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Anloo vergroent #10
een initiatief van mensen uit het dorp Anloo en de Magnuskerk om samen in kleine stapjes aan duurzaamheid te werken

Anloo vergroent winnend
project Kern met Pit!

Karin en Janny met de trofee voor deelname en voor het winnende project Kern
met Pit 2018 Drenthe. Wethouder Henk Heijerman en Commissaris van de
koning Jette Klijnsma vieren het feest mee.
Assen, 19 januari 2019- Het was
enorm spannend en ook totaal onverwacht. Van tevoren vroegen we ons
zelfs heel even af of we ons gestelde
doel wel binnen een jaar bereikt hadden. Duurzaamheid is een zaak van
lange adem, in een jaar kom je niet zo
heel ver… Die zorg bleek onterecht, uit
handen van commissaris van de koning
mevrouw Jette Klijnsma ontvingen we
net als de andere twaalf deelnemers
het Kern met Pit predikaat 2018 en een
cheque van duizend euro.
Daarna volgde de aankondiging van
de provinciale winnaar, die voor de
helft bepaald wordt door stemmen via
internet en voor de andere helft door
de jury. Op dat moment werd het echt
spannend… Tot onze grote verrassing
stonden we in de top drie van projecten
waarop het meest gestemd is. Alleen
al daarmee zijn we blij; zoveel support
van mensen via internet! We zijn jullie

allemaal enorm dankbaar voor die
steun. De jury had daarmee een zware
dobber aan het kiezen van de uiteindelijke winnaar, alle drie waren ze heel
goed! Uiteindelijk viel de keus op Anloo vergroent, een prachtige verrassing
die we niet hadden zien aankomen. De
jury waardeerde onder andere onze
presentatie en het feit dat we heel breed
met duurzaamheid bezig zijn.
Op 30 maart mogen we ons in Amersfoort presenteren op het ‘We doen het
samen festival’. Daar dingen we dan
mee naar de landelijke hoofdprijs, de
Gouden Pit. Ook daarvoor zijn de
stemmen via internet weer voor de
helft bepalend. Mogen we weer op
jullie steun rekenen? Het zou geweldig
zijn als we op deze manier Anloo en
de Magnuskerk, Drenthe en duurzaamheid in de schijnwerpers kunnen
zetten.
P.2: VERDERE GROENE STAPPEN...

Wat is Kern met Pit?
Kern met Pit daagt mensen uit
it om
hun droom voor de buurt binnen een
jaar te realiseren. Het kan om allerlei
ideeën gaan, als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls
geeft. Aan de Drentse editie 2018
deden bijvoorbeeld projecten als een
onderduikersmuseum, low budget
muzieklessen voor kinderen en een
opvoering van The Passion mee.
Iedereen kan zich inschrijven, maar er
gaat wel een selectie aan vooraf. Het
hele jaar staat de organisatie voor de
deelnemers klaar met tips, advies en
netwerkcontacten. Daarnaast kun je
gratis meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten. Je ontvangt
het predicaat Kern met Pit en 1.000
euro voor het project als je buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond.
Stemmen voor de Gouden Pit
Op 30 maart mogen we door naar de
landelijke finale tijdens het We Doen
het samen! Festival. Ook daarvoor kan
er van 8 tot 28 maart op www.kernmetpit.nl gestemd worden. Mogen we
weer op jullie rekenen? Alvast dank!
Heb je zin om 30 maart met ons mee
te gaan? Laat het ons weten!
Het We Doen het samen! Festival
betekent gezelligheid, praktische tips,
inzichten en financiële mogelijkheden
voor je project of initiatief. Met workshops, Het Buurtplein, De Academie
van de Straat, het DOENlab en natuurlijk de uitreiking van Kern met Pit
en Donatie op Locatie.
30 maart 2019 , 10.00 – 17.00 uur
Prodentfabriek Amersfoort. Het
programma voor 30 maart 2019 staat
begin februari online!

Met kleine stappen maken we samen grote sprongen!
Als 1 persoon vier minuten per dag
korter doucht, dan bespaart hij of
zij daarmee gemiddeld ruim 15.000
liter water en 90 m3 gas, oftewel
ongeveer 80 euro per jaar (bron:
milieucentraal). Wat als 10.000
mensen dit doen? Dan wordt er per
jaar maar liefst 150.000.000 liter
water bespaard, 900.000 m3 gas en
dus ongeveer 800.000 euro.

