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Vereniging Dorpsbelangen Anloo 

Extra Algemene Ledenvergadering 

Beste leden van Dorpsbelangen Anloo,  

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

Anloo. We beleggen deze extra vergadering voor een tussentijdse bestuursbenoeming. De agenda is te 

vinden op www.anloo-info.nl.  

Hartelijke groet,  

Het bestuur van Dorpsbelangen Anloo 

Bestuursvergadering 

Op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur is er weer een reguliere vergadering van het bestuur van 

Dorpsbelangen. Het eerste half uur is zoals altijd openbaar. U kunt in dit half uur bespreekpunten 

inbrengen. In verband met de planning verzoeken wij u van tevoren aan te geven of u dit openbare 

gedeelte van de vergadering wilt bijwonen via dorpsbelangenanloo@gmail.com.  

 

Onderzoek naar onze beleving van Anloo 

In de komende weken, van 21 november tot 12 december, kunt u een tiental studenten in ons dorp 

opmerken. De studenten gaan als onderdeel van hun opleiding onderzoek doen naar onze dorpsbeleving. 

Dit gebeurt in de vorm van een tiental interviews met dorpsbewoners en daarna een huis-aan-huis 

enquête. Wij hopen dat u meedoet aan dit onderzoek, zodat een helder beeld kan worden gevormd van 

wat er leeft onder de bewoners in het mooie Anloo.  

Vorig jaar heeft Dorpsbelangen zich ten doel gesteld om de uit september 2005 daterende dorpsvisie te 

verversen. Met hulp van de BOKD, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een vitaal en 

leefbaar platteland in Drenthe, kunnen we aanhaken bij een lopend onderzoek van studenten van de 

Hogeschool Van Hall Larenstein.  

Wij verwachten in het 1e kwartaal van 2023 de uitslag van dit onderzoek. De onderzoeksgegevens worden 

hierna gebruikt als onderlegger voor de op te stellen dorpsvisie. Dorpsbelangen denkt met de nieuwe 

informatie de rol die zij heeft in de toekomst nog beter vorm te kunnen geven.  

Wij houden u op de hoogte via onze website (anloo-info.nl), het dorpsnieuws of via de nieuwsflits. 

Allereerst welkom aan de Van Hall Larenstein studenten! 

Bestuur Dorpsbelangen Anloo 

 

Vrouwen van Nu afdeling Anloo 

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

Onze eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 15 november a.s. in het Dorpshuis. Aanvang 19.45 uur, zaal 

klaarzetten om !6.00 uur. De dames die voor koffie e.d. zorgen, krijgen nog bericht. Deze avond komen de 

keurnoten van Aa en Hunze met een Quiz. De koffie is 5 euro. 

Het bestuur. 

 

Oud papier 

Maandag 28 november halen de ouders van OBS Anloo weer oud papier op. Wilt u het in hanteerbare 

dozen uiterlijk half vijf bij de weg zetten? 

 

 

Dorpsnieuws Anloo 

http://www.anloo-info.nl/
http://www.anloo-info.nl/
mailto:vvnanloo@gmail.com


Sinterklaasviering op zaterdag 19 november 2022 

Op zaterdag 19 november komen Sinterklaas en zijn Pieten weer naar 

Anderen. Voor dit feest zijn alle basisschoolkinderen (t/m groep 8) uit 

Anderen, Anloo en Gasteren uitgenodigd.   Het Sinterklaasfeest zal 

plaatsvinden in Oes Stee en begint om 14:00. Bij het ter perse gaan van het  

“Dorpsnieuws Anloo” zijn nog niet alle details bekend, maar die worden 

binnenkort via diverse kanalen verspreid.  

Namens de Commissie jeugdactiviteiten Anderen-Gasteren-Anloo 

 

 

Anloo Actief: Winterkostavond  

De winterkostavond die elk jaar door Anloo Actief wordt georganiseerd vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 

november. Vanaf 18:30 uur is iedereen welkom om in het dorpshuis te komen genieten van het door de 

vrijwilligers van Anloo Actief samengestelde buffet met soep en stampotten (ook vegetarisch). Er is voor 

elke smaak wel een gerecht beschikbaar. U komt toch ook? 

 

 

 

 

Oliebollen- klaverjas- sjoel- rummikubavond 

30 december 2022 organiseert het Zomerfeestbestuur een oliebollenklaverjas/sjoel en rummikubavond 

waar natuurlijk geweldige prijzen bij te winnen zijn. 

Inloop is om 19:00 en we zullen om 19:30 starten in het Dorpshuis. Hoe mooi is het om met elkaar het jaar 

af te sluiten met een spelletje, een hapje en een drankje. Half november krijgt u een opgavebrief in de 

brievenbus. Uw opgave moet voor 5 december binnen zijn, dit kan via de mail/telefoon of door het briefje 

in te leveren. Opgave is natuurlijk gratis. U komt toch ook? 

