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►DE KALENDER
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►VLAGTWEDDER VLAG NOG STEEDS TE KOOP

Bij deze willen wij u laten weten dat de Vlagtwedder vlag
nog steeds te koop is tegen de oude prijs. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. De vlag is te koop bij
Blokker Vlagtwedde of bij het bestuur van Dorpsbelangen.
De kleine vlag (100 x 70 cm.) kost € 14,95 en de grote vlag
(100 x 150 cm.) kost € 19,95. Bij Dorpsbelangen Vlagtwedde zijn de vlaggen te bestellen door een mailtje te sturen naar info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of op het
adres Kromme Elleboog 5. De bestelde vlaggen zullen, indien voorradig, zo snel mogelijk geleverd worden.
Leuk te weten is dat Tourist Info Vlagtwedde 50 vlaggen
heeft geschonken aan de Onderrnemersvereniging Vlagtwedde. Een en ander zal betekenen dat er in ons dorp bij
komende evenementen en festiviteiten veel vlaggen zullen wapperen. Komt uw vlag daar ook bij ???

► OPMERKELIJK ……
Dat er bij invalswegen van een dorp plaatsnaamborden
staan is gebruikelijk en noodzakelijk. Maar dat er nu aan
de Barlagerveldweg vanaf de zuidkant – mede gelet op de
functie van deze weg – ook het plaatsnaambord “Vlagtwedde” staat, is op z’n minst opmerkelijk te noemen …
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► VAN HET BESTUUR
Voor u ligt weer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Het is fijn om u weer op de hoogte te brengen van
de diverse ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.
Als bestuur zijn we inmiddels ook onze digitale kennis
aan het verbreden en doen ons best om digitaal zo goed
mogelijk met elkaar te vergaderen. Niet alleen als bestuur maar ook met derden hebben we inmiddels meerdere malen op deze manier overlegd en het is fijn om te
ontdekken hoe efficiënt dit is. En dat een ieder zijn best
doet om dit zo goed mogelijk te doen slagen. We zitten
zeker niet stil! Helaas is het houden van onze ledenvergadering, zoals u van ons gewend bent in maart, nog
niet haalbaar. Wij hopen u op een later moment dit jaar
wel te kunnen verwelkomen, indien de regelgeving dit
weer toelaat. Het zou fijn om weer fysiek in contact te
komen, maar vooralsnog is het belangrijkste dat we
allen gezond blijven. Maar heeft u een item dat onze
aandacht nodig heeft, schroom dan niet om contact met
ons op te nemen.
Coba Lubben, voorzitter

► HERINNERING BETALING CONTRIBUTIE
Vorig najaar hebben alle leden van onze vereniging de
dorpsvisie in de bus gekregen. In dezelfde envelop zat –
indien de contributie niet per incassomachtiging wordt
voldaan – de nota voor de contributie voor 2020. Mocht
u deze nog niet hebben betaald, dan hopen wij dat u dit
op korte termijn alsnog wilt doen.

► JAARVERGADERING DORPSBELANGEN ANDERMAAL UITGESTELD
Helaas kan onze algemene jaarvergadering door de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. We hebben als
bestuur besloten om de jaarvergadering (indien haalbaar) te verplaatsen naar september of oktober.
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►BOMEN IN PARKJE VERNIELD
Daar waar je met elkaar probeert om Vlagtwedde een zo
goed mogelijke aanblik en uitstraling te geven, moest een
aantal in 2020 geplante bomen het vanwege vandalisme
helaas ontgelden. In het weekend van 23 / 24 januari
legde een tweetal jonge bomen (waaronder een door de
gemeente aangeboden appelboom) het loodje. In de
sneeuwperiode hierna moest (helaas) ook een derde
boompje het nog ontgelden. Het bestuur van Dorpsbelangen Vlagtwedde betreurt het ten zeerste dat deze
(moedwillige) vernielingen in ons dorp plaastvinden en
hoopt dan ook dat we met elkaar dergelijke excessen
kunnen voorkomen of kunnen oplossen. We hopen en
rekenen op een ieders oplettendheid en medewerking.

.

► HELOFYTENVELD VLAGTWEDDE
Aan de noord-oost kant van Vlagtwedde ligt een slingerende waterpartij. Menigeen zal zich wel eens afgevraagd hebben waar deze waterpartij voor dient.
Het gaat om een zogenaamd helofytenveld, een natuurlijke zuivering van afvalwater. Als het hevig regent of er
een probleem in de afvoer van de riolering is, kan de riolering de hoeveelheid water niet verwerken en loopt het
rioolwater over in bepaalde sloten. Dit is om te voorkomen dat het water uw huis of bedrijf binnenloopt.
Omdat het om rioolwater gaat, is het niet wenselijk dat
dit water zo de natuur in loopt. Daarom is er in Vlagtwedde een zogenaamd helofytenveld aangelegd. Als er een
riooloverstort plaatsvindt wordt dit door een meetsysteem gesignaleerd. Het water wordt dan door middel
van kleppen en pompen via een stelsel van sloten geleid.
De sloten zijn begroeid met planten zoals riet. Door de
planten en bacteriën in het helofytenveld wordt het
water schoon gemaakt.
Door het verpompen en over muren laten vallen wordt
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het water gemengd en komt er extra zuurstof in het
water, waardoor de bacteriën de afvalstoffen beter kunnen verwerken. Hierna is het water relatief schoon en
stroomt het het Veelerdiep in.
Tijdens de dorpsschouw van 2019 kwam naar voren dat
het wel goed zou zijn een informatiebord bij dit helofytenveld te plaatsen. Aan dit verzoek wordt nu gehoor
gegeven en op korte termijn zal er een dergelijk bord bij
de “ingang” vanaf de Badweg worden geplaatst. Zodra
dit het geval is, zullen we een foto van het bord in deze
nieuwsbrief opnemen.
►HERHAALDE OPROEP: BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Dorpsbelangen Vlagtwedde is op zoek naar enthousiaste
bestuursleden! Het bestuur van onze vereniging is een
constructief, gezellig en hecht team van momenteel vijf
betrokken inwoners. Naast de activiteiten die we organiseren, vertegenwoordigen we de belangen van het
dorp naar de gemeente Westerwolde toe en in diverse
andere situaties. Ook onderhouden we contacten met
de andere verenigingen en stichtingen in het dorp, om
ervoor te zorgen dat Vlagtwedde een actief dorp is en
blijft, met vele voorzieningen en een bruisend dorpsleven.
We zoeken naar personen die bereid zijn om zich in te
zetten voor de belangen van het dorp, die zijn of haar
talent wil inzetten en die een netwerk heeft of bereid is
te investeren in een netwerk in Vlagtwedde. Communicatieve vaardigheden of organisatorische kwaliteiten en
motiverend vermogen zijn belangrijke competenties.
Het bestuurslidmaatschap vraagt een tijdsinvestering
van gemiddeld 8 uur per maand. Dit betreft o.a. het
voorbereiden van de maandelijkse vergadering, het bezoeken van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten, reageren op stukken, afstemming met medebestuursleden en het mede organiseren van activiteiten.
Ben jij of ken jij iemand die aan dit profiel voldoet en die
het wel ziet zitten of die het op zijn minst een overweging waard vindt? Neem dan contact op met onze
voorzitter, Coba Lubben. Na aanmelding kan in een
gesprek dan bekeken worden in hoeverre en op welke
manier er qua taakverdeling inhoud kan worden gegeven aan de functie van bestuurslid.
jaargang 3 – nummer 2

2

