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►DE KALENDER 

zaterdag 8 okt. Oud papier verzamelen in Vlagtwedde 
maandag 24 okt. Bestuursvergadering VvDV 

vrijdag 28 okt. Haloweenoptocht in Vlagtwedde 
zaterdag 29 okt. Nacht van de Nacht in Vlagtwedde 
zondag 30 okt. Einde zomertijd 
vrijdag 11 nov. Sint Maarten 

zaterdag 12 nov. Oud papier verzamelen in Vlagtwedde 

►NACHT VAN DE NACHT – 29 OKTOBER 2022 
Laat het donker, donker en ontdek hoe mooi de nacht is 
tijdens de “Nacht van de Nacht”. Tijdens die nacht wor-
den er in het hele land activiteiten georganiseerd in het 
donker. En doen honderden bedrijven, gemeenten en 
bewoners het licht uit. 
De Vereniging van Dorps- 
belangen Vlagtwedde  
wil dit jaar in het kader  
van de “Nacht van de 
 Nacht” ook een evene- 
ment organiseren. 
Wat gaan we doen? 
Onder leiding van vrijwilligers van Natuurmonumenten 
organiseren we zaterdag 29 oktober in het “Barlager-
bos” een avondwandeling om op deze manier stil te staan 
bij het bewust omgaan met energie en de gevolgen van 
onnatuurlijk licht in de nacht voor dier en mens. 
Startplaats: Parkeerplaats bij sportpark “De Barlage” 
Starttijd: De starttijd is om 18.30 uur 
Voor wie: Volwassenen en kinderen (wandeling gaat over 
bospaden met aan het eind enige oneffenheden) 
Aanmelding: Tot en met 26 oktober 2022 via de mail: 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of via de telefoon:  
                             06-23266395 of 06-15474727.  
Er kunnen 50 personen deelnemen, vol is vol. Aanmelding 
(deelname) op volgorde van binnenkomst. Graag een zak-
lantaarn meenemen (het licht op de mobiel is erg fel) en 
goed schoeisel. De tocht is 2,5 km lang en met de uitleg 
en info erbij bent u ongeveer een uur onderweg.          
                                     Deelname is gratis. 
Tijdens de wandeling is er voor iedere deelnemer warme 
chocolademelk / koffie / thee en een (kleine) traktatie die 
u mee naar huis mag nemen. 
Daarnaast de oproep aan alle inwoners van Vlagtwedde 
om tijdens deze Nacht van de Nachtwandeling de (bui-
ten)lampen zoveel mogelijk uit te laten, om zo het effect 
te vergroten en ons bewust te zijn van de schoonheid van 
de donkere avond / nacht.    
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► IN DIT NUMMER O.A.:  
• De kalender 

• Van het bestuur 

• “Nacht van de nacht” in Vlagtwedde 

• Dorpsschouw Vlagtwedde 

• Materiaal voor het opruimen van zwerfafval 

• Terugblik zomerfair in Vlagtwedde 

• Inning contributie 2022 

• Cursus gebruik AED in Vlagtwedde 
 

 

 

 

 

       VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE            oktober 2022 – jaargang 4 – nummer 4    

VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kerkstraat 12 – 9541 CD Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Beste leden, 
Voor u weer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief vol 
met aankomende en lopende zaken c.q. activiteiten. We 
hopen u te mogen ontmoeten tijdens deze activiteiten 
en als u zaken heeft die in het belang zijn van ons dorp, 
dan horen wij dat graag. Neem gerust per mail of 
telefonisch contact met ons op. 
                                                     Coba Lubben, voorzitter 
 

 

 

 

 

 
 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 5 december 
 

 

 

       NIEUWSBRIEF 

► DORPSSCHOUW VLAGTWEDDE 

Ook dit najaar wordt er weer een “Vlagtwedder Dorps-
schouw” georganiseerd. Een dorpsschouw houdt in dat 
er door ambtenaren van de gemeente Westerwolde sa-
men met bestuursleden van Dorpsbelangen Vlagtwedde 
in het dorp ter plekke zal worden gekeken naar proble-
matiek in de meest brede zin van het woord. Mocht u 
zaken voor deze dorpsschouw willen aandragen, dan 
kan er vóór 1 november een mailtje gestuurd worden 
naar:  info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl Ook is het 
mogelijk dat een kleine groep inwoners van Vlagtwedde 
daadwerkelijk meedoet aan de dorpsschouw. 
 

