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►DE KALENDER 

za. 9 oktober Oud papier verzamelen 
ma. 11 oktober Bestuursvergadering Dorpsbelangen 

za. 13 november Oud papier verzamelen 

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

• Van het bestuur 

• (Nog geen) Jaarvergadering Dorpsbelangen 

• Vrijwilliger gezocht 

• Kern met Pit 

• Verkoop Vlagtwedder vlag 

• RABO-bank ClubSupport 

• Melding bij de gemeente Westerwolde 

• Vacature bestuurslid / penningmeester 

• Happy Stones in Vlagtwedde 
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
De vakantieperiode is weer voorbij en inmiddels zijn we 
als bestuur weer fris en fruitig gestart. De regels zijn 
intussen weer wat versoepeld, zodat we zo langzamer-
hand onze activiteiten weer kunnen gaan oppakken en 
plannen. Graag zouden we onze algemene ledenverga-
dering nog dit jaar willen plannen, maar we hebben als 
bestuur besloten om deze toch te verplaatsen naar het 
voorjaar van 2022. We hopen dat we dan zonder beper-
kingen samen kunnen komen, zodat iedereen zich vrij en 
veilig voelt om te komen.  Zijn er intussen zaken die van 
belang zijn voor ons, schroom dan niet om contact op te 
nemen met het bestuur. 

Coba Lubben, voorzitter 
 

 

 

 
 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 6 december 
 

 

 

       NIEUWSBRIEF 

►(NOG GEEN) JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 
Ondanks het feit dat de coronamaatregelen behoorlijk zijn 
versoepeld, ziet het bestuur van Dorpsbelangen nog geen 
kans op korte termijn een Algemene Ledenvergadering 
(ALV) uit te schrijven. Het vinden van een geschikte locatie 
en het uitvoeren en handhaven van de coronacheck zijn 
hierbij de grootste belemmeringen. Het bestuur realiseert 
zich dat bij een eventuele ALV in het voorjaar van 2022 
verantwoording van een drietal  jaren (2019 – 2020 – 
2021) zal moeten worden afgelegd. We zullen proberen 
een en ander t.z.t. richting de leden te communiceren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►”KERN MET PIT” 
Heb je een goed idee voor je buurt of ons dorp ? Dan is 
het tijd voor actie! Kern met Pit is een initiatief van KNHM 
foundation en helpt al meer dan 40 jaar burgeriniti-
atieven door heel Nederland. De deelname is gratis. Je 
krijgt een eigen adviseur, je kunt workshops volgen en je 
hebt de mogelijkheid om je (online)netwerk uit te brei-
den. Lukt het je om samen met buurtgenoten je plan 
binnen een jaar uitvoeren? Dan krijgen je 1000 euro en 
het predicaat Kern met Pit. 
Schrijf je snel in op www.kernmetpit.nl of neem contact 
op met KNHM foundation via 026-4455146. Inschrijven is 
mogelijk tot en met 31 oktober. 
 

 

 

 

►VRIJWILLIGER GEZOCHT  
Sinds het begin van de zomer hangen er langs de Wilhel-
minastraat en de Dr. P. Rinsemastraat Vlagtwedder 
vlaggen. Nu wil het voorkomen dat deze vlaggen door 
de wind om de stokken draaien. Van tijd tot tijd zullen 
deze vlaggen dus even weer goed moeten worden 
opgehangen. De vlaggen van de palen afhalen en 
terughangen schijnt niet al te moeilijk te zijn. Welke 
vrijwilliger zou dit willen controleren en weer in orde 
willen maken ? Een mailtje naar info@dorpsbelangen 
vlagtwedde.nl of een telefoontje naar een bestuurslid is 
in eerste instantie voldoende. 
 

 

 

 

http://www.kernmetpit.nl/
mailto:info@dorpsbe-langenvlagtwedde.nl
mailto:info@dorpsbe-langenvlagtwedde.nl
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► MELDING BIJ DE GEMEENTE WESTERWOLDE 
Regelmatig ontvangt het bestuur van Dorpsbelangen 
klachten van inwoners van Vlagtwedde. Het betreft 
vaak kleine klachten in de vorm van losliggende stoep-
tegels, afgebroken of laaghangende takken, kleine ver-
nielingen, slecht onderhoud van wegen en stoepen etc. 
Op zich is dat geen probleem en alle zaken worden dan 
ook meegenomen naar de verschillende overleggen met 
de gemeente Westerwolde. Maar het zou ook goed zijn 
deze zaken (vooral) rechtstreeks bij de gemeente te 
melden. Dat kan via de website van de gemeente waar 
op de homepage de knop “Iets melden” staat. Onder 
deze knop vindt men verschillende keuzemogelijkheden 
en kan er een formulier worden ingevuld. De ervaring 
leert dat er door de gemeente adequaat op een derge-
lijke melding wordt gereageerd. En door op deze manier 
te handelen kunnen we de gemeente gezamenlijk op 
een goede manier op de hoogte brengen en houden van 
de verschillende knelpunten binnen ons dorp. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

