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►DE KALENDER 

do. 10 oktober Dorpsschouw Vlagtwedde (10.00 u.) 
di. 15 oktober Bestuursvergadering VDV 
do. 17 oktober Presentatie Dorpsvisie Vlagtwedde 
vr. 1 november Haloweenoptocht in Vlagtwedde 
wo. 13 november Bestuursvergadering VDV 
za. 23 november Intocht Sinterklaas in Vlagtwedde 
do. 12 december Bestuursvergadering VDV 
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Voor u ligt al weer onze derde editie van de nieuwsbrief. 
Het is fijn om te vernemen dat jullie het op prijs stellen 
om door middel hiervan op de hoogte te worden 
gehouden van onze vereniging. Als vereniging zijn we 
ook steeds op zoek naar verbetering en vernieuwing. 
Niet alleen binnen het bestuur, maar ook richting onze 
leden. Vandaar dat jullie vanaf heden de nieuwsbrief 
ook per mail kunnen ontvangen. Wil je in de toekomst 
per mail op de hoogte worden gehouden van het wel 
een wee binnen onze vereniging, geef dan je gegevens 
door op info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl. Zo blijf je 
goed op de hoogte! 
Graag zou ik hier ook willen benadrukken dat input 
vanuit onze leden / het dorp van groot belang is. 
Daarom, heeft u kwesties met betrekking tot Vlagt-
wedde inzake leefbaarheid o.i.d., meld dit bij ons. Een 
goed moment om uw inbreng te doen is ook tijdens de 
terugkoppeling van de dorpsvisie op 17 oktober a.s. 
Kom langs en praat / denk mee over de toekomst van 
Vlagtwedde!                                                      Coba Lubben 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 2 december 
 

 

 

► 100 JAAR GRUNNENS LAID – 28 SEPTEMBER 
Ook inwoners van Vlagtwedde konden zaterdagmiddag 
28 september jl. om 17.00 uur in de directe nabijheid van 
ons dorp meezingen met het “Grunnens Laid”. Dit ter ere 
van het 100-jarig bestaan van het Groninger volkslied. 
Ongeveer 70 personen 
waren bij Gasterij Na- 
tuurlijk Smeerling aan- 
wezig en zongen uit  
volle borst het Gro- 
ninger volkslied mee. 
 

 
 
 

► DORPSVISIE VLAGTWEDDE 2020 – 2030  
In de vorige Nieuwsbrief stond een samenvatting van het 
initiatief welke Vereniging van Dorpsbelangen Vlagt-
wedde heeft genomen om een Dorpsvisie op te stellen 
samen en voor de inwoners van Vlagtwedde. Voor de 
zomer hebben er twee meepraatsessies plaatsgevonden 
met inwoners van Vlagtwedde. Na de meepraatsessies is 
een mooie basis gelegd voor de Dorpsvisie Vlagtwedde 
2020 - 2030 en is het hoogtijd om de opbrengst terug te 
koppelen. 
Op  donderdag 17 oktober vanaf 19.30 uur zal er een 
terugkoppelingsavond worden georganiseerd In PC 
Rendering (inloop vanaf 19.00 uur). Onder leiding van 
Arno van der Heijden (cabaretier, chansonnier, acteur, 
presentator en Groninger) krijgen alle inwoners van 
Vlagtwedde nog een kans om hun zegje te doen over de 
opgehaalde ideeën en om eventueel ook nog met 
aanvullende ideeën te komen.  
De werkgroep Dorpsvisie zal deze  
avond een terugkoppeling geven  
van haar voorlopige bevindingen  
en Arno van der Heijden laat zien  
en horen hoe een buitenstaander  
naar ons dorp kijkt. Kijk, luister,  
lach, verwonder, praat en geniet  
van een leuke avond. 

Laat deze kans niet liggen en praat mee! 
De toegang tot deze avond is gratis. 

 

       NIEUWSBRIEF 

►IN DIT NUMMER O.A.:  
 De kalender 

 Van het bestuur 

 Presentatie dorpsvisie (donderdag  17  oktober) 

 Grunnens laid bij Gasterij Natuurlijk Smeerling 

 Inning contributie Vereniging van Dorpsbelangen 

 Dorpsschouw Vlagtwedde (donderdag 10 oktober) 

 Deelname Open Huis MFA ’t Aambeeld 

 Ondersteuning voor inwonersinitiatieven 

 Terugblik raadsexcursie gemeente Westerwolde 
 
 

 

 

 

► INNING CONTRIBUTIE 

Dit jaar zijn wij als Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde overgestapt naar een nieuw incasso-
programma, waarin wij ook de ledenadministratie 
kunnen verwerken. Inmiddels zijn veel incasso’s ver-
werkt en de facturen per e-mail en post verstuurd. Bij 
het incasseren voor de eerste keer is er aan een aantal 
personen per abuis een factuur in de mail meegestuurd; 
dit had niet gehoeven, omdat er door hen een incasso 
afgegeven was. Onze excuses daarvoor. 
We hopen dat de overgang verder vlekkeloos verloopt, 
mocht u toch op- en/of aanmerkingen hebben, dan 
horen wij dat graag. 
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► DEELNAME OPEN HUIS MFA ’T AAMBEELD 
Woensdag 25 september organiseerde MFA ’t Aambeeld 
een Open Huis. Onderdeel  van deze middag was een 
markt in het centrale gedeelte van het gebouw aan de 
Smederij. De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 
presenteerde zich tijdens deze markt met diverse 
materialen, zoals een flyer voor de terugkoppeling van de 
dorpsvisie Vlagtwedde op 17 oktober a.s., de nieuwe 
(ledenwerf)folder, de laatste  
nieuwsbrief en posters voor  
het zingen van het Grunnens  
laid op 28 september. Al met  
al was het een geslaagd  
Open Huis van de MFA. 

