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Vereniging Dorpsbelangen Anloo 
Op woensdag 8 februari 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.  
 

Gezocht: 

Razende Reporter Anloo 
Taken: 
Het maken van nieuwsberichten over Anloo in de vorm van foto’s met korte teksten.  
 
Dorpsbelangen wil het dorpsnieuws een grotere nieuwswaarde geven. Naast het verenigingsnieuws gaan 
we actief berichten plaatsen. 
Voorbeelden zouden kunnen zijn. Er wordt gegraven in de stoep van de Brinkstraat. Maak een foto van het 
werk, maak een praatje met een medewerker en schrijf een kort onderschrift bij de foto. Foto en kort 
interview met de nieuwe eigenaar van ‘café Popken’. Gavas houdt een fitheidstest, maak een foto en een 
kort verslag. Laat een van studenten van Hogeschool Van  Hall Larenstein (enquête dorpsbeleving) iets 
vertellen over zijn/haar opleiding. 
Kortom actief achter het nieuws aan. 
 
Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Laat het dan weten via dorpsbelangenanloo@gmail.com 
 
 
 

Meld u aan voor het digitale Dorpsnieuws 
 
Voor u ligt de laatste papieren versie van het Dorpsnieuws Anloo.  
Veel is er over gesproken en gediscussieerd, en eindelijk is het zover. Wij besparen 
hiermee bezorgkosten, kopieerpapier, toner en tijd! 
 
Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het dorp, meld u 
dan aan met uw mailadres via onze website www.anloo-info.nl. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Is het voor u écht niet mogelijk om het dorpsnieuws in digitale vorm te ontvangen? Vul dan deze strook in 
en lever die in bij ons secretariaat (Lunsenhof 7). Dan kijkt Dorpsbelangen wat er te regelen is. 
 
Naam: _______________________________  
 
Adres: _______________________________ 

Dorpsnieuws Anloo 

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


Vrouwen van Nu afdeling Anloo 
Website: vrouwenvannu.nl/anloo   Email adres: vvnanloo@gmail.com 
Onze eerst volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 februari a.s. Aanvang 19.45 
uur in  het Dorpshuis. Wij hebben dan een doe avond met Gea Turksema, allemaal een schaar meenemen. 
Voor de zaal klaarzetten en koffie schenken worden de volgende dames om 16.00 uur verwacht: 
Harmien Lensen, Roelie Völlink en Freekje Weggemans. Als je niet kunt zelf voor vervanging zorgen. 
 
Slipjacht zaterdag 18 februari 2023 
Op zaterdag 18 februari a.s. komt vanaf Eext weer de jaarlijkse Jachtrit met paarden en honden naar Anloo. 
Om ongeveer 13.00 uur komen ze vanaf de Brinkstraat, voor een pauze, naar de Kerkbrink. Bij slecht weer, 
sneeuw of gladheid zal het waarschijnlijk niet doorgaan. 
 
 
FITNESSTEST OPEN DAG GAVAS ANLOO 
Goede voornemens voor het nieuwe jaar? 
Doe met ons mee! 
GAVAS organiseert in samenwerking met gemeente Aa en Hunze een 
fitheidstest, een open dag en diverse sportclinics. Alle activiteiten zijn onder 
professionele begeleiding. 
 
Wanneer:   Zaterdag 11 februari van 10 uur tot 12 uur 
Waar:     Dorpshuis Anloo Kerkbrink 2   
 
Programma 

• Korte warming-up 

• Doorlopend diverse fitheidstesten voor alle leeftijden 

• Iedere 15 minuten sportclinics: 

• Hardlopen en Fit-Plus (gelijktijdig) 

• Nordic-walking 

• Body fit 

• Fitness 
Draag makkelijk zittende kleding of sportkleding.  
Je hoeft je niet op te geven, het is gratis en koffie en thee met lekkers staan voor jullie klaar.  
Vragen?  Mail naar gavasanloo@gmail.com of bel naar Roelie 06 2924 0993. 
Bestuur GAVAS 
 
