Anloo vergroent

Anloo vergroent is een initiatief van mensen uit het dorp Anloo en de Magnuskerk. Samen willen we in kleine stapjes aan duurzaamheid werken.

Anloo steeds duurzamer

Anloo heeft veel om trots op te zijn: een mooi dorp in een prachtig groen
landschap, de Magnuskerk, de Etstoel, de vernieuwde Speulkoel, bijzondere
activiteiten op en na school bij OBS Anloo…
Daaraan hopen wij -een initiatiefgroep* vanuit het dorp en de Magnuskerk- de komende tijd nog iets
bijzonders toe te voegen, samen met
inwoners en kerkmensen. Ons idee is,
samen te zoeken naar duurzame stapjes
die voor iedereen binnen bereik liggen.
Daarbij willen we zorgen dat er een
blijvend groen geluid gaat rondzingen
in de kerk en in Anloo, bijvoorbeeld via
het digitale dorpsnieuws en de websites van dorp en kerk. Door ervaring
en kennis te delen, kunnen we elkaar
inspireren. Want duurzaam doen is gemakkelijker als je weet dat mensen om
je heen er ook mee bezig zijn. Tenslotte
zetten we regelmatig een project(-je) op
poten, dat een extra impuls geeft aan
het geleidelijk vergroenen van Anloo.
We hebben voor onze plannen de
instemming van Dorpsbelangen en de
kerkenraad van de Magnuskerk.
We doen mee aan de wedstijd ‘duurzaamste dorp van Aa en Hunze’ en hopen natuurlijk dat het ons samen gaat
lukken de prijs in de wacht te slepen!
*Antheunis Janse, Meyke Beekman,
Bert Huisman en Karin Elema

dit gebeurt er al...
Het dorpsnieuws Anloo is sinds deze
zomer digitaal
De Magnuskerk is al een poos Fair
Trade kerk (zaken zoals papier, koffie,
thee, koekjes, avondmaalswijn, kerstattenties voor ouderen worden bewust
ingekocht)
De Magnuskerk heeft energiezuinige
verlichting
Veel huizen hebben zonnepanelen,
sommige ook een warmtepomp met
bodemopslag
Op Magnusfair en Boeldag krijgen
afgedankte spullen een nieuw leven
Het Warmejashuis is een duurzaam
verbouwde bungalow uit de jaren
zestig.
Er rijden enkele elektrische auto’s
Er zijn huishoudens zonder auto, of
met één auto in plaats van meerdere,
die dus veel fietsen en het OV gebruiken
Henk en Bea Tiems doen een proef met
duurzame maisteelt
Verschillende families eten vrijwel of
helemaal vegetarisch

De Tuinclub Anloo heeft bij de biologische bloembollenactie een grote
hoeveelheid bollen besteld. Volgend voorjaar fleuren ze de ingangen van het
dorp richting Annen en Gasteren op. Met dat gebaar verwelkomen ze niet
alleen gasten van Anloo, maar ook bijen en andere nuttige insecten.

Groene kerk in
een groen dorp

De Magnuskerk is al jaren fair trade kerk
en sinds deze zomer ook groene kerk (zie
www.groenekerken.nl). Dat betekent dat
de kerk telkens nieuwe passende stapjes
in de duurzame richting gaat zetten. De
eerste stap is al gedaan: het aanbrengen
van energiezuinige verlichting. De kerk
wil graag kijken in hoeverre ze samen
met het dorp Anloo kan ‘vergroenen’,
want samen sta je sterker. De eerste
stapjes zijn inmiddels samen met Anloërs gezet met het opzetten van een
bloembollenactie en een weekend met
een groen randje.

3, 4 en 5 november
weekend met een
groen randje,
doe mee!!!
Het eerste weekend van november
staat bol van allerlei groene activiteiten waar je van harte welkom bent.
Kom borrelen en soepen proeven,
luister wat Henk Tiems en wethouder
Co Lambert aan duurzaamheid doen,
kom kijken in een duurzaam huis of
ga aan de slag in de natuur. Op de
volgende pagina staat het volledige
programma.

Biologische bloembollen zijn in trek
In de gangbare bloembollenteelt gaat veel vergif om. Zo veel, dat bijen van de
bloemen vaak ziek worden of zelfs sterven. Om Anloo nog mooier en duurzamer
te maken, zijn er door veel Anloërs biologische bloembollen besteld. Op vrijdag
3 november tussen 18.30 en 19.00 staan ze klaar onder de toren van de Magnuskerk. Op zondag 5 november na kerkdienst en koffie gaat een aantal bollen alvast
Duurzame huizenroute in Anloo
de grond in, klaar om te vergroenen!

