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Bij de voorplaat
Brandbommen op Achterste Erm in de vroege avond van
maandag 22 november 1943.
Om 19.05 uur werd door de luchtwacht te Sleen een hevige
explosie waargenomen.
Vertellingen van Achterste Ermer over dit voorval die het
bewust of onbewust hebben meegemaakt. Waaronder ik zelf
maar ik hoor bij de tweede groep.
Eén van hen is Evert Manting C98, nu 28. Hij vertelt over de
gebeurtenissen in hun huis. Zijn vader Roelf, moeder Grietien,
Jan, de broer van Roelf en de 10 jarige Evert zaten met elkaar
in de kamer. Hendrik, de broer van Roelf en Jan die hier ook
woonde was op visite bij zijn familie Manting-Eising dicht in de
buurt. Evert was nog niet naar bed toen er een enorm lawaai
kwam vanuit de lucht. Hij bedenkt zich niet en schoot meteen
onder de tafel, want op school had hij geleerd dat als er
onraad was je meteen onder de bank moest gaan liggen. Dit
was dan geen bank maar hun tafel in de kamer moet het
zelfde effect hebben dacht hij intuïtief. Door het lawaai ook op
de deel renden ze allemaal naar de deur richting de deel en
zagen dat daar brand was. Het was één vuurzee. Via deze
deur konden ze er niet komen en moesten via de andere
kamer naar buiten en zo naar de zijdeur van de deel, de deel
op. De buurman Roelof Boezen die het gezicht op het huis
van de familie Manting had, had al gezien dat daar brand
ontstond en nam gelijk zijn brandblusser mee. Tegelijkertijd
ging hij met de Mantings de deel op en het bleek dat er twee
bommen lagen te branden. Eén voor de koeien en één midden
op de deel. Manting hadden zelf ook een brandblusser op de
deel hangen en dat was hun geluk. Twee brandhaarden en
twee brandblussers waardoor de branden konden worden
bedwongen. De schade was niet groot. Toen ze van de schrik
waren bekomen en even uitrustend tegen het beschot aan
leunden kwam daar achter vandaan een enorme knal.
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Snel er op toelopend zagen ze dat er ook nog een bom in hun
illegale roggekist was neergekomen.
Het was een zachte landing maar was even later toch nog
ontploft. En overal lag de rogge en moest als verloren worden
beschouwd. Dat was nog het ergste van alles. Deze bom heeft
geen brand veroorzaakt. Deze kist met rogge was er voor als
er mensen langs kwamen die niets te eten hadden. Ook voor
onderduikers en eten halers. Elk kreeg wat mee. Na deze
gebeurtenis was het uitdelen voorlopig voorbij. Hendrik die bij
familie zat hoorde natuurlijk ook het ontstane lawaai en ook
die vluchten met elkaar naar buiten en Hendrik hoorde Grieten
in paniek zo hard schreeuwen van „Hendrik kom gauw an”.
Grietien schreeuwde zo hard dat Hendrik het bij zijn familie
kon horen en hij bedenkt zich niet en rent richting zijn huis,
want het was net zo licht als overdag vanwege de
brandbommen, rent rechtstreeks achter het huis van Albert
Eggens langs en kwam in alle haast midden in de kötbult
terecht, die even van te voren overdag was opgehoogd. Albert
en Harmien hadden net “de beer slacht”. Hendrik valt er
voorover in met beide armen tot aan de kin. Hij zag er niet uit
en stonk een uur tegen de wind in. Gelukkig was de ramp
goed afgelopen. Hendrik nam een emmer water, gooide die
over zich heen en de rest kwam later wel. Dicht bij het
achterdeurtje van Eggens C110 nu 17, lagen ook bommen te
branden tot bijna achter in de hof. Hendrik moet beslist hier
aan langs gekomen zijn.
Grietien en de buurjongen Gezienus Boezen, tevens
onderduiker bij Manting waren al aan het slepen met huisraad
naar buiten maar was niet nodig om daar mee verder te gaan.
De brand was al bedwongen . Dat dit huis er zo goed is
afgekomen is eigenlijk een groot wonder. Op drie plekken
tegelijkertijd een inslag waarvan twee brandhaarden.
Rieka Wiegers C111 nu 15, vertelde dat ze die avond met z‟n
allen om de tafel zaten. Ze hoorden een vliegtuig laag
vliegend aankomen en gelijk heel veel lawaai.
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De keukendeur kwam open en zagen door de ramen op de
deel dat er vuur buiten was. Eerst dachten ze dat er een
vliegtuig bij hun in de hof was neergekomen.
Toen ze buiten kwamen zagen ze dat het bommen waren.
Alles was verlicht door het vuur. Aan de pakken stro achter het
huis lagen minstens drie bommen te branden die ze met zand
er over te gooien uitkregen. Liena, de zus van Rieka was bij
Schultz een eindje verder op. Zij meende dat hun huis in
brand stond en ging tussen de zo juist gevallen fakkelende
bommen door. Halverwege ontplofte nog één rakelings langs
haar been.
Niezing Jan vertelde dat hun hof vol met bommen lag. Zoveel
dat zijn vader zei haal direct een ladder uit de schuur en leg
die op het huis om eventuele vonken te doven die op het
rieten dak zouden kunnen komen. Op zich had hun huis geen
last maar de wind stond er precies op. Veel later toen ze de
hof gingen ploegen kwamen de bommen nog te voorschijn.
Twee boerderijen zijn totaal verbrand. Bij Rieks Renting is het
vee er uit gekomen. Bij Hendrik Lunsing niets. Toen Evert
Manting de volgende dag daar langs liep naar school zag hij
de koeien naast elkaar dood liggen.
Het ene huis met inboedel en al het vee er in wat verloren is
gegaan was op het adres C90, nu Achterste Erm 8. Hierin
woonde de eigenaresse Hendrikje Renting Oldenbeuving en
haar zoon Arend in een deel van het huis. Arend kreeg nog
rakelings een bom aan zich langs. Op het andere gedeelte
woonde de familie Lunsing. Boerderij gedeelte. Bestaande uit
het echtpaar Hendrik en Hendrikje en hun zoontje Rieks van
bijna 4 jaar. Rieks was nog klein maar kan het zich nog goed
herinneren als de dag van gisteren dat ze in een mum van tijd
alles kwijt waren van foto‟s tot andere persoonlijke dingen aan
toe. Rieks wou die avond niet naar bed omdat er zo veel
vliegtuigen in de lucht zaten. Het was één geronk in de lucht
en had een onveilig gevoel. Dit gevoel heeft hem het leven
gered.
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Op de bewuste avond zaten ze met z‟n drieén in de kamer
toen er vanuit de lucht lawaai kwam en tegelijkertijd vuur het
huis in kwam. De eerste bom kwam precies in de bedstee
waar Rieks altijd sliep. Het was meteen een vuurzee. Ze
wilden van achteren het huis verlaten maar daar brandde alles
al. Zij vluchten de deel over, moeder met Rieks op de arm
naar buiten. Tussen en over de bommen door die daar lagen
te branden om zo het brandende huis te kunnen verlaten wat
gelukte. Hendrik Lunsing wou het paard er nog uithalen maar
liet zich niet pakken door recht op te gaan staan. Het paard is
net als al het vee omgekomen. Er verbranden o.a. 5
melkkoeien, 1 pink, 1 zeug+3lopers en al het graan.
Waarschijnlijk is er achter hun huis ook nog een grotere bom
gevallen. Even verder nog een grote bom richting het veld
nabij de familie Zwols. Dit voorval staat verder op beschreven.
Die nacht heeft de familie Lunsing bij Rudolf Renting
geslapen. Dit was dicht bij hun in de buurt. Daarna zijn ze bij
Harm Kamping in de kamer komen wonen in het Voorste
Erm. Toen in de zomer van ‟44 de beide noodwoningen klaar
waren,(ook die voor Rieks Renting), zijn ze daar heen gegaan.
En de boerderij weer opgepakt. Er was geen steun en
moesten van voor af aan beginnen. Begin ‟45 zijn ze verhuisd
naar het Geserveld. Daar kregen ze weer met oorlogsgeweld