 

 
►MATERIAAL VOOR HET OPRUIMEN VAN 
ZWERFAFVAL (VERKRIJGBAAR) 
Graag delen wij u mede dat er nog steeds de moge-
lijkheid bestaat om materiaal voor het opruimen van 
zwerfafval in bruikleen te krijgen. Mocht u belangstel-
ling hebben, dan kunt u aan het secretariaat (zie 
bovenaan de nieuwsbrief) uw naam en adres doorgeven 
en tegelijkertijd aangeven welk gebied u voor uw 
rekening wilt nemen om zwerfafval op te ruimen. Wie 
weet wordt u een vaste medewerker om zwerfafval in 
Vlagtwedde het gehele jaar op te ruimen om zodoende 
ons dorp netjes te houden ……… 
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►OPBRENGST RABO CLUBSUPPORT 
De RABO-bank ClubSupport heeft de Vereniging van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde € 611,00 opgebracht, een 
bedrag wat de moeite waard is. Iedereen die een stem 
aan onze vereniging heeft toebedeeld, willen we daarvoor 
hartelijk bedanken. 
 

 

 

 

 

►TERUGBLIK ZOMERFAIR IN VLAGTWEDDE 
Vrijdag 1 juli jl. vond er in Vlagtwedde een zgn. zomerfair 
plaats. Ook de Vereniging van Dorpsbelangen stond met 
een kraam op deze markt. Dit ter hoogte van de Smederij. 
Langs de gehele Wilhelminastraat stonden bij de verschil-
lende winkels stands van winkeliers en andere instanties. 
Doel van de VvDV was om meer zichtbaar te zijn voor de 
inwoners van Vlagtwedde, te laten zien wat er op dit 
moment speelt binnen de vereniging (o.a. de dorpsvisie) 
en om het aantal leden proberen te vergroten. Al deze 
zaken zijn in behoorlijke mate gelukt. Zo konden we deze 
dag 16 nieuwe leden inschrijven. 
Ook bestond er de mogelijkheid het  
aantal knikkers (het draait per slot  
van rekening vaak om de “knik-  
kers”…..) in een pot te raden. Deel- 
name hieraan was gratis. Er zaten  
243 knikkers in de pot en aan het  
eind van de dag bleek mevr. Jansen met een geraden 
aantal van 245 het dichtst bij het werkelijke aantal te zit-
ten. Zij ontving naderhand de Vlagtwedder vlag. 
Het bestuur van de VvDV kijkt met de nodige tevreden-
heid terug op deze zomerfair en heet de nieuw ingeschre-
ven leden van harte welkom binnen de vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

►INNING CONTRIBUTIE 2022 
Betaalt u via automatische incasso dan wordt de contri-
butie begin oktober 2022 afgeschreven.  
Voor de leden die niet via automatische incasso betalen 
wordt de nota via e-mail verstuurd. Heeft u geen e-mail, 
is uw e-mailadres niet bij ons bekend of heeft u aangege-
ven dat u een papieren factuur wilt ontvangen, dan 
wordt deze thuisbezorgd of per post verstuurd. 
Uit kostenoverwegingen heeft het onze voorkeur om 
zoveel mogelijk via automatische incasso te incasseren. 
Mocht dat niet uw voorkeur hebben dan is het versturen 
van de factuur via e-mail voor ons voordeliger dan het 
per post versturen. 
Wilt u de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 
helpen om efficiënter te werken? Dan graag een bericht 
naar penningmeester@dorpsbelangenvlagtwedde.nl.  
U kunt dan aangeven dat de contributie voor 2022 afge-
schreven mag worden van het door u opgegeven reke-
ningnummer (IBAN). Vermeld daarbij uw naam en adres. 
Vergeet niet het bedrag te vermelden dat wij mogen af-
schrijven. Het minimumbedrag is € 5,00 maar een hoger 
bedrag is zeer welkom. 
Betaalt u al via automatische incasso? Maar vindt u het 
goed dat bv. ook de nieuwsbrief per e-mail wordt ver-
stuurd, ook dan graag een e-mail. Vermeld daarbij altijd 
uw naam en adres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

► CURSUS GEBRUIK AED IN VLAGTWEDDE 

In de vorige nieuwsbrief brachten we de AED’s in Vlagt-
wedde al ter sprake. Op steeds meer plaatsen in Vlagt-
wedde hangt een AED, de precieze adressen kunt u 
vinden in de laatste nieuwsbrief. 
In de laatste bestuursvergadering hebben we besloten 
de daad bij het woord te voegen; we willen op korte 
termijn een cursus AED-gebruik organiseren. Op dit 
moment zijn wij in overleg met een organisatie die deze 
cursussen verzorgt om te kijken wat er mogelijk is. Wij 
streven ernaar om begin 2023 de cursus te starten. De 
cursus zal plaatsvinden in de avonduren om zoveel 
mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deze cur-
sus bij te wonen. Uiteraard zijn er voor de deelnemers  
geen kosten verbonden aan deze cursus.  
We hopen door middel van deze cursus zoveel mogelijk 
mensen vertrouwd te maken met het gebruik van een 
AED, zodat we met elkaar op deze manier wellicht levens 
kunnen redden. Verdere informatie over datum, tijden 
en mogelijkheid om uzelf op te geven volgt zo snel 
mogelijk ! 
 
 
 

mevr. Jansen wint knikkerraadspel 
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