 
 

 

 

 

 

► TERUGBLIK RAADSEXCURSIE 
Op vrijdag 30 augustus waren de raadsleden van de 
gemeente Westerwolde en hun partners op excursie in 
de gemeente Westerwolde. Ze bezochten een aantal 
plaatsen; onder meer Blijham, Vriescheloo, Veelerveen, 
Bourtange en ons dorp werden aangedaan. Na van een 
lunch te hebben genoten bij Roegh, heette Coba Lubben 
namens Dorpsbelangen iedereen hartelijk welkom. Ze 
had een prachtige speech gemaakt over wat ons dorp 
allemaal te bieden heeft en probeerde de raadsleden 
ook te overtuigen dat het voortbestaan van het 
zwembad voor Vlagtwedde van zeer groot belang is. 
Monique Swarts nam namens ondernemersvereniging 
vervolgens het woord. Ze vertelde over de samenwer-
king van de ondernemers van Vlagtwedde en de 
samenwerking met dorpsbelangen. Maar vroeg ook aan 
de raadsleden om de ondernemers meer te betrekken 
bij vraagstukken en problematiek m.b.t. het dorp. Als 
voorbeeld gaf ze, de onderhandelingen over het voort-
bestaan van het zwembad, daar zij meerwaarde ziet om 
zodoende tot een goede oplossing te komen. 
Vervolgens nam Harm Jan Pleiter het woord en gaf 
uitleg over de quiz die was gemaakt door een aantal 
heren van Dorpsbelangen. Iedereen kreeg een petje 
aangeboden, deze was nodig bij de quiz. Door middel 
van een prachtige PowerPoint-presentatie werden de in 
totaal 16 vragen zichtbaar. Je kon uit twee antwoorden 
kiezen. Antwoord A.... petje op; antwoord B... petje af. 
Bij de derde vraag (Wat symboliseert het oorlogsmo-
nument in Vlagtwedde ?) was de beslissing haast al 
gevallen. Van de 28 aanwezigen vielen er 26 af. 
Mevr. Giny Luth en de partner van dhr. Timmermans 
bleven over. Vervolgens waren er maar twee vragen 
meer nodig om een winnaar te krijgen. Mevr. 
Timmermans ging er met de hoofdprijs vandoor. Een 
prachtige mand met heerlijke voedingsproducten. Maar 
iedereen had wel zoiets, de rest van de vragen willen we 
toch ook wel even doen. Anders was het ook wel een 
beetje zonde van veel werk om na vijf vragen al 
stoppen. 
Uiteindelijk was er voor iedereen nog een pen (van 
Dorpsbelangen) en een EHBO-tasje voor in de fietstas. 
Deze was door Tourist Info beschikbaar gesteld. Ook wij 
werden door dhr. Hoogmoedt (raadslid) verrast met een 
attentie. Een schep met bloembolletjes in een houten 
kistje als aandenken aan hun bezoek. 
Vervolgens gingen de raadsleden verder met hun 
excursie richting Bourtange. Een grote groep gaf het 
goede voorbeeld om per fiets deze dag de dorpen te 
bezoeken. Er was nog een kleine groep die zich per luxe 
touringcar liet verplaatsen. Al met al was het een 
geslaagde middag. 
 

► ONDERSTEUNING VOOR INWONERS-
INITIATIEVEN 
Dat u kunt genieten van uw woon- en leefomgeving 
vinden wij als gemeente Westerwolde belangrijk. 
Voorzieningen, zoals parken of een dorpshuis zijn 
belangrijk voor de leefbaarheid in uw buurt. Maar ook de 
contacten tussen buren en een gevoel van veiligheid 
bepalen of u ergens prettig woont. Dit willen wij samen 
met u behouden en verbeteren. Heeft u een initiatief dat 
ten goede komt aan de leefbaarheid in uw woon- en 
leefomgeving? Maar mist u nog een stukje financiering? 
Wellicht komt uw initiatief in aanmerking voor een 
subsidie uit het fonds Leefbaar Westerwolde. Kijk voor 
meer informatie op: 
westerwolde.nl/fonds-leefbaar-westerwolde 
 

 

 ► 5 MEI COMITÉ 
Momenteel is Dorpsbelangen Vlagtwedde druk doende 
een 5 mei comité in het leven te roepen. Belangstelling?  
Neem dan contact op met het secretariaat van VDV. 
 

 
 
 

► DORPSSCHOUW VLAGTWEDDE 
Jaarlijks organiseert de gemeente Westerwolde in 
samenwerking met de Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde een zogenaamde dorpsschouw. In gezamen-
lijkheid wordt er dan bekeken welke zaken er in Vlagt-
wedde op korte of langere termijn moeten worden 
aangepakt. Hiervoor zoekt Dorpsbelangen een aantal 
vrijwilligers, die op een doordeweekse dag mee willen 
werken aan deze dorpsschouw. De datum van de 
dorpsschouw is donderdag 10 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur. Personen die eventueel hun medewerking 
willen verlenen kunnen contact opnemen met mevr. 
Arnoldus. Van haar krijgt u dan nadere informatie m.b.t. 
de locatie. Haar contactgegevens staan bovenaan deze 
nieuwsbrief. Mocht u niet kunnen (of willen) deelnemen 
aan deze dorpsschouw, dan kunt u zaken die volgens u 
wel van belang zijn voor ons dorp vóór 10 oktober 
kenbaar maken bij het secretariaat van Dorpsbelangen. 
 

 
 
 


