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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 vakantie staat voor de deur en we hebben allemaal 
zin om even heerlijk te genieten hiervan. 
De vakantieperiode betekent ook dat wij als bestuur 
een periode niet bij elkaar komen, geen structurele 
overleggen en mail heen en weer. Maar we zullen heer-
lijk vertoeven in en om Vlagtwedde, dus we blijven op 
de hoogte. 
Het is fijn om nog voor de vakantie te kunnen melden 
dat er duidelijkheid is over het zwembad, het is goed 
dat deze voorziening behouden kan blijven. Een belang-
rijk punt uit onze dorpsvisie wordt hierdoor gereali-
seerd. Daar zijn wij erg blij mee! 
Wij wensen jullie allen een hele fijne vakantie en hope-
lijk treffen we elkaar na de vakantie weer fysiek op onze 
ledenvergadering, die we willen gaan houden in het na-
jaar. Fijne vakantie!!        

Coba Lubben, voorzitter 
 

 

 
 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 6 september 
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► KRANSLEGGING 4 MEI IN VLAGTWEDDE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar kon er in Vlagtwedde op 4 mei helaas geen 
Dodenherdenking plaatsvinden op de manier zoals dat 
door de jaren heen het geval was. Overeenkomstig 2020 
werd er ook nu in de loop van de dag door burgemeester 
Velema namens het gemeentebestuur van Vlagtwedde 
een krans bij het monumnet aan de Kerkstraat gelegd. Hij 
werd hierbij geassisteerd door Coba Lubben en Wilma 
Arnoldus. Door laatstgenoemden werden er ook bloemen 
gelegd namens Dorspsbelangen Vlagtwedde, de Onderne-
mersVereniging Vlagtwedde (OVV) en het “Comité 4 mei – 
Vlagtwedde”. Uiteraard hopen we dat we in 2022 weer 
een reguliere Dodenherdenking kunnen organiseren. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

►ZWEMBAD PARC EMSLANDERMEER 
Hoewel de problematiek (of misschien hectiek en drama-
tiek…) m.b.t. de aankoop van het zwembad van Parc Ems-
landermeer een “never ending story” leek te worden, is 
het bestuur van Dorpsbelangen Vlagtwedde verheugd te 
mogen constateren dat het zwembad donderdag 8 juli 
door de gemeenteraad van Westerwolde is gekocht. Daar-
mee lijkt het bad (voorlopig) te zijn behouden voor Vlagt-
wedde en directe omgeving ….. 
 
 
 
 
 
 

► VERKRIJGEN MAILADRESSEN VAN LEDEN 
Zoals bij veel verenigingen gebeurt, wil ook het bestuur 
van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde het 
digitale bereik van haar leden vergroten. Na diverse 
keren middels deze nieuwsbrief een oproep te hebben 
gedaan het mailadres te mogen hebben, gaan de be-
stuursleden nu de leden actief benaderen het nog niet 
beschikbare mailadres te mogen gebruiken in de admi-
nistratie. Gedurende de maanden juli, augustus en sep-
tember zal dit gebeu- 
ren en we hopen dat 
 zodoende het digita- 
le bestand weer aan- 
zienlijk kan worden  
uitgebreid.  

 

 

 

 

 

foto: Bé Eelsing 
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►HAPPY STONES IN VLAGTWEDDE 
Met ingang van 6 juli jl. zijn er in Vlagtwedde en directe 
omgeving ook Happy Stones te vinden. Een Happy 
Stone is een steen die is beschilderd en door iemand 
zomaar ergens is neergelegd om de vinder blij te maken. 
De steen mag na het vinden worden behouden, kan weer 
teruggelegd worden op dezelfde plaats of men legt 
de Happy Stone op een andere plek neer. De bedoeling is 
uiteindelijk dat de stenen een echte reis gaan maken, dus 
“zwerfkeien” worden en op deze manier steeds opnieuw 
iemand blij kunnen maken. En wie weet wordt zo de 
steen wel gevonden aan de andere kant van Nederland. 
De stenen kunnen over het algemeen goed gezien en 
gevonden worden, zodat het ook leuk is voor mensen die 
juist niet op zoek zijn naar Happy Stones. 
Op initiatief van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagt-
wedde zijn de leerlingen van zowel o.b.s. De Clockeslach 
als c.b.s De Zaaier de afgelopen weken bezig geweest 
met het verven van stenen, waarvoor het materiaal 
beschikbaar werd gesteld door de VvDV (met sponsoring 
van Blokker en Hidding). Ook Kinderopvang KIWI doet 
aan het project mee. De kinderen gaan dus behoorlijk 
wat stenen in het dorp en omgeving “verstoppen” en 
bestaat er dus de mogelijkheid dat men her en der mooi 
geverfde stenen tegenkomt. Uiteraard hopen we dat de 
gevonden steen ergens weer achtergelaten wordt. 
Mocht men ook een steen willen verven en zodoende 
meedoen aan Happy Stones, dan kan men geschikte 
stenen ook verkrijgen op het adres Kromme Elleboog 5 in 
Vlagtwedde. Wel moet men zelf voor verfmateriaal 
zorgen. Op internet is voldoende informatie te vinden 
wat betreft het versieren van de stenen en het verdere 
hoe en waarom van Happy Stones. 
De scholen, de kinderopvang en Dorpsbelangen Vlagt-
wedde hopen dat Happy Stones ook in Vlagtwedde een 
succes wordt en dat de inwoners, maar hopelijk ook de 
toeristen, veel plezier beleven aan het zoeken en vinden 
van deze gekleurde stenen. En een beetje extra blij wor-
den van het vinden van een dergelijke stenen na een 
toch al lastige periode is een prettige bijkomstigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

