VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde
www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl

NIEUWSBRIEF
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN

februari 2020 – jaargang 2 – nummer 1

►DE KALENDER
za. 8 februari
ma. 10 februari
za. 29 februari
ma. 9 maart
za. 14 maart
di. 31 maart
ma. 6 april
vr. 17 april
ma. 20 april

Oud papier verzamelen
Bestuursvergadering VDV
Laatste dag inleveren vlagontwerp
Bestuursvergadering VDV
Oud papier verzamelen
Jaarvergadering Dorpsbelangen
Nieuwsbrief 6 komt uit
Zwerfvuilactie in Vlagtwedde (18.30 uur)
Bestuursvergadering VDV

► JAARVERGADERING VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE – DI. AVOND 31 MAART
Zoals gebruikelijk vindt in de maand maart de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde plaats. Dit jaar staat hiervoor de datum van
dinsdag 31 maart genoteerd. Het bestuur nodigt haar
leden dan ook van harte uit deze avond naar de
jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) te komen. Voor de
pauze zullen de gebruikelijke agendapunten, waaronder
de jaarverslagen en de bestuursverkiezing, aan de orde
zijn. Het streven is om na de pauze de Vlagtwedder vlag
(zie elders in dit bulletin) en de “Dorpsvisie 2020 – 2030
– Vlagtwedde” te presenteren.
De leden van Dorpsbelangen Vlagtwedde krijgen begin
maart de uitnodiging en de agenda voor deze jaarvergadering toegestuurd. De notulen van de vergadering in
2019, alsmede het jaarverslag zullen ruim voor de jaarvergadering op de site van Dorpsbelangen te vinden zijn
onder de kop “Documenten”.
Uiteraard hoopt en rekent het bestuur van Dorpsbelangen op een grote belangstelling deze avond, met als
onderliggende gedachte de leefbaarheid in ons mooie
dorp met elkaar in stand te houden en daar waar
mogelijk te verbeteren.

►DATA OUD PAPIER VERZAMELEN 2020
Als Dorpsbelangen Vlagtwedde vinden wij het van groot
belang dat het oud papier in ons dorp op een goede en
frequente manier wordt ingezameld. Graag willen we
beide scholen en de gymnastiekvereniging dan ook een
compliment geven voor de manier waarop zij nu al meer
dan tien jaar het oud papier in Vlagtwedde op de tweede zaterdag van de maand (behalve in augustus)
gezamenlijk ophalen. De data, waarop in 2020 het oud
papier aan de weg kan worden gezet, zijn:
8 februari – 14 maart – 11 april – 9 mei – 13 juni – 11 juli
12 september – 10 oktober – 14 november
12 december
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► VAN HET BESTUUR
Wat gaat de tijd toch snel ! Alweer de eerste editie van
het nieuwe jaar. Hopelijk is het jaar voor jullie allen
goed begonnen en heeft 2020 veel moois voor jullie in
petto. Wij als vereniging staan zeker niet stil en hebben
al weer tal van activiteiten op het programma staan.
Om al dit te kunnen organiseren hebben we een daadkrachtig en goed bestuur nodig. Aangezien een aantal
bestuursleden (bijna) hun termijn hebben volbracht
zijn we op zoek naar aanvulling. Lijkt het jou leuk om
een steentje bij te dragen aan ons mooie Vlagtwedde ?
Meld je dan aan via voorzitter@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of bel voor meer informatie naar 06 480 19 389
Coba Lubben

DINSDAGAVOND 31 MAART 2020
ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN
(plaats wordt later gecommuniceerd)

► ZWERFVUILACTIE IN VLAGTWEDDE
Na overleg met de beide basisscholen in het dorp en
de kinderopvang van Rzijn, heeft het bestuur van
Dorpsbelangen Vlagtwedde besloten op vrijdagavond
17 april (aanvang 18.30 uur) in het kader van “Nederland Schoon” een zwerfvuilactie te organiseren. Naast
de medewerking van de scholen en dus de jeugd,
hopen we dat er ook veel andere inwoners binnen
Vlagtwedde die avond de handen uit de mouw willen
steken om het zwerfvuil op te ruimen. Ook hier weer
onder het motto “Vele handen maken licht werk”. Dus
graag in uw agenda:
VRIJDAGAVOND 17 APRIL – 18.30 UUR
VLAGTWEDDER ZWERFVUILACTIE

►IN DIT NUMMER O.A.:
De kalender
Van het bestuur
Jaarvergadering Dorpsbelangen (31-03-2020)
Oud papier verzamelen in Vlagtwedde
Ontwerpwedstrijd Vlagtwedder vlag
Medewerkers viering 5 mei gezocht
Ondertekening convenant met gem. Westerwolde
Opening BMX-baan Vlagtwedde
De volgende nieuwsbrief verschijnt
maandag 6 april
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►DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE STREEFT NAAR
REALISATIE VLAGTWEDDER VLAG

► DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE ZOEKT
MEDEWERKERS 5 MEI-COMITÉ

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen
Vlagtwedde heeft het plan opgevat een Vlagtwedder
vlag te realiseren. Tot op dit moment bestaat een
dergelijke vlag nog niet. Om de Vlagtwedder vlag te
ontwikkelen roept het bestuur jong en oud, al dan niet
wonend in Vlagtwedde, op een ontwerp te maken voor
deze vlag. Het thema voor deze vlag en dus het ontwerp
moet zijn: “Vlagtwedde, het hart van Westerwolde”. Het
ontwerp moet gemaakt worden op de grootte van een
liggend formaat A4. De ontwerpers mogen zelf de te
gebruiken techniek voor dit ontwerp bepalen. Het
ontwerp mag digitaal gemaakt en aangeleverd worden,
maar ook handmatig. Er mag dus worden getekend,
geverfd, gebreid, geborduurd, geplakt etc. Ontwerpen
kunnen voorzien van naam, adres en leeftijd digitaal
ingeleverd worden op het adres info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of anderszins op het adres Kromme
Elleboog 5 in Vlagtwedde. De naam van de persoon
moet niet op het ontwerp staan, maar op een apart
briefje worden bijgevoegd. Dit laatste om de jury haar
werk zo onafhankelijk mogelijk te laten doen. Het
inleveren moet gebeuren vóór of op zaterdag 29
februari. Per persoon mogen er meerdere ontwerpen
worden ingeleverd. Een deskundige jury zal dan vóór 10
maart bepalen welk ontwerp in aanmerking komt voor
de Vlagtwedder vlag. Voor de winnaar van de ontwerpwedstrijd is er o.a. de Vlagtwedder vlag op ware grootte. Het streven is om de Vlagtwedder vlag te presenteren tijdens de jaarvergadering van Dorps-belangen op
dinsdag 31 maart as.

Al weer geruime tijd geleden heeft het bestuur van de
vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde het idee
opgevat ook in Vlagtwedde op 5 mei a.s. ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding een (feest)programma op te
stellen. Het bestuur van Dorpsbelangen kan en wil dit
echter niet alleen doen. Daarom wordt er nog een
aantal vrijwilligers gezocht die een bijdrage willen
leveren aan het organiseren van diverse activiteiten
voor jong en oud op dinsdag 5 mei. Er heeft zich al een
aantal vrijwilligers gemeld, maar om tot een volwaardig
programma te komen moet het comité nog enigszins
worden uitgebreid. Op zich moet het programma voor
die dag nog worden samengesteld.
Een ieder die belangstelling heeft een bijdrage te
leveren in de aanloop naar 5 mei, maar ook op de dag
zelf, kan zich melden bij het bestuur van Dorpsbelangen
Vlagtwedde. Daartoe kan een mail worden gestuurd
naar hjpleiter@hetnet.nl; een telefoontje naar 0599 312648 behoort ook tot de mogelijkheid. Op deze
adressen kan men ook terecht voor nadere informatie.
Uiteraard rekent Dorpsbelangen op een dusdanige
respons dat er op 5 mei ook in Vlagtwedde door een
volwaardig comité een passend programma voor en
door Vlagtwedde kan worden gerealiseerd.

► OPENING BMX-BAAN VLAGTWEDDE

► ONDERTEKENING CONVENANT MET GEMEENTE
WESTERWOLDE
Donderdagavond 30 januari zijn de convenanten tussen
de verschillende dorpsraden / dorpsbelangen en de gemeente Westerwolde getekend. Het convenant omvat
een intentieverklaring van de manier waarop de gemeente en Dorpsbelangen willen samenwerken.
Wethouder Bart Huizing verwelkomde veertien van de
zestien raden die onze gemeente heeft. Twaalf daarvan
tekenden het convenant. Voorzitter Coba Lubben (zie
foto) ondertekende namens Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde het convenant.
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foto Bé Eelsing

Woensdagmiddag 29 januari is de BMX-baan in Vlagtwedde door Wethouder Wietze Potze officieel geopend. Het idee voor de realisatie van een BMX-baan is
een burgerinitiatief van Niels Eefsting. Door een positieve samenwerking met gemeente Westerwolde is de
BMX-baan tot stand gekomen. Samen met een aantal
vrijwilligers is de aanleg van de baan gerealiseerd. De
achterliggende gedachte is om kinderen meer buiten te
laten spelen. De gemeente Westerwolde heeft voor het
tot stand komen van de BMXbaan een subsidie uit het fonds
Leefbaar Westerwolde beschikbaar
gesteld. Het bestuur van Dorpsbelangen Vlagtwedde wil de initiatiefnemers van dit mooie project complimenteren met datgene wat er is
gerealiseerd.
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