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PERSONENBUSJE DORPENZORG GAAT RIJDEN 

 

Door het toenemend aantal vragen bij het 

Noaberhuus over vervoer van met name 

oudere inwoners, heeft Stichting 

Dorpenzorg een personenbus aangeschaft 

met rolstoelplek om mensen te kunnen 

vervoeren die niet met de bus of taxi kunnen en geen eigen vervoer hebben. De bus is inmiddels 

rijklaar en zal dan ook binnenkort worden ingezet. Bent u vervoer nodig, bel dan met het 

Noaberhuus, 0591-714724 of mail naar zorg@dorpenzorg.nl de beheerders van onze Noaberhuuzn 

zitten voor u klaar. 

 

Aangezien wij een volledig non-profit en vrijwilligersorganisatie zijn is het laten rijden van deze bus 

een dure aangelegenheid en vragen wij u om met een kleine bijdrage per jaar dit te ondersteunen. U 

kunt dit aangeven per mail naar zorg@dorpenzorg.nl, of een donatie doen op onze website: 

www.dorpenzorg.nl   

 

U mag natuurlijk ook een bedrag overmaken naar Stichting Dorpenzorg, bankrekening: NL63 RBRB 

0916 1473 12. Laten we met elkaar zorgen dat we hier met elkaar fijn kunnen wonen en de mensen 

die het nodig hebben ondersteunen. 

 

Alvast bedankt namens het Dorpenzorgteam. 

 

Dorpenzorg is een initiatief van de zes samenwerkende dorpsbelangenverenigingen van Weerdinge, 

Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal.  

E-mail: streekbode@hetnet.nl                Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600 
      
Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:   
Ginie de Vries   521365   Gonny Brunia - Weerdingerkanaal NZ 122 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 

mailto:zorg@dorpenzorg.nl
mailto:zorg@dorpenzorg.nl
http://www.dorpenzorg.nl/
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

11  december 

Plaats: Ter Apel 

Tijd: 10.00 uur.  Voorganger Ds. A. van Elten 

 

18 december 

Plaats: Valthermond  

Tijd: 10.00 Voorganger Ds. de Groot 

 

De kerkdiensten zijn online te volgen via de websites van de kerk: www.pgvv.nl en www.pgnwr.info 

 

Baptisten gemeente de Open Poort:    

11 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Dhr. P. van Norden  

  

18 december 

Plaats: De Open Poort 

Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. H. Pot 

 

De diensten zijn ook te volgen via ons YouTube-kanaal of via onze website  www.deopenpoort.nl 

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”. 

De bedoeling van het plaatsen van een koopje is 

(tweedehands) spullen, die men van de hand wil doen, 

goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan 

men de tekst (niet te lang) met 1 euro per artikel in een 

gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost een koopje € 3,00 per 

artikel.  Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,00, met een foto € 7,50 

 

 

 

 

Gevraagd  

Oud ijzer en metalen 

Wordt gratis afgehaald 

Bellen na 16.00 uur 

Sanders: Mobiel: 06 1964 6636 

 

  

Ook voor u is er plaats om te adverteren  

http://www.pgvv.nl/
http://www.pgnwr.info/
http://www.deopenpoort.nl/


De Streekbode  -  8  december  2022 
 

 

 

 

 

3 

OPROEP BEZORGER STREEKBODE 

De Streekbode is, per januari, opzoek naar een bezorger voor de route Tramwijk, Siepelveenwijk en 

Verbindingskanaal. Dit is niet geheel vrijwillig maar tegen een redelijke vergoeding. Voor informatie 

bellen met nummer 0591-522091.   

 

  

 

WINNAAR SINTERKLAAS-PUZZEL 

‘Vier het grote feest mee in Nieuw-Weerdinge’. Deze zin is de oplossing van de Sinterklaaspuzzel in 

de vorige Streekbode. De puzzel stond geheel in het teken van feest van volgend jaar. 53 mensen 

hebben een juiste oplossing ingeleverd.  

 

De winnaar is geworden: Tijmen Pomp. Van Harte Gefeliciteerd! Je kunt de bon ter waarde van 

€15,00  thuis verwachten. 