te maken. Van uit Zwinderen schoten ze door de bos precies
op hun huis aan. Later zagen ze nog dat er een gat in de
regenton zat. Door de onveilige situatie zijn ze naar
Oosterhesselen gegaan bij Rieks Snijders en hebben daar de
bevrijding afgewacht. Toen zijn ze teruggekeerd naar het
Geserveld. Eindelijk bevrijding.
Het andere huis waar het vee uit is gekomen was op het adres
90a, nu 10. Hierin woonde het echtpaar Rieks Renting en
Hilligien met hun kinderen Hennie en Jan. Rieks had net zijn
werk gedaan en zette zich bij de kachel neer. Met dat hij ging
zitten hoorde hij het lawaai van een laag aankomend vliegtuig.
Als reactie dook hij in elkaar en meteen was er brand. Jan is
met moeite gered door zijn moeder. Hij lag in bed. Het huis is
totaal vernield.
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Een gedeelte van het gereedschap en meubileer kon worden
gered. Tussen de beide huizen brandde het vreselijk. Boven
het woongedeelte lag een laag pakstro. Dit zou er mee te
maken kunnen hebben dat daardoor nog iets is gered. Een
groot gedeelte van graan en koren ging verloren. De beide
broers hadden de boerderij samen. Henderkien- en Arend
Renting woonden tijdelijk in bij Mans Zwaving te Diphoorn.
Diezelfde nacht nog zijn ze er heen gegaan. Rieks met zijn
gezin ging die nacht naar Noord-Sleen bij zijn schoonouders.
Het heeft toch nog zolang geduurd dat Hennie daar naar
school moest. Later zijn ze ook naar Diphoorn gegaan bij
Zwaving. Toen moest Hennie naar de school in Sleen. Bij
Niezing aan de overkant werd de schuur in de hof
omgebouwd tot stal, zodat Rieks en Arend daar verder konden
gaan met hun vee. De beide kerels gingen overdag naar ‟t
Achterste Erm de boerderij verzorgen. De net die maand
aangetreden n.s.b. burgemeester, Piet ten Hoor, kwam kijken
en zei dat het wel weer goed zou komen. Ook in de zomer van
‟44 toen de noodwoning met stallen gereed waren gingen ze
weer in Achterste Erm wonen. In 1947-‟48 is deze woning
afgebroken en er is een nieuwe boerderij op gekomen. Waar
heden ten dage nog net als toen, geboerd wordt. De
noodwoning op nr. 8 staat er nog. Er is maar weinig aan
veranderd en zodoende heeft Achterste Erm nog een
“oorlogsmonument “. Beide percelen zijn heden eigendom van
de familie Renting.
Het is een wonder dat er zich niet de minste persoonlijke
ongelukken hebben voorgedaan.
De brandweer moest er heen. Antienus Stock vertelde dat ze
zigzaggende tussen de bommen doorgingen. Er waren
bommen bij die rechtop in de straat stonden.
De brandweer uit Emmen verleende assistentie. Om 1 uur „s
nachts waren ze het vuur meester volgens het rapport van de
luchtbescherming opgesteld door bovengenoemde
burgemeester d.d. 27 november 1943
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Roelfien Hidding uit het Horstingereind vertelde dat ze met
elkaar in de kamer zaten. Het melken was gedaan. Op een
gegeven moment kwamen er enorme klappen en meteen was
het licht uit. Alles was donker. Ze gingen naar buiten en het
hele Achterste Erm was verlicht door het vuur. Bij hun voor het
huis op het brinkje lagen de bommen te fakkelen. Toen ze
verder gingen zagen ze de boerderijen branden. Van de
boerderij van Rieks Renting stond nog iets overeind. Van het
andere huis was niets meer over.
Het vliegtuig was de lading nog niet volledig kwijt. In het
Westerveld bij Sleen lagen een 5-tal brandbomkisten. Bij de
Tipmaten werd een groot gat gevonden van een
geëxplodeerde brisantbom. In de stroomstukken bij Sleen zijn
een 15 tal gaten gevonden van uitgebrande
phosphorrubberbrandbommen. Een bom, ten Westen van de
weg Erm – Holsloot, ongeveer 100 m ten zuiden het huis van
Zwols is in het veld gevallen. Hier ontstond een enorm groot
gat. Volgens het rapport een bom van ca. 550 kg welke een
krater heeft geslagen van 7m middellijn en 2m diep. Deze
explosie heeft een 30-tal woningen min of meer ernstig
beschadigd aldus het rapport. Moeder en dochter Zwols zaten
in de keuken en hoorden een vliegtuig laag aankomen. Er
kwam een enorm lawaai en meteen kwam de hele
schoorsteen met alles naar beneden de kamer binnen waar ze
zaten. Gordijnen en alle spullen waren kapot. Glas gerinkel,
ruiten aan diggels, muren gescheurd, deuren verzet. De
komende nachten kregen ze onderdak bij de buren Roelf
Renting. Zo spoedig mogelijk werd er wat opgeruimd dat ze
weer bij hun eigen bezittingen konden wonen. Waarschijnlijk
hadden Roelf Renting ook nog het een en ander kapot. Even
als bij Arend Schultz. Daar waren door de luchtdruk ook nog
diverse ruiten gesprongen.
Gelijk begonnen ze in Achterste Erm met ruimen van de
bommen en brokstukken liggende op de straat en erven. Dit
werd afgevoed en bij het gemeentehuis gebracht. Later wat er
gevonden werd, werd gedumpt in de brandkoel bij Jan
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Wiegers in de hof. In de vijftiger jaren is de brandkoel dicht
gegooid met zand uitgevoerd door de gemeente.
Gevolgen na deze fatale dag voor Achterste Ermers.
Regelmatig merkten de bewoners nog wat van de bommen.
Die zaten nog onzichtbaar ergens in de grond bij huis of in
een akker. Zelf jaren later nog.
Maar al vrij snel in het voorjaar van ‟45 nam Berend Niezing,
die achter de Velties an ‟t werk was en daar een onontplofte
bom vond. Hij neemt hem mee naar huis om de bom te laten
exploderen. Jan- en dochter Roelfien Hidding, buurman Loeks
Oost, Berend zelf en misschien nog wel meer mensen gingen
achter in de hof van Jan Hidding, tegen de hof van Loeks
Oost aan waar zich aardappelbulten bevonden. Hier zou de
bom tot ontploffing worden gebracht. Ze gooiden er wat mee
maar de bom ging niet af. Toen dat niet lukte ging Roelfien
naar huis. Zij is net binnen en hoorde een knal. Direct ging ze
terug en zag dat er iets was gebeurd. Jan Hidding zat met zijn
pet in de hand en zag dat een stuk metaal in de rand van zijn
pet zat. Jan Hidding had altijd een pet op waaraan de
binnenkant een stuk leer zat voor stevigheid. Deze leren rand
is zijn redding geweest. Anders was het stuk metaal zeer
waarschijnlijk in zijn hoofd gekomen.
Met Loeks Oost ging het anders. Loeks had de bom door de
klomp gekregen. Die was kapot. Maar er kwam bloed door de
sok. Hij ging op een walletje zitten, deed voorzichtig de sok uit
en het was allemaal bloed. Hij bekeek z‟n voet , dan links en
dan rechts, toen kwam de opmerking van hem heel rustig van:
“ der mist er iene”.
Door dit voorval moest er een dokter komen. Zodoende werd
dit voorval bekend bij instanties. De burgemeester van de
gemeente Sleen kwam er op af. Daarna de politieman
Koopman. Het heeft geen consequenties gehad voor hun.
Maar bommen proberen onschadelijk te maken was wel over.
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Bij Jan de Boer, C112 nu 13, werd een pak stro uit de schuur
gehaald. Deze werd op de grond gelegd en de draden werden
doorgeknipt. Bij het loshalen van het stro viel er nog een
onontplofte bom uit. Verder geen schade.
Zelf heb ik in de jaren ‟50 ook een stuk bom gevonden. Wij
moesten aardappels krabben op het Veltien, dat naast het
Veltien van Manting lag, al krabbende vond ik een stuk
metaal. Om de bijzondere vorm nam ik het mee naar huis. Na
het ontdekken van mijn vondst door mijn vader heb ik het
voorwerp nooit meer gezien.
Harm Eggens.

