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Voorwoord  

Bij het lezen van dit voorwoord zijn we alweer gekomen bij de laatste dorpskoerier van 2022. 

Ondanks dat de avonden alweer langer worden nu het vroeg donker wordt is dit ook wel weer 

een leuke gezellige tijd van het jaar met de feestdagen voor de deur. 

Als we terug kijken is het jaar weer razendsnel aan ons voorbij gegaan. Zo zitten we nog aan het 

begin van dit jaar in de Holtenploeg met de jaarvergadering en zo is dit jaar al bijna weer 

voorbij. 

We zijn als Dorpsbelangen weer hard opzoek om voor komend jaar nieuwe mensen bij ons in 

het bestuur te krijgen. Wie denkt dit lijkt mij wel leuk om op deze manier iets meer voor het 

dorp te kunnen betekenen kan zich bij iemand van het bestuur melden. 

Ondanks dat we het corona nog niet helemaal achter ons hebben kunnen laten zijn er toch 

weer een aantal leuke dingen ondernomen in ons dorp. De Activiteiten Commissie is  23 

september met een groep kinderen wezen zwemmen in het overdekte Aquarena zwembad in 

Emmen. 

Verder hebben we van de Gemeente extra snelheidsmeter kasten gekregen en zijn deze 

opnieuw geplaatst in Erm en Achterste Erm. We zijn nog in gesprek met de gemeente wat we 

kunnen doen aan de hoge snelheid waarmee er nog vaak door Achterste Erm wordt gereden. 

We gaan kijken om een avond met enkele bewoners en de Gemeente te organiseren. 

Er is ook een commissie druk bezig om rond de kerstster van Erm een kerstmarkt te organiseren 

op zondag 18 december. 

We kunnen nu ook eindelijk voor de ouderen in ons dorp op vrijdag 9 december een high tea 

middag organiseren. Deze was al een paar keer door corona uitgesteld. (De middag is speciaal 

voor leden van dorpsbelangen Erm en Achterste Erm.) 

De  activiteiten Commissie wil het jaar graag gezellig afsluiten met een pub quiz in de schuur 

van de Holtenploeg op vrijdag 16 december. 

Verder hopen we met de toneelclub weer een toneelstuk op de planken te brengen op 3 en 4 

maart en 10 en 11 maart. (zie ook verder in deze dorpskoerier.) 

Om het jaar toch fijn af te sluiten wens ik iedereen namens Dorpsbelangen Erm en Achterste 

Erm fijne feestdagen en een gelukkig 2023 waarin we weer hopelijk veel leuke en gezellige 

dingen voor en door het dorp kunnen organiseren. 

Ps. We willen het nieuwejaar graag starten met een Nieuwjaarsborrel op zaterdag 14 Januari in              

de schuur van de Holtenploeg van 15.00 uur tot 17.00 uur voor leden van Dorpsbelangen. 

Vriendelijke Groet:  Herman Hidding 

Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm 
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Pieten door Erm en Achterste Erm 

Ook dit jaar komen er weer Pieten op bezoek bij de kinderen (baby t/m groep 8 basisschool) van 

Erm en Achterste Erm. Ze zullen op zondag 27 november vanaf 15:00 uur 

langs de huizen van de kinderen komen. 

Dus hoort u geklop? Doe vooral de deur open! 

Mocht u geen belangstelling hebben of niet thuis zijn, mail dan even naar 

ac@erm.nu.  

 

 

Toneelclub Erm 

De Toneelclub Erm zou graag, na een afwezigheid van twee jaar, weer eens op de planken willen 

staan. Echter het eerste probleem waar de club tegen aanliep was de locatie. Voor corona tijd 

waren de opvoeringen in de party boerderij van Route34 en daarvoor zaal Moorman. Maar de 

boerderij is omgetoverd tot een Pizza en Pasta Bar, waardoor optreden niet meer mogelijk is. Na 

wat speurwerk zijn we terecht gekomen bij De Holten Ploeg. Het café gedeelte leent zich niet voor 

een Toneelopvoering maar achter het bedrijf hebben ze een Feestschuur gerealiseerd waar we wel 

uitvoeringen zouden kunnen geven. Er passen wel wat minder mensen in een keer in deze zaal 

maar altijd beter dan dat het Toneel uit Erm verdwijnt! 

Het tweede probleem is de bezetting van de rollen. Na twee stille jaren is er toch wat afgehaakt in 

de personele bezetting. Een oproep op ‘Erm.nu’ mocht ook niet baten. Ervaring leert vaak dat je de 

mensen vaak persoonlijk moet benaderen. Maar ja, de tijd dringt . . .  