 

Alle inzenders bedankt voor jullie reactie. In de volgende Streekbode nieuwe ronde nieuwe kansen 

met de Kerstpuzzel. 

 

 

 

 

COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND 

 

Met dank aan alle collectanten hebben wij in Nieuw-Weerdinge  € 700,= bijeen 

gehaald. 

 

Iedereen hartelijk bedankt! 

 

Fimmie Camies 

 

 

 

 



De Streekbode  -  8  december  2022 
 

 

 

 

 

4 

HET IS EEN VREEMDELING ZEKER, DIE VERDWAALD 

IS ZEKER 

Afgelopen week liep ik voor het slapen gaan nog 

even buiten – van de koude buitenlucht naar een 

warm bed straks. Heerlijk. 

In de verte zag ik nog iemand lopen. Een 

donkergekleurde man. Hij had een beetje bijzondere 

kleding aan, die je niet vaak ziet in ons dorp.  

“Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is 

zeker. Ik zal hem snel eens vragen naar zijn naam”, 

dacht ik. 

“Goedenavond meneer. Volgens mij bent u op zoek 

naar iets. Kan ik u misschien helpen?” 

“Ook goedenavond. Mijn naam is Zwarte Piet, maar 

zeg gerust ‘Zwarte’, want dat is mijn voornaam.” 

“Een bijzondere naam”, zei ik. “Ja”, zei hij, “mijn 

ouders hadden weinig fantasie.” 

“Nou, wat denkt u dan van mij? Ik heet eigenlijk 

Blanke Man”, antwoordde ik. “Maar iedereen noemt 

mij altijd Witte. Maar zeg eens Zwarte, wat brengt 

jou in ons dorp?” 

”Ik inspecteer het dorp. Zoals je weet Witte, is mijn 

werkgever Sinterklaas op 5 december jarig en komt 

hij dan naar Nieuw Weerdinge om cadeautjes te 

brengen aan allen die hem lief zijn. Maar dat doet hij 

natuurlijk niet alleen – hij wordt geholpen door een 

heleboel meisjes en jongens, die allemaal op de 

‘Pieten- school’ in Spanje zitten en daar leren hoe ze 

Sint later kunnen helpen. In deze periode van het 

jaar lopen ze stage. Die jongelui komen overal 

vandaan. Uit landen in Europa, maar ook in Afrika en 

Azië. Daarom zien ze er ook allemaal verschillend uit. 

Maar, Witte,  het zijn allemaal jongelui en ze rennen 

en vliegen met hun zakken vol cadeautjes over de 

daken heen – ik houd m’n hart soms vast. En wat 

denk je dan van Sinterklaas zelf? Hoogbejaard zit hij 

nog steeds op zijn trouwe schimmel Ozosnel en 

schrijdt hij over de daken. Je begrijpt zeker wel hoe 

duur zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is.               

En daarom inspecteer ik nu het dorp – waar kunnen 

Sint en de Pieten lopen, waar niet? Waar moeten ze 

op letten? Door welke schoorsteen kunnen ze in huis 

komen? Welke moeten ze overslaan, omdat de 

kachel eronder gloeiendheet is. Waar hangen de 

verlanglijstjes? Waar staan het water en de wortel 

voor Ozosnel? Da’s heel veel werk, Witte.” 

  

 

“Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Maar één ding 

begrijp ik niet.  

Bij de intocht van Sint een paar weken geleden, zag 

ik Pieten die er allemaal hetzelfde uitzagen – 

allemaal dezelfde kleding aan, allemaal dezelfde 

huidskleur. Hoe zit dat?” 

“Da’s heel eenvoudig, Witte. Als goede werkgever 

vraagt Sint elk jaar aan zijn Pieten naar welke plaats 

zij dit keer willen. En altijd roepen deze Pieten om 

het hardst in koor: met elkaar naar Nieuw 

Weerdinge! Je vraagt je vast af – waarom?” 