10.000 duurzame huishoudens!
Samen met inwoners en ondernemers wil Provincie Drenthe energieneutraal
zijn in 2035. Energieneutraal betekent dat we evenveel energie opwekken
als dat we gebruiken. Met het project 10.000 huishoudens (uitgevoerd door
de Hanzehogeschool Groningen) gaan we inwoners helpen om het energiegebruik te verminderen en te verduurzamen. Kleine acties hebben niet veel
effect als je het alleen doet, maar als 10.000 huishoudens meedoen maken we
grote stappen.
Voor het project 10.000 Duurzame Huishoudens maken we gebruik van de actie ‘Speur de Energieslurper’. Tijdens deze actie ga je op zoek naar de grootste
energieslurper in je woning. Je mag gratis gebruik maken van energiestekkers,
waarmee je op eenvoudige wijze het energieverbruik van verschillende apparaten in je huis kunt meten.

Verdere groene
stappen…
Tussen alle feestvreugde door gaan we
natuurlijk gewoon door met onze activiteiten. Voor een deel zijn dat ‘oude
bekenden’ zoals de dorps-school-moestuin en 40 x vegetarisch. Daarnaast
zetten we een paar nieuwe acties op:
we openen de jacht op energieslurpers
en gaan bezig met zwaluwen in Anloo.
Ook willen we onderzoeken of er in
Anloo mogelijkheden zijn om biogas
uit rioolwater te halen. Daarvoor gaan
we onder andere op bezoek in Ansen,
waar ze met de coöperatie ‘Energiekansen’ al een heel eind gevorderd zijn. In
Ansen willen ze in 2020 energieneutraal zijn. Voor Anloo is dat wel erg
kort dag, maar ook ons lijkt het een
goed idee om te verkennen of en hoe
we op termijn als dorp energieneutraal
kunnen worden. In de Magnuskerk
wordt momenteel onderzocht hoe het
energiegebruik gehalveerd kan worden. Tenslotte willen we graag een heel
goede ‘groene’ spreker (v/m) in Anloo
uitnodigen. Je hoort nog wie, waar en
wanneer…

Stichting Anloo vergroent inspireert
tot duurzaamheid in hart en handen van mensen in de Magnuskerk
en het dorp Anloo door activiteiten
op het vlak van biodiversiteit & natuur/ energie & klimaat/ bezinning
& bewustwording / faire footprint
contact: meykebeekman@yahoo.com

Energieslurpers speuren in Anloo?
Anloo vergroent wil graag aansluiten
bij de actie ‘Speur de Energieslurper’
van de provincie Drenthe. Het zou toch
mooi zijn als een flink aantal van die
tienduizend duurzame Drentse huishoudens bij ons in het dorp woont…
Het start met het invullen van een
vragenlijst. Vervolgens word je ingedeeld in een groepje van zeven of acht
dorpsgenoten die ook meedoen. Je
krijgt bericht wanneer je het koffertje
met de energiestekkers kunt verwachten. Die kun je vervolgens een paar
dagen gebruiken, waarna je het koffertje doorgeeft aan een ander. Nadat het
koffertje bij alle deelnemers is geweest
(na maximaal een maand), ontvang je
een mail met daarin het verzoek om de
tweede vragenlijst in te vullen.
Ook is er een afsluitende bijeenkomst
waar de resultaten met elkaar worden

besproken en waar je advies kunt krijgen hoe je de energieslurpers kunt gaan
bestrijden. De actie wordt opgevolgd
door een aanbod om energiebesparende maatregel(en) te nemen.
Energieslurpers speuren in het kort:
- Aanmelden: gjmscholtens@gmail.
com (voor 25 februari)
- Eerste vragenlijst en indeling in
groepje(s)
- Koffertje gebruiken en doorgeven
- Tweede vragenlijst
- Afsluitende bijeenkomst en advies

Meedoen?
Mail (voor 25 februari) naar
Gerard Scholtens: gjmscholtens@
gmail.com (uiteraard kunnen ook
leden van de Magnuskerk en andere
belangstellenden meedoen…)