►VLAGTWEDDER VLAG NOG STEEDS TE KOOP 
Nu de Stichting tot Bevordering Toerisme (SBT) Vlagt-
wedde onlangs geld voor vijftig vlaggen binnen het dorp 
beschikbaar heeft gesteld, willen wij u laten weten dat 
de Vlagtwedder vlag ook nog steeds door u te koop is. 
Dit  tegen dezelfde prijs als voorheen. De vlag is te koop 
bij Blokker Vlagtwedde of bij het bestuur van Dorpsbe-
langen. De kleine vlag (100 x 70 cm.) kost € 14,95 en de 
grote vlag (100 x 150 cm.) kost € 19,95. Bij Dorpsbe-
langen Vlagtwedde zijn de vlaggen te bestellen door een 
mailtje te sturen naar info@dorpsbelangenvlagtwed-
de.nl of op het adres Kromme Elleboog 5. De bestelde 
vlaggen zullen, indien voorradig, zo snel mogelijk gele-
verd worden. 
 
 

 

 

 

 

 

► SBT VLAGTWEDDE STELT GELD VOOR AAN-
SCHAF VLAGTWEDDER VLAG BESCHIKBAAR 
Dinsdag 18 mei is er in Vlagtwedde door de Onderne-
mersVereniging Vlagtwedde (OVV) een vijftigtal Vlagt-
wedder vlaggen opgehangen. De aanschaf van deze 
vlaggen werd mogelijk gemaakt door de Stichting tot 
Bevordering Toerisme (SBT) Vlagtwedde. Ook Dorps-
belangen wil de stichting hiervoor hartelijk bedanken en 
hoopt dat de vlaggen de komende jaren het dorp mid-
dels de OVV een nog mooiere uitstraling zullen geven 
dan daarvoor al het geval was. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

►AANLEG GLASVEZEL IN VLAGTWEDDE GAAT 
DOOR 
 Inmiddels is duidelijk geworden dat de aanleg van glas-
vezel in Westerwolde (dus ook in Vlagtwedde) en Stads-
kanaal door kan gaan. Na een intensieve campagne van 
een aantal weken is gebleken dat er genoeg aanmel-
dingen zijn om het project te starten. 
 

 

 

 

foto: Bé Eelsing 
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► ZATERDAGOCHTEND 11 SEPTEMBER 
 OUD PAPIER VERZAMELEN IN VLAGTWEDDE 

 
 

 

 

 

►REALISATIE BEACHVOLLEYBALVELD 
In de maand mei heeft de volleybalvereiging VSV ‘74 in 
goed overleg met de gemeente Westerwolde en de ou-
dejaarsvoetbalclub een beachvolleybalveld op de hoek 
van de Kerkstraat en Barlagerweg gerealiseerd. Het be-
stuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 
wil de volleybalvereniging van harte complimenteren 
met dit uitstekende initiatief. Zo wordt Vlagtwedde 
steeds meer sportvoorzieningen rijker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdagmiddag 3 juli werd de opening van het beach-
volleybalveld verricht door wethouder Bart Huizing van 
de gemeente Westerwolde. Dit deed hij samen met Jan 
Wiegers, de bedenker van de naam van het veld. Hier-
door gaat deze nieuwe accommodatie vanaf nu met de 
naam Beachveld “’t Ol Daip” door het leven. De officiële 
opening werd gevolgd door een clinic en demonstratie 
van twee spelers van Amysoft Lycurgus uit Groningen. 

 
 

 

 

 

► INFORMATIEBORD BIJ HELOFYTENVELD 
Sinds begin mei staat (hangt) er bij het helofytenveld in 
Vlagtwedde een informatiebord. Dit bord is als uitkomst 
van de dorpsschouw in 2019 op verzoek van Dorpsbe-
langen door de gemeente Westerwolde bij deze natuur-
lijke waterfilter geplaats. In een eerdere nieuwsbrief is er 
al enige nadere informatie verstrekt over de werking van 
het helofytenveld. Inwoners van Vlagtwedde, maar ook 
toeristen kunnen zodoende geïnformeerd raken m.b.t. 
deze plaatselijke ruimte die dienst doet als helofytenfilter. 
 

 

 

 

►AVOND4DAAGSE VLAGTWEDDE GAAT DOOR IN 
AANGEPASTE VORM 
Van 30 augustus tot en met 2 september wordt in Vlagt-
wedde voor de elfde keer de Avondvierdaagse georgani-
seerd. 
Van maandag 30 augustus tot en met donderdag 2 sep-
tember wordt in Vlagtwedde een aangepaste Avondvier-
daagse georganiseerd. In verband met de situatie rondom 
corona heeft het bestuur besloten geen feestelijke intocht 
te houden. Ook zal er dit jaar onderweg geen koffie / thee 
/ ranja worden geschonken. 
Er wordt vier avonden rondom Vlagtwedde gelopen. De 
starttijden zijn verruimd van 16.00 uur tot 18.30 uur. Dit 
om te voorkomen dat er grote groepen tegelijk bij de start 
of onderweg zijn. Er wordt gewoon gestart bij PC Rende-
ring aan de Schoolstraat in Vlagtwedde. Er kan weer geko-
zen worden uit 5 of  
10 kilometer. 
Het voorinschrijfmo- 
ment zal zijn op zater- 
dag 28 augustus tus- 
sen 10.00 uur en 14.00 
uur bij MFA ’t Aam- 
beeld. 
             *********** 
 

 

 