“Het is zo’n leuk dorp”, zeggen ze. “De huizen zijn 

gelukkig niet zo hoog – val je van het dak af, dan 

kom je er altijd heelhuids vanaf. Er is altijd leuke, 

sfeervolle muziek bij de intocht. En Sint geniet van 

de rit in de open auto – hij wordt niet 2 uur heen en 

weer geschud op de rug van Ozosnel. De mensen die 

al uren langs de kant van de straat staan te wachten 

zijn altijd aardig – ze zwaaien en zingen de liedjes 

mee. Nooit geen trammelant, zoals je in andere 

plaatsen wel eens ziet.  De kinderen staan ‘vol 

verwachting klopt ons hart’ bij hun ouders – het 

blijft toch altijd een beetje spannend. Ziet Piet mij 

wel? Zou Sint mijn tekening wel mooi vinden? Krijg ik 

wel pepernoten? Heeft Sint mijn verlanglijstje wel 

gevonden?” 

“Maar Witte, ik moet nu toch echt verder, anders 

ben ik niet op tijd klaar. Nieuw Weerdinge is een 

leuk dorp, maar wel heel erg uitgestrekt.” 

Bij ons afscheid gaf ik Zwarte een hand en wenste 

hem een goede reis verder. 

Ik kon niet nalaten hem nog even na te roepen waar 

ik woonde en dat mijn verlanglijstje naast de 

brievenbus hing. 

“Ik zal kijken wat ik doen kan, Witte” riep hij en 

verdween in de donkere nacht. 

 

P. Proatjesboksem 
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 Kerstfeest  
Vrijdag 16 DECEMBER  

 

in De Badde te  Nieuw Weerdinge 
 

Het feest is bedoeld voor inwoners van Nieuw Weerdinge van 55 jaar en ouder 
en ook bedoeld voor deelnemers aan de wekelijkse activiteiten van de STAVO 

van 55 jaar en ouder. 

 

Het kerstfeest wordt u aangeboden door de 
 

 

 

Aanvang 19:30 uur tot circa 22:30 uur 
(zaal open 18:30 uur) 

 

Dit is inclusief een hapje en een drankje. Het kerstfeest zal in 
het teken staan van zang, muziek en gezellig samen zijn. 

 
Een vrije gift  is welkom maar niet verplicht 

 

 

Opgave strook kerstfeest 16 december 2022                            Ik kom met 1 / 2 
personen 
 

Naam:    _____________________ 

Telefoonnummer:  _____________________ 

Adres:   __________________________________________ 

 
Inleveren in De Badde voor of op maandag 12 december 2022 want vol is vol. 
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SINTERKLAAS BEZOEKT SINTERKLAASBINGO 

ZONNEBLOEM NIEUW-WEERDINGE 

 

Op zondag 27 november hadden de gasten en 

vrijwilligers van de Zonnebloem een super gezellige 

Sinterklaasbingo in het gebouw van de IJsvereniging. 

Tijdens de geanimeerde en spannende bingo kwam 

bij verrassing Sinterklaas met zijn zwarte Pieten op 

bezoek. De Sint liet zich uitgebreid voorlichten over de spelregels en de weetjes van de bingo. 

Uiteraard werd er onder leiding van de Zwarte 

Pieten gezongen. Er waren leuke prijzen, 

koffie, thee en drinken naar keuze en hapjes 

tussendoor. Al met al weer een geslaagde 

middag die de donker wordende dagen weer 

lichter maken. De gasten gingen weer vrolijk 

huiswaarts, waarbij de vrijwilligers waar nodig 

voor het vervoer zorgden. 

 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor 

mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. We brengen een beetje extra vreugde in het 

leven en minder eenzaamheid. Wij zoeken mensen die als vrijwilliger iets voor een ander willen 

betekenen. 

 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via tel.nr. 0591-521785. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIETENGYM ZEER GESLAAGDE ACTIVITEIT IN DE SPORTHAL 

Op woensdag 30 november stond de sporthal geheel in het teken van de pietengymnastiek. 

Dinsdagavond voorafgaand is door een aantal vrijwilligers de sporthal sfeervol omgetoverd in een 

heus pietenparcours met 12 verschillende onderdelen.  

