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Van de redactie 
Misschien is het u al opgevallen: onze vertrouwde tekening is terug in de kop, van de foto’s die we op 
internet zochten, was niet altijd duidelijk of ze vrij van copyright waren. Dat risico willen we niet lopen. We 
vragen dan ook of u hierop let bij het insturen van een stukje met foto’s. Als er ‘Foto RTV Noord’ bij staat, 
kunnen we die niet plaatsen. Zelfgemaakte foto’s – zoals hieronder – zijn natuurlijk altijd welkom. Je kunt 
met Google copyrightvrije afbeeldingen zoeken. Vermeld dat even bij de inzending. Dank! 
 
Vereniging Dorpsbelangen Anloo, bestuur compleet 
Na een zoektocht van een kleine twee jaar, is het een feit: Dorpsbelangen heeft een voltallig bestuur! 
Nadat in 2019 Jacqueline Steinmetz aantrad, in 2020 Marile Bisschop en Peter Edelman en in 2021 Alytje 
Mulder, is nu Jacob Okken bereid gevonden om het bestuur te versterken.  
Om één en ander vlot te trekken is een extra Algemene Ledenvergadering gehouden om de toetreding van 
Jacob te formaliseren, zodat hij zich spoedig zijn nieuwe 
functie van penningmeester eigen kan maken.  
De overige leden van het bestuur hebben Jacqueline gekozen 
tot voorzitter. Zij draagt de financiële administratie over aan 
Jacob en hij gaat met goede moed aan de slag om de 
geldstroom van Dorpsbelangen in goede banen te leiden.  
Jacob is een geboren Anloër. Hij heeft een kleine 25 jaar met 
zijn vrouw in Annen gewoond en hun zoon is daar ook 
geboren. Toen vader en moeder Okken hun woonboerderij 
te groot vonden worden, is Jacob in het ouderlijk huis 
getrokken en woont sinds een paar jaar weer met veel 
plezier in ons mooie Anloo.  
Na de formele aanstelling vertelde Jacob ‘veel zin te hebben 
in zijn nieuwe functie en er klaar voor te zijn om met 
Dorpsbelangen leuke dingen voor het dorp te gaan 
doen’. 
 
Bestuursvergadering 
Op woensdag 7 december 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.  
 
Dorpsnieuws in toekomst digitaal 
Dorpsbelangen is van plan om het Dorpsnieuws digitaal te gaan verspreiden. Hierdoor besparen we papier. 
Enerzijds goed voor het milieu, anderzijds voor onze portemonnee omdat we hiermee print- en 
bezorgkosten besparen. Ook kregen we steeds meer signalen dat dorpsgenoten het Dorpsnieuws liever 
digitaal lezen en dat de geprinte versie niet opvalt tussen de kranten. 
Het besluit om digitaal verder te gaan is na lang wikken en wegen genomen. We beseffen uiteraard dat er 
dorpsgenoten zijn die het Dorpsnieuws liever op papier lezen. Ook zijn er wellicht inwoners voor wie het op 
de digitale manier lastiger is om toegang te krijgen tot de informatie. We denken daarom na over hoe we 
deze inwoners nog steeds kunnen voorzien van een geprinte versie.  
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Op dit moment zijn we aan het bekijken wat technisch en qua leesgemak de beste optie is om het 
Dorpsnieuws digitaal te verspreiden. Wilt u hiermee helpen, dan horen we het graag! Op dit moment 
worden er ook al digitale Nieuwsflitsen verstuurd. Aanmelden hiervoor kan via www.anloo-info.nl/contact. 
 
Onderzoek naar onze beleving van Anloo 
Op dit moment doen een aantal studenten, als onderdeel van hun opleiding aan de Hogeschool Van Hall 
Larenstein, onderzoek naar onze dorpsbeleving. Op 21 november hebben zij een introductie gehad van 
Anloo, met een kennismaking in het Dorpshuis en een rondwandeling door het dorp. Misschien heeft u ons 
opgemerkt toen we het rondje Anloo liepen. Het was interessant om met deze jonge mensen te spreken. 
Aan tafel met de toekomst van Nederland! De studenten vertrokken daarna voor de een-op-een 
gesprekken met een aantal dorpsgenoten. Een aantal van u heeft twee studenten op bezoek gehad.  
Enquête 
Donderdag 8 december verspreiden de studenten huis-aan-huis een enquête. Er wordt bij u aangebeld om 
de formulieren te overhandigen. Dinsdag 13 december worden de enquêtes weer opgehaald. Wij hopen 
dat u meedoet aan dit onderzoek, zodat een helder beeld kan worden gevormd van wat er leeft onder ons, 
de bewoners van het mooie Anloo. 
Presentatie resultaten 
Donderdagavond 26 januari presenteren de studenten de resultaten in het dorpshuis aan de inwoners van 
Anloo. Zet de datum vast in uw agenda! Dorpsbelangen Anloo gebruikt de resultaten voor het actualiseren 
van de Dorpsvisie.  
 
