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►DE KALENDER 

zaterdag 9 juli Oud papier verzamelen (8.15 uur) 
zaterdag 16 juli Begin zomervakantie 
15 t/m 18 aug. Fietsdriedaagse Vlagtwedde 
13 t/m 21 aug. Week der Besten 
zondag 28 aug. Einde zomervakantie 
5 t/m 27 sep. Stemperiode RABO-bank ClubSupport 

zaterdag 10 sep. Oud papier verzamelen (8.15 uur) 
maandag 12 sep. Bestuursvergadering VvDV 

►TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 21 juni 2022 vond de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) plaats. Normaal gesproken organiseert onze 
vereniging elk voorjaar een ALV. De laatste ALV dateerde 
echter alweer van 12 maart 2019 doordat Corona steeds 
roet in het eten gooide. Gelukkig kon er dit jaar wel een 
vergadering gepland worden! 
Er waren deze avond 26 leden aanwezig om met elkaar te 
praten over zaken die de Vereniging van Dorpsbelangen 
bezighouden. De jaarverslagen en financiële stukken van 
2019, 2020 en 2021 werden besproken en goedgekeurd 
door de vergadering. Ook het plan om Stichting Sportdorp 
Vlagtwedde op te heffen en Sportdorp Vlagtwedde onder 
onze vereniging te plaatsen werd positief ontvangen. Één 
en ander gaat nu verder uitgewerkt worden. Daarnaast is 
uitgebreid gesproken over het Handboek WBTR, Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Ter zijner tijd zal dit 
handboek vastgelegd moeten worden bij de notaris en 
zullen ook de statuten aangepast moeten worden. Dan 
zal er wederom een ALV uitgeroepen worden, zodat ieder 
lid al dan niet kan instemmen met de voorgenomen 
aanpassingen. Ook zijn er maar liefst vijf nieuwe bestuurs-
leden toegetreden tot het bestuur. Mevrouw Harmien 
Bruining, de heer Erik Keizer, de heer Erwin Vieregge, 
mevrouw Henriëtte Huls en mevrouw Esther van Es 
maken nu ook deel uit van het bestuur naast de heer 
Mark Brands, de heer Harm Jan Pleiter, mevrouw Wilma 
Arnoldus en mevrouw Coba Lubben. 
Tijdens de vergadering was er veel ruimte om zaken die 
spelen in het dorp te bespreken. Het woningbouwproject 
Boermarke2 en de stand van zaken van de huizen aan de 
Oostersingel werden bijvoorbeeld uitgebreid besproken. 
De spreker voor het twee- 
de gedeelte van de avond,  
de heer Jochem Abbes,  
was helaas onverwacht                      foto van Erwin 
verhinderd. Desondanks  
was het een zeer geslaag-  
de (en ook gezellige!) bij- 
eenkomst! 
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► VAN HET BESTUUR 
Met veel plezier kijkt het bestuur van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde terug op de maand juni. Allereerst werden 
in de bestuursvergadering van 13 juni de puntjes nog 
even op de i gezet m.b.t. de stand op de Landbouwbeurs 
Vlagtwedde en de Algemene Ledenvergadering (ALV).  
Wat het eerste betreft, totaal 21 nieuwe leden konden 
we verwelkomen in het weekend van 17, 18 en 19 juni 
op een beurs die door meer mensen van buiten Vlagt-
wedde dan daar binnen werd bezocht. Een mooi succes, 
maar ook de vele contacten op zo’n beurs gaven de be-
mensing van de stand een goed en fijn gevoel.  
De ALV van 21 juni jl. kende een wisselend succes. Van-
wege de coronaperiode moesten er drie jaargangen 
worden besproken, hetgeen door de (slechts) 26 aanwe-
zige leden op een vlotte manier gebeurde. Jammer was 
het dat het gedeelte na de pauze kwam te vervallen. 
Nu eerst een kleine “zomerstop” en dan volop verder 
met zaken in het belang van Vlagtwedde. Uiteraard 
hopen we dat u ook dan weer met ons meedenkt…….. 
                                                     Coba Lubben, voorzitter 
 

 

 

 

 
 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 5 september 
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►RABO-BANK CLUBSUPPORT  
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagt-
wedde heeft zich onlangs weer ingeschreven voor de 
RABO-bank ClubSupport. Middels deze actie worden 
verenigingen en stichtingen ieder jaar financieel onder-
steund door de RABO-bank met het oog op te organi-
seren activteiten. Van 5 t/m 27 september kan er door 
leden van de RABO-bank worden gestemd. Uiteraard 
hoopt Dorpsbelangen Vlagtwedde dat u ook nu (weer) 
een stem aan de vereniging wilt schenken. We houden u 
op de hoogte van de opbrengst. 
 
