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Voorwoord
Dorpsgenoten,
Bij het verschijnen van deze editie zijn de zomervakanties
Weer voorbij en de kinderen alweer een tijd naar school.
Inmiddels is het alweer herfst, de periode waar de bossen op zijn
mooist zijn.
Ook de herfst vakantie is alweer in zicht, dit jaar van 23 oktober
t/m 31 oktober.
Ronde van Erm heeft in een kleinere vorm plaats gevonden op de
brink voor café Moorman, en
s‟avonds in het café. Het was een gezellig feest.
Derde dinsdag in September Prinsjesdag is het jaarlijkse
parlementaire jaar weer geopend met de
traditionele troonrede, met de boodschap dat wij met zijn allen flink
moeten bezuinigen.
Onze internet site www.erm.nu die dit jaar in zijn geheel
vernieuwd.
Inmiddels is er een internet commissie in het leven geroepen, om
de site nog aantrekkelijker te maken.
Het is zeker de moeite waard om de site te bekijken en suggesties
of op- aanmerkingen door te geven.

Ik wens u bij het lezen van deze dorpskoerier veel leesplezier.
Jans Elling

3

Bij de voorplaat.
Je zou wel kunnen denken hoe kan dat nou, westereind te Erm.
Dan eerst even een stukje historie. De meeste Drense esdorpen
hadden een brink en van daaruit had je wegen naar o.a. de es en
wegen genoemd naar in welke richting ze waren gesitueerd. Zo
ook in Erm. Voor 1956 werd door het volk hierzo de grote delen
van het dorp genoemd als, het Westereind, het Oostereind, De
Hoek en Oosterlangen dit samen werd Voorste Erm genoemd en
Achterste Erm. Voor- en Achterste Erm samen was Erm. Deze
straten hadden geen naambordjes. De huizen waren genummerd.
De letter C met een cijfer dat was het adres voor de bewoning van
Erm. Dit verdween in 1956 toen er straat- naambordjes kwamen
en andere cijfers vanzelf. Toen zijn de gebruikte benaming
overgenomen op één na. Het Westereind werd Dalerstraat. Dat
was nieuw. Maar inmiddels is iedereen er aan gewend en je weet
niet beter. Nu de Dalerstraat ophoudt bij Derks en zich niet meer
voortzet richting Dalen was het toepasselijk geweest dat hiervoor
Westereind was gekozen gezien vanuit historisch oogpunt. De
huidige Oude Rijksweg was gelijk klaar toen de straatnamen
werden ingevoerd en deze kreeg geen naam. Die had toen
Dalerstraat genoemd kunnen worden en de huidige Dalerstraat
was dan Westereind geworden. Maar zo is het niet besloten.
Oudere Ermer noemen nog regelmatig het woord Westereind. B.v.
de schoel stiet in ‟t Westereind.Dit alles doet niets af aan het
dorpsgezicht. Het is een prachtig stukje Erm en zolang ik het weet
is er weinig veranderd. De straat is over gegaan van klinkers naar
asfalt. Dat wel. Ook hier is het net als in vele Drentse dorpen, als
je in de verte het dorp benadert zie je alleen maar eikenbomen.
Kom je dichterbij dan passeer je het plaatsnaambordje en de
eerste woningen duiken op. Als je verder rijdt kom je in de dichter
bebouwde kom van zo‟n dorp. Dit is ook zo als je het westereind
van Erm binnen rijdt.
Harm Eggens
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Belangrijke data:
Oud papier:
Er wordt oud papier gehaald door OBS de Piramide op:
Zaterdag 23 oktober 2010, 27 november 2010, 18 december
2010, 29 januari 2011 .
Van de activiteitencommissie
Op vrijdag 22 oktober is er weer een dropping .
Voor meer informatie en opgavestrook zie blz.13 van deze
dorpskoerier.
Blad storten
Op de drie stortplaatsen in Erm :
 De driesprong Dalerstraat/Ermerzand
 De Hoek en Helkampenweg
 Wienbargsteeg.
En in Achterste Erm :
 Brinkje
mag vanaf 1 oktober tot 1 april weer blad worden gestort.
Let wel :
alleen blad en geen snoeihout, tuinplanten of anderszins.