Gierzwaluwen in Anloo

OPEN EETTAFEL

Voor het eten van minder of geen
vlees zijn allerlei goede redenen,
Je ziet ze altijd pijlsnel voorbij scheren vliegen ze honderden kilometers ver
bijvoorbeeld het klimaat, dierenwelzijn,
in groepjes tussen daken met een hoog om insecten te vangen in Duitsland,
gezondheid en het beslag op tropisch
gierende geluid. Met hun kort torpeEngeland of Frankrijk.
regenwoud door teelt van veevoer.
dovormige lichaam, lange sikkelvorAls de jonge vogels na 6 tot 8 weken
mige vleugels en korte gevorkte staart. hun nest èn hun ouders verlaten, leven Maar vegetarisch eten is ook gewoon
lekker! Ook dit voorjaar organiseren
Gierzwaluwen zijn geheel bruin-zwart ze drie jaar lang non-stop vliegend in
we daarom in de aanloop naar Pasen
van kleur. Ze nestelen in de toren van
de lucht. Daarna zijn ze voldoende
weer open eettafels bij mensen thuis,
onze kerk.
ontwikkeld om zich voort te planten.
waar je elkaar onder het genot van
Als ze tenminste een nestplaats kunnen
een lekker vegetarisch maal gezellig
Wonderlijke Wezens op Vleugels
vinden ...!
kunt ontmoeten. Vanaf 8 maart kun
Gierzwaluwen vliegen altijd! Eten,
Gierzwaluwen zijn overal onrustbaje op vrijdagavonden weer vegetarisch
drinken, veren poetsen, paren en zelfs rend achteruit gegaan. Ook in de 20
aanschuiven. Zo maak je niet alleen
slapen doen ze hoog in de lucht. Alleen jaar dat ik in Anloo woon. En toch
kennis met vegetarisch eten, maar ook
voor hun voortplanting komen gierzijn deze wonderlijke vogels wetmet elkaar. De eerste twee gastadressen
zwaluwen ‘even aan land’.
telijk beschermd. Daarom willen wij
hebben zich al aangemeld, wie volgt?
Bij hun terugkomst in mei uit zuidelijk de gierzwaluwen in onze kerktoren
Afrika hebben ze 7000 km achterelkaar beschermen i.o.m. alle betrokken en
Op vrijdag 8, 15, 22 en 29 maart en 5
door gevlogen om bij ons in Anloo te
met advies van een deskundige van de en 12 april tussen 17.30 en 18.30 uur
nestelen.
GierzwaluwBescherming-Nederland.
kun je aanschuiven voor een vegetaDe ouders voeren hun jongen met
rische maaltijd. Langer blijven mag,
insecten. Op mooie zomerdagen vanfebruari 2019, Henry Holthinrichs.
maar hoeft niet. Het gastadres kan een
gen ze er ruim 20.000! Bij slecht weer (Bron: GBN)
kleine onkostenvergoeding vragen.

40 x vega, zo
doe je mee:
Mail ons (karin@bbkk.demon.nl of
meykebeekman@yahoo.com) wat je
wilt doen:
- 40 dagen vegetarisch eten
- Een of meer van de vrijdagavonden gasten ontvangen *
- Een of meer van de vrijdagavonden aanschuiven *
* Geef als het kan, alvast mogelijke
data en aantal keren door.

Aanloop naar
Pasen: 40 x vega
DE 40 X VEGA UITDAGING

Ook kun je weer samen met anderen de
uitdaging aangaan om 40 dagen vegetarisch te eten. Die veertig dagen vormen
de traditionele kerkelijke vastentijd,
geteld van Aswoensdag (6 maart) tot
Pasen. Goed nieuws voor liefhebbers
van af en toe een lekker stukje vlees:
Zondagen zijn uitgezonderd… Voor
elk van de 40 dagen leveren we een
lekker recept. Als je doorgeeft dat je
meedoet, houden we bij hoeveel CO2
we met zijn allen besparen en sturen
we je het (digitale) inspiratiekookboek.

de vogelvriendelijke tuin

Tuintip: de onkruidbrander

FEBRUARI:

Snoeimaand. Liefst vóór maart. Trekvogels komen terug. Heggen, struiken,
ander struweel vormt hun nestelbroed- en schuilplaats.
AFGEVALLEN BLAD:

