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Vereniging Dorpsbelangen Anloo 

Vergadering bestuur 

Het bestuur van Dorpsbelangen Anloo komt op woensdag 12 oktober 2022 om 20.00 uur weer bij elkaar. 

Het eerste halfuur is zoals altijd openbaar. U kunt in dit half uur bespreekpunten inbrengen. In verband met 

de planning vragen wij u van tevoren aan te geven of u dit openbare gedeelte van de vergadering wilt 

bijwonen via dorpsbelangenanloo@gmail.com. 

 

Beste leden van Dorpsbelangen Anloo,  

Graag nodigen wij u uit voor een extra Algemene Vergadering op woensdag 16 november 20.00 uur. We 

beleggen deze extra vergadering voor een tussentijdse bestuursbenoeming. De agenda staat uiterlijk twee 

weken van tevoren op www.anloo-info.nl.  

Hartelijke groet, Het bestuur van Dorpsbelangen Anloo 

 

 

Vrouwen van Nu afdeling Anloo 

Website: vrouwenvannu.nl/anloo   Email adres: vvnanloo@gmail.com 

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 18 oktober a.s. Aanvang 19,45 uur. Ineke Haisma komt iets 

vertellen over voeding. De dames voor de zaal en koffie krijgen nog bericht. 

 

 

 

OBS Anloo zamelt e-waste in 
Leerlingen van de 

groepen 7&8 zijn 

vandaag gestart 

met het inzamelen van e-waste. De E-

waste Race loopt van 19 september tot 

13 oktober en is een wedstrijd tussen 

scholen in onze regio om zoveel mogelijk 

elektronisch afval bij mensen uit de buurt 

op te halen. Tijdens de E-waste Race 

kunnen buurtbewoners hun 

rondslingerende elektronisch afval 

inleveren bij de bovenbouw van  obs 

Anloo. Daarnaast kunt u zich aanmelden 

op de website: https://ewasterace.nl/. 

De leerlingen van groep 7&8 maken dan 

een afspraak om het afval bij u thuis op te halen.  De school scoort hier punten mee die op deze site 

worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis wint. Zo maakt de E-

waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!  

U doet toch ook mee??  

 

 

Dorpsnieuws Anloo 
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Oud papier 

Maandag 10 oktober halen de ouders van OBS Anloo weer oud papier op. Wilt u het in hanteerbare dozen 

uiterlijk half vijf bij de weg zetten? 

 

Zuidlaarderbollenactie VV Annen 

Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De pupillen van de vereniging 

zullen onder begeleiding van volwassenen bij u aan de deur komen om de welbekende Zuidlaarderbol te 

verkopen. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging. 

De actie vindt plaats op vrijdag 7 oktober 2022 tussen 18:00 uur en 20:15 uur in de dorpen Annen, Anloo, 

Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen, Zuidlaarderveen, Eexterveen en 

Annerveenschekanaal.  

De Zuidlaarderbol kost € 5,- per stuk. Gepast geld zou wenselijk zijn.  

De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop!  

 

Herfstsmokkelspel  

AnGaAn jeugdactiviteiten organiseert weer een activiteit voor de 

herfst! Namelijk een leuk herfstsmokkelspel in het bos, op 

zaterdag 29 oktober van half 3 tot ong. 5 uur. Alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd die in Anloo, Gasteren en Anderen wonen en 

alle kinderen van OBS Anloo zijn welkom! 

We verzamelen bij de parkeerplaats van het Kniphorstbosch 

Anloo. 

De kinderen lopen onder begeleiding van volwassenen vanaf de 

parkeerplaats het bos in. Voor drinken en wat lekkers wordt 

gezorgd. We vragen een kleine bijdrage van 1 euro per kind 

(betalen per tikkie). Geef je op door een appje te sturen naar Jantine van der Wekken 0624756467 (incl. 

naam kind, leeftijd, adres en telefoonnummer ouders). 

 

 

Agenda 

Vr 7 okt  Zuidlaarderbollenactie 

Ma 10 okt Oud papier 

Wo 12 okt Bestuursvergadering Dorpsbelangen 

t/m 13 okt E-waste actie 

17 t/m 21 okt Herfstvakantie 

Di 18 okt Bijeenkomst Vrouwen van nu 

Wo 16 nov Extra algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 

 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave van het 

Dorpsnieuws inleveren uiterlijk donderdag 

27 oktober  via  

dorpsnieuwsanloo@gmail.com 

o.v.v. kopij Dorpsnieuws. De volgende 

uitgave verschijnt op donderdag 3 

november. 

mailto:dorpsnieuwsanloo@gmail.com