5

Archiefcommissie-besprekingen van Erm 2010/2011
Derde woensdagavond van de maand,
aanvang 19.30 uur in MFC De Brink in Sleen in 2010:
20 oktober, 17 november en 15 december en 2011: 19 januari,16
februari,16 maart ,20 april,18 mei,15 juni
Geen archiefcomm. besprekingen in juli, aug. en sept.

Klaverjassen :
De volgende competitie-klaverjasavonden zijn telkens op de
LAATSTE donderdag van de maand:
donderdag 30 september 2010
donderdag 28 oktober 2010
donderdag 25 november 2010
donderdag 16 december 2010 i.p.v.23/30 december
donderdag 27 januari 2011
donderdag24 februari 2011
donderdag 31 maart 2011
Tevens zijn er "recreatieve klaverjasavonden " telkens op de
TWEEDE donderdag van de maand:
donderdag 9 september 2010
donderdag 14 oktober 2010
donderdag 11 november 2010
donderdag 13 januari 2011
donderdag 10 februari 2011
donderdag 10 maart 2011
.
Voor meer informatie zie blz.15 van deze dorpskoerier.
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Bezochte vergadering
Op donderdag 9 september was Dorpsbelangen Erm uitgenodigd
voor het bijwonen van de vergadering deelgebiedcommissie 1 van
Buitengewoon Platteland.
In deze vergadering is er gesproken over het speelontmoetingsplekkenproject van Welzijn 2000.
Dhr. Slangewal van Stichting Welzijn 2000 heeft het een en ander
verteld over natuurlijke speelplekken voor kinderen en hoe dit
eventueel is te realiseren.
Dorpsbelangen Erm was hierbij vertegenwoordigd.
Deze avond werd gehouden in het MFC aan de Brink te Sleen.
Femmy Dijks

125 jaar school Erm

De reunie in de tent en de expositie in de school liggen al weer
twee maanden achter ons en we kunnen met z'n allen met een
voldaan gevoel terug kijken op een zeer geslaagd feest.
Vrijdag 11 juni j.l. hebben we de expositie ingericht met alle
medewerking van het school-personeel. We hadden de expositieborden geleend van Streekeigen Sleen en met eigen gemaakte
steunen onder de borden konden we veel foto's en dokumenten
laten zien. De dia-show hadden we op een laptop voorbereid en
met een geleende beamer (van Maarten Luitse) konden we veel
dia's laten zien op een digitaal schoolbord.
Een vitrine van de school hadden we ingericht met diverse oude
spullen, zoals oude poezie-albums, een handwerkje van 1935, een
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oud leesplankje met letters, inktpotten met kronnjespennen,
stempeldoosjes, enz.
Een oud vaandel van de school hadden we gekregen van Roelof
Sikken.
Vrijdagmiddag was er een leuk kindercircus in de tent voor de
leerlingen van de school. Hiervoor was een spreekmeester
ingehuurd en het schoolpersoneel en enkele ouders waren
aanwezig ter assistentie. Ze waren trouwens leuk verkleed.
In het begin van het avondprogramma was er karaoke o.l.v.
Herman Hidding en deze werd druk bezocht door de leerlingen en
onderwijzend personeel.
Om 20 uur begon de feestavond met de Broez Brothers.
Deze twee heren kwamen tijdens de karaoke in de tent en Janny
Deeken zei al, die zijn hier vast verkeerd.
Op zaterdagmorgen om 11 uur was de openig van de expositie
met sprekers G. Lamberts, G. Koerts (v. Arcade-bestuur) en G.
Roeles (wethouder).
Het jubileumboek werd door Gerrit Lamberts aan Sandra Klok
aangeboden. Een prachtig boek met veel foto's en verhalen van
oud-hoofden en oud-leerkrachten en oud-leerlingen.
De expositie is tot 21 uur 's avonds zeer druk bezocht met
onderbreking van een paar uur voor een broodmaaltijd in de tent.
's Middags zat de tent vol met reunisten. Ondergetekende neemt
aan, dat iemand hierover een verhaal op papier zet.
Vanaf 21 uur was er feest in de tent met de band Justuzz o.l.v.
Dick Joustra en zijn dochter als zangeres.
Zondag 13 juni was de expositie weer open van 13 uur tot 16 uur.
Veel foto's stonden op de Slener website. Van Jacko Haandrikman
hebben we een CD ontvangen met ook veel foto's van hele
programma.

