Vergadering Groot Bestuur
Datum: donderdag 13 november 2014
Aanvang: 20.00 uur in het Dorpshuis te Anloo
Aanwezig: Joan Gros Dorpsbelangen, Lucienne van der Boor Dorpsbelangen, Bert Knijp
Dorpsbelangen, Ellen Klinkenberg Dorpsbelangen, Henk Tiems Dorpshuisbestuur en
Boermarke, Hendrik Wieldraaijer Zomerevenementen en Anloo Actief, Herman Sandker
IJsvereniging, Jennie Slomp Vrouwen van Nu, Jannie Brinkman Vrouwen van Nu, Arendje de
Jonge Redactie Dorpsnieuws, Rita Moorkamp Dorpshuisbestuur, Jan Mulder Boermarke, Gijs
Derckx Zomerevenementen, Jan Benjamins Historisch Anloo, Jaap Gros Historisch Anloo, Pim
Zaalberg Website Anloo, Elsje Zaalberg Redactie Dorpsnieuws. Notulist: Ellen Klinkenberg
Agenda:
1, Opening
2, Vaststelling agenda
3, Verslag vergadering Goot Bestuur d.d. 14 november 2013
4, Ingekomen stukken en mededelingen
5, Oostermoer Tentoonstelling: Praalwagen Anloo?
6, Partytent
7,Rondje verenigingen
8, Dorpsagenda
9, Dorpsnieuws en Website www.anloo-info.nl
10 Rondvraag
11 Sluiting
Aansluitend volgt:
“Het onderduikershol nader bekeken” : De heer Benjamins vertelt het een en ander over het
onderduikershol. Jan Benjamins is lid van de historische vereniging en zit in een werkgroepje
dat de geschiedenis van het onderduikershol heeft uitgezocht.
1, Opening.
Bert Knijp opent als vervangend voorzitter Otto Burggraaf die door ziekte niet aanwezig kan
zijn.

2, Vaststelling agenda.
De agenda wordt als zodanig vastgesteld.
3, Verslag vergadering Groot Bestuur d.d. 14 november 2013.
Aanvulling punt 5. Bij rondje verenigingen doet Bram Hadderingh het woord voor de Etstoel
en meldt dat er i.v.m. de bouw van de nieuwe schuur achter de school een notariële acte
wordt opgemaakt. Hierin wordt vastgelegd dat de schuur kosteloos wordt overgedragen aan
de Vereniging Dorpsbelangen wanneer de Stichting Etstoel opgeheven wordt. Een kopie van
deze acte ligt sinds oktober 2014 in het archief van de Vereniging Dorpsbelangen.
4, Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen: Bert heeft bij Het Gebiedsfonds, onderdeel van het Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap en Staats Bosbeheer 3 nieuwe bankjes aan gevraagd en toegezegd
gekregen. De bankjes komen ter vervanging van oude bankjes langs de route van het Anloer
Omloopje te staan en worden over enkele maanden geleverd. Het eigendom en het
onderhoud van de bankjes komt in handen van Dorpsbelangen. Dorpsbelangen moet
zorgdragen voor goed onderhoud en zo risico op ongemakken of schade zoveel mogelijk
beperken.
Voortbestaan OBS Anloo: Het leerlingen aantal van de OBS loopt terug, er zijn nu nog 46
leerlingen. Dorpsbelangen en andere betrokken partijen maken zich zorgen. Dorpsbelangen
heeft een bezoek aan Ruud Mulder, de directeur, gebracht. Dorpsbelangen heeft het
initiatief genomen om een werkgroep op te richten die bestaat uit 8 personen uit alle
betrokken doelgroepen. We willen samenwerken om de school in stand te houden, welke
initiatieven kunnen genomen worden om bestaande leerlingen te behouden en nieuwe
leerlingen uit de omgeving aan te trekken. Stichting Dorpshuis, Rita en Lucienne, hebben
over de toekomst van de OBS een gesprek met iemand van de Stichting Primah gehad. De
school en het Dorpshuis huizen in een gebouw en ook het voortbestaan van het dorpshuis
kan in gevaar komen als de school in de toekomst zou moeten sluiten. Jaap Gros vraagt of de
nieuwe werkgroep kan onderzoeken om welke reden ouders van 10 leerlingen in de
afgelopen periode hebben besloten om hun kinderen naar een andere school te laten gaan.