Zomerfeestbestuur  

 

Update Woonproject Anloo 

We hebben het nodige geduld moeten opbrengen, maar er zijn nu goede vorderingen gemaakt met het 

woonproject Anloo! Het ontwikkelperspectief (de kaders en voorwaarden die gemeente stelt aan de 

bouwplannen) heeft een collegeakkoord.  

De grondprijs is nu ook bekend. Daarover komt rond 10 november een collegeakkoord (een formaliteit).  

Verder is er een ‘trekkersgroep’ gevormd die de vereniging CPO Anloo gaat oprichten, onder begeleiding 

van de procesbegeleider via Provincie Drenthe: Pieter Bijker. De trekkersgroep bestaat uit vier mensen die 

belangstellend zijn er te wonen en passen binnen het profiel dat de werkgroep Woonwensen heeft 

opgesteld (starters uit Anloo, ouderen uit Anloo, jong gezin).  

De verwachting is dat de CPO ongeveer eind dit jaar is opgericht. Bij deze trekkersgroep ligt ook het 

initiatief voor het organiseren van vervolgbijeenkomsten voor alle belangstellenden.  

We blijven updates geven in het Dorpsnieuws! 

 

 

OBS Anloo zamelt e-waste in en wint met overmacht. Groep zeven en acht gaan naar 

NEMO in Amsterdam, samen met de school die tweede werd. 

Net voor de herfstvakantie is het nieuwe speeltoestel geplaatst. Het beton moest 

eerst harden maar zeker met het mooie weer is er enthousiast op gespeeld. 

OBS Anloo is op zoek naar een parttime SCHOONMAAKMEDEWERKER (M/V), die in eerste instantie 

bereid is om wekelijks op woensdag en vrijdag (eind van de dag, na 14.15 uur) de schoonmaak te 

verzorgen. Wanneer de werkzaamheden op vrijdag niet schikken, bestaat de mogelijkheid om op een 

ander moment, gedurende het weekend, de school schoon te maken. 

De vacature kan eventueel uitgebreid worden met vervangingswerkzaamheden op andere scholen 

van stichting PrimAH (het bestuur waar ook OBS Anloo onder valt). 



Functie: Je zorgt voor het schoonhouden van verschillende ruimten: klassen, gangen, portalen, toiletten, 

teamkamer en spreekkamers, op bovenstaande school. 

Profiel: 

- Je hebt kennis van de Nederlandse taal 

- Je hebt enige ervaring in de schoonmaak 

- Je werkt netjes en zorgvuldig 

- Je bent gemotiveerd en betrouwbaar 

- Je hebt eigen vervoer 

- Je bent flexibel 

- Je bent binnenkort beschikbaar 

- Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overhandigen 

Voldoe je aan bovenstaand profiel, dan zijn wij op zoek naar jou! Of ken je iemand die geschikt is 

voor deze baan, stuur dit bericht dan door. 

Voor meer informatie en/of belangstelling kun je contact opnemen met de directie van de school, 

mevrouw Nicole Jongman, telefoonnr. 0592-272079 

 

  
Schoolmoestuin 

Het is alweer een poos geleden dat we begonnen met de aanleg van 

de schoolmoestuin. Behalve groenten groeien er inmiddels ook 

bloemen voor bijen en vlinders, en staan er fruitbomen. Al veel 

schoolkinderen hebben in de loop van de jaren ontdekt hoe groente 

en bloemen groeien, hoe je zelf voor de tuin kunt zorgen en hoe 

lekker eigen verbouwde groente smaakt. Ook dit jaar is er door de kinderen en vrijwilligers weer met veel 

enthousiasme gewerkt! 

Dinsdag 1 november hebben de kinderen en de vrijwilligers de tuintjes grotendeels leeggemaakt en 

afgedekt voor de winter. De kinderen hebben ook krokusbollen geplant voor de school. 

 

Klimaat en energie 

Namens Anloo Vergroent werkt Gerard Scholtens al een 

tijdje als energiecoach; vrijwilligers die zijn opgeleid tot 

'Drentse Energiecoach aan huis'.  Ze werken in de eigen 

gemeente en komen op afspraak bij je thuis te kijken waar 

mogelijkheden liggen voor energiebesparing en duurzame 

energie. Dat alles gebeurt zonder commercieel oogmerk.  

Nu de energieprijzen zo enorm hoog zijn, is er veel werk 

aan de winkel. Dit doet de energiecoach: 

• Gebruikt een checklist om u voor te lichten over uw energieverbruik. Met deze uitgebreide 

checklist, de energierekening en de woninggegevens gaat de Energiecoach samen met u de woning 

door. 

• Geeft voorlichting en informatie over uw energierekening en vertelt hoe u met eenvoudige 

(gedrags-)maatregelen veel energie kunt besparen. 

• Kijkt met u naar mogelijkheden om energie te besparen of duurzame energie op te wekken, zoals 

zonne-energie. 

• Geeft besparingstips over wat u kunt doen om uw energieverbruik te verlagen door bijvoorbeeld 

uw gedrag aan te passen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te 

verbeteren. 