Namens de Archiefcommissie Erm, Derk Freije
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Verslag fietstocht
Op 28 mei 2010 organiseerde de Activiteitencommissie van
Dorpsbelangen Erm een fietstocht voor de inwoners van Erm en
Achterste Erm.
Ongeveer 50 deelnemers hadden zich aangemeld en men werd
verdeeld in groepen van vijf tot tien personen. Men ontving gratis
een aantal consumptie-munten.
De route ging vanaf Moorman door De Hoek, achter Ermerstrand
langs door de Broeklanden richting Jongbloedvaart. Door het
Klenckerbos naar Benneveld, waar we verrast werden door Henk
Kuipers met een frisdrankje. Daarna richting Sleen door de
Koepen naar Diphoorn en via het Oostereind naar Moorman.
Onderweg waren er vragen op briefjes, bevestigd aan bomen of
paaltjes. Op een lijst moest men de antwoorden invullen. Soms
reed men voorbij aan het briefje of er was een briefje weg.
Ondergetekende reed samen met Coba en Hendrik Kamping,
Jannie en Henk Kooiman, Janneke van Os en Margreet Eising. En
wij wonnen de eerste prijs, welke in zaal Moorman werd uitgereikt
en wel een sorbet. Wij waren stom verbaasd, dat wij de eerste prijs
kregen.
Zo zie je maar weer: ? Domste boeren, dikste aardappelen ?.
Al met al was het een gezellige avond, onderweg en in het café
van Moorman. Met dank aan de Aktiviteitencommissie.
Namens de prijswinnaars, Derk Freije.
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Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de 29e Ronde van
Erm. Dat doe ik bij deze graag.
Zoals bekend hebben we als bestuur van de Ronde van Erm dit
jaar gekozen voor een kleinere opzet van de Ronde om het vieren
van het 125-jarig bestaan van de basisschool alle ruimte te geven.
We hebben op 18 september jl. vanaf 13.00 uur tot in de kleine
nachtelijke uurtjes geprobeerd een gevarieerd programma aan te
bieden. We hebben opmerkingen gehoord als “het echte Ronde
van Erm gevoel ontbreekt” en “ook voor deze manier is zeker wat
te zeggen”. We hebben nog een jaar om ons te beraden op de
manier waarop de 30e Ronde van Erm gehouden zal worden. Wel
willen we graag een jaarlijks terugkerende activiteit terug om,
mede op die manier, een breder publiek te trekken.
Alle activiteiten vonden plaats op de Brink en de Oosterlangen. Na
de opening vond het eerste onderdeel van de stratencompetitie
plaats. Gedurende de hele middag trad een jongerenband op,
genaamd Genetic. Ook werd er drie keer een dansoptreden
verzorgd door de dansgroep “The Ultimate Danceforce” uit
Coevorden. Op bekende liedjes lieten zij spetterende optredens
zien.
Als rode draad door het middagprogramma liep de
stratencompetitie, die uit vier onderdelen bestond. Hierin moesten
bewoners uit de diverse wijken het in verschillende onderdelen
tegen elkaar opnemen.
Dit leidde soms tot hilarische taferelen en luide aanmoedigingen
van de overige bewoners voor hun eigen team.
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De kinderen konden deze middag geschminkt worden en ze
werden creatief beziggehouden door een aantal enthousiaste
vrijwilligers. Ook konden ze zich uitleven op een springkussen.
Tegen 15.00 uur werden er traditiegetrouw weer ballonnen
opgelaten. Het eerste retourkaartje is inmiddels binnen. Op de
sjoel- en schietavond in februari a.s. zullen drie prijswinnaars een
mooie prijs krijgen.
De stratencompetitie is afgesloten met het veilen van de gemaakte
kunstvoorwerpen die ook dit jaar weer zeer de moeite waard
waren en onderling heel verschillend. Dat maakt het alleen maar
leuk. Alle makers hiervan: bedankt.
Winnaar van de stratencompetitie en daarmee van de
wisselbokaal is geworden: de Hoek / Hoekergoorn. Ook vanaf
deze plaats hiermee gefeliciteerd.
Aan het eind van het middagprogramma is de koe opgehaald om
haar aandeel in het feest te leveren, namelijk schijten voor “Schijtje-Rijk”! Ze liep eerst onwennig rond in het voor haar afgezette
stuk weiland en deed nog een poging om uit te breken. Ze berustte
toen maar in haar “lot” en begon wat te grazen. Onder luide
aanmoedigingen van onze omroeper werd geprobeerd haar over
te halen een “vlaai” neer te leggen. Nadat ze eerst geplast had,
lukte dat even later. De gelukkige winnaressen van het winnende
vak waren Greetje Cremer en ondergetekende. Voor hen kon de
dag niet meer stuk.
Het avondprogramma begon om 21.00 uur. We hadden hiervoor
de gehele accommodatie van Moorman tot onze beschikking. In
het restaurant en in de partyboerderij traden twee bands op. In de
partyboerderij was dit de 8-mans formatie “Malthouse” en in het
restaurant “Lazy Willy‟s Dreamteam”. In de laatste nieuwsbrief
hebben we u over deze bands uitvoerig geïnformeerd. Dat we
daarin niets te veel hebben gezegd, is deze avond wel bewezen!
Ze zouden tot ongeveer 01.00 uur doorgaan, maar het was tegen
02.00 uur toen ze er mee stopten. Hieruit mag je concluderen dat
het plezier in het muziek máken en er van genieten over en weer
was.
Tegen 24.00 uur hadden we een “Drentse Topper” in ons midden,
te weten Robert Mink. Ook hij wist goed op het publiek in te
spelen.
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De publieke opkomst was goed te noemen; er waren niet alleen
inwoners van Erm, maar ook uit de omringende dorpen.
Nadat we de zalen van Moorman weer schoon en klaar voor de
volgende dag gemaakt hadden zat mijn eerste Ronde van Erm als
bestuurslid, er op.
We werden nog getrakteerd op een lekkere gehaktbal en patat en
gingen tegen 04.30 uur moe maar tevreden huiswaarts.
Lidy Pluijter
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Dropping Activiteiten Commissie Erm.
Op vrijdag 22 oktober is het weer zo ver dan staat de dropping van
de activiteiten commissie weer op het programma. We hopen ook
dit jaar weer op een leuke en spannende tocht. Er is ook dit jaar
weer gekozen om met wat jongere kinderen aan deze tocht te
kunnen mee doen. We verzamelen dit jaar in de schuur van de
familie Buursema aan het oostreind. We willen graag om 19.30 uur
met de kleinsten vertrekken. Daarom is een ieder die zich heeft
opgegeven vanaf 19.00 uur van harte welkom en voor de
deelnemers staat de koffie klaar voor vertrek.
Ps.
Advies om goede loop schoenen te dragen en een zaklamp mee
te nemen.