Op dinsdag 22 november hebben we al onze eerste repetitie en nog niet alle rollen zijn bezet. Maar 

we hebben er vertrouwen in dat het hopelijk toch wel goed zal komen. Als dat het geval is gaan we 

voor het eind van het jaar onze teksten goed doorlezen en begin januari moeten ze het eerste 

bedrijf zonder tekstboek kunnen repeteren. En zo moet eind januari het hele stuk zonder tekstboek 

worden gerepeteerd. Daar komt dan in februari de kleding en de attributen bij en moet begin 

maart het hele stuk ‘erin’ zitten. 

Planning is dat we de eerste twee weekenden van 

maart vier uitvoeringen geven in de Feestschuur van 

De Holten Ploeg. Het stuk dat we voor u op de 

planken willen brengen heeft als titel “Ik vertrek naar 

Frankrijk”. Het is een blijspel in drie bedrijven. Het op 

te voeren stuk is een soort van parodie op het 

bekende TV programma ‘Ik vertrek’. 

We hopen dat alles goed zal komen en dat we u 

begin maart vier leuke Toneelavonden kunnen voor 

het voetlicht mogen brengen. 

 

Hammy Oldengarm 
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Werkgroep Geschiedenis van Erm  

Twee stenen en de eerste bewoners van Erm  

Wat kun je zeggen over de geschiedenis van Erm? Op het eerste gezicht misschien 

weinig. Maar schijn bedriegt. Vanaf het moment dat er mensen verschenen in 

Drenthe heeft Erm op de route gelegen. Die mensen liepen vanuit het zuiden de Hondsrug op. Dat is 

ruim 5000 jaar geleden! Hoe we dat weten? Er zijn vondsten gedaan.  

Wie over Oostereind naar Emmen rijdt komt bij de nieuwe fly-over die over de N34 is aangelegd. 

Dolmen heet het viaduct, een ander woord voor hunebed. Maar voordat je bij dat moderne hunebed 

aankomt, heb je al een riviertje over gestoken: de Sleener stroom. Je kijkt er vaak niet eens meer 

naar, maar als je over je linkerschouder terugkijkt zie je de oever. Daar tegen de hoge Ermer kant van 

de Sleener stroom is in 1945 een belangrijke vondst gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Een stel tienjarige jongens uit Erm was daar langs het water aan het spelen. In een boomkuil, die was 

ontstaan omdat een boom door storm of onweer was omgewaaid, vonden zij een tiental stenen dat 

daar half verborgen in het gele zand van de oever lag. Mooie stenen van 8 x 4 cm, met een scherpe 

rand eraan. Leuk om spelletjes mee te doen. Keilen bijvoorbeeld. Als je daar goed in bent, springt 

zo’n steen wel 8 of 10 keer op voordat hij definitief in het water verdwijnt. Van de tien stenen 

verdwenen er acht in het water van de Sleenerstroom. Maar Jan Brakels stak twee van die stenen in 

zijn zak. Hij dacht dat het nog wel eens oude dingen konden zijn. 

Jan Brakels kwam uit Oostereind en was een 

broer van Gerrit en de onlangs ook overleden 

Willem Brakels. Op de foto zie je Jan met zijn 

schoolgenoten in 1946. Op de achterste rij is 

hij de derde van links. Jan heeft die stenen 

heel lang bewaard, maar op een landelijke 

bibliotheken-dag in 1987 stapte Jan Brakels 

vanuit Tynaarloo, waar hij toen woonde, de 

bibliotheek van Vries binnen en liet ze daar 

zien aan een deskundige.  

 

De steentjes die Jan Brakels voor de zekerheid maar in zijn broekzak had gestoken bleken bijlen te 

zijn, waar mensen lang op hebben gehamerd en met een andere harde steen op hebben geslagen om 

ze in vorm te krijgen. Die bijlen zijn stille getuigen van het vroege verblijf van mensen in Erm.  
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De stenen dateren uit de Nieuwe Steentijd, die van 5300-2000 v. Chr. liep. Met zorg werden ze 

nagetekend. Het gaat om een 

ovalen bijl van kwartsitisch 

zandsteen en een rechthoekige 

bijl van gabbro. Ik ken die 

steensoorten niet, maar we 

hebben een deskundige in het 

dorp, dus die gaan we om meer 

informatie vragen. De bijlen zelf 

liggen nu in het Drents Museum 

in Assen. We hebben een 

kleurenfoto opgevraagd bij het 

museum. Als we die binnen 

hebben, publiceren wij die. 

