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Vereniging Dorpsbelangen Anloo 
De vereniging Dorpsbelangen heeft haar laatste vergadering voor het zomerreces op woensdag 8 juni om 
20:00 uur. Daarna is het twee maanden vakantie. Heeft u iets te bespreken voor het eerste openbare 
halfuur van deze vergadering? Laat het ons dan weten via de mail dorpsbelangen@gmail.com. U bent van 
harte welkom.  
Nog steeds geen lid van Dorpsbelangen? 
Doorgaans is het zo dat elke nieuwe bewoner een bezoekje krijgt van een 
bestuurslid van Dorpsbelangen. U ontvangt dan een enveloppe met 
wetenswaardigheden over het dorp, de vereniging etc.  
De attendering van het betrekken van een huisadres door nieuwe bewoners 
geschiedt via ‘mond tot mondreclame ofwel ‘de tamtam’. Het kan dus zomaar 
gebeuren dat u in die wandelgangenpraat niet bent genoemd.          dorpsvlag 
Vandaar deze oproep: Bent u al tijden ‘nieuw’ in ons mooie dorp en heeft u nog steeds niemand van 
dorpsbelangen aan de deur gehad, mail ons dan: dorpsbelangen@gmail.com. Dan komen wij alsnog bij u 
langs om kennis te maken. Wilt u lid worden (€ 10,00 per jaar) zonder die persoonlijke touch? Dat kan ook. 
Dan mailt u uw naam, adres, bankrekening- en telefoonnummer naar hetzelfde mailadres en wij schrijven 
het tientje jaarlijks van uw rekening af. Het machtigingsformulier downloaden via www.anloo-
info.nl/verenigingen/dorpsbelangen/ is ook een optie. 
Dorpsnieuws digitaal 
Dit laatste dorpsnieuws van jaargang 2021-2022 wordt u in digitale vorm aangeboden. Het is niet zoals te 
doen gebruikelijk gekopieerd en in het regiokrantje de Schakel gevoegd. Dit komt doordat er geen bezorger 
meer in ons dorp aanwezig is. 
Leest u dit nieuws nu via de website en weet u dat uw buren het liefst een papieren versie lezen, maar 
geen printer bezitten? Komt u hen dan tegemoet en stop een print in hun brievenbus.  
Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.  
AED 
Tot slot een serieuze noot: wij zoeken nog steeds dorpsbewoners zich willen ontfermen over de AED en de 
tweejaarlijkse scholing van de hulpverleners willen regelen. Tot nu toe heeft één dame zich aangemeld. 
Maar zij kan het niet alleen. Bent u één van de twee andere vrijwilligers? Het is geen dagtaak wel noodzaak.  
 
Vrouwen van Nu afdeling Anloo 
Website: vrouwenvannu.nl/anloo   Email adres: vvnanloo@gmail.com.  
Wij hebben het seizoen 2021/2022 op 17 mei afgesloten met een High Tea in Gieterveen, het was een 
geslaagde middag en gezellig. 
Voor degene die zich nog niet hebben opgegeven voor de Agrarische dag op 4 oktober in Rolde, kunnen dit 
nog doen voor 15 juni a.s. bij Hetty de Weme tel.:231283.  
Tot ziens op onze bijeenkomst in september. Het bestuur 
 
Oud papier 
Maandag 11 juli halen de ouders van OBS Anloo weer oud papier en karton op. De dozen graag voor 16.30 
uur bij de weg zetten. 

Dorpsnieuws Anloo 
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Anloo Actief: Fietsen om de beker - traditie voortgezet 
Met de heerlijke gedachten dat de epidemie redelijk is bedwongen en we met het hele dorp weer konden 
genieten in de buitenlucht, nodigde Anloo Actief elke dorpeling uit om mee te doen aan de traditioneel op 
Hemelvaarts-donderdag te verrijden fietstocht die altijd kan doorgaan dankzij de tent die 's ochtends door 
de heren van de club (Henry, Guus, Bert en Hendrik) wordt opgezet. In een modern jasje met een aanmeld-
barcode, is door de leden van Anloo Actief de uitnodiging daarvoor in het dorp rondgebracht (dank Bea). 
Om misverstanden te voorkomen: natuurlijk is het altijd mogelijk om deel te nemen zonder alle digitale 
rompslomp! Gewoon zeggen dat je komt dus. 
Meer dan 60 mensen trokken er met of zonder ondersteuning op de fiets op uit. Ruim 25 kilometer 
parcours was er door Guus, Henry en Jacqueline gefotografeerd en in route-volgorde geprint.  
Onderweg werden punten vergaard met spellen bij Jan en Froukje 
(knikkerspel) en bij Roelie Geertje (jeu de boules), waarna de 
eindspurt naar het barbecueplein bij school kon worden ingezet.  
Eenmaal daar aangekomen nog even 5 minuten concentratie om 
het spreekwoorden- en gezegden-spel te voltooien en dan aan de 
koffie, thee of andere versnapering.  
Van de zeer uitgebreide en goed voorbereide barbecue-dis werd 
door iedereen genoten! Maar voordat het buffet werd aangevallen 
en werd genoten van verse salades, sauzen, vleessoorten en 
vegetarische specialiteiten (dank Johanna), nam voorzitter Hendrik 
het woord om iedereen die mee heeft geholpen te bedanken. Zijn 
eindspeech besteedde de voorzitter aan het bekend maken van de 
prijswinnaars:  
3e - Team Karla en Jacob Okken,  
2e - Team de Zaalbergjes met Yuna en Tristan, 
1e - Petra en Peter Edelman met Nelleke Hertzinger. Zij mogen een jaar lang de wisselbeker op de 
schoorsteen zetten.  
Tot volgend jaar! 
 

Speeltoestel: de Sponsorloop 
Op donderdagmiddag 23 juni houden we een 
sponsorloop. Het kan zijn dat kinderen rond die tijd 
bij u langs komen op zoek naar sponsoren. Houdt u 

ook de datum alvast vrij in uw agenda? De kinderen kunnen wel wat 
aanmoediging gebruiken!  
 
Agenda 
Za 11 en zo 12 juni Zomerfeest 
Zo 19 juni  Speulkoel 14.30-17.00 uur: Jazz, klassiek & opera 
Do 23 juni  Sponsorloop OBS Anloo 
Zo 3 juli   Speulkoel 14.30-17.00 uur: Klezmer & Co 
Ma 11 juli  Oud papier 
Ma 18 juli t/m 
Vr 26 aug  Zomervakantie 
Zo 7 aug  Speulkoel Kerkdienst in het Drents 
Za 20 aug  Etstoel 
Zo 28 aug  Speulkoel: 14.30-17.00 uur: Bert Hadders  

en Otto Groote 
Za 24 sep  Boeldag 
 
 

Kopij voor de volgende uitgave van het 
Dorpsnieuws inleveren uiterlijk donderdag 
25 augustus  via  

dorpsnieuwsanloo@gmail.com 
o.v.v. kopij Dorpsnieuws. De volgende 
uitgave verschijnt op donderdag 1 
september . 

LET OP DE BERICHTEN! 
Zaterdag 20 augustus 

Etstoel 

De besturen van 
Dorpsbelangen, 
Vrouwen van Nu en 
de redactie 

wensen u allen 
een mooie 
zomer! 
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