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►DE KALENDER 

ma. 1 juni Nieuwsbrief jaargang 2 - nr. 3 komt uit 
ma. 15 juni Bestuursvergadering Dorpsbelangen (ovb) 

za. 4 juli Begin zomervakantie 
zo. 16 aug. Einde zomervakantie 

1 t/m 4 sep. Avondvierdaagse Vlagtwedde 
ma. 7 sep. Nieuwsbrief jaargang 2 - nr. 4 komt uit 
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 

Fijn om jullie allen weer een nieuwsbrief te mogen aan-
bieden. Ondanks de roerige periode waarin we zitten, 
hebben we niet stil gezeten. Uiteraard hebben we door 
de huidige regelgeving niet kunnen vergaderen als 
bestuur, maar we hebben geprobeerd om alle lopende 
acties daar waar mogelijk te continueren. Het voordeel 
van de huidige digitale tijd, communiceren op afstand 
werkt! Het zal nog enige tijd duren voordat alles weer 
als vanouds functioneert, maar in de tussentijd: Geniet 
van onze prachtige omgeving, maar vooral blijf gezond! 

Coba Lubben 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 7 september 
 

 

 

► DODENHERDENKING IN VLAGTWEDDE 
Ondanks de op dat moment geldende coronamaatrege-
len, is er op maandag 4 mei jl. toch op gepaste wijze 
aandacht besteed aan de Nationale Dodenherdenking. 
Om iets voor drie uur ’s middags kwam burgemeester 
Jaap Velema naar Vlagtwedde om daar namens de 
gemeente Westerwolde een krans bij het monument aan 
de Kerkstraat te leggen. Na de kranslegging werd er twee 
minuten stilte in acht genomen. Namens de Onderne-
mersvereniging Vlagtwedde, de Verenging van Dorps-
belangen Vlagtwedde en het comité 4 mei werd er door 
Harm Jan Pleiter een bloemstuk gelegd. Burgemeester 
Velema was content met het feit dat er deze middag niet 
massaal publiek was toegestroomd om getuige te zijn 
van deze enigszins sobere, maar wel volgens de richt-
lijnen van het coronabeleid gepaste herdenking. 
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 Terugblik Dodenherdenking in Vlagtwedde 

 Grote brand teistert Vlagtwedde 
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 Red ons zwembad 

 Fietspad naar De Barlage gereed 

 Andries Huisinga Koninklijk onderscheiden 
 
 

 

 

 

► BARLAGERWEG VAN NIEUWE SLIJTLAAG 
VOORZIEN 
Enige weken terug (om  
precies te zijn vrijdagoch- 
tend 8 mei) werd de Bar-  
lagerweg van een nieuwe 
slijtlaag voorzien. Intus- 
sen is de weg door het  
vele verkeer goed ingereden en kan er weer op een 
prima manier gebruik worden gemaakt van de weg. 
 

 

 
 

 

 

►GROTE BRAND TEISTERT VLAGTWEDDE 
Vrijdagavond 15 mei werd Vlagtwedde opgeschrikt 
door een grote, uitslaande brand aan de Wilhelmina-
straat. Helaas ging bij deze brand het Turks specialitei-
tenrestaurant  “De Sultan” in z’n geheel verloren. Ook 
het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde wil de brandweer complimenteren met de 
adequate inzet van het vele materiaal om zodoende de 
belendende panden weten te behouden. Tevens wenst 
het bestuur de familie Saglam veel sterkte en succes 
met de wederopbouw van hun restaurant. 
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 ►NIEUWE AED IN VLAGTWEDDE 
Bij het vertrek van de RABO-bank uit Vagtwedde is de 
AED van deze bank inclusief de slagvaste buitenkast aan 
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde aangebo-
den.  
Na overleg met de gemeente Westerwolde en Hartveilig 
Nederland is in overleg met de bewoners van School-
straat 86 de slagvaste kast met AED geplaatst en aan-
gemeld bij hartslagnu.nl. Doordat dit een buitenkast is 
met code en aangemeld is bij hartslagnu.nl, wordt bij 
een melding van reanimatie de code aan een aange-
melde hulpverlener via SMS gestuurd en kan de AED ten 
alle tijde gebruikt worden.  
We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen 
leveren aan de veiligheid in ons dorp en buitenge-
bied. De AED hangt aan de Badweg naast nummer 2 
tegen de tuin van het adres Schoolstraat 86 (zie foto). 
 

 

 

 

 

► STAND VAN ZAKEN “RED ONS ZWEMBAD” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijk met de Ondernemersvereniging Vlagtwed-
de hebben wij een handtekening / stemactie opgezet 
om aan onze bestuurders te laten zien dat niet alleen 
beide verenigingen het behoud van het zwembad be-
langrijk vinden, maar ook onze inwoners en gebruikers 
van het bad. Vooralsnog is de situatie zo, dat als de 
gemeente het zwembad niet aankoopt, deze zal worden 
gesloten. Dit willen we natuurlijk voorkomen. En daar-
om, actie! Om deze actie kracht bij te zetten is er een 
website geopend www.redonszwembad.nl en zijn er 
posters / flyers verspreid in het dorp. Er is inmiddels 
flink gestemd. Een goede basis voor ons pleidooi 
richting de gemeente. We houden jullie op de hoogte! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► ANDRIES HUISINGA KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 
Vrijdagochtend 24 april jl. was een heuglijke dag voor 
ons lid Andries Huisinga. Koning Willem Alexander had 
het namelijk behaagd deze 80-jarige supervrijwilliger te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jaren-
lang was dhr. Huisinga ook voor onze vereniging actief 
door jaarlijks de contributie bij onze leden te innen. Ook 
langs deze weg willen we dhr. Huisinga van harte felici-
teren met deze Koninklijke onderscheiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►FIETSPAD NAAR DE BARLAGE GEREED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs is het (ontbrekende) stukje fietspad tussen de 
Laan van Westerwolde en de inrit / parkeerplaats van 
sportpark De Barlage afgerond. Al met al is het een mooi 
betonnen fietspad geworden wat er voor zorgt dat 
toeristen relatief eenvoudig en veilig van en naar Parc 
Emslandermeer kunnen fietsen en dat leden en 
bezoekers van de v.v. Westerwolde nu op een behoorlijk 
eenvoudige manier vanuit het dorp op de fiets het 
plaatselijke sportpark kunnen bereiken. Hulde voor de 
gemeente Westerwolde dat de aanleg van dit stukje 
ontbrekende fietspad toch nog op een vlotte en mooie 
manier is gerealiseerd. 
 

 

 

►ENIGE WETENSWAARDIGHEDEN ………. 
* In juli zal er begonnen worden met het aanleggen van 
een nieuwe toegangsweg aan de Feenselweg ten behoe-
ve van een bedrijventerrein. 
*Binnenkort komt er een vervolgoverleg met vertegen-
woordigers van de bewoners aan de N365 over de open-
bare verlichting langs deze weg. 
* Ook bij de Hub Vlagtwedde komen er – op verzoek van 
het OV Bureau – aanduidingen om 1,5 meter afstand te 
houden (stickers op de tegels en abri). 
 
 
 

http://www.redonszwembad.nl/

