
Anloo vergroent

Het dorpsnieuws Anloo is sinds deze 
zomer digitaal
De Magnuskerk is al een poos Fair 
Trade kerk (zaken zoals papier, kof-
fi e, 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 fi etsen en het OV gebrui-
ken
Henk en Bea Tiems doen een proef 
met duurzame maisteelt 
Verschillende families eten vrijwel of 
helemaal vegetarisch

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…

Anloo steeds duurzamer

Daaraan hopen wij -een initiatief-
groep* vanuit het dorp en de Mag-
nuskerk- 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 web-
sites van dorp en kerk. Door ervaring 
en kennis te delen, kunnen we elkaar 
inspireren. Er gebeurt al van alles, 
maar we weten het vaak niet van elkaar. 
Duurzaam doen wordt 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 gelei-
delijk vergroenen van Anloo. 
We hebben onze plannen aangemeld 
voor de wedstijd ‘duurzaamste dorp 
van Aa en Hunze’ en hopen natuurlijk 
dat het ons samen lukt de prijs in de 
wacht te slepen!

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. Op de 
volgende bezint de kerk zich nog. Ze wil 
graag kijken in hoeverre ze samen met 
het dorp Anloo kan ‘vergroenen’, want 
samen sta je sterker. Het zou prachtig 
zijn als duurzaamheid steeds meer gaat 
rondzingen in dorp en kerk, in denken 
en doen. De wedstrijd duurzaamste dorp 
van Aa en Hunze, georganiseerd door 
de gemeente Aa en Hunze, is een extra 
uitdaging om de ideeën verder uit te 
werken.

Groene kerk in 
een groen dorp

Op pagina 2:
bloembollenactie ,
weekend met een 
groen randje 3, 4 en 5 
november
& plannen voor 2018
Waarom biologische bollen? 
Doe mee, net als de Tuinclub, Vrouwen 
van Nu en de Magnuskerk...

- Binnenkijken in een duurzaam huis
- Aan de slag in de natuur
- Borrel met soepenproeverij
- Henk Tiems en anderen vertellen wat 
ze zelf al aan duurzaamheid doen...

dit gebeurt er al...

*Antheunis Janse, Meyke Beekman, 
Bert Huisman en Karin Elema 

De Tuinclub Anloo heeft  al een grote hoeveelheid biologische bloembollen 
besteld. Volgend voorjaar fl euren ze de ingangen van het dorp richting An-
nen en Gasteren op. Met dat gebaar verwelkomen ze niet alleen gasten van 
Anloo, maar ook bijen en andere nuttige insecten. Zie pagina 2!

,

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