Kleine bijlen waren het dus. De deskundigen zagen er nog meer in. Als er wel tien bij elkaar lagen, 

was dat een bijlendepot. De bijlen waren met z’n tienen daar achter gelaten. Waarom? Aan de oever 

van water in moerassig gebied, waar mensen niet meer konden lopen werden in die tijd belangrijke 

gebruiksvoorwerpen achtergelaten. Was dat een soort bezwerend offer aan machten in de natuur, 

die mensen met zo’n gift gunstig wilden stemmen? Is het een soort votief-depot geweest? Maar in 

het geval van onze bijlen lijkt het waarschijnlijker dat iemand die bijlen heeft verstopt en om een of 

andere reden ze niet meer heeft kunnen ophalen. Dan was het een bewaardepot.  

Het leuke van de vondst van het bijlendepot is dat alle tijden door elkaar lopen: in 1987 wordt een 

vondst gemeld die in 1945 al is gedaan en teruggaat tot in de steentijd. Heden en verleden zijn veel 

meer met elkaar verbonden dan je denkt. Van een spelletje met stenen die jongens vonden in 1945 

belanden we opeens diep in de geschiedenis van Erm. De werkgroep Geschiedenis van Erm wil op die 

manier de geschiedenis van Erm boven water krijgen. We willen alleen aan de hand van een 

voorwerp, een vondst, een verhaal, een brief, een foto, een gebeurtenis uit onze twee dorpen de 

geschiedenis gaan vertellen.  

Voor deze aanpak hebben we de hulp nodig van alle inwoners van Erm. Heb jij een voorwerp thuis 

liggen, zoals Jan Brakels dat 42 jaar lang in zijn bezit heeft gehouden? Weet je van andere vondsten 

in onze dorpen uit een ver of een dichtbij verleden? Zijn er andere voorwerpen of verhalen of 

brieven of gebeurtenissen die je kent en die meer vertellen over de geschiedenis van onze dorpen? 

Laat het ons weten! 

Wat we gevonden hebben gaan we publiceren, zoals we nu doen in de Dorpskoerier. Dat zullen we 

ook doen op de website en zo hopen we dat het materiaal groeit en groeit. Of we er ooit een boek 

van maken, zien we later wel. 

Iedereen die wat te melden heeft, of iets wil laten zien, vragen we om zich bij ons te melden. Heb je 

een suggestie? Of wil je actief meewerken? Laat het weten. Samen gaan we zo de geschiedenis van 

Erm schrijven. 

Werkgroep Geschiedenis van Erm,  

Chris Brouwer (cbwr@xs4all.nl) en Jaap van der Linden (lindenerm@gmail.nl)  

 

Ovalen bijl. 8,1 x 4,7 x 2,6 cm Rechthoekige bijl. 8,4 x 5,5 x 3,1 cm 
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Dorpsfeest Erm op 16 en 17 juni 2023 

Bij het schrijven van dit artikel is het organisatiecomité reeds gestart 

met de voorbereidingen voor het Dorpsfeest Erm. Op 16 en 17 juni 

2023 is het weer zover en zal het 4de Dorpsfeest Erm plaatsvinden. De 

festiviteiten zullen zich concentreren in het centrum van Erm waarbij 

het programma t.o.v. de voorgaande editie grotendeels gevolgd 

wordt. Dit betekent reurigheid in het dorp met een meerdaags 

evenement voor jong en oud. 

De festiviteiten zullen aanvangen op vrijdagavond 16 juni 2023 met een feestavond. De 

invulling van deze feestavond gaan we in dit artikel nog niet bekend maken. Daar wordt u ter 

zijne tijd over geïnformeerd. Wel kan aangegeven worden dat er in plaats van een drive-in 

show dit jaar een regionale band op de bühne staat. 

Op zaterdag 17 juni 2023 zullen de festiviteiten verder gaan waarbij grotendeels hetzelfde 

concept wordt gehanteerd als bij de voorgaande editie. Dit betekent dat de festiviteiten op 

zaterdag o.a. zullen bestaan uit een middagprogramma en een feestavond. 

Nieuw dit jaar is de Ermer Miniparade op zaterdagochtend. Een optocht met versierde fietsen, 

skelters o.i.d. voor de Ermer jeugd. Bedenk een plan, idee of ontwerp en maak of voer deze 

uit zodat jouw fiets, skelter o.i.d. kan schitteren op de Ermer Miniparade. Vriendjes en 

vriendinnetjes uit buurdorpen zijn daarbij natuurlijk ook welkom. 

