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Anloo vergroent #11
duurzaamheidsinitiatief van mensen uit het dorp Anloo en de Magnuskerk

WORKSHOP KERAMIEKEN HUISZWALUWNEST

Voor wie het leuk vindt met
keramiek bezig te zijn...
Waar: Annerweg 17, bij Karin Elema
Wanneer: woensdag 3 april 14-16 uur
Deelname: gratis, vrijwillige bijdrage
voor onkosten is welkom, wel graag
aanmelden (t/m dinsdag 2 april)
karin@bbkk.demon.nl
RECYCLING OP DE MAGNUSFAIR: KLEDING,
MOBIELTJES, INKTCARTRIDGES

Hard gewerkt in de regen
tijdens NL Doet!
Tijdens NL Doet op 16 maart is er weer keihard gewerkt in de moestuin en de
zoemtuin. Ondanks de regen waren er veel vrolijke kinderen en volwassenen
enthousiast aan het werk. Er werd een hek geplaatst, gespit, bemest en -misschien wel het leukste- door de kinderen in modder en plassen gespetterd…
INSECTENHOTEL- De timmerclub bouwde

een insectenhotel. Het heeft verschillende
houten kamertjes die aan de voorkant
open zijn. De kinderen van OBS Anloo
zullen er binnenkort bundeltjes riet,
houten blokjes met gaten etc. in maken,
waar verschillende insecten in kunnen
wonen. In het midden van het hotel is een
heel speciaal kamertje met een deurtje,
alleen voor vlinders!
ZAAIEN! - Voor de moestuin hebben we

allerlei zaaigoed van lekkere groentes en
ook bloemen gekocht. In ‘gewone’ zakjes
zaadjes kunnen resten pesticiden en
een anti-schimmelmiddel zitten, die in
de groenteplanten terecht komen. Niet
alleen ongezond voor wie de groente
opeet, maar ook nog eens schadelijk voor
de bijen en andere bestuivers, die het
toch al moeilijk hebben. Daarom hebben
we biologische zaadjes aangeschaft.
Binnen in school waren de kinderen al
begonnen met zaaien. Op NL Doet is de
tuin klaargemaakt om buiten aan de slag
te gaan met zaaien.
13 April (10.00 tot 13.00 uur):
Stekjesmarkt van de Tuinclub Anloo,
met veel bij-& insectvriendelijke
planten voor je eigen tuin!!! Uiteraard
is er ook koﬃe, thee en koek.

Zaterdag 6 april tussen 10 en 14 uur
is het weer Magnusfair. Donderdag
en vrijdag eraan voorafgaand kunt
u spullen inbrengen tussen 14 en
18 uur. Tussen 12 en 14 uur is er ’s
zaterdags gelegenheid gebruikte kleding in te leveren voor een goed doel:
Sams kledingactie.
Nieuw is dit jaar de mogelijkheid om
ook gebruikte inktcartridges en mobieltjes in te leveren. Goed voor het
milieu én voor een ander goed doel:
de Alafaya foundation, een kindertehuis in Ghana.

groen in het
kort...
GROENE MAGNUSKERK INSPIREERT…

Op 13 maart mocht de Magnuskerk
een interactieve presentatie en lezing
houden in de kerk in Borger, die ook
Groene kerk wil worden. Eerder was
er al contact met de kerk van Rolde
en komende week volgt een gesprek
met de kerk van Eelde-Paterswolde.
SPEUR DE ENERGIESLURPER

Er is inmiddels een aardige groep
deelnemers. Het duurde even voor
we aan de beurt waren om de koﬀers
met meetapparatuur te lenen. De positieve kant daarvan is, dat er ook elders veel belangstelling voor de actie
is (in Westlaren deden bijvoorbeeld
al 54 huishoudens mee!) én dat je je
nog net -tot 2 april- kunt aanmelden
als je alsnog wilt meedoen (via gjmscholtens@gmail.com). Inmiddels
gaat het project van start. De deelnemers hebben een mail gekregen over
de verdere opzet.

Natuurvriendelijke
erﬁnrichting
In Drenthe liggen veel kansen voor het
vergroten van de biodiversiteit. Particulieren kunnen helpen door erven op
een natuurlijke wijze in te richten, met
planten die hier van oorsprong voorkomen en met aandacht voor voedsel
en nestgelegenheid voor bijzondere
diersoorten. In de ervenprojecten van
Landschapsbeheer Drenthe krijgen
deelnemers praktische adviezen over
de inrichting en het onderhoud van
ecologisch waardevolle en streekeigen
erven. Het project is bedoeld voor
inwoners met ongeveer 0,5 tot 5 hectare
grond. Als er voldoende belangstelling is, zouden we ons er in Anloo voor
kunnen aanmelden, want al onze erven
en tuinen samen vormen een behoorlijk
groot (natuur-)gebied! Zie ook de website van Landschapsbeheer Drenthe.