Opgave dropping

…………………………………………

Aantal pers.

…………….

Adres / tel.

…………………………………………

Groetjes
Activiteiten Commissie ERM.
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In de dorpskoerier van mei had het volgende artikel ook
geplaatst moeten worden . Helaas is dat niet gebeurd .
Onze excuses daarvoor.

Klaverjasseizoen is ook weer afgelopen.
Vanaf eind september 2009 tot eind maart 2010 is er weer 2 x per
maand geklaverjast bij Moorman.
Steeds op de tweede en laatste donderdag van de maand.
Dit evenement wordt inmiddels al 20 jaar achtereen georganiseerd
door Dorpsbelangen en wordt door de aanwezigen nog steeds erg
gewaardeerd. Gemiddeld komen er elke keer toch zo‟n 24
personen dit gezelligheidsspel spelen onder het genot van een
drankje. Als je een beetje geluk hebt dan ga je na afloop ook nog
met een prijsje naar huis. Bovendien wordt aan het eind van het
seizoen nog een (wissel) beker uitgereikt aan degene die over het
hele seizoen de meeste punten heeft behaald. Dit keer ik de eer
om de beker in ontvangst te nemen. De einduitslag is ook
opgenomen in dit blad.
Er kunnen uiteraard nog meer mensen meedoen. Er komen steeds
weer andere mensen bij, maar er vallen ook steeds weer mensen
af. Meestal door verhuizing, maar soms ook door ziekte of
overlijden .Ik wil daarbij nog even stil staan bij het overlijden van
Jan Veen eind oktober vorig jaar.
Jan is 87 jaar geworden en was met Greetje altijd trouw aanwezig
op de kaartavonden. Beiden genoten altijd van de gezellige sfeer.
Aan het begin van het volgende seizoen, dat eind september 2010
weer begint krijgt iedereen weer een overzicht van de data van de
kaartavonden. Noteer die dan en kom ook eens langs.
Tot die tijd hebben we eerst nog het schoolfeest en de grote
vakantie. Ik wens iedereen een goede gezondheid en een mooie
zomer toe.