Over de verdere invulling van het programma op 17 juni kunnen op dit moment geen 

mededelingen worden gedaan. Hier wordt volop aan gewerkt. Mocht u als lezer een idee 

hebben voor iets leuks tijdens het middagprogramma dat wij als organisatiecomité tot 

uitvoering kunnen brengen. Schroom je niet en maak uw idee kenbaar bij het 

organisatiecomité of via john-sikken@hotmail.com. Idem als u een bijdrage kunt en wilt 

leveren aan het Dorpsfeest Erm. 

Wel kan gemeld worden dat als aanvulling op het programma opnieuw oldtimers aanwezig 

zullen zijn. Oldtimers van inwoners uit Erm en Achterste Erm zijn daarbij ook welkom 

aangezien er een gedeelte van het terrein voor hun wordt gereserveerd. Dus bent u in het 

bezit van een oldtimer (tractor, auto of overige motoren) met een minimale leeftijd van 30 

jaar en u wilt deze laten zien op 17 juni 2023 dan is dit mogelijk. 

Aansluitend zullen de festiviteiten eindigen met een feestavond. Ook de invulling van deze 

feestavond gaan we in dit artikel nog niet bekend maken. Wel kan gemeld worden dat er 

tijdens deze feestavond een band uit de Achterhoek op de bühne zal staan. 

Reserveer alvast het weekend van 16 en 17 juni 2023 in uw agenda voor het 4e Dorpsfeest 

Erm. Dan gaan wij samen met u er opnieuw een schitterend feest van maken.  

De vorderingen omtrent de organisatie kunt u volgen met publicaties op onze facebook 

pagina. Eveneens wordt u via persberichten de komende tijd geïnformeerd. 

Namens het organisatiecomité Dorpsfeest Erm 
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HO HO HO, nog even dit…  

Op de brink van Erm staan naast de kerstster dit jaar op 18 december 

drie tenten opgebouwd met daarin een aantal marktkramen.  

Om 15.00 uur zullen midwinterhoornblazers zullen de kerstmarkt 

openen. 

Het country koor ROOTS & BOOTS zal diverse malen van zich laten 

horen en het Jannet Bodewes duo zal ook een optreden verzorgen. 

In het restaurant van de Holten Ploeg zullen lokale kunstenaars van Ermerzand een kleine 

expositie houden. 

In deze Dorpskoerier staat een kleurplaat. Wij hopen dat vele kinderen deze met al hun 

creativiteit zullen versieren, kleuren of beplakken. Het betreft een placemat, die wij voor jullie 

lamineren zodat deze thuis kan worden gebruikt. De mooiste drie platen krijgen een prijs en de 

winnaars worden rond 18.00 uur bekend gemaakt. Alle kinderen krijgen bij de 

kinderknutselkraam een strippenkaart.                              

Kom dus en kijk wat je allemaal kunt doen!!!! 

Er staan op het terrein vele kerstbomen… en een daarvan is een gedachtenboom.                    

Alle bezoekers kunnen hun gedachten of wens op een kaartje schrijven en deze in de 

kerstboom hangen. Wij hopen dat de boom vol komt te hangen met warme, hoopvolle en 

inspirerende gedachten.                                                                                                                                                          

In de eerstvolgende Dorpskoerier zal aandacht worden geschonken aan de door u 

geschreven en opgehangen kaartjes. 

Aan deze Dorpskoerier zitten twee waxinelichtjes bevestigd. Wij willen u vragen om op 18 

december deze in een glazen potje langs de weg te zetten tijdens de kerstmarkt om het hele 

dorp meer kerstsfeer te geven. 

Om alles in goede banen te leiden willen wij willen u het volgende mededelen: 

o Bezoekers kunnen hun auto achter de Holten Ploeg parkeren. 

o Bezoekers kunnen gebruik maken van de toiletten van de Holten Ploeg. 

o Bezoekers kunnen hun consumptiebonnen (achterzijde Dorpskoerier) inleveren op 

het terras van de Holten Ploeg. 

o Wij hebben geen pinautomaat, er kan alleen maar cash worden betaald. 

Wij hopen u en uw kinderen te mogen verwelkomen op de brink van Erm om met elkaar 

onder het genot een drankje, live gezongen kerstliederen en kerstmuziek een paar gezellige 

uurtjes door te brengen. 

Tot zondagmiddag 18 december! 

Het kerstteam 
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“ Vliegen de zwaluwen hoog, dan is het weer schoon en droog, 

vliegen ze laag, regen voor vandaag. “ 
 

Zwaluwen bouwen hun bijzondere nestjes op plaatsen die  mensen als overlast ondervinden. 