Ideeën gevraagd!
Heeft u ideeën of wensen voor
onderwerpen waar we met Anloo
vergroent mee aan de slag kunnen, of
waar u zelf mee bezig wilt? Zoals...

Zwaluwspeurders gezocht; beginnend of gevorderd
Waar of er in Anloo al zwaluwen zitten en met hoeveel ze nog zijn, willen we
deze zomer uitzoeken. Nesten van huis- en boerenzwaluwen kun je makkelijk
vinden en tellen. Als je ze bij huis hebt, wil je het het dan aan ons doorgeven?
Gierzwaluwnesten vinden is lastiger. Uitstekende strootjes of veertjes onder
een dakpan zijn vaak van een mus of spreeuw. Er is maar één manier: de
plaatsen tellen en vastleggen waar je een gierzwaluw onder een dakpan of
een spleet ziet verdwijnen. Maar de vogels blijven soms lang weg, verschijnen
plotseling met hoge snelheid en zijn onder een dakpan verdwenen voor je het
in de gaten hebt. Kortom, een klusje dat geduld, oog voor de zwaluwen en
speurzin vraagt. Iets voor (jo)u? Mail Henry: holthinrichs@home.nl

huiszwaluw

Huisvesting voor startende
gierzwaluwen in de toren...

Gierzwaluwen zijn 24 uur per dag in de lucht, behalve om jongen groot te
brengen. ‘Natuurlijke’ nestholtes in gebouwen zijn er steeds minder. Regelmatig sterven zwaluwkolonies dan ook uit, bijvoorbeeld doordat een pannendak
- een inspirerende spreker?
gerenoveerd wordt. In Anloo willen we op proef twee nestkasten in de kerktoren
- een workshop natuurlijke cosmetica aanleggen, los van het gebouw en van buitenaf onzichtbaar. Ook wordt het zo geof wasmiddelen?
plaatst dat vogels die er al wonen (kerkuilen en kauwen) er geen last van hebben.
- een ‘blikvanger’ bij het ﬁetspad aan
de Annerweg?
- praktische tips of productinfo?
- inspiratiesessies duurzaam leven?
In Drenthe zit veel zand in de grond, waardoor nesten van huiszwaluwen bij droogU doet ons een groot plezier als u het ons te gemakkelijk uit elkaar vallen. Met kunstnesten kun je ze helpen. Ze broeden liefst
laat weten! (meykebeekman@yahoo.com ) tegen een witte achtergrond (dat is koeler) en met meerdere tegelijk, want ze leven
in kolonies. Haal bestaande nesten niet weg, de zwaluwen zijn bedreigde en beschermde diertjes. Tegen overlast van vogelpoep helpt een plankje onder het nest.
we zijn kern
met pit! bekijk
HANG HUISZWALUWHUIZEN OP
ons ﬁlmpje op
Kunstnesten zijn bijvoorbeeld te koop via de webshop van Vogelbescherming
anloovergroent.nl
Nederland of tuinadvies.nl, ze kosten ca. 10 euro. Huiszwaluwnesten hebben
Stichting Anloo vergroent inspireert
een invliegopening (naar links of naar rechts gericht), van boven zijn ze dicht
tot duurzaamheid in hart en handen
of komen ze tegen een overstekende dakrand te hangen.
binnen de Magnuskerk en het dorp
Anloo door activiteiten op het vlak
Is je huis (of schuur) geschikt voor huiszwaluwnesten?
van biodiversiteit & natuur/ energie & - Er is een plek op het noorden of oosten om één of meer nesten op te hanklimaat/ bezinning & bewustwording /
gen, niet al te laag boven de grond. Zuid en west zijn te warm!
faire footprint
- Onder een dakrand is handig, maar hoeft niet.
- Niet recht boven je terras of voordeur, want er valt wel eens wat vogelpoep
contact: meykebeekman@yahoo.com
naar beneden (al kun je dat tegengaan met een plankje onder het nest).
- Als er al nesten in de buurt zijn (of er eerder waren) is dat gunstig.
- Hang het nest niet in de buurt van klimop of te dicht op bomen.

...en huiszwaluwen in de nesten?