 

 

afscheid Maaike Wilts 
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►”NACHT VAN DE NACHT” IN VLAGTWEDDE 
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is 
tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is 
een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en 
Milieufederaties.  
Wij zijn een van de meest verlichte landen ter wereld. 
Het doel van Nacht van de Nacht is om Nederland don-
kerder en duurzamer te maken. Al die overbodige verlich-
ting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling. Ook 
raakt het ritme van mensen en dieren verstoord. Mens en 
dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om 
uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke 
weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels ver-
stoord of ze sterven door lichthinder. 

ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 
Tijdens de Nacht van de  
Nacht worden er door het  
hele land evenementen  
georganiseerd in het don- 
ker.  Honderden bedrijven  
en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclame-
verlichting. 
De gemeente Westerwolde doet hier ook aan mee en 
binnen de Vereniging voor Dorpsbelangen Vlagtwedde is 
er een werkgroep gevormd die op zaterdag 29 oktober 
enkele activiteiten in en rondom het dorp VLAGTWEDDE 
gaat organiseren. Op zich kan de werkgroep nog enige 
uitbreiding gebruiken. Lijkt het u wat deel te nemen aan 
de organisatie van de “Nacht van de nacht” in Vlagtwed-
de op zaterdag 29 oktober a.s., laat dit dan even weten 
door een berichtje te sturen naar:    
                   info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
We houden u middels onze nieuwsbrief, onze website en 
de Huis aan Huis kranten op de hoogte! 
 

 
 

►LANDBOUWBEURS VLAGTWEDDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

►TERUGBLIK LANDBOUWBEURS VLAGTWEDDE 
Van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni vond de tweejaarlijkse 
Vlagtwedder Landbouwbeurs plaats. De Vereniging van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde (VvDV) had ook een stand op 
deze beurs. Vanuit de eigen partytent werd de vereniging 
gepresenteerd, werd de Vlagtwedder vlag te koop aange-
boden, werden er nieuwe leden geworven en bestond er 
de mogelijkheid een gift te verstrekken. Dit alles qua be-
mensing van de stand in wisselende samenstelling van be-
stuursleden en andere vrijwilligers. 
Wat het werven van leden 
betreft, dit had het beoog- 
de succes. Totaal konden  
er over de drie dagen 21  
nieuwe leden ingeschre- 
venworden. Met dit aan- 
tal wordt het ledenbestand van de vereniging weer 
enigszins opgevijzeld. 
Tevens was er de mogelijkheid voor iedereen mee te doen 
aan een prijsvraag. Hierbij moest het aantal leden van de 
VvDV op 17 juni 2022 worden geraden. Totaal werd er 
103 keer een gok gewaagd. Uiteindelijk werd de prijs, be-
staande uit de Vlagtwedder Vlag en een mooi Wester-
wolde-pakket, gewonnen door Willy Huls.  Met een aantal 
van 395 zat hij het dichtst bij het meest actuele ledenbe-
stand van 397. De prijs is intussen aan de winnaar uitge-
reikt. Op onderstaande foto de trotse winnaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al met al kijkt het bestuur van de VvdV met veel plezier en 
voldoening terug op de Vlagtwedder Lanbouwbeurs en wil 
dan ook graag langs deze weg een groot compliment 
uitdelen aan de organisatoren van deze beurs. Vlagt-
wedde wordt door hen op een prima manier op de kaart 
gezet en hopelijk kan de VvDV over twee jaar opnieuw 
van de partij zijn bij dit grootse evenement. 
 

►BRILLENKOKER PLUS BRIL GEVONDEN 
Bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde is een groene 
brillenkoker inclusief bril gevonden. Waarschijnlijk is ie-
mand de koker plus bril tijdens de bijeenkomst over de 
karakteristieke panden in maart jl. kwijtgeraakt. Mocht 
deze brillenkoker inclusief bril van u zijn, dan kan deze 
worden opgehaald bij Partycentrum Rendering. 
 
 
 
 

ZA. 13/08 T/M ZO. 21/08: WDB IN VLAGTWEDDE 
 
 
 
 

mailto:info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl
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►MATERIAAL VOOR HET OPRUIMEN VAN 
ZWERFAFVAL (VERKRIJGBAAR) 
N.a.v. de zwerfvuilactie op vrijdag 8 april jl. hebben wij 
van een aantal personen de vraag gehad of er ook mate-
riaal (grijper, ring voor vuilniszakken) beschikbaar is om al 
doende gedurende het gehele jaar in bepaalde delen van 
Vlagtwedde en omgeving het zwerfafval op te ruimen. 
Graag delen wij u mede dat deze mogelijkheid er is. 
Mocht u permanent zwerfafval in Vlagtwedde en directe 
omgeving willen opruimen, dan kunt u een grijper plus 
een ring om de vuilniszak mee vast te houden in bruikleen 
krijgen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u aan het 
secretariaat (zie bovenaan de nieuwsbrief) uw naam door-
geven en tegelijkertijd aangeven welk gebied u voor uw 
rekening wilt nemen. Wie weet komen we op deze manier 
tot een zo groot mogelijke dekking m.b.t. het opruimen 
van zwerfvuil in Vlagtwedde en directe omgeving ….. 
 