 

Van 10.30 tot 11.30 uur waren er 32 peuters te gast. Super, wat een speelplezier! Om 14.30 uur was 

het de beurt aan de kinderen van de onderbouw, vertegenwoordigd met 72 pieten! Geweldig wat 

een feest! Om 16.00 uur waren er 40 kinderen uit de bovenbouw enthousiast. Wat nou, 

pietentekort? In Nieuw Weerdinge en Roswinkel zeker niet. Na een feestelijke pietendans warming-
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up gingen de kinderen in groepjes de verschillende onderdelen van het pietenparcours bij langs. Na 

afloop natuurlijk voor iedereen een pietendiploma, wat te drinken en pepernoten en een mandarijn 

als  traktatie mee naar huis. 

 

Gymnastiek vereniging Amicitia wil 

iedereen die deze dag mede 

mogelijk heeft gemaakt hartelijk 

bedanken; Alle begeleidende 

ouders, de opbouwvrijwilligers, de 

flexibele sporthalbeheerders en 

bestuur, de Stichting Sinterklaas 

intocht Nieuw Weerdinge voor het 

contactleggen met pieten van 

Sinterklaas, de Brede schoo,l de 

buurtsport coaches De Monden, De 

EHBO-vereniging Nieuw Weerdinge, de markt groenteboer Bodewitz, de Bentetop en het ’t Koppel 

voor het uitlenen van de glijbanen. Verder nog de ouders die hand en span diensten hebben 

verleend.  

 

Zonder de fantastische samenwerking en inzet van iedereen is zo’n dag niet mogelijk. Het vergt wat 

voorbereiding en vrije tijd, maar het is het méér dan waard om al die enthousiaste bewegende 

kinderen plezier te zien hebben. In onze sporthal. Dit kunnen wij, sámen in Nieuw- Weerdinge, 

Chapeau!! 

 

Overigens hebben niet alleen de kinderen een pietengym parcours afgelegd, ook de senioren leden 

van de sport en spel groep Amicitia en de leden van de zitgymnastiek groep hebben dat, op dinsdag 

29 november, vol overgave en met veel plezier gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat:                                Voorzitter:                                Penningmeester:           

John Uffels                                    Wim Katoen                Lenie Henrion 

Tramwijk ZZ 35                             Tel: 06-23341892                       Tel: 06-44812240 

7831GH Nieuw-Weerdinge                  

Tel: 06-24380994                                     plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com         

Regiobank: NL 23 RBRB 0917 9152 75          www.nieuw-weerdinge.com                                 

 

mailto:plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com
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Als Plaatselijk Belang kregen wij geluiden vanuit het bewonersoverleg dat we te onzichtbaar zijn in 

het dorp met waar we mee bezig zijn. Een terechte opmerking, onze communicatie naar buiten laat 

te wensen over. Vandaar nu een overzicht van waar we mee bezig zijn. 

 

• Openbare veiligheid: Ons dorp wordt de afgelopen jaren behoorlijk geplaagd door 

zogeheten Veilige Landers. Hierover zijn wij al langer in contact met de gemeente en nu zijn 

er een aantal maatregelen i.s.m. Plaatselijk Belang afgekondigd. Er komt op twee plekken 

cameratoezicht (samen met de camera bij de Badde 3). Er komen straatcoaches van een 

beveiligingsbedrijf die de taal van de veilige Landers spreken en hun direct aanspreken. Deze 

straatcoaches staan in direct contact met de meldkamer van de politie en werken zeer nauw 

samen met de politie. Er is vanuit de politie ook een tweede wijkagent ingezet hier in het 

gebied. Handhaving (BOA’s) zullen zeer geregeld zichtbaar aanwezig zijn in het dorp. Nadere 

info over deze aanpak zal binnenkort vanuit de gemeente Emmen worden gedeeld. Vanuit 

dit project gaan we ook kijken of er langs fietspad over het gedempte Weerdingerkanaal 

meer verlichting kan komen op de duistere plekken. 