Voorwoord
Dorpsgenoten,
Na een wel zeer lange en koude winter zitten we nu weer met
een zonnige blik in het voorjaar.
We hebben o.a. de jaarvergadering, toneel , eieren zoeken,
paasvuur weer achter ons en kijken weer vooruit richting de
welverdiende vakantie.
Maar eerst krijgen we een groot feest van het 125 jarig
bestaan van de school de “Piramide”. We hopen natuurlijk op
prachtig weer en een paar gezellige dagen in ons dorp. Door
dit groot opgezet feest zullen we een kleinschalige “Ronde van
Erm” hebben, maar dat zal de pret niet drukken.
Voor een ieder die bij de organisatie betrokken zijn wensen wij
veel succes.
Fijne vakantie toegewenst en tot ziens.
Het bestuur.
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Belangrijke data
Activiteitencommissie:
De activiteitencommissie organiseert op 28 mei weer een
fietspuzzeltocht voor het hele gezin.
De tocht is ongeveer 15 tot 20 km lang.
Elk jaar weer een groot succes!!
Aanvang: 19.00 uur
Start bij café rest. Moorman.
Kopje koffie krijgt u er gratis bij!!
Oud papier
Er wordt oud papier gehaald door OBS de Piramide op:
29 mei en 26 juni.
Data voor de maanden daarna zijn nu nog niet bekend.
125 jaar openbaar onderwijs in Erm
In 2010 is het 125 jaar geleden dat de eerste school werd
gebouwd in Erm .
Dat wordt 11, 12 en 13 juni gevierd .
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Bezochte vergaderingen
Nieuwjaarsbijeenkomst.
De gemeente Coevorden heeft op 4 januari 2010 haar
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in Restaurant en
Partyboerderij Moorman, Oosterlangen 2 in Erm.
Burgemeester Bert Bouwmeester hield de traditionele
nieuwjaarstoespraak en de muziek deze avond werd verzorgd
door het duo Dame Blanche.
Een afvaardiging van dorpsbelangen was hierbij aanwezig.
Structuurvisie met de gemeente Coevorden.
Vergadering 31- 3 -2010
Opening en welkomstwoord door de Wethouder Ruud Wilting
die in het kort uitleg geeft wat Structuurvisie voor de gemeente
Coevorden inhoud en hoe het ontstaan is, en de
betrokkenheid en inbreng door bv. Dorpsbelangen
Plattelandsdeelgebieden en eventueel andere doelgroepen.
Verder werd uitleg gegeven door de HR Gortmaker hoe de
organisatie voor de structuurvisie eruitziet en hoe het moet
gaan werken.
De belangrijke onderwerpen voor de structuurvisie zijn:
Landschap, natuur, cultuurhistorie.
Werk en Economie, Wonen en bebouwde omgeving.
Voorzieningen; Scholen,dorpshuizen,en
gezondheidszorg, Recreatie, Infrastructuur en
bereikbaarheid,
Water, Spoorwegverbinding,
Milieu/klimaat,energie,bodem,lucht,geluid,
Water en Waterschappen.
De belangrijke trends:
Krimp en vergrijzing van de bevolking. [oplossingen].
Schaalvergroting Agrarische bedrijven.
Kapitale intensieve Industrie.
Recreatie [meer vrije tijd].
Meer aandacht Cultuurhistorie.
Aandacht voor duurzaamheid.
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Bezuinigingen door de Overheid.
Waterberging
Gebruik diepe ondergrond [opslag].
Omgevingsplan Drenthe.
Na de pauze werd er gediscuteerd over bepaalde
onderwerpen die van te voren gekozen konden worden door
middel van een plakbord waarop je zelf kon aangeven wat je
belangrijk vond door middel van een sticker te plakken. Er
werden drie groepen gevormd, die over een bepaald
onderwerp konden discuseren, wij hebben gekozen voor Werk
en Economie wat wij belangrijk vonden.
Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm was vertegenwoordigd
door Henk Huizing en Bé Blaak.

