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►DE KALENDER 

zaterdag 14 mei Oud papier verzamelen (8.15 uur) 
17 t/m 20 mei Avondvierdaagse Vlagtwedde 

zaterdag 11 juni Oud papier verzamelen (8.15 uur) 
maandag 13 juni Bestuursvergadering VvDV 

17 t/m 19 juni Landbouwbeurs Vlagtwedde 
dinsdag 21 juni Algemene Ledenvergadering VvDV 
zaterdag 9 juli Oud papier verzamelen (8.15 uur) 

► IN DIT NUMMER O.A.:  
• De kalender 

• Van het bestuur 

• Terugblik zwerfvuilactie 

• Algemene Ledenvergadering (21 juni a.s.) 

• Materiaal voor het opruimen van zwerfafval 

• Overlast hondenpoep 

• Vlagtwedde een “beweegtuin” rijker 

• Terugblik nationale dodenherdenking 

 
 

 

 

 

►TERUGBLIK ZWERFVUILACTIE IN VLAGTWEDDE 
Met erg veel plezier kijkt het bestuur van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde terug op de 
zwerfvuilactie van vrijdag 8 april jl. Uit- 
eindelijk waren er die avond achttien vol- 
wassenen en veertien kinderen aanwe- 
zig om te helpen bij het opruimen van het 
vele zwerfafval in Vlagtwedde en directe 
omgeving. Aan het eind van de dag was er een giganti-
sche berg zwerfvuil verzameld. ’s Ochtend waren de leer-
lingen van beide basisscholen en de kinderopvang al 
begonnen rondom de multifunctionele accommodatie en 
binnen het gehele gebied ten zuiden van de Wilhelmina-
straat. Evenals ’s avond was er bij de kinderen ook veel 
enthousiasme te bespeuren. Na afloop kregen alle kin-
deren een zakje met paaseitjes van Dorpsbelangen over-
handigd. Voor het avondgedeelte was Vlagtwedde ver-
deeld in acht routes. Bij het opruimen van het afval werd 
vooral geconstateerd dat er buiten de bebouwing veel 
afval achter gelaten wordt. Langs de fiets- en wandelpa-
den vond men veel vuil dat alvorens een kop koffie met 
koek te nuttigen, met het nodige plezier in de gereed-
staande container werd gegooid. Het bestuur van Dorps-
belangen Vlagtwedde wil de leerlingen van de basis-
scholen en kinderen van de Kinderopvang, maar zeer 
zeker ook iedereen die ’s avond geholpen heeft, daarvoor 
hartelijk bedanken. 
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kerkstraat 12 – 9541 CD Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Wij als bestuur van Vereniging van Dorpsbelangen Vlagt-
wedde zijn blij dat we inmiddels al weer een aantal ke-
ren fysiek hebben vergaderd en dat we weer activitei-
ten kunnen ontplooien die een bijdrage leveren aan ons 
prachtig dorp, dat intussen is opgeschoond door vele 
mensen die Vlagtwedde een warm hart toe dragen. Er 
zijn zelfs kinderen zo enthousiast geworden dat ze tot 
op heden nog steeds afval opruimen dat ze onderweg 
vinden. Wat fijn! 
We hopen u te ontmoeten op onze stand tijdens de 
landbouwbeurs en daar ideeën te bespreken over hoe 
we Vlagtwedde nog mooier kunnen maken.  Graag tot 
dan! 
                                                     Coba Lubben, voorzitter 
 

 
 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 11 juli 
 

 

 

