van sinterklaas ontvingen we
deze aanmoediging:
Ik heb een groen visioen
van een groen legioen
met groene pieten en een groene Sint,
die heel Nederland verbindt
en ieder weet te stimuleren
om het goede groene leven te proberen.
Niet te geloven, de kerk loopt voorop
en zet de Sint een groene mijter op.
Weg met vrees voor roe of straf:
Sint heeft nu een groene staf
en leidt ons met zijn groene hand
Impressie weekeind met een groen randje. Boven: een panel van duurzame doeners
naar een duurzaam Nederland.
bij de oogsttafel in de Magnsukerk. Onder: Natuurwerkdag bij het Speulkoelbos.
Een uitgebreid fotoverslag vind je via anloo-info/verenigingen/anloo vergroent.
bron: kerk&milieu
een praktisch aan de slag. Zo is er een
gunstige zonnelening, waarmee de
aanleg van zonnepanelen meteen vanaf
het begin renderend is. Wat je maandelijks bespaart aan elektriciteit is meer
(vervolg van pag. 1)
dan wat je aan aflossing kwijt bent.
Op vrijdagavond gonsde het onder de
toren al van activiteit. Maar liefst 1530 Ook of juist geschikt voor mensen met
gifvrije bloembollen werden afgehaald. een smalle beurs! ! (voor meer info zie
www.drentsenergieloket.nl
Regelmatig ontstond er een wachtrij,
en www.energiesubsidiewijzer.nl).
waar leuke gesprekjes opbloeiden.
Intussen kwamen veel levensmiddelen De oogstdienst met Cantazet rondom
voor de voedselbank binnen (waarvoor de rijk versierde tafel vormde een
mooie afsluiting van het geheel. Na afhartelijk dank!).
Op zaterdag trokken zowel de Natuur- loop trok de Tuinclub Anloo met kerkgangers naar buiten om de bloembollen
werkdag bij het Speulkoelbos als het
duurzaam open huis veel meer deelne- te planten. Zo eindigde een weekeinde
mers dan verwacht. Ook ’s avonds was vol inspiratie, bijzondere momenten en
mooie ontmoetingen met een belofte
er een goede opkomst voor de borrel,
voor het komende voorjaar.
soepenproeverij en presentaties van
De eerste stappen zijn gezet. We zijn
duurzame doeners. Wethouder Co
enorm blij met de inzet en betrokkenLambert vertelde wat de gemeente Aa
en Hunze zoal aan duurzaamheid doet, heid van zo veel mensen (en natuurlijk
èn wat er volgens hem nog wel wat be- ook wel een beetje trots…). Zoals je
verderop kunt lezen, zijn we alweer
ter kan. Ook ontdekten we dat hij een
groen stokpaard heeft: het bevorderen druk bezig met de volgende stappen,
van kraanwater in plaats van water uit waaronder een opvolger van het weekend met een groen randje. We hopen
wegwerpflesjes.
dat het opnieuw -zeer- goed wordt.
Met een paar goede tips kun je met-

terugblik weekend
met een groen randje

Wethouder Lambert promoot kraanwater in plaats van flesjes, en niet zomaar...
Kraanwater in Aa en Hunze is van
enorm goede kwaliteit en niet duur. Zelf
een herbruikbare fles vullen vraagt ca.
500 keer minder CO2 -uitstoot door
transport en productie van de flesjes en
tot 2000 keer minder geld! Zie bijvoorbeeld www.greenevelien.com

website-tip:
www.milieucentraal.nl is een prima
startpunt voor wie zich op duurzaamheid wil oriënteren. Je vindt er veel
achtergrondinformatie en fabels en
onzinpraatjes op het gebied van duurzaamheid worden er ontmaskerd.
Ook heel inspirerend: voorbeelden
van wat mensen elders zoal doen.