Henk Schrik
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KLAVERJASSEN 2010-2011
(voor inwoners van Erm en Achterste Erm)
begint op donderdag 09 september 2010 (recreatief)
in café, restaurant Moorman te Erm. Aanvang: 19:30 uur
Inleggeld: € 1,50
(behalve Kerstklaverjassen)
De volgende 'competitie-klaverjasavonden' zijn telkens op de
laatste donderdag van de maand:
 Donderdag 30 september 2010
 Donderdag 28 oktober 2010
 Donderdag 25 november 2010
 Donderdag 16 december 2010 (i.p.v. 23/30 december)
 Donderdag 27 januari 2011
 Donderdag 24 februari 2011
 Donderdag 31 maart 2011
Tevens zijn er 'recreatieve klaverjasavonden', telkens op de
tweede donderdag van de maand:
Donderdag 09 september 2010
Donderdag 14 oktober 2010
Donderdag 11 november 2010
Donderdag 13 januari 2011
Donderdag 10 februari 2011
Donderdag 10 maart 2011
(noteer bovenvermelde data in uw agenda!!)
Wij willen graag het deelnemersaantal uitbreiden. De
spelregels zijn eenvoudig en dus gemak-kelijk te leren. Ook
nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
De uitslagen van "compettie-klaverjasavonden worden na
Afloop geplaats op de internetsite:
www.erm.nu/cultuur
Organisatie: Vereniging Dorpsbelangen Erm
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Wat stond er in de krant
19-04-2010

28-04-2010

04-05-2010

04-05-2010
05-05-2010

12-05-2010

19-05-2010

25-05-2010

01-06-2010

09-06-2010

Dagblad van het Noorden;
Een foto uit 1943 van een aantal te werk gestelde
jonge mannen in Duitsland. Onder hen Geert
Renting uit Achterste Erm
Huis en wonen;
In de rubriek het wonen prominete Drenten een
reportage over Ruud wilting de nieue wethouder van
de gemeente Coevorden
Dagblad van het Noorden;
Cafehouder Hennie Moorman overleed op 73-jarige
leeftijd.een memoriam in het dagblad van het
Noorden.
Z.O.Hoeker, Huis aan Huis;
Ermerstrand houdt open dag voor belangstellenden.
Huis aan Huis;
In verband met het overlijden van Hennie Moorman
is er geen Open Session.
Huis aan Huis;
Albertus Betitng behaalde in Onstwedde tijdens
menwedstrijden in klasse M vaardigheid de eerste
prijs.
Huis aan Huis;
Henri Klement won met Jochum, in Elim, de eerste
prijs mennen dressuur klasse M.
Z.O.Hoeker, Huis aan Huis;
Er zijn al 200 teams opgegeven voor het
strandvolleybal toernooi op het Ermerstrand.
Dagblad van het Noorden;
Robert Olst van het Ermerstrand eist van de
gemeente Coevorden 1.4 miljoen euro. De
gemeente zou een fout hebben gemaakt t.a.v. het
bestemmingsplan. De eis ligt bij de Asser rechtbank.
Dagblad van het noorden, Huis aan Huis;
De school van Erm bestaat 125 jaar. Een reportage
met een aantal oude foto‟s in het dagblad.
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10-06-2010