Vergadering buitengewoon platteland deelgebied 1

Op 8 april jl. zijn Eke Feitsma en Jans Elling op uitnodiging
van buitengewoon platteland deelgebied 1 bij de vergadering
geweest.
Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm heeft hiervan een
uitnodiging gekregen om jaarlijks met leden van de besturen
dorpsbelangen in dit gebied bij te praten.
Ook waren vertegenwoordigers van de dorpsbelangen NoordSleen, Sleen, Diphoorn, en ‟t Haantje aanwezig.
Iedere dorpsvertegenwoordiger had de gelegenheid te
vertellen wat er afgelopen periode en in de nabije toekomst in
het dorp speelt. Voorzitter meld dat er een dorpsconciërge in
de dorpen Sleen en Schoonoord komt. ‟t Haantje melde de
voltooiing van hun steiger aan het oranjekanaal, en men is
bezig met het ontwikkelen van een wandelroute, de
zogenaamde moord route. Er werd uitgebreid aandacht
besteed aan het in ontwikkeling zijn structuurvisie gemeente
Coevorden, waarin ook aandacht voor behoud van de essen.
Medio mei 2010 zal deze structuurvisie definitief worden.
Al me al een nuttige avond.
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125 jaar Basisschool ERM.
Na de zomervakantie van 2008 heeft de activiteiten commissie
van school een brief door het dorp gestuurd met de vraag wie
in een commissie wilde zitten om het 125 jarig bestaan van de
basisschool in Erm in 2010 te gaan organiseren. Hier kwam
een aantal spontane reacties op, en zo is er in september
2008 een groep samengesteld die dit feest is gaan
organiseren. Na eerst een paar keer bij elkaar te zijn geweest
van wat en wanneer willen we dit doen kwamen we op een
weekend van 11, 12 en 13 juni 2010 uit. Daarna is ook al
gauw een aparte groep samengesteld die opzoek ging naar
namen en adressen van oud leerlingen en leerkrachten.
Hierbij hadden ze ook veel steun van de archief commissie
van dorpsbelangen ERM die nog veel namen en adressen
voor ze hadden. Ook werd er nagedacht over de invulling van
het weekend en wat we wilden gaan doen.
We waren het er al gauw over eens dat het feest zo dicht
mogelijk bij school moest plaats vinden en zo is er in overleg
met de familie Koers gekozen om een tent in het land van hun
te plaatsen zo dicht mogelijk bij de school en in de school een
tentoonstelling te houden over 125 jaar basisschool in ERM.
De organisatie van de tentoonstelling is in handen van de
archief commissie dorpsbelangen ERM. In februari 2010 zijn
er ongeveer 500 uitnodigingen verstuurt voor de reünie en is
er ook een internet site gemaakt namelijk:
www.125jaarbasisonderwijserm.nl
waar men ook nog eens alles kan nalezen.
Hier volgt een korte samenvatting van het weekend.
Vrijdag 11 juni:
Overdag zullen de kinderen van de school een circus
voorstelling instuderen en deze zullen ze „s middags
gaan opvoeren in de tent.
„S avonds is er een karaoke en discoavond met de
Broez Brothers (20.00 – 24.00 uur, vrij entree voor alle
inwoners van ERM en omstreken.)
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Zaterdag 12 juni:
Vanaf 13.00 uur ontvangst van reünisten in de
feesttent.
14.00 uur opening door de voorzitter van de
feestcommissie.
14.00 -17.00 uur reünie en mogelijkheid tot het
bezoeken van de tentoonstelling.
17.00 uur broodmaaltijd voor de reünisten.
21.00 uur begin feestavond met muziekband Justuzzz.
(vrij entree voor alle inwoners van ERM en omstreken)
01.00 uur einde feestavond
Zondag 13 juni:
Invulling door Chris Moorman.
Tevens zal er ook het hele weekend de mogelijkheid zijn de
tentoonstelling in de school te bezoeken deze is voor een
ieder vrij toegankelijk. De precieze openingstijden zullen te
lezen zijn op: www.125jaarbasisonderwijserm.nl
Ps.
Het hele weekend is de tent voor iedereen toegankelijk
behalve de zaterdag voor en tijdens de reünie met
broodmaaltijd.
Groetjes organisatie feestcommissie.
Herman Hidding.
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Van de Archiefcommissie Erm
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de school in
Erm is er in de school een expositie van klasse-foto‟s,
schoolreisfoto‟s, foto‟s van school- en volksfeesten en
schooldocumenten.
De expositie is open op zaterdag 12 juni 2010 van 11.00
uur tot 17.00 uur en ‟s avonds van 19.00 tot 21.00 uur,
en op zondag 13 juni van 13.00 tot 16.00 uur.
In enkele persberichten stond vermeld, dat de expositie ook
op vrijdag open zou zijn, maar dit klopt dus niet.
De expositie in de school is voor iedereen vrij toegankelijk.
In één lokaal is op een digitaal schoolbord een dia-presentatie.
We hebben alle dia‟s gescand, die we in het archief hadden
(ca. 850 stuks) en deze staan nu op een stick.
Met een PC in de school kunnen we de dia‟s nu laten zien op
het digitale bord. In het zelfde lokaal is Chris Brouwer
aanwezig met zijn laptop en het archief van alle gescande
documenten (ca. 8500 stuks).
Bij hem kunt U terecht over bepaalde documenten of
personen, waarvan U iets wilt weten.
Tot 12 en 13 juni 2010,
Derk Freije
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Toneelclub Erm
Pas op Schrikdraod
Dat was de titel van het stuk dat de toneelgroep Erm dit jaar
speelde.
De reacties na afloop van elk van de 4 avonden bij Moorman
en 1 keer in de Schans in Emmen waren goed. Gelukkig maar
weer, het is altijd maar weer afwachten, voor ons en voor U
nog veel meer.
De eerste avonden dat we repeteren is het meestal lachen
geblazen dan komen er een aantal repetities dat je gaat
twijfelen of het wel “wat” is.
En dan is er zo de generale repetitie voor de basisschool
kinderen van Erm, dan moet het toch gebeuren, altijd weer
spannend.
En, tenminste, als u bent wezen kijken op een van de
toneeluitvoeringen ( en wie is dat nu niet ) dan hebt u het
resultaat gezien. Hartstikke leuk publiek, elke avond weer, een
genot om voor te spelen. Ook is het prachtig dat de
“jongelui”in grote getale aanwezig zijn.
Van de kaartverkoop heb ik begrepen dat de vraag naar
kaarten het aanbod overstijgt, dus een goede tip voor het
toneel maart 2011 zorg dat je op tijd aan kaarten komt, wat op
is op, of misschien nog een avond extra ???????.
Gezellig uit met toneel, bij Moorman in Erm.
Tot Maart 2011,
Marrie Derks.
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Toneelstuk Erm
Dit jaar heette het toneelstuk pas op schrikdrod. Ze speelden
in het café restaurant Moorman. Het was heel gezellig eerst bij
de generale mochten de kinderen uit Erm naar het stuk kijken
en de andere avonden mocht iedereen kijken die er heen
wilde en ze speelden ook nog een keer voor oudere mensen
die niet op hun zelf wonen. Ik ga nog even in het kort vertellen
waar het over ging. Het speelde zich af op een boerderij, er
werd veel gemopperd in huis elke ochtend was er een
huishoudster die maakte alles schoon en ze maakt ook
ochtend een ontbijt klaar en toen werd ze verliefd op de zoon
van de eigenaar van het huis. Er waren twee mensen die het
huis wilden kopen. Ze zeiden dat het niks waard was. Maar
dat was niet zo, ze dachten dat er een waterbron in de grond
zat. Daar wilden ze veel geld mee verdienen. Maar dat was
een fabel dus ze verloren veel geld.
Dit is het einde groetjes Laura Hidding.
O ja we kregen ook nog drinken en een ijsje.