 

          Bij een onveilige situatie dit direct melden via de meldkamer 112 

 

• Woningbouw: er moet meer gebouwd worden in Nieuw-Weerdinge. We zijn hierover in 

gesprek met de gemeente Emmen en inmiddels is er vanuit de Gemeente toestemming voor 

een appartementencomplex voor senioren achter in het dorp op de voormalige locatie van 

School III. Hier is ook inmiddels een projectontwikkelaar mee bezig, het duurt echter langer 

dan gehoopt in verband met de enorm gestegen bouw en grondkosten, maar hij zit in de 

pijplijn. Dit geldt ook voor de oude SPAR locatie, ook hier mag iets gebouwd gaan worden en 

is inmiddels een geïnteresseerde voor gevonden. Medio 2023 zal ook gekeken worden 

inbreiding van woningen in de “oude bouw”. 

 

• Parkeerproblematiek nieuwbouwen: hiervoor hebben wij samen met ambtenaren van de 

gemeente Emmen een schouw gehouden en er wordt een plan opgesteld voor de 

nieuwbouwwijken om daar meer parkeerplekken te creëren en ook meer groen in deze 

wijken terug te brengen om zo de leefbaarheid en het woongenot te vergroten. 

• Begraafplaats: de staat van de begraafplaats in het dorp was en is vele inwoners een doorn 

in het oog. De gemeente Emmen is inmiddels bezig om alle erfgenamen van de graven die in 

erbarmelijke staat verkeren aan te schrijven wat zij daar mee willen. Of er moet opgeknapt 

worden of er kan worden geruimd. Ook dit proces loopt dus 

. 

• Fietspad: Het betonfietspad is op diverse plekken behoorlijk verzakt/beschadigd. Hierover 

gaan wij in gesprek met de Gemeente Emmen om het fietspad weer in een goede staat te 

verkrijgen. NB. Het gaat dan om het traject vanaf de Viaductstraat in Weerdinge tot aan het 

eind bij de Roswinkeler brug. 
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• Wegonderhoud: er zijn diverse wegen in het dorp die er erg slecht aan toe zijn. Hierover 

hebben we de gemeente geïnformeerd en gevraagd onderhoud uit te voeren. Siepelveen en 

Derde Kruisdiep zitten in de pijplijn en ook het Weerdingerkanaal ZZ staat op de planning om 

de slechte stukken te herstellen 

 

Er lopen dus van allerlei zaken waarbij als Plaatselijk Belang onze invloed uitoefenen, maar sommige 

zaken hebben een langere looptijd dan wij wensen. Wij zullen het dorp frequenter op de hoogte 

gaan houden van wat er loopt en wat er uitgevoerd wordt. Wilt u een nog sterker Plaatselijk Belang, 

wordt dan lid dit kost maar 3,50 euro per jaar.  

 

U kunt zich per mail opgeven op plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  hier kunt u ook uw 

vragen aan ons stellen.  Wij zijn er voor het dorp en werken vanuit het dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com
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PUZZELTOCHT NIEUW WEERDINGE  

 

17 december 17.00 uur – 21.00 uur 
 

Beste Inwoners van Nieuw Weerdinge en omstreken, 

zaterdag 17 december vind de 2e verlichte 

puzzeltocht, van 17.00 tot 21.00 uur, plaats in ons 

dorp. 

 

Wij hebben geprobeerd om voor iedereen wat leuks 

te organiseren onderweg op diverse punten langs de route. Het startpunt is bij Tjeerdsma Tuin en 

park aan het Weerdingerkanaal nz 3. In deze Streekbode staat de route welke u kunt mee nemen, 

tevens zullen wij als organisatie ook voldoende route kaarten hebben om uit te delen. Onderweg kun 

je diverse activiteiten doen en zal er op diverse punten eten en drinken zijn. (Denk er aan om contant 

geld mee te nemen)  

 

Er is een wensboom waar je op een houten hanger je wens kunt opschrijven en deze in de boom kunt 

hangen. De Open Poort (baptisten kerk) heeft een leuke extra activiteit om extra punten te behalen. 