10-06-2010

15-06-2010

16-06-2010

16-06-2010

16-06-2010
16-06-2010

16-06-2010

16-06-2010

Huis aan Huis;
Beachvolleybal toernooi op 21 en 22 augustus
hebben zich al 370 teams opgegeven.
Ronde van Erm in een ander jasje voor dit jaar is op
18 september van 2-5 uur en „s avonds is er een
feestavond bij Moorman.
Dagblad van het Noorden;
Bij een snelheidscontrole in het Achterste Erm zijn
ruim 600 automobilisten op de bon geslingerd.
Dagblad van het Noorden;
5 chalets op het Ermerstrand onderwerp van een
kortgeding: van Olst wil deze chalets behouden. De
gemeente Coevorden zegt geen bouwaanvraag te
hebben gekregen.
Huis aan Huis;
Ter ere van het 125 jarig jubeleum van de school
van Erm werd ere en reunie gehouden in de
feesttent, daarvoor werd een tentoonstelling
geopend met als thema 125 jaar openbaar
onderwijs in Erm. Dit werd in beeld gebracht d.m.v.
foto „s en een video presentatie. Het feest werd
ingeluid door het kindercircus gedaan door
leerlingen van de school.
Huis aan Huis;
Sonja Oost won tijdens het Nederlands
kampioenschap Masters zilver op de 200 meter en
brons op de 400 meter.
Het spakenburgers visserskoor geeft een concert op
het Ermerstrand op 26 juni.
Huis aan Huis;
Tessa Kiers behaalde 2 keer de 1e prijs in dressuur
B en springen B.
Dagblad van het Noorden;
De heer Keuter stapt op als interim manager van het
Ermerstrand. Oneinigheid over de uitvoering van
plannen is de oorzaak.
Dagblad van het noorden (miniman)
Lezeres uit Emmen vindt het pesterij van de
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19-06-2010

23-06-2010

23-06-2010

23-06-2010

Juni 2010

02-07-2010

07-07-2010

07-07-2010

burgermeester van Coevorden t.a.v. het
Ermerstrand. Eerst moeten chalets waterdicht
worden gemaakt en vervolgens moeten ze
afgebroken worden.
Dagblad van het Noorden;
Verdachte van branden, een 31-jarige
Klazienavener, zit weer vast voor vervolgonderzoek.
Open huis Ermerzand. Het restaurant is veranderd
tot een sfeervolle brasserie. Het Ermerzand staat
voor rust en ruimte.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis;
Nog geen besluit over 5 chalets op het Ermerstrand,
die volgens de gemeente Coevorden illegal zijn
gebouwd. De rechter zegt dat er veel aan de
communicatie schort.
Nieuwsbrief „ronde van Erm‟
Een in memoriam over de onlangs overleden
Hennie Moorman.
Geslaagd voor hun examen;
Sandra Horsten athenium, Herca Bakker athenium,
Mark Roelans VMBO-TL, Tim Dijks HAVO, Robert
Koop VMBO-BBL, Olaf Reitsma VMBO-BBL, Rene
Ziengs VMBO-BBL, Sophie Nijboer VMBO-KBL,
Naomi Katerberg VMBO-TL, Gerjan Derks VMBOGL+TL, Cindy Smits VMBO-KBL.
Dagblad van het Noorden;
De rechter wil de verstandhouding tussen de
gemeente Coevorden en Robert van Olst verbeteren
d.m.v. intermediair Keuter te vragen voor een
bemiddelingspoging, de chalets voorlopig niet te
slopen.
Huis aan Huis;
De tennisclub te Sleen organiseerde
jeugdwedstrijden. Jordy Schrik uit Erm werd tweede
bij de jongens t/m 14 jaar.
Huis aan Huis; Bij ruiterwedstrijden in NieuwAmsterdam werd Tessa Kiers met haar pony Sam
eerste en derde in het B-dressuur.
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07-07-2010