       NIEUWSBRIEF 

►UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Na drie jaar is het eindelijk weer zover, Vereniging van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde organiseert weer een Alge-
mene Ledenvergadering! Deze zal plaats vinden op dins-
dag 21 juni 2022 vanaf 20.00 uur in de Pannenkoe-
kenboerderij, Schoolstraat 120 in Vlagtwedde. 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten 
tijdens deze vergadering. Naast de vaste agenda onder-
delen zoals de jaarverslagen, (her)verkiezing bestuurs-
leden en de verslagen van de penningmeester van afge-
lopen jaren, is er ook ruimte voor alle leden om andere 
zaken naar voren te brengen. Tijdens het tweede 
gedeelte van de avond zal de heer Jochem Abbes ons 
onder meer het een en ander vertellen over ’t Slotje, het 
karakteristieke pand aan de Slotlaan. 
Uiteraard ontvangen alle leden van tevoren een uitno-
diging voor deze avond. Ook vindt u in de uitnodiging 
meer informatie over de vergaderstukken. U kunt de 
uitnodiging verwachten in de week van 31 mei 2022. 
Het bestuur hoopt u allen te verwelkomen op 21 juni 
2022 om 20.00 uur in De Pannenkoekenboerderij! 
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►INFORMATIE OVER ’T SLOTJE ?!? 
Met het oog op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) 
op 21 juni a.s.,  zijn we nog steeds op zoek naar informa-
tie m.b.t. ’t Slotje. Weet u iets over de geschiedenis van 
dit bijzondere pand aan de Slotlaan of weet u iets over de 
bewoners ervan, dan graag een reactie naar het bestuur 
van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Het mailadres vindt u 
bovenaan deze nieuwsbrief. Mocht u hierover iets kun-
nen vertellen, dan hopen we op een reactie. 
 
 

 

 

 

 

►OVERLAST HONDENPOEP 
Van tijd tot tijd krijgt het bestuur van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde klachten binnen over hondenpoep op stoe-
pen, in bermen en op speelveldjes. Dit tot ergernis van 
wandelaars en ouders van spelende kinderen. Het be-
stuur van Dorpsbelangen roept dan ook alle hondenbe-
zitters op de poep van hun huisdier, achtergelaten in de 
openbare ruimte, op te ruimen. Een kleine moeite, maar 
een groot plezier voor veel dorpsbewoners …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

►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 rui-
men. Graag delen wij u mede dat deze mogelijkheid er 
is. Mocht u permanent zwerfafval in Vlagtwedde en di-
recte 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 nieuws-
brief) uw naam doorgeven 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 Vlagtwed-
de en directe omgeving ….. 
 

 

 

 

 

►DORPSBELANGEN STAAT OP LANDBOUWBEURS 
Van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni vindt in Vlagtwedde 
de tweejaarlijkse “Landbouwbeurs Vlagtwedde” plaats.  
Ook de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde staat 
dit jaar (weer) met een stand op de beurs. Dit alles met 
de bedoeling onze vereniging nog meer in het zonlicht te 
zetten. Mocht u naar de beurs gaan, dan hopen we dat u 
ook onze stand even bezoekt.  
Op dit moment weten we nog  
niet precies waar op de beurs 
ons een stand wordt toegewe-  
zen. Voor meer informatie 
m.b.t. de beurs verwijzen wij  
u graag naar: 
 www.vlagtwedderlandbouwbeurs.nl 

 
 
 
 
 

►HARDLOOPGROEP IN VLAGTWEDDE 
 
 
 
 

AVONDVIERDAAGSE VLAGTWEDDE 
DINSDAG 17 T/M VRIJDAG 20 MEI 

starttijd: 17.00 uur – 18.30 uur 
startplaats: PC Rendering 
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►VLAGTWEDDE EEN ‘’BEWEEGTUIN’’  RIJKER 
Met een kleine vertraging werd donderdag 21 april jl. 
aan de achterkant van De Bolderbörg de beweegtuin ge-
opend. Hoewel de beweegtuin dus al enige tijd gereed 
was, werd deze nieuwe sportvoorziening in Vlagtwedde 
deze middag gelijktijdig met het vernieuwde restaurant 
en de PG-afdeling op feestelijke manier ingewijd. Alle 
drie voorzieningen werden middels één handeling offici-
eel geopend door wethouder mevrouw Luth van de ge-
meente Westerwolde. Na het onlangs geopende beach-
volleybalveld is Vlagtwedde weer een mooie sportvoor-
ziening rijker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een beweegtuin stimuleert met name senioren om re-
gelmatig, op ongedwongen manier en met plezier te be-
wegen. Tegelijkertijd laten oefeningen in de beweegtuin 
zich direct vertalen naar het beter functioneren in het 
dagelijks leven. Het over een loophelling wandelen ver-
betert bijvoorbeeld de balans, versoepelt de enkelge-
wrichten, versterkt de beenspieren en brengt daarmee 
het valrisico in het dagelijks leven omlaag. Ouderen voe-
len zich zelfverzekerder in hun algemeen dagelijks han-
delen. De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen 
manier van bewegen. Minstens zo belangrijk is de sociale 
impuls die de beweegtuin met zich meebrengt. Niet voor 
niks dat de beweegtuin - die uiteraard voor iedereen 
toegankelijk is - in de directe omgeving van De Bolder-
börg is gerealiseerd. 
Iedere woensdagmiddag kan men in de beweegtuin 
terecht om onder begeleiding de mogelijkheden bij de 
verschillende toestellen op een goede manier te oefe-
nen. Het is trouwens de bedoeling dat de beweegtuin in 
de toekomst nog wordt uitgebreid met een jeu-de-
boulesbaan. 
 