Nieuwjaarsborrel 
Namens het dorpshuisbestuur willen we alle inwoners van Anloo uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel. 
Deze vindt plaats op zaterdag 7 januari om 20:00 uur in het dorpshuis. We wensen jullie fijne feestdagen 
en hopen op 7 januari met jullie te proosten op het nieuwe jaar!  
Marjanne Munniksma, secretaris 
 
Vrouwen van Nu afdeling Anloo 
Website: vrouwenvannu.nl/anloo   Email adres: vvnanloo@gmail.com 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 20 december a.s. in het 
Dorpshuis. Dan houden we onze kerstavond. Wij beginnen om 17.30 uur met een drankje, de rest is een 
verrassing. 
Dus thuis niet eten. Voor het aankleden van de zaal en voor het verzorgen van de rest van de avond 
Verwachten we om 14.00 uur Gea Turksema, Hilly Bastiaans, Cobie Buikema en Jannie Brinkman om 
samen met het bestuur voor een gezellige kerstsfeer te zorgen. 
 

 
 
 
 
 

Oliebollen- klaverjas- sjoel- rummikubavond 
Op 30 december 2022 organiseert het Zomerfeestbestuur een oliebollen-, klaverjas-, 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 vond 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 
 

Fitheidstest bij GAVAS Anloo 
Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Doe mee met de fitheidstest van GAVAS.  
GAVAS organiseert in samenwerking met Gemeente Aa en Hunze een open dag met fitheidstest en diverse 
clinics. Wanneer: zaterdag 11 februari 2023 van 10:00 uur tot 12:00 uur, Dorpshuis Anloo. 
Reserveer deze datum alvast. Vrije inloop en de koffie staat klaar.  

Voor vragen: gavasanloo@gmail.com 
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AED-training 2022 succesvol 
Een minimumleeftijd van 18 jaar wordt algemeen in Nederland gehanteerd voordat 
iemand als burgerhulpverlener kan worden ingezet Daar had onze jongste deelnemer van 
de AED-training geen boodschap aan: je kan de lesstof maar alvast geleerd hebben! En 
met succes ging deze dertienjarige 
student gecertificeerd huiswaarts. 
Er waren meer jongeren die zich de 

algemene veiligheid in Anloo aantrekken en besloten 
hadden zich aan te melden voor de AED-training. Dat feit 
is hoopvol en duidt erop dat ook onder de 
jongvolwassenen het besef leeft dat elke minuut telt als 
het gaat om de inzet van een AED. Al met al hebben op 
25 oktober en 1 november jl. ruim 25 vrijwilligers uit 
Anloo tijd vrijgemaakt om zich laten scholen door trainer 
Jaap Harttekamp. Een doorgewinterde docent is Jaap; hij 
traint diverse bedrijven en organisaties in het hele land 
op dit gebied.  
Vrijwel alle vrijwilligers hebben zich na ontvangst van het certificaat aangemeld bij hartslag.nu. Dit is de 
organisatie die na het bellen van 112 de alarmering op zich neemt en zorgt dat na een melding de taken 
over de AED-hulpverleners worden verdeeld. 
Die taak is een relatief korte: zorgen dat het slachtoffer de beste zorg krijgt voordat de 

ambulancemedewerkers het overnemen. Dit duurt in het gunstigste geval niet langer dan 
zes minuten. Maar wel heel essentiële minuten! 
Voor 2022 is de zorg rond de AED in het dorp even klaar. Het apparaat is operationeel en 
de burgerhulpverleners zijn opgeleid om de AED te bedienen.  
Rest het maandelijks controleren van de stand-by-batterij en de accu. Dat doen de leden 
van de Werkgroep AED die alle zorgen van de Vereniging Dorpsbelangen uit handen 

neemt.  
Voor 2023 staat een AED-sponsoractie op de agenda. Hoe die vorm krijgt is nog niet helder, maar dat het 
nodig is, is zeker. De scholing en het onderhoud/de vervanging kunnen namelijk niet zonder bijdragen van 
enthousiaste sponsoren. 
Heb je vragen over de AED, wil je sponseren of wil je een AED-cursus volgen, neem dan contact op via de 
mail: aeddorpsbelangenanloo@gmail.com. 
 
