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Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van haar leden te behartigen en zo een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid van het dorp. Dat gebeurt op verschillende manieren. Maandelijks
schrijft PBET hier iets over in 't Else Blattien. Voor info over de gemeentelijke
subsidieregeling maatschappelijke activiteiten voor verenigingen en ander
dorpsnieuws: zie dorpswebsite www.elsloo-fr.nl. Op die website kunt u zich ook
aanmelden als lid van PB.
Een teleurstellend bericht
In de tweede fase van het Project Elsloo Tronde Groen Dorp bestaat het plan om de omgeving rond ’t
Anker een opknapbeurt te geven. Dat heeft op zich zelf niet zo veel met het groene karakter van ons
dorp te maken, maar is wel een logisch vervolg op fase 1. Over de plannen hebben betrokkenen
(SVAE, PB, J.R. Betten/De Samenwerking en Lukas en Femmy) al enige tijd geleden overlegd.
In de voorbereidende fase probeert Plaatselijk Belang fondsen te werven die aan de SVAE zullen
worden overgedragen. Inmiddels is er ook al een behoorlijk bedrag beschikbaar, (25.000, -) maar in
september bereikte ons het bericht dat onze subsidie aanvraag bij het Oranjefonds van 10.000, - is
afgewezen. Uiteraard zijn de betrokkenen geïnformeerd. Op korte termijn zal nader overleg volgen om
te beoordelen of en hoe wij onze plannen hopen te realiseren.
Die plannen staan overigens los van de in het dorp levende wensen m.b.t. de inrichting van ’t Anker
zelf. De toegang tot ’t Anker is vrij smal, met daarin ook nog eens een kapstok en een
mededelingenbord. Dat maakt de toegang voor mensen met een rollator of met spullen (bijv.
muziekinstrumenten) lastig. De inrichting van ’t Anker is echter een zaak van de SVAE zelf. De
opmerkingen over de inrichting van ’t Anker die Plaatselijk Belang van dorpsbewoners kreeg zijn aan
het dagelijks bestuur van de SVAE doorgegeven.

Advies inz. de Es van Tronde
Tijdens de bestuursvergadering in september heeft het bestuur van Plaatselijk Belang het advies van
de werkgroep over de Es van Tronde overgenomen. Dat lijkt misschien een formaliteit, maar in feite is
het wel iets meer. Het herstel van het landschap en de vergroting van de beleefbaarheid, het kappen
van (een gedeelte) van het robiniabos en het aanpassen van de beekloop van de Linde zijn daarmee
ook echte dorpswensen geworden. Het advies is nog niet officieel aan de Provincie overhandigd, omdat
de Gemeente nog nadenkt over het doorbreken van de impasse in het overleg met de eigenaar van het
robiniabos die is ontstaan als uitvloeisel van de Boswet. Dat kost tijd. Het advies is inmiddels wel ter
info toegestuurd aan het Wetterskip Fryslân met het verzoek om in een nog te schrijven
watergebiedsplan de bovenloop van de Linde in de directe omgeving van de esgronden bij Tronde te
betrekken. Dat betekent niet dat aanpassing op korte termijn in uitvoering komt, maar wel dat de
gewenste situatie in beeld is op het moment dat er in het gebied zaken worden aangepakt. Het beeld
van een kronkelende Linde komt daarmee een stapje dichterbij.
Bij Plaatselijk Belang op de koffie.
Net als in 2014 organiseert Plaatselijk Belang dit najaar weer een aflevering van ‘Bij Plaatselijk Belang
op de Koffie’. Dat zal zijn op donderdag 5 november 2015. Op informele wijze zal het Bestuur van PB
proberen vragen van onze leden praktisch te beantwoorden. Voor de bijeenkomst zullen de besturen
van de buurtverenigingen nog schriftelijk worden uitgenodigd. Wilt u de avond bijwonen neem dan
contact op met uw buurtbestuurder. PB zal de resultaten van ‘Bij Plaatselijk Belang op de koffie’
gebruiken bij het samenstellen van onze dorpsagenda 2016.

