een eind op weg zijn. 

Elke 6 weken komen we bijelkaar en dan bespreken we de 

punten die nog moeten worden afgevinkt. Bowie webdesign uit Dalen probeert van ons 

wensenlijstje een vernieuwde site van Erm.nu te maken. We hopen jullie de nieuwe site van 

Erm.nu eind dit jaar te kunnen laten zien.    

 

Werkgroep High Tea 

De werkgroep High Tea hoopt op korte termijn de senioren van 70 jaar en ouder uit Erm, 

Achterste Erm en Ermerzand uit te nodigen en te mogen ontmoeten voor een gezellige 

middag.    

Wij hopen dat er onder het genot van thee, koffie, scones en 

sandwiches mooie verhalen worden verteld en er veel wordt 

gelachen. Een middag onbezorgd genieten in een drukke tijd. 

De uitnodiging ontvangt u binnenkort in uw brievenbus. 

Werkgroep High Tea 

 

 

 

Oudpapier data  

Zoals gebruikelijk wordt ook het aankomende jaar  

weer maandelijks op zaterdag uw oud papier 

opgehaald.  

Hiernaast vindt u alvast een overzicht van de data 

om te noteren in uw agenda! 

 

8 oktober 2022 

12 november 2022 

10 december 2022 

14 januari 2023 

11 februari 2023 

11 maart 2023 

8 april 2023 

13 mei 2023 

10 juni 2023 

8 juli 2023 

Maand augustus niet ivm 
vakanties 
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Kleurplaat 
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Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel was ‘Hunebed’. Gefeliciteerd Emmaly Kool, je had de juiste 

oplossing ingestuurd! Je ontvangt hiervoor een banketbakkersbon.  

Wilt u ook kans maken op een bon om wat heerlijks mee op te halen, stuur dan de oplossing 

van onderstaande puzzel voor 1 november naar dorpsbelangen@erm.nu of doe een briefje 

in de bus bij Oostereind 13, Erm.  
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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 