Anloo vergroent
een initiatief van mensen uit het dorp Anloo en de Magnuskerk om samen in kleine stapjes aan duurzaamheid te werken

Anloo dol op gifvrije bol

geslaagd weekend
met een groen randje
Het was goed. Het was zeer goed.
Tijdens de oogstdienst op 5 november
klonk dit refrein van het scheppingsverhaal. Het paste bij het weekend met
een groen randje; terugblikkend zijn we
méér dan tevreden!
lees verder op pagina 2...

een gifvrije
moestuin...

Anloo verkleurt! Met elkaar hebben we de ongelofelijke hoeveelheid van ruim 1900
gifvrije bloembollen aangeschaft! Dames van de Tuinclub van Vrouwen van Nu en
leden van de Magnuskerk hebben een groot deel van de bollen al geplant. Volgend
voorjaar fleuren die het gras rondom de kerk en alle ingangen van het dorp op.
Daarmee verwelkomen ze niet alleen gasten van Anloo, maar ook bijen en andere
nuttige insecten. Actie gemist? Volgend najaar komt er een nieuwe ronde!

... is een onderwerp dat bij veel mensen
leeft. Het staat dan ook centraal in het
volgende nummer van Anloo vergroent. Kun je anderen iets leren over
gifvrij moestuinieren, heb je tips of wil
je er juist meer over weten, misschien
zelfs samen met anderen tuinieren?
Mail ons: Karin Elema: karin@bbkk.
demon.nl en Meyke Beekman: meykebeekman@yahoo.com (ook andere
vragen & tips zijn welkom!)

Groengerand weekend smaakt naar meer...
Met het Weekend met een groen randje
en de biologische bloembollen-actie
heeft het nieuwe initiatief ‘Anloo vergroent!’ een vliegende start gemaakt.
Op de website van anloo-info vind je
via verenigingen/anloo vergroent een
fotoreportage van de verschillende activiteiten. Tijdens het weekend hebben
we ideeën en suggesties verzameld en
dat heeft het volgende opgeleverd:
Top 3:
- Energiebesparing/ duurzame energie
- Doorgaan! Meedoen! Vaker dit
soort bijeenkomsten!
- Moestuin (bij school?)

- Ecologische bouw in bestaande
boerderij
- Elkaar en andere dorpen en kerken
inspireren/ samenwerken/ ideeënbus in de kerk en dorpshuis
- Minder bestrate tuinen
- Greenwheels op de kerkbrink
- Ecologische bermen
- Minder hard rijden in het dorp
- Op groene partij stemmen
- Voedselbos
- Sensoren op lantaarnpalen

Genoeg inspiratie om op voort te borduren! Wat we vanuit Anloo vergroent
voor ons zien als vervolg, is om telkens
rondom een centraal thema activiteiten te organiseren. Thema’s die we als
eerste willen oppakken zijn duurzame
En verder:
energie/ energiebesparing en een
- Geen chemische bestrijdingsmiddemoestuin in het dorp. Verder gaan we
len gebruiken
door met de plannen om het Speul- Duurzaam consumeren (minder
verpakking, minder voedselverspil- koelbos, dat verjongd moet worden,
ling, biologische groenten, vleesver- om te vormen tot een natuurlijker bos
met veel inheemse (=diervriendelijke)
vangers, bewust kleding kopen)

soorten.
Over de gekozen thema’s willen we
ervaringen delen, een bijeenkomst
houden, ondersteunende informatie
verzamelen (goede websites, mogelijkheden voor subsidie en fondsen),
interviews houden met ervaringsdeskundigen uit het dorp, excursies naar
inspirerende initiatieven die al lopen,
tips van dorpsbewoners delen, en
samenwerken met anderen. Mensen
die er concreet mee aan de slag willen,
kunnen er met elkaar verder mee gaan.
Onze toekomstdroom is, dat in Anloo elke inwoner zelf de eigen energie
duurzaam opwekt en dat er een dorpsmoestuin is.
Ook willen we speciale acties organiseren, zoals bijvoorbeeld de uitdaging
aangaan om 40 dagen vegetarisch te
koken of zo min mogelijk afval te produceren. En ook het duurzaamheidsweekend is voor herhaling vatbaar!
Meedoen, of tips/ideeën? Mail ons!

