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Vereniging Dorpsbelangen Anloo 
Dorpsbelevingsonderzoek door studenten Van Hall Larenstein 
Begin december 2022 hebben zes studenten interviews gehouden en enquêtes verspreid voor het 
Dorpsbelevingsonderzoek. De respons op de enquête is 75%, de studenten zijn hier blij mee. Zij maken een 
rapport van de verkregen informatie en presenteren dit aan het dorp. U bent van harte uitgenodigd om dit 
bij te wonen op donderdag 26 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis. 
Contact met de gemeente over verkeersaangelegenheden 
Vanuit Dorpsbelangen is afgelopen jaar contact opgenomen met de gemeente Aa en Hunze over verkeer in 
het dorp na een inventarisatie via het Dorpsnieuws. In tegenstelling tot de informatie over het dorps-
belevingsonderzoek is er helaas geen enthousiaste tekst op te stellen over dit onderwerp. Wisselingen van 
medewerkers, vacatures en langdurige ziekte van personeel op de verantwoordelijke afdeling, veroorzaken 
steeds vertraging in de terugrapportage van de gemeente. Met regelmaat zoeken we contact. We houden u 
op de hoogte. 
 
Het overzicht van data voor komend jaar is: 
 
Woensdag 11 januari Bestuursvergadering 

Woensdag 8 februari Bestuursvergadering 

Woensdag 8 maart Bestuursvergadering 

Donderdag 23 maart Algemene vergadering 

Woensdag 12 april Bestuursvergadering 

Woensdag 10 mei Bestuursvergadering 

Woensdag 14 juni Bestuursvergadering 

Woensdag 13 september Bestuursvergadering 

Woensdag 11 oktober Bestuursvergadering 

Donderdag 2 november Groot bestuur 

Woensdag 15 november Bestuursvergadering 

Woensdag 13 december Bestuursvergadering  

 
 
Vrouwen van Nu afdeling Anloo 
Website: vrouwenvannu.nl/anloo   Email adres: vvnanloo@gmail.com 
Onze eerst volgende bijeenkomst is op dinsdag 17 januari a.s. in het Dorpshuis. 
Wij houden dan onze jaarvergadering, Henk Muller komt vertellen over de historische vereniging. 
We hebben een verkiezing: Arendje de Jonge is aftredend, Anita van Liefland heeft zich kandidaat gesteld. 
Tegenkandidaten kunnen zich een uur voor aanvang melden bij het bestuur. 
Wij beginnen om 19.45 uur. Voor koffie schenken en aankleden van de zaal worden de dames 
Anneke Houtsma, Fenna Hendriks en Jantje Stokker om 16.00 uur verwacht. 
Het bestuur 
 
 
 
Oud papier 

Dorpsnieuws Anloo 

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


Maandag 16 januari halen de ouders van OBS Anloo weer oud papier op. Het verzoek is zoals altijd dit voor 
half vijf in hanteerbare dozen bij de weg te zetten. 
 
FITHEIDSTEST 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  
Za 7 jan  Nieuwjaarsborrel Dorpshuis 
Wo 12 jan Bestuursvergadering Dorpsbelangen 
Ma 16 jan Oud papier 
Di 17 jan Bijeenkomst Vrouwen van Nu 
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  
26 januari  via  

dorpsnieuwsanloo@gmail.com 
o.v.v. kopij Dorpsnieuws. De volgende 
uitgave verschijnt op donderdag 2 
februari. 
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