Overal in het dorp zie je gezellig verlichte huizen en op een paar punten kom je verlichte figuren 

tegen zoals: Bing Peppa Big Paw Patrol en Frozen! Je eindigt op het Winterplein bij Tjeerdsma Tuin en 

Park waar activiteiten zijn , heerlijke Kniepertjes en spekkedikken. Hamburgers Oliebollen en Churros 

een ranja koe en heerlijke warme chocolademelk en gluhwein.  

 

Iedereen is welkom en iedereen kan mee doen. Je kunt per fiets gaan of per auto. Heb je geen 

vervoer doordat je slecht ter been bent maar lijkt het je leuk om wel mee te doen? De nieuwe 

Dorpenzorg bus is beschikbaar deze avond en voor €3.50 kun je de mee doen aan de route !  

 

Hoe leuk is dat! Hiervoor kun je contact opnemen met Stichting Dorpenzorg : 0591714724  

 

Kortom van jong tot oud doe mee!  
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LIEF EN LEED NIEUW-WEERDINGE  

 

Het idee van Lief en Leed is eenvoudig;  

Enkele bewoners van een straat of buurt beheren een 

potje met geld. Heeft iemand in de straat/buurt iets 

bijzonders te vieren of is er juist iets naars gebeurd, dan 

kan dat geld worden gebruikt voor de aanschaf van een 

presentje. Dat kan een plantje zijn, maar ook een kaars 

of een stuk chocolade. Met zo’n cadeautje geef je aan 

dat je aan iemand denkt, maar het is ook een manier om met elkaar in contact te komen, om elkaar 

beter te leren kennen.  

Het is niet fijn als mensen langs elkaar heen leven en met dit project kun je daarin verandering 

brengen 

In Nieuw Weerdinge doen al 13 straten mee. 21 enthousiaste “ambassadeurs” beheren het potje 

met geld voor hun straat en leggen bezoekjes af. De buren waarbij ze met een aardigheidje aan de 

deur komen, reageren blij verrast en vinden het fijn dat er aan hen gedacht wordt. 

We zouden de Lief en Leed straten in Nieuw Weerdinge nog graag uitbreiden. 

Wil jij meedoen met jouw straat en woon je bijvoorbeeld aan het Zetveld, de Trippen, de Tramwijk of 

de Lindemanstraat? Neem dan contact met mij op. Ook belangstellenden van andere straten zijn 

natuurlijk van harte welkom, ik vertel je graag meer over het project, waarna je kunt besluiten of dit 

bij jou past. 

 

Erika Santinge, buurwerker Sedna, 06 513 24 337 of e.santinge@sednaemmen.nl 

 

  

 

 

SINGER-SONGWRITER RICK HILBERTS ZET NIEUW-WEERDINGE OP DE KAART 

 

Rick Hilberts is geboren, getogen en woonachtig in Nieuw-

Weerdinge. Hij komt uit een muzikaal gezin en speelt vanaf zijn 

12de gitaar. In 2021 deed Rick voor het eerst mee aan het Drèents 

Liedtiesfestival waar hij hoge ogen gooide met het nummer As ik 

’t wachten kan. Ook dit jaar deed hij weer mee met het lied 

Vallende Sterren. Hiermee werd hij de winnaar van het Drèents 

Liedtiesfestival 2022. De jury noemde het nummer “vernieuwend 

en onaards mooi, een simpel nummer dat niet meer nodig heeft 

dan een goede zanger en een mooie tekst”. 
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Muziek maken doet Rick dus al jaren. Na een paar jaar gitaarles gaat hij meespelen in het combo van 

de Baptisten gemeente ‘De Open Poort’. Hier leert hij het samenspelen en muziek maken. 

Ondertussen speelt hij ook regelmatig met allerlei andere muzikanten in andere kerkelijke 

gemeenschappen. De 'nieuwe' band die hem begeleidt bij het Drèents Liedtiesfestival 2022 en waar 

hij zo nu en dan mee optreedt is dus niet nieuw. Dit zijn bevriende muzikanten die hij al jaren kent en 

waar hij al jaren mee speelt. 