5, Oostermoer Tentoonstelling: praalwagen Anloo?
Tussen 13 en 16 juli wordt in Annen de Oostermoer tentoonstelling gehouden. Aan de
inwoners van omliggende dorpen is gevraagd mee te doen met een eigen praalwagen.
Hiervoor is € 400 per wagen beschikbaar. Een werkgroepje wordt gevormd bestaande uit:
Jaap G., Gijs D. , Hendrik W., Herman S., Henk T., en Bert K. De werkgroep maakt onderling
afspraken.

6, Partytent.
Lucienne heeft een protocol opgesteld te gebruiken voor de verhuur en het gebruik van de
partytent. Het protocol wordt door de vertegenwoordigers van de verenigingen aanvaard.
De tent wordt alleen binnen het dorp Anloo gebruikt en verhuurd. Verenigingen hebben
voorrang op particulieren, bespreken tot uiterlijk 14 dagen voor de verhuurdag. De tent
wordt voor € 75 per dag , d.w.z. per activiteit i.v.m. opbouwen en afbreken, verhuurd.
Wanneer de tent langer dan 2 dagen gebruikt wordt zal de huursom aangepast worden.
Twee personen, die betrokken zijn bij de werkgroep partytent, helpen met het opbouwen en
afbreken van de tent. De tent ligt op dit moment in de schuur van de Etstoel. Dorpsbelangen
neemt contact op met de Stichting Etstoel voor een permanente opslag van de tent in de
Etstoelschuur. Lucienne past het protocol aan en laat het op de website van Anloo plaatsen.
7, Rondje verenigingen.
Historisch Anloo, Jan Benjamins: de vereniging loopt goed er zijn 15 actieve leden. Diverse
activiteiten zoals het onderzoek naar het onderduikershol en het project Rondom de
Magnuskerk, de schilderijententoonstelling, i h k v het 50-jarig bestaan van het Stroomdal
van de Drentse Aa waarvoor in juli 2015 festiviteiten zijn. De organisatie, in samenwerking
met de Vrienden van de Magnuskerk en de Kerkenraad, van de 1e Magnuslezing op
woensdag 19 november in de Magnuskerk. Vanuit de vergadering Groot Bestuur wordt
gevraagd waarom Historisch Anloo tot nu toe niet aan donateurswerving heeft gedaan.
Zomerevenementen, Gijs Derckx: Er waren in 2014 enkele kleine veranderingen op het
Zomerfeest. De opkomst van bekenden uit de omliggende dorpen bij het volleybaltoernooi
op vrijdagavond was redelijk goed. Er was dit jaar concurrentie van het WK voetbal.
Financieel waren er geen extra inkomsten omdat er dit jaar geen boeldag was (is eens per 2
jaar). De verhuur van de toiletwagen liep ook dit jaar weer goed. Hendrik Wieldraaijer:
Zomerevenementen blijft doorgaan met succesvolle activiteiten zoals de fietstocht met
Hemelvaart en de culturele avond. De rollade met worst actie stopt omdat men in het
voorjaar potgrond wil gaan verkopen. De peuterspeelzaal die zich met deze actie bezig hield
is er mee gestopt.
Boermarke, Jan Mulder: In 2013 was er een negatief resultaat. In 2014 ging het beter. In
2015 wordt de wetgeving t.a.v. de jacht gewijzigd en door het verbod zijn er geen inkomsten
meer door de verhuur van het jachtveld.
Dorpshuisbestuur, Rita Moorkamp: Sinds een aantal weken huurt het Zangkoor Anloo de
spelzaal voor haar repetities. Hiervoor ontvangt het Dorpshuisbestuur huur. De OBS en het
Dorpshuis huizen onder een dak. Als de school in haar voortbestaan bedreigd wordt kan dit
consequenties hebben voor het Dorpshuis. Dorpshuisbestuur heeft diverse keren overleg
gehad met iemand van de gemeente maar wordt niet veel wijzer van die gesprekken. Ook is
er overleg geweest met de Stichting Primah die de belangen van het onderwijs behartigt.