• Na het huisbezoek ontvangt u van de Drentse Energiecoach een rapport met de resultaten. 

Meer informatie? www.drentsenergieloket.nl 

http://www.drentsenergieloket.nl/


 

Nationale klimaatweek- Energie voor elke beurs 

Wie niet kan wachten om energie te gaan besparen, kan deze week ook terecht bij de Gewoon zo! Drenthe 

- Energie voor elke beurs op vrijdag 4 november in het Provinciehuis in Assen. Iedereen is tussen 10.00 en 

18.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis, maar meld je wel van te voren aan. We nemen je tijdens 

het 'Gewoon zo! Drenthe - Energie voor elke beurs' mee in de wereld van isolatie, korter douchen, kieren 

dichten en nog veel, veel meer. Je hoort van ondernemers en kennisinstellingen welke besparingen je in 

jouw thuissituatie meteen kunt doorvoeren. Ook maak je elk uur kans op een kleine energiebesparende 

maatregel. Zie voor aanmelding en meer informatie de website www.energievoordrenthe.nl onder Drentse 

Energie Driedaagse / Gewoon zo! Drenthe – Energie voor elke beurs 

 

Lezing 6 november: Groene lichtpuntjes tussen koffie en lunch 

Waar: Magnuskerk Anloo 

Wanneer: zondag 6 november ca. 11.45-12.15 uur, waarna ruimte voor vragen of gesprek 

Voor: alle belangstellenden 

Door: Karin Elema 

Als je het nieuws volgt, word je er vaak bepaald niet vrolijk van. De ene crisis stapelt zich op de andere. Veel 

ervan houden verband met de manier waarop we als mensheid met de aarde omgaan. Je zou er moedeloos 

van kunnen worden, maar moed is nou juist wat we nodig hebben. 

Aan welke knoppen kun je draaien om het tij te keren? Kán dat, en zijn er dan zulke knoppen? Als je afgaat 

op twee onlangs verschenen boeken* en allerlei recente initiatieven, kunnen we op een faire en groene 

toekomst afkoersen. Tijdens de lezing probeer ik daar een vage contour van te schetsen. 

Het eerste boek heet ‘Het happy 2050 scenario’ en is een vervolg op ‘De verborgen impact’ van Babette 
Porcelijn. Het dikke boek is bijna een naslagwerk waarin ze alles, maar dan ook alles behandelt en met 

cijfers onderbouwt wat bijdraagt aan een duurzame en gelukkige wereld.  

Van Paul Hawken verscheen onlangs ‘Regeneration’. In dat boek vol concrete voorbeelden van over de hele 

wereld draait het om een benadering waarbij herstel van ecosystemen en het zoeken naar wat leven 

toevoegt centraal staan. 

Daarvan gaat mijn ontwerpershart een beetje sneller kloppen, ik ben al een tijdje bezig met de vraag hoe je 

omgevingen kunt bouwen die leven (en plezier) geven in plaats van in beslag te nemen. Tijdens die 

zoektocht kwam ik prachtige Nederlandse initiatieven tegen, waarover ik ook graag iets vertel. Het 

totaalplaatje van alle voorbeelden samen vormt een hoopvol perspectief om je op te richten, en dat nu al 

volop mensen in beweging zet.  

*voor belangstellenden zijn de boeken te leen 

 

Oogstdienst 6 november; inzameling voor de Voedselbank 

Op 6 november gaat da. H.E. de Boer uit Ten Boer weer voor in de Magnuskerk, tijdens de altijd feestelijk 

aangeklede oogstdienst. Voorafgaand (tussen negen uur en vijf voor tien) zamelen we levensmiddelen in 

voor de Voedselbank. Juist op een moment dat je viert dat er genoeg te eten is, is het goed om stil te staan 

bij degenen voor wie dat niet vanzelf spreekt. Helaas zijn dat door de stijgende kosten van energie en 

levensonderhoud de laatste tijd steeds meer mensen. Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom! 

 

 

Agenda 

Vr 4 nov Energiedag Provinciehuis Assen 

Zo 6 nov Oogstdienst en lezing in de Magnuskerk 

Wo 16 nov Extra algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 

  Magnuslezing 

Za 19 nov Sinterklaasfeest in Anderen 

Winterkostavond 

Wo 23 nov Bestuursvergadering Dorpsbelangen 

http://www.energievoordrenthe.nl/
https://www.energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/default.aspx
https://www.energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/default.aspx
https://www.energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/gewoon-zo/default.aspx


Ma 28 nov Oud papier 

Vr 30 dec Oliebollen- klaverjas- sjoel- en rummikubavond 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave van het 

Dorpsnieuws inleveren uiterlijk donderdag 

24 november  via  

dorpsnieuwsanloo@gmail.com 

o.v.v. kopij Dorpsnieuws. De volgende 

uitgave verschijnt op donderdag 1 

december. 

mailto:dorpsnieuwsanloo@gmail.com

