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In deze editie van Neis oet 't Loeg onder andere bingo, schaatsen, zwaaien,
collecteren en verhogen!

Digitale bingo op vrijdagavond 2 april

Speciaal voor de inwoners van Gasteren organiseert de Vereniging
Dorpsbelangen een digitale bingo op vrijdagavond 2 april. Volledig coronaproof.
Het enige dat je nodig hebt, is een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon
en internet. Iedereen kan vanuit zijn eigen huis meedoen. Vanaf 19.00 uur kun
je inloggen en de bingo start om 20.00 uur. De bingokaarten ontvang je in de
brievenbus en de prijzen worden rondgebracht op de avond zelf. Aanmelden
doe je door een mail te sturen naar dorpsbelangengasteren@outlook.com of
door na 18.00 uur 's avonds te bellen naar Jeannet Reinders, telefoonnummer:
06-13803517. Geef bij je aanmelding je naam, adres en met hoeveel personen
je meedoet.

mailto:dorpsbelangengasteren@outlook.com


We organiseren de bingo met het programma Zoom. Mocht je nou niet zeker
zijn hoe dat werkt of dat nog niet gebruikt hebben. Geeft niks. Wij organiseren
voorafgaande aan de bingo een proef Zoom meeting (het programma hoeft niet
geïnstalleerd te worden). Heb je andere vragen (of geen internet of computer)
laat het ons weten, dan denken we mee over een oplossing.

Deze activiteit wordt ondersteund door de gemeente Aa en Hunze.

Collecte Amnesty International online

Collecte AMNESTY INTERNATIONAL  volledig online
14 t/m 20 maart 2021
Geef om vrijheid!

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2021 voor de
negentiende keer haar landelijke collecte. Dit jaar is het wel anders dan anders:
deze editie van de collecte is vanwege het coronavirus volledig online.

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, trouwen met de liefde van je leven
en uitkomen voor je mening. In Nederland vinden we dat zo gewoon, dat we
bijna vergeten dat veel mensen die vrijheid niet hebben. Amnesty International
komt op voor mensen die ten onrechte worden vervolgd, die worden gemarteld
of onderdrukt voor wat ze zeggen of wie ze zijn.

Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent Amnesty  druk uit op
machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve
methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet,
discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden
berecht.

Iedereen die Amnesty een warm hart toe draagt en ook een steentje wil



bijdragen kan in de week van 14 t/m 20 maart doneren in mijn online
collectebus. Elke gift, groot of klein, telt en is meer dan welkom.

Pauline Hellema, collecte-coördinator.

Een klein gebaar, we zwaaien naar elkaar

Heeft u ook al zwaaihandjes zien hangen voor de ramen in Gasteren?
De bezoekers van de huiskamer die vóór de corona in de Gasterije bij elkaar
kwamen, zijn onlangs in het zonnetje gezet. De kinderen van verschillende
kinderopvangcentra uit de gemeente Aa en Hunze zijn heel druk bezig
geweest. Ze hebben honderden zwaaihandjes gemaakt voor de bezoekers van
de huiskamers waaraan Impuls een bijdrage levert. De kinderen hebben hun
hand op papier getekend en deze prachtig versierd. Op deze manier hebben zij
een zwaaihand gemaakt met de gedachte: ‘we zwaaien naar u’. De bezoekers
van de ‘huiskamer Gasteren’ konden de zwaaihand op het raam plakken, zodat
er naar hen gezwaaid wordt. Ook nodigt het de voorbijgangers uit om naar hen
te zwaaien.
Zwaait u mee?

Elly Mohl

https://amnesty.digicollect.nl/amnesty-collecte-gasteren?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=amnesty-international


Schaatsplezier op de ijsbaan

Wie had Koning Winter nog verwacht? Maar hij heeft zijn heerschappij weer rap
gevestigd. Begin februari nog een vliegende sneeuwstorm, toen een hele week
stralend winterweer in een feeëriek sneeuwlandschap, met als hoogtepunt ook
nog dik genoeg ijs om te schaatsen. En precies in het weekend zodat iedereen
daar volop van kon genieten. Zaterdag ging het los op de ijsbaan en ook op
zondag kon er nog heerlijk worden geschaatst. Hoewel coronamaatregelen
verhinderden dat schaatsers en bezoekers zich konden opwarmen in het
clubhuis, had IJsvereniging Wintervreugd toch gezorgd voor ‘koek en zopie’
nieuwe stijl aan de voordeur, en een sfeer verhogend muziekje dat nu eenmaal
bij de ijspret hoort. Naar schatting hebben zeker 300 mensen de ijsbaan
bezocht en van deze winterse buitenkans kunnen genieten.

Bekijk ook de mooie foto's op ingasteren.nl

Een filmpje, gemaakt door onze dorpsgenoot Ramon van der Heide. Het duurt iets
meer dan anderhalve minuut. Kijken!

Bedankt, Ramon!

https://ingasteren.nl/schaatsplezier-op-de-ijsbaan/
https://youtu.be/ZUvx4QBDN9E


Verhogen bodem Anloërdiepje

Fietsend in de richting van Schipborg of wandelend in de omgeving van het
Anloërdiepje tussen het fietspad Schipborgerweg en het dorp Anloo zal het u
niet zijn ontgaan; een driedubbel manshoog informatiebord,
waarschuwingsborden, enorm veel vierkante meters rijplaten en een
graafmachine met permanente bewaking. Hier is werk in uitvoering!

Nadere bestudering van de informatieborden en van de website van
Waterschap Hunze en Aa’s levert informatie op over het project
‘Beekbodemverhoging Drentsche Aa’.
 
Beekbodemverhoging Drentsche Aa    
We willen beekdalen graag beter benutten voor wateropvang, om wateroverlast
elders te voorkomen. Daarnaast versterkt een hogere waterstand de natuur
langs de beek. We onderzoeken nu eerst de haalbaarheid van verhoging van
de beekbodem van het Loonerdiep-Taarloschediep, Zeegserloopje en het
Anloërdiepje. Dit gebeurt in drie afzonderlijke projecten. Én we onderzoeken de
mogelijkheid om hogere piekafvoeren door het beekdal van het Loonerdiep-
Taarloschediep te voeren, zodat we er meer water kunnen vasthouden in tijden
van extreme neerslag.
 
Het Anloërdiepje
Door de bodem van het Anloërdiepje te verhogen met zand en houtig materiaal
verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek én verminderen we de
kwetsbaarheid van de natuur in droge perioden. De bodem van de beek wordt
geleidelijk verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het Anloërdiepje bij
het Oudemolenschediep komt zal de verhoging weer geleidelijk worden
afgebouwd. Het wandelpad wordt opgehoogd en ook een nieuwe afwatering
van de landbouwgronden op de Loefvledders is in het plan opgenomen.

Bron: Hunze en Aa’s/projecten

Kijk voor meer informatie op Hunze en Aa’s/projecten/beekbodemverhoging

http://www.hunzeenaas.nl/projecten
https://www.hunzeenaas.nl/projecten/beekbodemverhoging/


Dorpsagenda maart
ma 8 maart Grijze container
vr 12 maart Oranje container
za 13 maart Oud papier
ma 15 maart Groene container
vr 26 maart Oranje container
ma 29 maart Groene container
vr 2 apr Digitale bingo
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U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
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