Voor de vaste exploitatiekosten zoals gas, water enz. heeft het Dorpshuisbestuur wel de

middelen maar wie betaalt er als er grotere uitgaves gedaan moeten worden? Gemeente of
de Stichting Dorpshuis. De gemeenschap zou het Dorpshuis moeten ‘dragen’ mocht de
school in de toekomst sluiten. Er wordt voorgesteld om met donatiekaarten te gaan werken.
Redactie Dorpsnieuws, Arendje de Jonge: Arendje vraagt de verenigingen om tijdig hun
activiteiten door te geven zodat ze in de agenda van het Dorpsnieuws geplaatst kunnen
worden. Arendje laat ook weten dat Toneelvereniging Excelsior is opgeheven.
Vrouwen van Nu, Jennie Slomp en Jannie Brinkman: Er zijn 42 leden bij Vrouwen van Nu en
er wordt in de vergadering een oproep gedaan voor nieuwe leden onder het motto dat ze de
actiefste vereniging van Anloo zijn.
IJsvereniging, Herman Sandker: Helaas was er geen ijs in de winter van 2013/2014 maar er is
een leuke Spek en Bonentocht georganiseerd. De baan is voor de komende winter al gereed
gemaakt. De Keet is klaar. Binnenkort gaat men langs de deur met de donatiekaarten.
8, Dorpsagenda.
Lucienne heeft namens DB bij de gemeente om een update van de Dorpsagenda gevraagd
maar heeft deze niet tijdig van HarmJan Vos ontvangen. Jannie Brinkman vraagt wanneer de,
door de gemeente toegezegde, maximum snelheid op de Schipborgweg naar beneden tot 60
km wordt bijgesteld. De toezegging was 2014. DB heeft deze vraag aan HarmJan Vos
voorgelegd. De herstelwerkzaamheden zijn in 2014 uitgevoerd maar de belijning is niet
aangepast. Ook van de mogelijkheid om op de Brinkstraat de 30 km zone te verlengen zodra
de werkzaamheden aan de N33 zijn afgerond, hebben we niets meer gehoord. DB bespreekt
dit ook met HarmJan Vos. Op de Annerweg worden over enkele maanden nieuwe groene
lantarenpalen geplaatst. Een verzoek van DB om via de gemeente mee te dingen met een
subsidie project voor een fietspad, door ons is de Schipborgweg opgegeven, is nog niet
beantwoord. Wel is in de Schakel gepubliceerd dat een fietspad in Het Evertsbos dat langs
het onderduikershol loopt in aanmerking komt voor de subsidie en dus vernieuwd wordt.
Paasvuur, DB is nog bezig met het zoeken naar een goede locatie nu de Paasbrink definitief
niet meer gebruikt mag worden.
9, Dorpsnieuws en Website.
Na het schokkende nieuws van het overlijden van Bram Hadderingh en de open plek die
hierdoor in de redactie van het Dorpsnieuws is ontstaan heeft Elsje Zaalberg aangeboden om
in de redactie te gaan zitten. Dorpsbelangen is verantwoordelijk voor het Dorpsnieuws en is
om die reden betrokken bij de redactie. Historisch Anloo plaatst maandelijks een boeiend
stuk over de plaatselijke geschiedenis, de OBS heeft een leuk stuk over enkele activiteiten
geplaatst en ook de Stichting Vrienden van de Magnuskerk heeft het afgelopen jaar een
stukje geplaatst. Een goede manier om de belangstelling van de lezers te vergroten.

Pim Zaalberg verzorgt al ongeveer 8 jaar de website waarvan de programmatuur deels
verouderd is. Er zijn veel nieuwe updates en dat is lastig. Pim staat soms voor moeilijk op te
lossen problemen. Hij vraagt of de verenigingen meer informatie en foto’s willen aanleveren.
10, Rondvraag. Geen.
11, Sluiting. Om 21.30 uur.
Na de pauze de voordracht van Jan Benjamins over het onderduikershol.