Tekening van toneelstuk Erm

Getekend door Reiner Renting
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De Ronde van Erm
De Ronde van Erm is dit jaar op zaterdag 18 september.
Omdat de school dit jaar het 125 jarig bestaan viert in juni,
heeft het bestuur gemeend om dat feest alle ruimte te geven
en de Ronde van Erm te beperken tot een eendaags
evenement! En dat zal dus zijn op zaterdag 18 september!
Die dag zal zich afspelen op de Brink voor café-restaurant
Moorman. Wat daar dan allemaal staat te gebeuren moet hier
en daar nog worden ingevuld, maar gezellig wordt het zeker.
Hier leest U meer over in een van onze nieuwsbrieven die
voor de vakantieperiode en begin september uitkomen. Die
avond wordt het hele horeca gebeuren dan gevuld met
optredens van diverse bands en een verrassing optreden
van een Drentse topartiest!

Paasvuur Erm 2010
Wanneer iedereen nog geniet van een extra paaszondag is
Erm al in rep en roer, nou ja in ieder geval de jongere
inwoners van Erm en degene die zich nog jong voelen. Want,
het paasvuur moet af zijn voor de keuring! Ronkende
trekkermotoren zijn te horen op een plek waar het anders altijd
zo rustig en verlaten is. Iedereen draagt zijn steentje bij om er
weer een mooie bult van te maken. En dan is het op zo‟n
laatste dag vaak toch nog wel even wat spannender want “dan
komt „t d‟r op „an”. Maar koelbloedig als de meeste zijn wordt
er toch nog met veel lol aan gewerkt. Er is zelfs nog even tijd
om te zingen, niet dat ze zo van het zingen zijn, maar Henk
Hoving had de eer om op tweede paasdag jarig te zijn en dat
ging de meeste natuurlijk niet zomaar voorbij!
De keuring kwam en het was afwachten op de uitslag. En dan
duurt het wachten toch vaak wel lang, maar tegen vijf uur
gingen alle bouwers op naar Emmen. Het is dan altijd wel leuk
om te zien dat alle andere dorpen vaak met een stuk of 6
afgevaardigden komen, Erm neemt daarentegen 30 stuks
enthousiaste bouwers mee.
Aan gezelligheid is er dus geen gebrek. De stemming zakte
wel een klein beetje in toen ze de derde prijs kregen, ze
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hadden toch eigenlijk wel ietsje meer verwacht maar dan
hebben ze weer iets om naar uit te kijken voor volgend jaar.
Ondanks die derde prijs was het publiek in grote getale
aanwezig en dat geeft ook een heel voldaan gevoel. De
schemering brak aan en binnen een paar seconden stond de
paasbult in lichte laaie, en dat is dan altijd een mooi
kodakmomentje.
De toeschouwers bleven nog lang staan, en voordat iedereen
dan weer naar huis is teruggekeerd is het toch al gauw weer
na elven. Het was een lange dag, maar met een voldaan
gevoel hebben de bouwers tot het eind toegekeken hoe hun
mooie paasbult in een klein smeulend bultje overging. Dit
stukje voldoening hopen we nog lang te mogen vasthouden
onder de jeugdige Ermenaren!