►VACATURE BESTUURSLID / PENNINGMEESTER 
Vind jij het leuk om je in te zetten voor de belangen van 
ons prachtige Vlagtwedde en heb je daarnaast ook nog 
affiniteit met financiën? Herken je jezelf daarnaast in 
onderstaande, dan zijn wij op zoek naar jou! 
Profiel: 
- Sympathieke persoonlijkheid en actieve, ondernemen-
de houding; 
- Onderhoudt een goed netwerk in en om Vlagtwedde; 
- Financiële ervaring; 
- Ervaring met het besturen binnen een vereniging / 
stichting; 
- Collegiaal, maar ook onafhankelijk en kritisch binnen 
het bestuur kunnen werken; 
- Bereid om tenminste één termijn van 4 jaar deel uit te 
maken van het bestuur en beschikt over voldoende tijd; 
- Woonachtig in Vlagtwedde. 
We bieden een constructief, gezellig en hecht team dat 
graag met je samenwerkt om de belangen van ons dorp 
te vertegenwoordigen en diverse activiteiten organiseert. 
Het bestuurslidmaatschap vraagt gemiddeld 8 uur per 
maand, Dit betreft o.a. het voorbereiden van de maan-
delijkse vergadering, bezoeken van bijeenkomsten, het 
onderhouden van contacten, reageren op stukken, zaken 
afstemmen met medebestuursleden en het mede organi-
seren van activiteiten. 
Ben jij of ken jij iemand die aan dit profiel voldoet en die 
het wel ziet zitten of op zijn minst het overwegen van de 
functie waard vindt? Neem dan contact op met onze 
voorzitter Coba Lubben via tel. 06 480 19 389 of 

voorzitter@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
 
 
 
 
 
 

► ZATERDAGOCHTEND 9 OKTOBER (vanaf 9.00 uur) 
 OUD PAPIER VERZAMELEN IN VLAGTWEDDE 

 
 

 

 

 

► VERKRIJGEN MAILADRESSEN VAN LEDEN 
De voorbije periode zijn de bestuursleden van Dorpsbe-
langen Vlagtwedde druk doende geweest zoveel moge-
lijk mailadressen te verzamelen van die leden waarvan 
wij dit gegeven nog niet hadden. En het resultaat mag er 
zijn. Nagenoeg alle leden die beschikken over internet 
en een mailadres, gaven dat adres met veel plezier aan 
onze vereniging. Een en ander betekent dat wij steeds 
meer leden via de digitale snelweg kunnen bereiken. Die 
leden die niet over een mailadres beschikken, zullen wij 
ook in de toekomst de informatie op papier blijven 
aanleveren. De tweemaandelijkse nieuwsbrief is ook de 
komende tijd alleen digitaal te lezen. 
Het bestuur wil iedereen die ons het mailadres ter 
beschikking stelde, daarvoor hartelijk bedanken. 

 
 

 

 

 

►HAPPY STONES IN VLAGTWEDDE 
In juni jl. organiseerde Dorpsbelangen Vlagtwedde samen 
met de participanten uit MFA ’t Aambeeld het Happy 
Stones-project. Samen met Hidding Doe-Het-Zelf Vlagt-
wedde en Blokker Vlagtwedde zorgde Dorpsbelangen 
voor de benodigde materialen zodat de kinderen van 
kinderopvang KIWI, CBS De Zaaier en OBS De Clocke-
slach aan de slag konden. De kinderen waren erg enthou-
siast en hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk stenen 
voor de zomervakantie af te krijgen. In totaal werden er 
maar liefst 200 stenen beschilderd en gelakt door de kin-
deren. Deze stenen zijn vervolgens verspreid in en rond-
om Vlagtwedde. Oplettende wandelaars en fietsers zul-
len ongetwijfeld al eens een steen tegengekomen zijn 
afgelopen maanden! 
 

 
 

 

 

 

►RABO-BANK CLUBSUPPORT 
Ook dit jaar heeft de Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde zich weer ingeschreven voor de RABO-bank 
ClubSupport. Van 4 t/m 24 oktober kan er vervolgens 
door leden van de RABO-bank gestemd worden. Dit kan 
door maximaal twee van de vijf stemmen op een ver-
eniging of club uit te brengen. Uiteraard hopen we dat 
Dorpsbelangen Vlagtwedde ook mag meedingen naar 
uw stem(men). In de volgende nieuwsbrief hopen wij u 
te kunnen vertellen hoeveel geld dit voor onze verenig-
ing heeft opgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