 
Agenda  
Wo 8 feb Bestuursvergadering Dorpsbelangen 
Za 11 feb Fitnesstest en clinics Gavas 
Di 21 feb Bijeenkomst Vrouwen van Nu 
Za 11 mrt NL Doet: schoolmoestuin en ijsbaan 
Di 4 apr  AED cursus 
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AED-training Anloo 

Na twee succesvolle trainingsavonden afgelopen najaar organiseren we wederom een AED cursus! Lukte 
het de vorige keer niet om mee te doen of twijfelde je nog? Geen punt, in april kun jij alsnog meedoen! De 
opgavelijst liep destijds snel vol. 

 
Meld je daarom snel aan!! 

 
Je oefent met een reanimatiepop en een trainings-AED en leert zo: 

• hoe je een hartstilstand herkent en wat je als eerste moet doen 

• hoe je borstcompressies en mond-op-mondbeademing geeft 

• hoe je een AED gebruikt 

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.  
 
Daarna kun je je aanmelden als burgerhulpverlener bij het 
oproepsysteem HartslagNu, zodat je opgeroepen wordt als er in 
de buurt een hartstilstand gemeld wordt. 
 
De AED in ons dorp is sinds 2022 weer operationeel en opnieuw 
aangemeld bij hartslag.nu. Een mooie kans om het hulpverlenerssysteem, indien nodig, zo breed mogelijk 
in te zetten. Daarvoor hebben we zoveel mogelijk hulpverleners nodig! 
 

 
Datum: 4 april om 19.00 uur (min. 10, max. 14 personen) 
Plaats: Dorpshuis Anloo 
Trainer: Jaap Harttekamp bedrijfstrainingen  www.jaap-harttekamp.nl  
Kosten: € 27,00 (€13,50 voor eigen rekening, Dorpsbelangen vergoedt de andere helft) 
 

 
Aanmelden kan via de mail: aeddorpsbelangenanloo@gmail.com  
Óf tel 06-48263883 (Marieke) 
 

Bij aanmelding (tot uiterlijk 20 maart!) graag vermelden 
- Naam 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats  

 
Hartelijke groet, 
 
Werkgroep AED: 
Anneke Briggeman 
Jacqueline Steinmetz  
Marieke Pluim 
 
NB: de cursisten die in oktober ’22 hebben meegedaan en zich niet meer zo bekwaam voelen, zijn van 
Harte welkom  om (gratis) mee te oefenen deze avond! Wel graag ook even aanmelden op bovenstaand 

mailadres/ app ♥ 
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  Zaterdag 11 maart: NL Doet in Anloo 
 
Elk jaar zijn er activiteiten in het dorp in het kader van NL Doet. 
 
We gaan weer aan het werk in de moestuin en de schuur achter de school en het Dorpshuis. Om 10 uur 
hopen we zeker 16 vrijwilligers te ontvangen in de open ruimte van OBS Anloo. Koffie, thee en ranja staan 
natuurlijk klaar. De tuintjes van de kinderen krijgen nieuwe grond, elkaar jaar komen we wat dichter bij 
permacultuur. Ook krijgen we er weer fruitbomen bij: oude Drentse rassen. We hopen op subsidie voor 
verlichting in de schuur, daarin moet ook nog het een en ander gebeuren. 
We sluiten af met de lunch en eindigen om ongeveer half twee. 
Voor kinderen zal dit een heerlijke actieve ochtend zijn! 

 
Zo zijn we een paar jaar geleden begonnen!   

 
 
De tweede klus betreft de ijsbaan: 
 

Verven, maaien, snoeien doet onze ijsbaan weer bloeien 

 
Van 9.00-16.00 uur zijn de vrijwilligers welkom aan de Raatakkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De organisatie NL Doet en de trekkers van de activiteiten willen graag weten op hoeveel helpers ze kunnen 

rekenen. Ze vragen alle vrijwilligers zich met mailadres aan te melden op de website van NL Doet! 

https://www.nldoet.nl/activiteit/verven-maaien-snoeien-doet-onze-ijsbaan-weer-bloeien