Tekening paasvuur

Getekend door Leonieke van Engen
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Tekeningen paaseieren zoeken 2010

Getekend door Maiko van Engen

Getekend door Leonieke van Engen
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Wat langer eenmalig???????
Vorig jaar is er op de vrijdagavond van de Ronde van Erm een
eenmalig Achterst-Ermer dorpskoor geweest. De oprichting
van dit koor was in handen van de muzikale mensen van de
Ronde van Erm.
Gezien het enthousiasme van de koorleden de vraag,
allereerst aan de muzikale mensen van de Ronde van Erm, is
het wat, om het eenmalige koor wat langer eenmalig te laten
wezen????????
Gerrit Derks

Wat stond er in de krant
Oktober 2009

27-11-2009

30-11-2009

01-12-2009

02-12-2009

De klaroen (blad muziekvereniging):
Bij de familie Wesseling in Achterste Erm
heeft de muziekvereniging lunchpakketten
klaar gemaakt voor het “Zuidenveld” te
Sleen.
Dagblad van het Noorden:
Na een lange blessure speelt Heidi Renting
weer bij de vrouwen van E en O.
Dagblad van het Noorden, Z.O. Hoeker:
Een foto van Heidi Renting in de wedstrijd
tegen Hellas, ze maakte 4 treffers.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
Op de Helkampenweg te Erm is een
automobilist uit Musselkanaal aangehouden
met honderd kilo vuurwerk.
Huis aan Huis:
Een 37-jarige automobilist uit Erm reed met
zijn auto bij de afrit van de N34 de sloot in.
Bij de blaastest scoorde hij ruim 1 promille.
Een bekeuring volgde.
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02-12-2009

04-12-2009

09-12-2009

10-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

19-12-2009

23-12-2009

23-12-2009

Huis aan Huis, Z.O. Hoeker:
Architect en beeldend kunstenaar Henk
Baron uit Zuidwolde geeft 8 en 9 december
in zaal Moorman een lezing over vernieuwing
van het landschap.
Dagblad van het Noorden, Z.O. Hoeker, Huis
aan Huis:
Open session bij Moorman in het teken van
Eighties.
Huis aan Huis:
Bij de trekking van de Sinterklaasactie van
de ondernemersvereniging te Sleen won de
de
Fam. Zondag uit Erm de 2 prijs, een
dinerbon voor twee personen.
Dagblad van het Noorden:
Imago basisschool Erm opgevijzeld. De
onderwijsinspectie heeft de school van de
lijst met zeer zwakke scholen gehaald.
Huis aan Huis:
Directeur, Lia de Groot, uit Erm nam afscheid
van kinderopvang Drieluik. Ze maakte
gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te
treden. Een foto met een interview met haar.
Huis aan Huis:
Regiopolitie Drenthe en veilig verkeer
Nederland hielden een uitgebreide
verkeerscontrole o.a. In Erm. Drie
bestuurders hadden te veel gedronken en
een bestuurder ging er vandoor. Hij of zij
krijgt bezoek thuis.
Dagblad van het Noorden:
Brandstichting op het Ermerstrand. Een
onbewoond chalet stond in de brand. De
politie had een aanwijzing van brandstichting.
Dagblad van het Noorden:
Azing Griever uit Erm(zand) word technisch
manager van F.C. Emmen.
Huis aan Huis:
Een 25 jarige automobiliste uit Erm slingerde
over de Dalerstraat. Zij werd staande
gehouden, haar promillage bedroeg 1.5.
Haar rijbewijs is ingevorderd.
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30-12-2009

05-01-2010

06-01-2010

20-01-2010
21-01-2010

23-01-2010

03-02-2010

04-02-2010

06-02-2010

Huis aan Huis:
Jaaroverzicht van stad en dorpen. De
winnaars van de sportverkiezing 2008.
Onder anderen Sonja Oost uit AchterstErm.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
Nieuwjaarsreceptie van de Gem.
Coevorden in zaal Moorman te Erm.
Huis aan Huis:
Een bellende 43 jarige bestuurster is
aangehouden op de Steenbakkersweg te
Erm. Ze is aangehouden waarna bleek dat
ze ook te veel had gedronken een
promillage van 1.6. Ze kreeg een procesverbaal.
Huis aan Huis:
Stage Open Session bij Moorman te Erm.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
Voormalig miljonair G van der H. uit Erm
dacht als je rijk wilt worden ga je hennep
telen. Daarbij werd hij gesnapt en kwam
voor de rechter. Hij kreeg vier maanden
celstraf en een boete van 3000 euro, die
naar Enexis gaat voor illegaal afstappen
van stroom.
Dagblad van het Noorden:
Een 39 jarige schennispleger is door de
politie opgepakt. Hij maakt elf slachtoffers
waaronder ook in Erm.
Huis aan Huis:
In de vroege ochtend van 29 oktober stalen
twee mannen een mini kraan op een
aanhanger. Ze moesten zich voor de
rechter verantwoorden. Een werkstraf van
60 uur en 2 weken voorwaardelijk was hun
deel.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
Café de Lokeend, op het Ermerstrand, ging
in vlammen op. Politie vermoedt opzet.
Dagblad van het Noorden:
Een groot interview en prachtige foto‟s van
Abbey Hoes uit Erm. Op 15 jarige leeftijd
speelde ze een rolletje in een tv-reclame.
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16-02-2010