 

 

 

 

►VERKRIJGEN VAN MEER MAILADRESSEN 
Met het oog op de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van dinsdag 21 juni a.s. doet het bestuur van Dorps-
belangen Vlagtwedde nog een poging het bestand van 
leden met een mailadres te vergroten. Van ongeveer 
een kwart van onze leden hebben we momenteel nog 
geen mailadres. Naast de uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering krijgen de leden zonder mailadres ook 
een oproep in de bus hun (eventuele) mailadres ter 
beschikking aan Dorpsbelangen te stellen. Daartoe kan 
men een mail sturen naar: 

info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
Ook leden die hun mailadres wel hebben doorgegeven, 
maar de laatste tijd geen mail van Dorpsbelangen Vlagt-
wedde hebben ontvangen, vragen wij hun mailadres 
nog een keer door te geven. Op deze manier hopen wij 
alle leden nog beter en sneller te kunnen bereiken. 
Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben naar 
aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opne-
men met het secretariaat (zie bovenaan deze nieuws-
brief). 
Die leden waarvan wij wel een mailadres hebben, ont-
vangen dit nieuwsbulletin en de vergaderstukken uiter-
aard op de gebruikelijke manier. 
 

 

 

 

 

►ZWERFVUILACTIE MFA VLAGTWEDDE 
Beide scholen, c.b.s. De Zaaier en o.b.s. De Clockeslach, 
alsmede de kinderopvang KiWi, hebben zwerfvuil opge-
ruimd in ons mooie dorp Vlagtwedde. Dorpsbelangen 
Vlagtwedde heeft gezorgd dat het materiaal voor deze 
actie op de MFA aanwezig was: afvalzakken, containers 
en prik- en grijpmateriaal waren voldoende aanwezig. 
Als scholen hoefden wij alleen nog maar op vrijdag de 
actie te plannen binnen de schooltijd. Zo hebben alle 
leerlingen van de MFA op een vast tijdstip een afgespro-
ken gebied schoon gemaakt. De hele schooldag is ge-
bruikt om in groepen door het zuidelijke deel van Vlagt-
wedde te struinen om het zwerfafval op te ruimen. Ons 
gebied besloeg de bebouwde kom ten zuiden van de 
Wilhelminastraat. De kleutergroepen deden het plein 
en voetbalveld, groepen 3 en 4 gingen naar de Appel-
hof. Groep 5 en 6 hebben vooral de Wischmei gedaan 
en groep 7 en 8 het resterende gebied. 
Na schooltijd heeft de kinderopvang Kiwi de klus afge-
maakt door met een groep kinderen nog een bezem-
ronde in onze helft van het dorp te doen. 
De actie was een succes, er is veel vuil opgehaald en 
iedereen was actief. Met onze “scholenactie” hebben 
we een mooi begin gemaakt van de zwerfvuilactie voor 
het dorp Vlagtwedde. Wat ons betreft zijn we volgend 
jaar dan ook weer van de partij. 

Namens de scholen en KiWi, Sander Zijlstra 
 
 
 
Mark / Coba 
 
 
 
 

DINSDAG 21 JUNI – AANVANG 20.00 UUR 
ALV DORPSBELANGEN 

PANNENKOEKENBOERDERIJ VLAGTWEDDE 

  
 
 
 