Daardoor worden veel nestje weggehaald boven voordeuren, van windveren en uit stallen. 

 

Ik persoonlijk zou dit noooooit doen, mijn oma (Zwaantien 

Assen-Boezen, ze woonde bij ons in het achter huis in 

Achterste Erm op nummer 26) vertelde mij met haar kromme 

wijsvingertje omhoog ”zwalfies bunt geluksanbrengers, aj de 

nussies der afhoalt kuj ongeluk kriegen” 

Ik ben niet bijgelovig, maar Oma’s spreken altijd de waarheid 

natuurlijk!  

 

Bij de zwaluwen is woningnood ontstaan doordat nestjes worden weggehaald. We hebben  

Hugo de Jonge gevraagd iets te doen aan het woningen te kort van deze weersvoorspellers, 

hij heeft beloofd dit op zijn agenda te zetten, en komt er op terug……… 

 

Willem Alberts wilde dit niet afwachten. 

Hij maakte een bouwtekening voor huizen voor de  zwaluwen, en wil 

deze plaatsen op plekken waar niemand er hinder van ondervind. 

 

Het plan was/ is om een begroting te maken en dit mooie initiatief als 

project in te dienen bij Dorpsbelangen om in aanmerking te komen 

voor het dorpsbudget. 

 

Willem met zijn gouden handen was echter zo enthousiast en is alvast begonnen met het 

bouwen van een “zwaluwen til”  

Inmiddels staat het prototype ”zwaluwen penthouse” aan het strand op het Ermerzand, en 

kunnen de zwaluwen zich in het voorjaar hier huisvesten, en het weer voor ons voorspellen. 

 

Het ziet er prachtig uit, we kunnen niet wachten om 

de nieuwe bewoners welkom te heten. 

 

Willem bedankt voor jouw passie voor de natuur! 

  

Ingrid Assen 
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Beste dorpsbewoners, vanuit Dorpsbelangen Erm is 

het initiatief gekomen om een high tea te organiseren 

voor de bewoners van Erm, Achterste Erm en 

Ermerzand vanaf de leeftijd van 70 jaar. Mocht u een 

jongere partner hebben dat is hij/zij ook van harte 

welkom. 

Wij hopen u hiermee een gezellige middag aan te 

bieden met de bedoeling de onderlinge kontakten te 

bevorderen onder het genot van thee of koffie met 

zoete en hartige hapjes. 

 

Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan deze high tea, die zal worden gehouden 

in restaurant ‘de Holten Ploeg’ te Erm vrijdagmiddag 9 december 2022 van 14.30- 16.30 

uur. Voor u als lid van Dorpsbelangen Erm is de deelname kosteloos. Mocht u vervoer nodig 

hebben dan kunnen wij daarvoor zorgen en met eventuele dieetwensen kan rekening 

worden gehouden. 

Aanmelding voor de high tea graag vóór 25 november 2022 bij Lia Renting.                                   

Bij de aanmelding graag uw eventuele dieet- en vervoerwens doorgeven.                                     

Bij voorbaat dank.                                                                                                                               

Tel: 0591-564172 of 06-10434254.   

Mocht u van iemand horen dat hij/zij deze uitnodiging niet heeft gehad, geef het  dan aan 

ons door zodat dit alsnog kan worden geregeld. 

Wij hopen van harte dat u aanwezig zult zijn. 

 

De werkgroep High Tea, 

Tineke Overberg, Lidy Pluijter, Lia Renting en Aletta Sanders 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 
Zaterdag 14 januari zijn alle leden van het dorpsbelangen van harte 

uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel! Van 15:00 uur tot 17:00 kan er 

geproost worden in de feestschuur bij de Holtenploeg. Graag zien we u dan!  
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Dorpskoerier
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Consumtiebon kerstmarkt 

18 december vanaf 15:00 uur voor de Holtenploeg, Erm 

Goed voor 1 consumptie 

 

. 
Consumtiebon kerstmarkt 

18 december vanaf 15:00 uur voor de Holtenploeg, Erm 

Goed voor 1 consumptie 

 

Bestuurssamenstelling 

Dorpsbelangen 

Voorzitter:  Martine Luitjens 

Secretaris:     Fredrieke Koop 

Penningmeester:  Aletta Sanders 

Algemeen lid: Jans Elling 

Algemeen lid: Herman Hidding 

Algemeen lid: Herald Gerdes 

Algemeen lid: Ingrid Assen 

 