 

Het zingen komt pas veel later. Als kind kreeg 

Rick logopedie nadat knobbeltjes op zijn 

stembanden operatief waren verwijderd. Als 

leerkracht in het speciaal basisonderwijs merkt 

hij dat hij door verkeerd stemgebruik last krijgt 

van heesheid en gaat weer naar de logopedist. 

Na deze behandelingen gaat hij, om te 

onderhouden wat hij van de logopedist 

geleerd heeft en om zijn stemtechniek beter 

onder de knie te krijgen, zanglessen volgen bij Bert Kamping in Emmen. Deze daagt hem uit om eens 

een liedje in het Drents te gaan schrijven. Dit resulteert in het lied As ik ’t wachten kan. Dat was 

eigenlijk ook het eerste liedje dat hij zelf geschreven heeft en dat ook echt af was.  

 

Rick is dus eigenlijk nog maar kort bezig met het schrijven van eigen Drentstalige liederen. Zelf 

omschrijft hij zich als rustig, melancholisch en creatief. Hij houdt van de natuur en van alternatieve 

muziek en combineert beide in zijn liedjes. “Zelf spreek ik niet echt Drents, op het inslikken van de -

en na, maar het staat wel heel dicht bij me. Ik heb ook wel eens geprobeerd wat in het Engels te 

schrijven maar dat is toch anders. Dan kan ik niet weergeven wat ik tussen de regels door met een 

tekst bedoel. Dat lukt het best in het Drents”.   

 

Het schrijven in de streektaal bevalt hem goed. Hij heeft inmiddels ook al een EP gemaakt met vijf 

Drentstalige liedjes: Noorderzun. 

“In mijn liedjes probeer ik bij de luisteraar een beeld op te wekken, waardoor deze het gevoel krijgt 

naar een film of schilderij te kijken. De betekenis van de liedjes ligt vaak verborgen achter mooie 

metaforen en natuurlijke beelden. Ik heb een christelijke levensovertuiging. Die staat voor mij 

centraal in de liedjes. Omdat mijn liedjes hierdoor ook een diepere laag hebben, is mijn muziek 

toegankelijk voor iedereen, maar zeker ook voor wie wat meer diepgang zoekt”. 

 

Als winnaar van het Drèents Liedtiesfestival 2022 mocht Rick op 26 november jl. naar het Italiaanse 

Udine. Hier stond hij met zijn band op het podium van het Suns Europe Festival, een festival voor 

minderheidstalen, als vertegenwoordiger van het Nedersaksisch. Ze speelden hier drie nummers 

waaronder Vallende Sterren, het winnende lied van het Drèents Liedtiesfestival 2022. Hier viel hij 

echter buiten de prijzen. 
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Nominatie cultuurprijs Emmen  

Rick is een van de vijf genomineerden voor de Cultuurprijs Emmen 2022. Deze prijs is bedoeld voor 

personen die recent is een vernieuwende artistieke 

ontwikkeling hebben laten zien. 

Een opkomend talent kan genomineerd worden maar 

ook iemand die zijn strepen in de muziek, dans, theater, 

kunst of literatuur al heeft verdiend.  

Stemmen kan tot zondag 18 december via: 

www.cultuurprijsemmen.nl 

De winnaar wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 

de gemeente Emmen op 6 januari 2023. 

 

Vind je onze dorpsgenoot Rick Hilberts de kandidaat voor deze prijs, breng dan je stem uit voor 18 

december. 

 

Muziek van Rick Hilberts is te beluisteren op Spotify en zijn youtube-kanaal 

https://www.youtube.com/@RickHilberts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/@RickHilberts
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                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titan op de valreep langs Weerdinge 

 

De derby tussen Weerdinge en Nieuw-Weerdinge stond sinds lange tijd weer eens op het 

programma in competitieverband. Jarenlang speelde Titan op een hoger niveau, maar de afgelopen 

jaren waren die rollen omgedraaid. Nu dus allebei op 3e klasse niveau. In een wedstrijd met twee 

gezichten wist Titan een valse start te repareren en maakte het een 2-0 achterstand goed.  