16-02-2010

16-02-2010

17-02-2010

17-02-2010

17-02-2010

20-02-2010

23-02-2010
24-02-2010

Inmiddels heeft ze al in vier jeugdseries en
vier films gespeeld.
Z.O. hoeker:
Sonja Oost uit Achterste-Erm werd
nationaal kampioen Masters 200 meter in
Apeldoorn. Op de 60 meter behaalde ze het
zilver.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis,
Z.O. hoeker:
Ter versterking van de kas van de Ronde
van Erm word bij Moorman een bazar
gehouden.
Dagblad van het Noorden: (miniman)
Lezeres van het Ermerstrand is het slechte
imago van het park beu. Er gebeurt hier ook
wel wat positiefs, men heeft hier zelf een
ijsbaantje op het meer uitgezet.
Huis aan Huis, Z.O. hoeker:
Toneelclub Erm speelt 6, 13, 20 en op
vrijdag 19 maart de klucht Pas op!
“Schrikdraod!”.
Huis aan Huis: (moi)
In een persbericht van toneelclub Erm staat
dat een terminale bron is ontdekt. In dit
verband vreemd. Het gaat om een thermale
bron.
Huis aan Huis:
Een 39 jarige man uit Erm mishandelde zijn
vriendin en vernielde de inboedel van haar
huis. Hij kreeg 3 weken voorwaardelijke
gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar
en reclassering toezicht.
Dagblad van het Noorden, Z.O. hoeker:
Kachel in de kachel. Zo heet de nieuwe
single van het duo “Ons Beide‟. De
presentatie is bij café Moorman te Erm.
Z.O. hoeker, Huis aan Huis:
Stage Open Session bij café Moorman.
Huis aan Huis:
Voor de bazaar ten bate van de Ronde van
Erm was veel belangstelling.
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02-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

10-03-2010

10-03-2010

11-03-2010

Dagblad van het Noorden:
M.B. uit Erm vernielde regelmatig de
inventaris van zijn vriendin in Emmen. Bij
zijn arrestatie bekende hij dit. Voor de
rechter werd hij vrijgesproken, omdat de
politie een vormfout had gemaakt.
Dagblad van het Noorden:
Bij een alcoholcontrole werd een 44 jarige
man uit Erm aangehouden op de oude
rijksweg. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.
Dagblad van het Noorden: (miniman)
Een lezer uit Emmen verbaasde zich dat
een man uit Erm die de inventaris van zijn
vriendin uit Emmen vernielde en bekent
heeft, door de rechter is vrijgesproken door
een vormfout. Onbegrijpelijk.
Huis aan Huis:
Het was zomer aan het Ermerstrand. Twee
jochies van 10 en 12 jaar op een fiets en
een snorfiets reden over het strand tussen
de zonaanbidders door dit tot groot
ongenoegen. Toen dit niets opleverde
gingen ze pesterijen uithalen op de glijbaan
en in het water. Ze duwden kinderen onder
water totdat een Hoogevener kwaad werd
toen zijn zoontje onder water werd geduwd.
Hij greep de onverlaat en hield hem ook
onder water. De Hoogevener kreeg van de
rechter een voorwaardelijke straf van 450
euro.
Huis aan Huis:
Werkstraf van 180 uur en een
voorwaardelijke celstraf van 2 maanden is
de eis tegen een 33 jarige Emmenaar die
op de N 34 bij Erm een ruk aan het stuur
gaf van de auto waarin hij mee reed.
Dagblad van het Noorden:
Wij moeten de knip dicht houden dat is de
keiharde realiteit. Dit zegt Ruud Wilting de
nieuwe wethouder van de gem. Coevorden
namens het C.D.A. en inwoners van Erm.
Hij heeft o.a. financiën in zijn portefeuille.
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12-03-2010

12-03-2010

17-03-2010

20-03-2010

24-03-2010

24-03-2010

24-03-2010

Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
Van Olst doet een stap terug op park
Ermerstrand. Veenpark directeur Keuter
moet het imago van het Ermerstrand
verbeteren.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
De school in Erm viert haar 125 jarig
bestaan in het weekend van 12 en 13 juni.
Er is dan o.a. een reünie van oud
leerlingen.
Huis aan Huis;
Raadsleden en wethouders van de gem.
Coevorden zijn officieel geïnstalleerd.
Onder hen de nieuwe C.D.A wethouder
Ruud Wilting uit Erm. Een foto van het
nieuwe college.
Dagblad van het Noorden:
Robert van Olst van het Ermerstrand is door
justitie ontboden om een verklaring af te
leggen over de branden op het
Ermerstrand. Met hem een man uit
Klazienaveen en een inwoner van
Hardenberg en Nieuw-Amsterdam.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
B en W van Coevorden legt de directie van
het Ermerstrand een dwangsom op van
100.000 euro als hij niet op korte termijn 5
chalets afbreekt. Ze zijn illegaal gebouwd
volgens de burgermeester van Coevorden.
De termijn is 4 weken en als dan niets
gebeurt is volgt een boete van 20.000 euro.
Huis aan Huis:
Bij menwedstrijden in Bronneger was Henry
Klemnet de beste in de klasse M enkelspan.
Huis aan Huis:
Direct na de aanhouding van enkele
personen van het Ermerstrand viel er een
bericht op de deurmat, deze zomer
voordelig naar dagrecreatie
Ermerstrand………
Dat mag zo zijn, maar het moment was wat
onhandig.
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26-03-2010