Prima bodembedekking tussen planten
in borders. Voor vogels een voorraadkast gevuld met insecten, wormen etc..
Gewoon laten liggen.
Kijk je ook uit naar de lente? De tijd
waarin zo veel plantjes weer opkomen
Een hoek voor tuinafval, blad, takken, en gaan groeien en bloeien. De bijen
stapels snoeihout. Laat spontaan opko- die al vroeg voedsel komen halen bij de
mende planten hun gang gaan. Vogels eerstbloeiende planten, bijvoorbeeld bij
kunnen er schuilen, nestelen, broeden, de krokussen.
Op het terras en de paden komt het
zaden, insecten, wormen, slakken
groen ook op tussen de tegels en de stevinden.
nen. Wat doe je daar tegen? De meest
februari 2019, Henry Holthinrichs
milieuvriendelijke methode is waarschijnlijk de onkruidkrabber. Maar dat
6 FEBRUARI
is zwaar werk, dus niet voor iedereen
geschikt. En het kost veel tijd.
De kerk van Rolde komt naar
de Magnuskerk voor inspiratie/ infor- Ook kun je kokend heet water gieten
matie over hoe wij Groene Kerk zijn. over het groen tussen de tegels. Voor
een klein oppervlak gaat dat nog wel.
TOT 25 FEBRUARI
Maar om de wortels ook af te laten
Aanmelden voor Speur de
sterven is 3 tot 6 keer overgieten noodEnergieslurper bij gjmscholtens@
zakelijk. En je moet steeds weer water
gmail.com
koken...
Besproeien met (natuur-)azijn is geen
30 MAART: FINALE KERN MET PIT,
milieuvriendelijke oplossing. Het zuur
tijdens Het We Doen het samen! Fes- van azijn vervuilt de bodem en komt
tot in het grondwater. Ook het gebruik
tival. Wil je mee, geef het door!
van zout wordt afgeraden omdat men
nog niet weet wat de gevolgen voor de
16 MAART: NL DOET
tuin zijn. Chemische middelen zoals
De dorps-school-moestuin wordt
Round up zijn schadelijk voor dieren
klaargemaakt voor het nieuwe tuinzoals bijen en andere insecten. Ze
seizoen! Zie Dorpsnieuws Anloo.
verspreiden zich via de lucht en het
8 T/M 28 MAART INTERNETSTEMMEN
water en de glyfosaat in deze producten
wordt in verband gebracht met tal van
op Anloo vergroent! (kernmetpit.nl)
aandoeningen.
8, 15, 22, 29 MAART, 5 EN 12 APRIL
Een zowel milieu- als gebruiksvriendelijker manier is de onkruidbrander. Er
Vegetarisch aanschuiven/ 40 x vega
zijn elektrische en die op gas werken. Je
6 APRIL MAGNUSFAIR 10-14 UUR
kunt ze ook gebruiken voor het verwijderen van algen en schimmels op
Gelegenheid oude ‘nieuwe’ spullen
te kopen, of juist af te staan voor een bestrating.
goed doel! Tevens kledinginzameling De meeste hebben een lange steel
voor Sam’s kledingactie (v.a. 12 uur). waardoor je niet hoeft te bukken en
VRIJE NATUUR IN JE TUIN:

agenda

ze zijn vaak licht in gewicht. Je hoeft
hem maar enkele seconden op het
onkruid te richten. De wandcellen
zullen hierdoor kapot gaan, waardoor
het onkruid uitdroogt en uiteindelijk
afsterft. Bij hardnekkig onkruid moet je
de behandeling herhalen, zo zal ook de
wortel van het onkruid uitgeput raken
en afsterven.
Een gasbrander werkt met kleine
gasflesjes die je op het apparaat kunt
schroeven of door er een grote gasfles
op aan te sluiten. De sterke vlam van
ongeveer 1100 graden Celcius richt
je op het ongewenste groen tussen de
tegels. (Let wel op brandgevaarlijke
voorwerpen in de buurt…) Gasbranders zijn er al vanaf 11 euro.
De electrische onkruidbrander werkt
op stroom (er is een verlengsnoer nodig) en geeft een straal hete lucht af van
ongeveer 600 graden Celsius. Die zorgt
ervoor dat het onkruid tot op de wortel
gedood wordt. De elektrische brander
kan zijn hitte erg geconcentreerd afgeven, waardoor je het onkruid op een
erg nauwkeurige manier kan verwijderen. Ze zijn er al vanaf 27 euro.
Een elektrische onkruidbrander is dus
wat duurder in aanschaf dan een gasbrander, maar je hebt er geen gasflesjes
bij nodig. Ook kun je hem vaak ook
voor andere klussen inzetten zoals het
wegbranden met hete lucht van oude
verflagen en voor het aansteken van de
barbecue.
Welke methode je ook kiest, het beste
kun je vroeg in het voorjaar en de
vroege zomer beginnen, als de onkruidplantjes tussen de tegels nog jong
en niet diep geworteld zijn.