Weerdinge begon beduidend beter aan de wedstrijd. Met de opkomende Milos Oluic waren de 

gastheren al snel gevaarlijk. Hij gaf na tien minuten spelen een voorzet op Nick Kroeze. Kroeze knikte 

de voorzet vervolgens binnen: 1-0. Slechts een paar minuten later stond diezelfde Kroeze op de juiste 

plek om van dichtbij de score te verdubbelen: 2-0. Titan stelde daar in de beginfase weinig 

tegenover. Na een kwart wedstrijd maakte Titan wel de aansluitingstreffer via Tim Kollmer. Jos Smidt 

gaf voor richting Harm Jan Moesker, maar de voorzet kwam bij Kollmer en die liet doelman Sjoerd 

Wolters kansloos: 2-1. Weerdinge kreeg al vrij snel de kans om de marge weer op twee te brengen. 

Van dichtbij kon Frank Dokter de bal binnen koppen, maar Remon Poede bracht knap redding. Ook 

Nick Kroeze kopte ditmaal voorlangs. Aan de andere kant schoot ook Jos Smidt nipt langs de paal. 

In het laatste kwartier van de eerste helft was Titan al de bovenliggende partij en dat zette zich door 

in de gehele tweede helft. Een lange bal van Mike Mensen werd door Harm Jan Moesker 

doorgespeeld op Patrick Luiten en hij schoot overtuigend raak: 2-2. Titan ging op jacht naar meer en 

Weerdinge werd teruggedrongen. De ingevallen Bruining sneed naar binnen en dwong Wolters tot 

een redding. Titan leek vijf minuten voor tijd ook daadwerkelijk de leiding te nemen via Tim Kollmer, 

maar volgens de grensrechter was het buitenspel. In de absolute slotfase leek Kollmer alsnog de 

winnende te kunnen maken, maar hij werd onreglementair gestuit waardoor de leidsman naar de 

stip wees. Moesker ontfermde zich over deze klus en bezorgde Titan de volle buit: 2-3. Op basis van 

de tweede helft een terechte overwinning, maar het had in de eerste helft ook al beslist kunnen zijn. 

Titan vindt met de overwinning aansluiting bij de bovenste plekken.  
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Titan 2 seizoen 2022-2023 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWVV/Titan JO-15-1 verliest uit bij SVBO 

Spelend op kunstgras, maar wel prachtig voetbalweer . En op het hoofdveld, wat wil je nog meer als 

jonge speler. Het spel golfde op en weer met voor beide teams kansen voor de goals. Beide keepers 

moesten tot het uiterste gaan om hun doel schoon te houden . SVBO was de voetballend de betere 

ploeg en net voor de rust kwamen ze dan ook terecht op voorsprong 1-0. 

 

Na de thee waren onze jongens op zoek naar de gelijkmaker en er waren er kansen op de treffer, 

maar de SVBO keeper dacht er steeds anders over. Halverwege de tweede helft werd het grimmiger 

en mede door de vage en rare beslissingen liep het bijna uit op een handgemeen. Dit werd langs de 

lijn snel opgelost door beide aanvoerders en de scheidsrechter.  Vijf minuten voor het einde zette 

Senna Teun helemaal alleen voor de keeper. Het leek een niet te missen kans. Uit de rebound schoot 

Teun nog op de lat maar geen gelijkmaker. Uit de aanval van SVBO die hier op volgde werd wel 

gescoord 2-0  

 
 

 

                                                                    V.V. Titan                       Sponsoren 
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Kerst 

BINGO    
Wilt u voor de kerst nog gezellig  een avond 

naar de Bingo? 
    

Kom dan zaterdag  17 december naar: 

“De Badde” te Nieuw-Weerdinge 

 
Aanvang 19.30 uur 

Inleggeld € 6,00 
Hiervoor 9 ronden + 3 super ronden 

 
U krijgt van ons 1 kop koffie of thee gratis. 

 
Neem dus pen of stift mee en kom gezellig 

meedoen. 

 
 

 

 

 

 

 