 

mailto:info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl
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 ►ZWERFAFVAL OPRUIMACTIE 
Groep 1 en 2 heeft het zwerfafval op het plein van o.b.s. 
De Clockeslach verwijderd. Zij hebben meerdere spullen 
gevonden zoals: bierdopjes, bakjes en kauwgom. Dit was 
in totaal een halve zak vol afval. Ook groep 3 en 4 heeft 
het goed gedaan. Zij hebben schoongemaakt bij de gym-
zaal en de buitenschoolse opvang. Ook zij vonden veel 
dingen zoals: flesjes, bierdopjes, stukjes baksteen en 
papier. Groep 5 en 6 heeft het ook goed gedaan. Zij 
hebben bij de Oude Zaaier, de Wischmei en de Appel-
hof de bezem er goed doorgetrokken. Zij vonden een 
oude stoel, een dakpan, blikjes, plastic zakjes, een muts 
en een paar dopjes. Groep 7 en 8 heeft ook veel zakken 
gevuld met afval. De kinderen hebben de parkeerplaats 
van de Jumbo, de Weenderstraat en Dokter Prinsema-
straat opgeruimd. Zij vonden veel verschillende dingen 
zoals: sigaretten, blikjes, zakjes, bierflesjes, doosjes en 
plastic verpakkingen.  
Hier zie je, dat ook in Vlagtwedde overal zwerfafval ligt. 
Dus gooi je spullen netjes in de prullenbak, dan is het 
probleem snel opgelost. Bedankt!  

Jens Smit, groep 8, o.b.s. De Clockeslach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een verslag van twee kinderen uit groep 8 van c.b.s. De 
Zaaier (Lotte en Suzan) en dit is wat ze vertelden: 
Eerst werden we opgedeeld in groepjes. Je kon beneden 
spullen halen die je nodig had zoals: handschoen, grij-
pers en vuilniszakken. En voor de veiligheid een hesje. 
Daarna gingen we naar buiten om zwerfvuil te zoeken. 
Samen met je groepje had je een route die je liep. Je 
ging zo veel mogelijk zwerfvuil zoeken. Je vond hele rare 
dingen bijvoorbeeld: een halve snoeischaar, een bad-
mintonraket en een buis die je in de bouw gebruikt. 
Toen was het tijd om terug te gaan. Sommige groepjes 
hadden een hele vuilniszak vol, anderen hadden 
ongeveer een halve. Die mochten we in de grote 
containers gooien. Daarna moesten we alles terugleggen 
en gingen we naar de klas. Toen we in de klas kwamen, 
lagen er paaseitjes op tafel als beloning. Zo werd 
Vlagtwedde weer een stukje schoner. 
 
 
 
 
 
 

►17 t/m 20 mei: Avondvierdaagse Vlagtwedde 
 

 

 

► TERUGBLIK NATIONALE DODENHERDENKING  
Woensdag 4 mei verzamelden zich rond 19.15 uur kinde-
ren, ouders, grootouders en andere belangstellenden bij 
MFA ’t  Aambeeld, vanwaar in een stille tocht onder 
begeleiding van een trom van Dindua te voet naar het 
monument in de Kerstraat werd gegaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongeveer 200 belangstellenden zagen hoe de leerlingen 
van c.b.s. De Zaaier en o.b.s. De Clockeslach gedichten 
voorlazen en namens de scholen een krans legden. 
Burgemeester Velema legde een krans namens de 
gemeente Westerwolde. De Ondernemersvereniging, 
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde en het 
“Comité 4 mei – Vlagtwedde” volgden. Alle aanwezige 
kinderen hadden een wit roosje ontvangen om deze bij 
het monument te kunnen neerleggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester Velema speelde in zijn toespraak in op het 
landelijke jaarthema “Vrijheid in verbondenheid”. Vlak 
voor de klok van acht uur werd door een lid van Dindua 
“The Last Post” gespeeld. Na twee minuten stilte werd 
het Wilhelmus gezongen. Een grote groep ging te voet 
onder begeleiding van Dindua weer terug naar de MFA. 
Daar werd koffie en thee geschonken en voor de kinde-
ren werd er op frisdrank getrakteerd.  
Na twee jaar geen “traditionele” dodenherdenking te 
hebben kunnen organiseren, kijkt het “Comite 4 mei – 
Vlagtwedde” met de nodige voldoening terug op de 
herdenking van dit jaar. Een ieder die bij de plechtigheid 
aanwezig is geweest, daarvoor hartelijk dank. 
 
 
 
 
 vr. 17 – za. 18 – zo. 19 juni:  

LANDBOUWBEURS VLAGTWEDDE 
                             www.vlagtwedderlandbouwbeurs.nl 
 

 

 

 ZATERDAGOCHTENDEN 14 MEI EN 11 JUNI 
OUD PAPIER VERZAMELEN IN VLAGTWEDDE 

OM 8.15 UUR GRAAG AAN DE STRAAT 
 
 

 

 

 
 

 


