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Vereniging Dorpsbelangen Anloo 
Bestuursvergadering 
Op woensdag 8 maart en woensdag 12 april om 20.00 uur zijn er reguliere vergaderingen van het bestuur 
van Dorpsbelangen. Het eerste halfuur 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.  
 
Algemene Ledenvergadering 
Beste leden van Dorpsbelangen Anloo,  
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 april in het 
Dorpshuis. Eerder is een datum in maart gecommuniceerd, maar door omstandigheden is de vergadering 
verplaatst. De agenda is t.z.t. te vinden op www.anloo-info.nl. 
Het bestuur van Dorpsbelangen Anloo 
 
Contact Dorpsbelangen met de gemeente over verkeersaangelegenheden 
In het dorpsnieuws nummer 5 van januari 2023 spraken we de hoop uit spoedig een reactie vanuit de 
gemeente te krijgen over de door ons ingebrachte punten over verkeersaangelegenheden in ons dorp. We 
hebben inderdaad een reactie gekregen, maar helaas heeft de gemeente aangegeven niet verder te gaan 
met onze 5-punten-actielijst. We geven de moed niet op, maar tot nu toe heeft de tijd en aandacht die dit 
onderwerp van u en ons heeft gevraagd nog geen resultaat. Wilt u persoonlijk bijgepraat worden over dit 
specifieke onderwerp. App/bel met 0651086914 (Peter Edelman). 
We blijven werken aan het onderwerp verkeer en hopelijk kunnen we in een volgend dorpsnieuws een 
beter bericht plaatsen. 
 
 
Vrouwen van Nu afdeling Anloo 
Website: vrouwenvannu.nl/anloo   Email adres: vvnanloo@gmail.com 
In maart hebben wij een uitje, wij gaan bowlen en eten in Assen. Met 24 dames 
gaan wij op 22 maart a.s. naar Assen. Wij vertrekken om 15.§5 uur, eenieder die mee gaat heeft al bericht 
met wie ze mee rijdt. Veel plezier! 
 
Zondag 2 april: Palmpasen voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit Anloo, Anderen en Gasteren 

Ook de allerkleinsten zijn welkom! Opgave niet nodig. 

Verzamelen om 9:50 bij de kerk in Anloo 
Start in de kerk om 10:00, daarna lopen we rond 10.15 verder in een 

korte feestelijke optocht o.l.v. de paashaas. 

Aansluitend paaseieren zoeken bij de school (verschillende 

leeftijdsgroepen). Er is koffie en thee voor de ouders. 

Neem zelf je versierde paasstok mee. En vergeet het gekookte eitje niet 
voor eitje-tik! Vragen: 06-24756467 
 

Dorpsnieuws Anloo 
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Oud papier 
Maandag 6 maart is het weer zo ver: de ouders van OBS Anloo halen oud papier op, graag voor half vijf in 
hanteerbare dozen bij de weg zetten! 
 
Fitheidstest GAVAS Anloo 
Op zaterdag 11 februari organiseerde GAVAS in 
samenwerking met het Team Sport van de Gemeente Aa en 
Hunze een fitheidstest in combinatie met diverse 
sportclinics zoals o.a. hardlopen, Nordic-walking en bodyfit. 
Deelnemers konden na een korte warming up met allerlei 
testjes hun fitheid testen en kregen daarna een vrijblijvend 
adviesgesprek aangeboden. 
Ook de organisaties Attenta, Impuls en Diëtheek waren 
aanwezig voor het geven van informatie. Samen vormde dit een mooie brede combinatie van voorlichting 
én kennismaking met het aanbod van de sportactiviteiten van GAVAS. 
Alle deelnemers en aanwezige organisaties waren erg enthousiast over deze ochtend. 
Meer informatie over de activiteiten van GAVAS kun je vinden op www.gavas.nl of mail voor vragen naar 
info@gavasanloo.nl 
 
Energievoorlichting 

Helaas heeft zich nog geen razende reporter gemeld maar gelukkig 
was op donderdag 23 februari de redactie aanwezig bij de 
voorlichtingsavond waarop Gerard Scholtens, energiecoach, ons zeer 
goed en uitgebreid informeerde over kleine en grote maatregelen die 
we in ons huis kunnen treffen om energie te besparen. Anloo zorgde 
op voortreffelijke wijze voor koffie, thee, heerlijke koekjes en de 
borrel na. 
Zelfs degenen die al heel veel gedaan hebben aan hun huis kregen nog 
goede ideeën aangereikt. 

Voor alle inwoners van Anloo die er niet waren: bij de gemeente kun je het bezoek van een energiecoach 
aanvragen, het zal vast de moeite lonen. 
 
Oranje Comité vooraankondiging 
Koningsdag 27 april 2023 
Het Oranje Comité gaat weer een gezellige Koningsbrunch organiseren met bingo, spelletjes en een 
prijsvraag! Vanaf 11 uur in het dorpshuis! 
Dodenherdenking donderdag 4 mei 2023 
De herdenking op 4 mei bij het monument in het Evertsbos start zoals gebruikelijk om 19 uur. 
Belangstellenden kunnen samen met leden van het Oranje Comité Anloo in een stille tocht om 18.45 uur 
vanaf het kruispunt van de zandwegen naar het monument lopen. 
  

 
Obs Anloo doet mee met de Grote Rekendag  
Op 29 maart is de Grote Rekendag voor groep 1 t/m 8. 
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de 

Universiteit van Utrecht en staat helemaal in het teken van rekenen. Het is 
een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat 
zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien 
hoe leuk rekenen kan zijn!   
De titel van de 21e Grote Rekendag is ‘De Afvalparade’. De kinderen gaan 
aan de slag met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen, rond het maken 
van afval, maar ook het weer verwerken, hergebruiken en verminderen van 
afval. Daarnaast wordt er op een creatieve manier iets moois gemaakt van 
afval. En steeds: met veel aandacht voor rekenvaardigheden. Wij hebben er 
zin in!  
 



 
Agenda  
Wo 8 mrt Bestuursvergadering Dorpsbelangen 
Za 11 mrt NL Doet 
Di 21 mrt Bijeenkomst Vrouwen van Nu 
Wo 29 mrt Grote rekendag 
Zo 2 apr Palmpasen 
Do 13 apr Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave van het 
Dorpsnieuws inleveren uiterlijk donderdag 
30 maart via  

dorpsnieuwsanloo@gmail.com 
o.v.v. kopij Dorpsnieuws. De volgende 
uitgave verschijnt op donderdag 6 april. 
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