Weekend met een groen randje: 3, 4 en 5 november 2017
vrijdag 3 november
18.30 – 19.00 uur Uitgifte van de bestelde biologische bloembollen (graag gepast betalen) en maandelijkse inzameling
voor de Voedselbank onder de toren van de Magnuskerk
zaterdag 4 november
9 -12 u
Natuurwerkdag bij het Speulkoelbos. We nemen vooral de beplanting langs het zandpad aan de zuidkant
onder handen. Er is werk voor ongeveer 15 mensen. Voor gereedschappen en dergelijke zorgen wij, en
natuurlijk ook voor koffie met koek! Na afloop staat er voor de deelnemers lekkere soep klaar.
Opgeven bij Gerard Scholtens (gjmscholtens@gmail.com) of Klaas Brinkman (janniewilms@gmail.com)
10 u, 12 u:
Het ‘Warmejashuis’ van familie Bakker-Elema aan Annerweg 17 doet mee aan de Duurzame huizenroute:
om 10 en 12 uur is het open voor bezichtiging en uitleg. Het huis is een duurzaam gebouwde omhulling
om / over een bungalowtje uit de jaren ’60. Meer info/aanmelden via de site (duurzamehuizenroute.nl).
12.30 u
Lunchlezing over duurzaam bouwen door Karin Elema in het Warmejashuis, Annerweg 17.
Neem zelf brood mee, iets te drinken staat klaar. Vanwege beperkte ruimte graag even aanmelden via
e-mail: karin@bbkk.demon.nl. De lezing is ook geschikt voor geïnteresseerde kinderen (9+).
18 -20 u
Avondprogramma met vegetarische soepenproeverij en groene borrelpraatjes
18 u
Inloop in de Magnuskerk; wijn, bier en een sapje staan gereed
18.15 u
- Welkomstwoordje door de initiatiefgroep Anloo Vergroent
- Wethouder Co Lambert vertelt over duurzaamheid in de gemeente Aa en Hunze
18.30 u
Vegetarische soepenproeverij, ingeleid met een muzikaal moment door een gelegenheidsensemble
19 u
Duurzame doeners doen kort hun verhaal, waaronder:
- Henk Tiems over duurzame maisteelt,
deelname aan de soepen- Elsje en Pim Zaalberg over vegetarisch eten,
proeverij en borrel is gratis;
- Meyke Beekman over duurzame lifestyle
aanmelden is wenselijk, maar niet nodig;
- ....
een vrijwillige bijdrage voor de
onkosten is welkom
zondag 5 november
Voor 10 uur
Mogelijkheid voedsel voor de Voedselbank te brengen
10 uur
Feestelijke oogstdienst met een rijk versierde oogsttafel en cantorij Cantazet.
Aandacht voor spirituele kanten van duurzaamheid. Thema: beheren of beheersen?
Na de dienst:
Koffiedrinken en planten van biologische bollen

Plannen voor 2018
Hieronder staan een paar richtingen
waarin we denken voor de activiteiten voor het komende jaar. We willen
daarbij zo veel mogelijk aansluiten
bij wat er in Anloo en de Magnuskerk
leeft. Heb je ideeën of suggesties, laat
het ons dus weten!
Duurzaam bosbeheer De Speulkoel
De Speulkoel is een klein bosperceel
aan de Bosweg in Anloo van de diaconie van de Magnuskerk. Voor veel

Anloërs is het een bekend deel van een
dagelijks ommetje. Sinds enige tijd is
er weer een openluchttheater. Er is een
inhaalslag nodig qua onderhoud en
we gaan onderzoeken hoe we dat zo
duurzaam mogelijk kunnen doen. Ook
kijken we of de aanplant gevarieerder
en meer inheems kan, zodat er meer
diersoorten kunnen leven.
Challenge: 40 dagen GGG-eten!
Uitwisselen van favoriete GGG-recepten (groen, gezond, goedkoop). We
koken er een paar en eten er samen

met belangstellenden van. Wie dat
wil, kan tijdens de actie thuis 40 dagen
GGG-eten.
Lezing
Een lezing door een inspirerende
‘groene’ bekendheid
‘Dit-doen-we-al’
Een rubriek in dorpsnieuws en kerkblad, waarin telkens iemand anders
inspirerende tips geeft naar aanleiding
van wat hij/zij zelf al doet.
En misschien...
Een facebookgroep? Een dorpstuin?