27-03-2010

2010

31-03-2010

31-03-2010

31-03-2010

31-03-2010

12-04-2010

Dagblad van het Noorden:
Van Olst wil onschuld aantonen. Manon
Hoiting van het O. M zegt dat van Olst
verdacht word van brandstichting in
vereniging.
Dagblad van het Noorden:
Eigenaar van het Ermerstrand is weer op
vrije voeten. Het O. M. wilde hem nog 90
dagen vast houden maar dat werd door de
raadkamer afgewezen.
Jaargids gemeente Coevorden:
Jacob Kiers zwaait af na 28 jaar secretariaat
van de Ronde van Erm. Een foto van Jacob
en zijn opvolgster Lydie Pluijter.
Dagblad van het Noorden,Z.O. hoeker, Huis
aan huis:
De Ermerstrand race is gedeeltelijk
verplaatst naar lawaaicentrum Pottendijk.
Op zaterdag is er gratis entree bij het minst
lawaaiig onderdeel.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis:
Inschrijving voor het beachvolleybal op het
Ermerstrand op 21 en 22 augustus is
begonnen.
Huis aan Huis:
Bij menwedstrijden in Sleen werd Albertus
Betting eerste in de dressuurklasse L met
Otto met 192 punten.
Dagblad van het Noorden:
Een heel drukke automobilist moest zo
snelmogelijk naar de Meerdijk in Emmen
alwaar Emmen een wedstrijd speelde. Hij
werd staande gehouden met een snelheid
van 158 km. per uur waar 80 km. is
toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs
inleveren.
Dagblad van het Noorden;
Een foto van de race activiteiten op het
Ermerstrand op zaterdag. Het andere
gedeelte werd gehouden op lawaaicentrum
Pottendijk.
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In deze periode werden 10 automobilisten toegevoegd in de rij
van snelheidsmaniakken op de N 34. De snelste reed 176 km.
en de “langzaamste” 150 km.per uur.
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Uitslag klaverjas toernooi 2009/2010
SPE(E)L(ST)ERS
Henk Schrik

24-9209
5598

29-102009
5234

26-112009
0

17-122009
4837

28-12010
5329

25-22010
0

25-32010
5255

Hans Aalbers

4858

0

4889

5138

0

5343

5087

25315

0

4832

5415

5261

5067

4428

0

25003

4626

5047

4908

0

5536

0

4310

24427

0

5406

4863

4080

0

5717

4276

24342

Kees Brusche

5538

0

5221

3795

4815

0

4690

24059

Tinus Katerberg

5014

4541

0

4486

4919

4963

0

23923

Gerard Bakker

5159

0

5263

0

4659

4302

4458

23841

Piet van den Berg

5299

4659

4976

4160

4540

0

0

23634

Hennie Kiers

0

0

5001

4973

5120

4372

4150

23616

Dolf Hidding

4964

5039

4522

0

4487

4378

0

23390

Dineke van Dijk

0

4580

4974

4640

4330

4770

0

23294

Marit Anholts

0

4775

4645

4691

4833

4308

0

23252

Derk Freije

4669

4694

0

4464

0

4541

4257

22625

Willem van Dijk

4847

0

4424

4266

4022

0

5010

22569

Gerben Boonemmer

3799

4341

4640

0

0

3940

5230

21950

Evelien van Dijk

3738

5352

3636

4838

0

0

4359

21923

Jan Heeling

4772

4530

3908

0

3674

4888

0

21772

Ida Pronk

3825

0

0

4761

4535

3979

4037

21137

Hammy Oldengarm

4628

5104

3780

4889

0

0

0

18401

Reina Zwiers

0

0

0

4045

5481

4060

4707

18293

Conny Schrik

0

4840

4625

3970

4675

0

0

18110

Jantje Hidding
Lammert Luitjens
Geert Zwiers

TOTAAL
26253

Jannie Oldengarm

3750

0

0

4314

0

4667

5214

17945

Leny Portengen

4289

5204

0

4735

0

0

0

14228

Frits Portengen

3943

4414

0

5065

0

0

0

13422

Alie van Leeuwen

4462

4221

0

4272

0

0

0

12955

Roelof Ensing

3985

4212

0

3663

0

0

0

11860

Rinus Eversdijk

5153

3804

0

0

0

0

0

8957

0

4221

0

4444

0

0

0

8665

Bas van Leeuwen
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Brief van “oud inwoonster” Erm
Emmen, 10 januari 2010

Lieve Ermer inwoners,
Eindelijk kom ik er dan toe om jullie te vertellen hoe fijn wij,
Jan Veen en ik, Geertje Roozendaal, zo‟n 35 jaar in dat mooie
Erm hebben gewoond.
Toen wij in 1974 het huis aan de Hoek 12 kochten zei Jan “en
hier wil te zijner tijd tussen zes plankjes worden uitgedragen”.
Hetgeen ook is gebeurd. Jan genoot enorm van het telen van
allerlei groenten en kruiden. Vooral toen hij ontdekte hoe hij
zelf wijn kon maken van allerlei soorten vruchten en later ook
wijnranken aanlegde in de tuin. Ja, dat was het helemaal,
alleen daarom al was Erm onovertrefbaar. En ik, Greetje,
genoot met hem mee. Ik ben van Erm gaan houden, zou nooit
meer terug willen naar een stad. Onze leuke klaverjasavonden
zou ik nooit willen missen. En nu moet ik dat noodgedwongen
doen. Ik heb verdriet uit Erm te moeten weggaan. Vooral de
manier waarop dat gebeurde!!. Zo dom, door een val! En dan
nog ziek worden erbij: longontsteking nota bene. Uit het
ziekenhuis gekomen ben ik verhuisd naar een aanleunwoning,
aan de Veenkampenweg 76 (7822 GV) in Emmen. En daar zit
ik nu zonder Jan. Het is wel wennen, maar ik moet er
doorheen.
Ik wens ieder alsnog een heel goed 2010, misschien een
beetje laat voor in dit krantje, maar het is momenteel januari.
Ik kom nog wel in Erm als ik weer wat beter ben.

Groetjes,
Greetje Roozendaal
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Puzzel
In deze dorpskoerier weer een sudoku puzzel.
De oplossing kunt u voor 1 juli zenden naar een der
bestuursleden.
De kerstpuzzel was helaas niet goed afgedrukt .
We hebben dan ook geen inzendingen ontvangen.
We hopen dat we deze keer wel weer een bon voor een taart
kunnen weggeven.

32

Bestuurssamenstelling dorpsbelangen Erm.
Voorzitter:

Bé Blaak
Horstingerend 2
Tel: 564022

Alg. Adjunct:

Eke Feitsma - Heida
De Hoek 28
Tel: 362547

Secretaris:

Femmy Dijks - Oenema
Marsdiek 1
Tel: 361576
mtseenfdijks@orange.nl

Penningmeester:

Jans Elling
Hoekergoorn 7
Tel : 362502

Bestuurslid :

Jan van Wijk
Hoekergoorn 3
Tel : 362316

Bestuurslid :

Lena Ambergen - Mensen
Dalerstraat 1
Tel : 361949

Bestuurslid :

Henk Huizing
Dalerstraat 18
Tel : 357347

Website : www.erm.nu

33

