Chronologisch jaaroverzicht 2012.

December 2011
Ontsteking van de kerstbult door vier als Kerstman verklede
bestuursleden van Plaatselijk Belang. Jubileumjaar 2012 begint.

Januari 2012
De vernieuwde website van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde
gaat on line. Een website over en van het dorp. In 2012 zal
onze dorpsite meer dan 40.000 keer worden bezocht.
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde bestaat precies 100 jaar.
Het feestjaar 2012 kan beginnen. De vlag kan uit.

Maart 2012
Jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang met een
eigentijdse presentatie. De nieuwe dorpsvisie van Elsloo Ni'je
paeden Else wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. Na
de pauze treedt het bestuur van Plaatselijk Belang op met de
sketch "Het bushokje".

Maart 2012
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan laat Plaatselijk Belang een
bijzondere postzegel drukken. Het eerste velletje wordt overhandigd aan
Theunis Jaap Kastelein, de oudste inwoner van het dorp, die op deze dag
zijn vijfennegentigste verjaardag viert.

Maart 2012
Een bijzondere aflevering van Elsloo ter tafel over 100 jaar Elsloo, zoals altijd gepresenteerd
door Hendrik Betten van de Archiefcommissie van Plaatselijk Belang. Aan het eind van de
aflevering wordt Hendrik Betten door Burgemeester Oosterman Koninklijk onderscheiden voor
zijn jarenlange inzet voor het dorp. In de gymzaal van de meester K.F. Dijkstraschool openen
Hendrik Betten en Burgemeester Oosterman een foto tentoonstelling met materiaal uit het
privé-archief van Hendrik Betten over Elsloo gedurende de laatste 100 jaar. Ook op zondag 1
april trekt de fototentoonstelling in de gymzaal van de meester K.F. Dijkstraschool veel
belangstelling.

Mei 2012
Jaarlijks werkbezoek van het college van B en W aan
Elsloo. Na de traditionele vergadering maakt het
college van B en W samen met het bestuur van
Plaatselijk Belang een rondje op de fiets door het
dorp en bezoekt de Nederlands Hervormde Kerk,
waar Henk Schurer een boeiend verhaal over de
geschiedenis van de kerk vertelt. Daarna fietsen we
naar Rutmer de Vries die ons van alles vertelt over
zijn verzameling Hanomag tractoren.

Juni 2012
Dorpsfeest Elsloo. Als kok verkleed rijdt het Bestuur van Plaatselijk Belang mee met de optocht
versierde wagens om alle dorpsbewoners uit te nodigen voor de dorpsmaaltijd op het
activiteiten terrein. Aan de maaltijd doen driehonderd dorpsbewoners mee. Het weer valt tegen
en eigenlijk is het te koud voor een openluchtmaaltijd. Als het ook nog begint te regenen vlucht
iedereen de feesttent in. Het lijkt wel zo afgesproken. De sfeer is opperbest.

December 2012
Met een inloopavond sluit Plaatselijk Belang jubileumjaar 2012 af. Thijs van Buuren presenteert
het programma dat bestaat uit een nagespeelde bestuursvergadering uit 1938, oude dorpsfilms,
een powerpoint presentatie over het feestjaar op het grote scherm en een fototentoonstelling.
Zangkoor Elser Smart en muziekvereniging Concordia treden ieder twee keer op. Concordia
speelt 'lang zullen ze leven' voor de jubilaris. Zowel presentator als bestuur verschijnen in
gepaste kledij.

December 2012
Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar 2012.
Tijdens de inloopavond overhandigt Annemarijke Smit,
huidig voorzitter van Plaatselijk Belang het eerste
exemplaar van het jubileumboek Elsloo in Beeld aan exvoorzitter Albert Bijlsma. De waardering voor het boek
is groot. De totale oplage van het boek (350 stuks) is
voor het einde van het jaar bijna uitverkocht.