De avond begint om 19.00 uur met de eerste editie van ‘Repaircafé Elsloo’. Voor onze eigen editie van
het Repaircafé hebben wij Mei Lan Tan van het Repaircafé Beetsterzwaag uitgenodigd. Met haar
‘repairbus’ bezoekt zij ons dorp en laat zien wat u als dorpsbewoner zelf kunt repareren. Denk daarbij
aan kleine huishoudelijke apparaten, kinderspeelgoed, kleding, tuingereedschappen of botte messen.
De bedoeling is dat u zelf iets bedenkt om te repareren en dat ook meebrengt. Gebruik daarbij als
richtlijn dat u dat wat u meebrengt moet kunnen dragen. Met de auto komen voor een service beurt of
om de banden te verwisselen heeft dus niet zo veel zin…….

De gemeentelijke website.
Wie geïnteresseerd is in gemeentepolitiek komt er in onze Gemeente bekaaid van af. De weekbladen
vallen op woensdag in de bus. Dat is de dag nadat de Gemeenteraad en de Raadscommissies
vergaderd hebben. Weekbladen zijn niet echt ingesteld op de verzorging van actuele berichtgeving.
Voor enig redactioneel commentaar is de tijd uiteraard helemaal te krap. Het gevolg is dat er veel
nieuws tussen de wal en het schip valt. De in het Coalitieakkoord toegezegde poging om tot de
oprichting van een sportraad te komen zijn nog maar heel recent een stille dood gestorven, zonder dat
er verder aandacht aan in de publiciteit is besteed. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken.
De Gemeente zelf heeft natuurlijk wel de beschikking over goede middelen om de burger te informeren
zoals de eigen website. De wil en/of de middelen om daar gebruik van te maken lijken echter niet
aanwezig. De gemeentelijke website is vooral een opzoek medium. Het ‘nieuwsvenster’ op de
homepage heeft veel weg van een sleutelgat waar je doorheen kijkt om wat schaars gemeentenieuws
te lezen. En dat is jammer. Daar waar kranten en weekbladen het af laten weten is snelle en goede
infoverstrekking via de gemeentelijke website een prachtig middel om de burgers te informeren.
Heemkunde
Heemkunde is een verzameling van activiteiten die allemaal betrekking hebben op de eigen
leefomgeving. Het gaat daarbij om zaken als historie, architectuur, geografie en taal/dialect. De
belangstelling voor onze eigen roots lijkt nog altijd te groeien. Hoe is Elsloo geworden tot wat het nu
is? Geïnteresseerden in de historie van streekgeschiedenis verenigen zich vaak in historische
verenigingen of in heemkundige kringen.
Elsloo heeft geen historische vereniging of heemkundige kring. Naar de geschiedenis van het dorp
wordt niet echt onderzoek gedaan, veel dorpsinformatie is privébezit en daardoor beperkt toegankelijk,
de bij oudere dorpsbewoners aanwezige kennis is niet vastgelegd en een foto archief is er niet. Er is
wel een dorpsarchief dat wordt beheerd door de Archiefcommissie die dorpsinfo opslaat voor het
nageslacht. Het is meer een ‘bewaar’ archief dan een ‘raadpleeg’ archief. Verder is er in ons dorp Elsloo
ter tafel, waarin Hendrik Betten samen met dorpsbewoners een aantal keren per jaar terug kijkt op de
dorpsgeschiedenis van Elsloo. Maar daar houdt het eigenlijk wel zo’n beetje mee op. En dat is jammer.
Gelukkig beschikken organisaties als 'Treasor' en de 'Stellingwarver Schrieversronte’ over een schat
aan informatie. Niet alleen op papier. Met ijzersterke zoekfuncties is die info ook digitaal van huis uit te
raadplegen. De website ‘Delpher’ bevat een schat aan info met meer dan 1.000.000 boeken, kranten
en tijdschriften. Bezoek eens een van de genoemde websites, bedenk een originele zoekterm (tjasker,
oorlog, vesuvius, melkfabriek, tronde, ruilverkaveling, of iets dergelijks) en laat de computer zijn werk
doen. Het woord Elsloo zelf is een lastige zoekterm omdat er ook een dorp Elsloo in Limburg ligt.
Speciaal voor het vak Heemkunde op de basisscholen beheert de Stellingwerver Schrieversronte een
website met veel info over onze regio en dus ook over ons dorp. Ook die website is de moeite van een
bezoekje waard.

Vriendelijke groet
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