07-07-2010

08-07-2010

09-07-2010

10-07-2010

13-07-2010

20-07-2010

21-07-2010

28-07-2010

Dagblad van het Noorden;
De gemeenteraad van Coevorden houdt een
ingelaste raadsvergadering. Onderwerp het
bestemmingsplan Ermerstrand.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis;
Meer deelname aan het Beachvolleybal toernooi op
het Ermerstrand. 340 teams hebben zich
opgegeven.
Een 26 jarige vrouw heft aangifte gedaan omdat ze
was geslagen door van Olst. Deze ontkent de
beschuldiging. Hij wilde een eind maken aan een
luidruchtige zwemparty midden in de nacht.
Dagblad van het Noorden;
De claim van 1.4 miljoen euro van het Ermerstrand
versus de gemeente Coevorden is door de rechter
afgewezen.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis;
Frauderende administrateur van het Ermerstrand is
door de rechter veroordeeld tot werkstraf van 180
uur waarvan 60 uur voorwaardelijk.
Dagblad van het Noorden;
Alice Wosten uit Erm gaat weg als directeur van
Hanze-Connect. De hanzehogeschool start een
project een leven lang leren. Niks voor mij zegt Alice
Wosten ik ben geen onderwijs mens. Ze gaat in Erm
een centrum-mangament bureau runnen.
Dagblad van het Noorden, Huis aan huis;
Er is brand ontstaan in een kalver schuur van de
familie Hoving aan de Zwollings. Door hulp van
omstanders werden alle kalveren gered. Een enkel
kalf had wat brandwonden. De brandweer had het
vuur snel onder controle. Er is asbest vrijgekomen.
Huis aan Huis;
Sonja Oost uit Achterste Erm haalde in Hongarije
tijdens het E.K. Masters op de 100 meter net geen
medaille, ze werd vierde.
Dagblad van het Noorden, Z.O. Hoeker;
V.C Sleen organiseerd op 20, 21 en 22 augustus op
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het Ermerstrand voor de 15e keer het
beachvolleybal toernooi. Het grootste van
Nederland.
Huis aan Huis;
Sonja Oost werd derde op de 400 meter tijdens het
E.K Masters in Hongarije.
Huis aan Huis;
Henri Klement werd 1e bij het enkelspan mennen
met zijn paard Jochem
Huis aan huis;
Een 49 jarige man uit Erm is bekeurd met te hoge
snelheid op de N381 en tevens had hij een flinke
slok op.
Huis aan Huis, Z.O. Hoeker;
Stage I Open Session bij Moorman in Erm op de
volgende data; 19-8, 23-9, 28-10, 18-11 en 16-12.
Aanvang 20.00 uur.
Dagblad van het Noorden;
Op de rijksweg te Erm werd een Emmer automobilist
bekeurd. Hij had te veel gedronken.
Dagblad van het Noorden, Huis aan Huis;
Een geslaagd beachvolleybal toernooi op het
Ermerstrand met ongeveer 1300 deelnemers.
Huis aan Huis;
Een 21 jarige automobilist uit Zwartemeer reed op
het Hortingerend in Erm. Hij werd aangehouden en
bekeurd met te veel drank op.
Huis aan Huis;
Tijdens het beachvolleybal toernooi kreeg een
beveiligingsambtenaar een klap met een stoel op
zijn hoofd. Een 21 jarige man uit Elim is
overgedragen aan de Kloninklijke Marechaussee; hij
was militair.
Huis aan Huis;
Bij een wedstrijd Mennen werd Albertus Betting uit
Erm tweede in de vaardigheid Klasse M. hij gaat dit
district vertegenwoordigen op de landelijke
wedstrijden in Ermelo.
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Dagblad van het Noorden;
Tijdens een proefvlucht van de politie met een
helicopter is in een maisveld in Erm hennep ontdekt.

Deze periode werden de volgende snelheid overtredingen
gemaakt op de N34 bij Erm:
Een 26 jarige motorrijder uit Emmen reed 202 km. per uur
Een 48 jarige automobilist uit Emmen reed 152 km. per uur.
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Samen eten
Locatie; Ons centrum.
Aanvang : 17.30 uur
Data: 2 november, 2 december
Opgave bij Tonny Warners Tel: 362246
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Antwoord van de puzzel van de mei editie.

Onder de inzenders bevond zich geen goede oplossing.
We hopen dat de puzzel van deze dorpkoerier vele inzendingen
zal opleveren en dat we weer iemand gelukkig kunnen maken met
een warme bakkerbon!
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Nieuwe puzzel
Zoek uit de onderstaande woorden namen van dieren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sterke
Drapa
Erim
Henkeoor
Rantep
Geel
Kraven
Laping
Trammo
Eweul
Roven
Tierpak
Barze
Wapu
Taniflo
Emes
Lekema
Kieraan
Daarluip
Deen
Kloekna
Nijkno
Govijsel
Levig
Grafefi

De oplossing kunt u voor 1 december zenden naar een van de
bestuursleden.
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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
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