Met onze Oekraïners, in de Magnuskerk: een ánder kerstconcert… 

Alweer een aantal jaren verruilt het Speulkoelbestuur in december 
zijn openluchttheater voor De Magnuskerk. Kerstmis over grenzen 
heen is de leidraad voor een voorstelling met bijdragen van 
Musicians without Borders en een indringende kerstboodschap. Dit 
jaar op vrijdagavond 9 december.  
Een ánder kerstconcert, omdat we stil willen staan bij een groot 
contrast: in december zingen we schouder aan schouder over 
‘vrede op aarde’ – terwijl er overal oorlogen worden gevoerd en 
mensen op de vlucht zijn voor geweld en ellende. De voorstelling 
draait om die werkelijkheid: ontheemde medemensen op zoek 

naar veiligheid en geborgenheid. We proberen elk jaar weer vluchtelingen die zich in ons land bevinden, te 
betrekken bij deze activiteit. We hadden al eens een kinderkoor uit een asielzoekerscentrum en ook een 
internationaal vrouwenkoor, samengesteld uit diverse nationaliteiten, die elkaar in het zingen hebben 
gevonden. 
En dit jaar doen we dat, het ligt eigenlijk voor de hand, met ‘onze eigen’ Oekraïners, de mensen die door de 
gemeente Aa en Hunze zo gastvrij zijn opgevangen in Papenvoort. Onder het motto Muziek verbindt altijd 
en overal (Music without Borders) hebben we muzikale contacten gelegd. Oekraïense vluchtelingen zijn 
deze avond te gast en een aantal van hen levert zélf een muzikale bijdrage. 
 Het programma staat nog niet helemaal vast, maar in elk geval kunt u het volgende verwachten. 

• Violiste Caroline Babendererde en pianiste Diana Dali spelen samen een aantal (klassieke) composities. 
• Oekraïners leveren een muzikale bijdrage, in samenwerking met Caroline Babendererde en Diana Dali. 
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• Ook leden van het koor Femmes Cabales uit Peize doen mee. 
• De bekende Drentse schrijver Anne Doornbos vertelt een bijzonder kerstverhaal. 
• Er is een presentatie van beeldmateriaal, gemaakt door ‘onze’ Oekraïners. 
• Ter afsluiting is er een gezellig samenzijn in het koor van de Magnuskerk, met hapjes en drankjes, 

vooral uit Oekraïne. Buiten kan het koud zijn en de kerk wordt zuinig verwarmd, maar er is wél 
glühwein en warme chocolademelk. 

Deze avond biedt een mooie kans om in gesprek te komen met de Oekraïners. De meesten spreken geen 
Engels, maar Valentyna redt zich daar wel mee en zal graag helpen elkaar te begrijpen, voor wie geen 
Oekraïens of Russisch verstaat. Diana Dali (uit Georgië) spreekt wel Russisch en kan als tolk optreden; en er 
is een Nederlandstalige tolk aanwezig, 
Magnuskerk Anloo - vrijdag 9 december,19.30-21.00 uur - kerk open 19.00 uur. 
Vrij entree. Uw vrijwillige bijdrage komt ten goede aan de Oekraïense vluchtelingen in Papenvoort. 
Reserveren kan, maar is niet verplicht. Stuur een mailtje naar speulkoel@rondommagnus.nl en vermeld het 
gewenste aantal plaatsen, uw telefoonnummer en liefst ook uw adres. 
Meer informatie: www.rondommagnus.nl. 

 
Uitnodiging Kerstviering obs Anloo 
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, 
dorpsgenoten  en overige belangstellenden. 
Donderdag 22 december vieren de leerlingen 

van obs Anloo het Kerstfeest op school. De leerlingen genieten eerst 
van een heerlijk kerstdiner, waarna zij samen met het Popkoor Nice An’Loose een aantal mooie 
kerstliederen ten gehore zullen brengen. Voor deze bijzondere viering willen we u dan ook van harte 
uitnodigen. De Kerstviering in de Magnuskerk begint om 19.15 uur en eindigt om 19.45 uur.  
U komt toch ook?  
P.S. Vanwege de hoge energiekosten staat de thermostaat in de kerk een graadje lager. Houdt u daar 
alstublieft wel rekening mee?  
 
Agenda  
Wo 7 dec Bestuursvergadering Dorpsbelangen 
Do 8 dec Verspreiding enquête door studenten 
Vr 9 dec Kerstconcert in de Magnuskerk 
Di 13 dec Ophalen enquête door studenten 
Di 20 dec Kerstviering Vrouwen van Nu 
Vr 30 dec Oliebollen- klaverjas- sjoel- en rummikubavond 
Za 7 jan  Nieuwjaarsborrel Dorpshuis 
Do 26 jan Presentatie van het dorpsbelevingsonderzoek in het Dorpshuis 
Za 11 feb Gavas fitnesstest 

Kopij voor de volgende uitgave van het 
Dorpsnieuws inleveren uiterlijk donderdag  
29 december  via  

dorpsnieuwsanloo@gmail.com 
o.v.v. kopij Dorpsnieuws. De volgende 
uitgave verschijnt op donderdag 5 januari. 
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