Aan: nieuwe inwoners van Elsloo
Geachte bewoner(s),
Wat leuk dat u in Elsloo bent komen wonen. Graag maken wij van die gelegenheid gebruik om u van
harte welkom te heten in ons dorp. Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
wensen wij u een aangename tijd in Elsloo toe.
Ongetwijfeld hebt u zich voor uw verhuizing al op de hoogte gesteld van ons dorp, maar wij
informeren u graag wat meer over een aantal 'dorpse' zaken.
1. Het dorp heeft ongeveer 600 inwoners. De meeste inwoners zijn aangesloten bij de
buurtvereniging waar hun straat deel van uitmaakt. In totaal zijn er 12 buurtverenigingen.
Elsloo heeft o.a. een dorpshuis annex eetcafé (met snackservice) en een basisschool waarin ook de
peuteropvang is gevestigd. Net buiten de dorpskern bevindt zich de kerk met een monumentale
klokkenstoel. De klokken worden elke ochtend geluid door vrijwilligers. Door de grootte van het dorp
is het winkelaanbod beperkt. Toch willen wij u graag wijzen op het verrassend ruime assortiment van
de wel aanwezige winkels.
2. De vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde heeft tot doel de leefbaarheid van het dorp te
verbeteren en de belangen van de inwoners te behartigen. Veel informatie over het dorp leest u op
de dorpswebsite www.elsloo-fr.nl.. Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang is een persoonlijk
lidmaatschap en bedraagt € 5,- per jaar. Via bijgaand inschrijfformulier kunt u zich als lid aanmelden.
Met bijgevoegd machtigingsformulier kunt u Plaatselijk Belang machtigen de verschuldigde
contributie van uw bankrekening af te schrijven.
3. Maandelijks verschijnt het dorpsblad 't Else Blattien. De uitgave van dit blad is in handen van dhr.
H. Betten (Portingaweg 17) tevens hoofdredacteur van het blad. In dit dorpsblad kunt u allerlei
nieuwsartikelen lezen over ons dorp en de omgeving. Ook staat er een agenda in zodat u op de
hoogte bent van wat er zoal te doen en bij te wonen is. Het lidmaatschap bedraagt € 6,- per jaar en u
kunt zich als abonnee opgeven bij de hoofdredacteur.
4. Tot slot nog een drietal korte punten.
 Voor uw dagelijkse boodschappen bent u, naast de SRV-wagen die Elsloo aandoet, aangewezen op
bijvoorbeeld de dichtbij gelegen dorpen Oosterwolde, Noordwolde en Appelscha.
 Elsloo kent een uitgebreid verenigingsleven voor jong en oud. Of u nu aan sport wilt doen, van
kaarten houdt of graag in een muziekkorps speelt, het kan allemaal.
 En natuurlijk willen wij u graag wijzen op het prachtige natuurgebied De Schaopedobbe waar u kunt
genieten van absolute rust en het vlakbij gelegen Drents Friese Wold.
Wij wensen u nogmaals een prettig verblijf in ons dorp toe en hopen dat u spoedig een ‘thuisgevoel’
zult hebben.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen of dit melden bij een van onze
bestuursleden die binnenkort een kort welkomstbezoekje komt afleggen.

Met vriendelijke groeten,
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde.
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