 

 

 

 

►AED’S IN VLAGTWEDDE EN OMGEVING 
In 2020 heeft onze vereniging een AED beschikbaar 
gekregen van de Rabobank. Op de hoek Schoolstraat / 
Badweg hebben wij toen, in samenwerking met Stich-
ting Hartveilig, deze AED geplaatst. Met deze plaatsing 
is het hele dorp op een redelijk goede manier gedekt 
met AED’s. Wij zijn hier dan ook heel blij mee, maar 
streven naar meer AED’s. 
In onderstaand lijstje vindt u de locaties van AED’s 
binnen Vlagtwedde. Heeft u of uw bedrijf ook een AED 
die nog niet op onderstaand overzicht te vinden is, 
neemt u dan even contact op met Stichting Hartveilig. 
Dan kan ook uw AED opgenomen worden en wellicht 
levens redden. 
Na de zomervakantie gaat Vereniging van Dorpsbe-
langen Vlagtwedde de mogelijkheid om een cursus AED-
gebruik op te zetten weer verder onderzoeken. Dit plan 
ligt er al een paar jaar, maar net zoals bij veel andere 
zaken heeft corona steeds roet in het eten gegooid. De 
wens om zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken 
met het gebruik van een AED bestaat echter nog steeds. 
Houdt u onze nieuwsbrief en website dus in de gaten 
voor meer informatie over deze opleidingsbijeenkom-
sten! 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Graag geven wij u nog een keer een overzicht van de 
negen aangemelde AED’s in Vlagtwedde en directe om-
geving die 7 x 24 uur bereikbaar zijn. Daarnaast is er nog 
een aantal AED’s dat alleen bij openingstijden van bv. 
een winkel, sportvereniging of huisartsenpost beschik-
baar is. 
* Dr. P. Rinsemastraat 7b, naast de ingang van de  
   bibliotheek (zie bovenstaande foto); 
* Wilhelminastraat 35a, bij de jeugdsoos Bthere; 
* Schoolstraat 86 (Badweg), bereikbaar aan het begin  
   (rechts vanaf de Schoolstraat) van de Badweg; 
* Wischmei 4b, bij de sporthal links naast de hoofdin-  
   gang; 
* Irenestraat 58, via BHV van De Bölderborg; 
* Wollinghuizerweg 164, naast de voordeur aan de zij-    
   kant van de woning; 
* Heuvelweg 1  - (Parc Emslandermeer), aan de woning  
   bij de slagboom; 
* Smeerling 11, achter boerderij / kantoor Natuurmo- 
   numenten; 
* Wedderstraat 39, bij de ingang van de werkplaats van  
   waterschap Hunze en Aa’s. 
 

►MEDEWERKERS FIETSDRIEDAAGSE GEZOCHT 
Van maandag 15 t/m donderdag 18 augustus vindt tij-
dens de Week der Besten de 38e Vlagtwedder Fietsdrie-
daagse plaats. Nu is het organiserend comité dringend op 
zoek naar een aantal vrijwilligers dat op een of andere 
manier wil bijdragen aan het welslagen van dit fietseve-
nement. Met name personen die bereid zijn van te voren 
een fietstocht te controleren en personen die tijdens de 
tocht een stempelpost willen bemensen, worden van 
harte uitgenodigd te reageren. Dit kan telefonisch (06-
12579091) of per mail (jikkepleiter@live.nl) bij Jikke Plei-
ter. In verband met de organisatie is het van belang dat er 
per omgaande contact wordt opgenomen.  
Namens de organisatie bij voorbaat hartelijk dank. 

Jikke Pleiter 
 
 
 

 ZA. OCHTENDEN 9 JULI / 10 SEPTEMBER (vanaf 8.15 uur) 
OUD PAPIER VERZAMELEN IN VLAGTWEDDE 

 
 

 

 

 

►VERSTUREN MAILADRESSEN VANUIT SYSTEEM 
Bij het digitaal versturen van de uitnodiging en agenda 
voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) kwamen we 
onlangs tot de ontdekking dat het bericht niet aankomt bij 
de gmail-adressen. Dit komt omdat gmail erg "streng” kan 
zijn in het ontvangen van mail vanuit bijvoorbeeld admini-
stratiesystemen. Bij de betreffende ongeveer 100 leden 
hebben we later alsnog de papieren uitnodiging in de bus 
gedaan. Een en ander betekent ook dat bv. deze nieuws-
brief niet digtaal vanuit ons administratiesysteem bezorgd 
kan worden bij de leden met het bewuste mailadres. De 
komende tijd zal het bestuur kijken naar een adequate 
oplossing voor dit probleem.  
 

 

 

 

 

t/m 21/08 

van 13/08 

mailto:jikkepleiter@live.nl

