Jaaroverzicht 2013
Januari 2013

-Het jaar begint met de traditionele Vesuvius uitbarsting in 't Anker.
-Dorpsblad ’t Else Blattien begint aan zijn 51 ste jaargang.
-Het Oranjefonds deelt mee dat er in 2013 weer een versie van NL doet wordt
gehouden.
-Voorlichtingsavond voor de dorpen in Makkinga over het basisonderwijs.
-Plaatselijk Belang nodigt Erik Schrouwen van Slim Makkinga uit voor de ALV.
-De SVAE vertoont oude dorpsfilms in ’t Anker.
-Muziekvereniging Concordia verzorgt midwinterconcert.
-Er kan geschaatst worden op de Stobbepoele. (foto)
-Zorgboerderij de Stobbepoele meldt zich aan als sponsor van onze dorpswebsite.
Februari 2013

-Twintig particulieren melden zich aan als deelnemers aan het project Dorpen in
het Groen.
-Elsloo presenteert zich op de website van het Netwerk Duurzame dorpen.
-Snertactie van ODIS.
-Thijs van Buuren en Dennis Worst slagen voor de cursus Stellingwerfs. (foto)
-Deelnemers aan dorpen in het groen spreken een plantdag in maart af.
Maart 2013

-De plantdag van 'Dorpen in het Groen' wordt wegens de kou een aantal keren
uitgesteld.
-In ’t Anker wordt een 'Vaudt Feest' georganiseerd.
-De Vesviusclub zamelt takken en snoeiafval in.
-Albert Bijlsma is te gast bij Elsloo ter tafel.
-De Vrije Vogel organiseert een open dag.
-De ontsteking van de Paasbult wordt afgeblazen door de gemeente.
-Jaarvergadering Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde.

-De gemeente organiseert een cursus ‘gemeente en politiek’.
-Wethouder Jan-Henk Veenhouwer plant fruitbomen bij de school.
(foto)
-Op 31 maart vindt eindelijk de plantdag van dorpen in ’t Groen plaats.
-Broedseizoen: een gedeelte van de Schaopedobbe is niet toegankelijk.
-Odis gym houdt ledenwerfactie.
-Ondanks de koude gaat de Speeltuin van d’Elf Ieken in maart
gewoon open.
April 2013

-De Palmpasen optocht door het dorp gaat wegens de kou niet door.
-Zonder veel ruchtbaarheid wordt ’t Anker in opdracht van de SVAE verbouwd.
-Lukas en Femmie besluiten om het biljart te verwijderen en zo meer ruimte te
creëren.
-Eetcafé ’t Anker wordt sponsor van de dorpswebsite van Elsloo.
-Plaatselijk Belang geeft een aantal oude dorpswandelingen opnieuw uit.
-Elser Smart lanceert eigen website.
-De SVAE organiseert haar jaarlijkse ledenvergadering.
-De leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool doen mee aan de Himmelwike.
-Vak C, sponsor van onze dorpswebsite, organiseert open dag.
-Feestelijke opening van het nieuwe fietspad langs de Kloosterweg (foto)
-De Dienst Landelijk Gebied verspreidt knooppunten kaart met Elsloo als middelpunt.
-Monumentenzorg en Plattelânsprojekten spreken zich uit over bouwkundige
toestand van de oude Zuivelfabriek.
-Koert en Wieke de Boer uit Tronde zijn zestig jaar getrouwd.
-De koeien van Henk en Lutske Eggen mogen de wei weer in.
-Het ooievaarsnest bij de Stobbepoele wordt wederom niet opgemerkt door
ooievaars.
-Het televisie programma 'Man bijt Hond' filmt bij kapsalon Ideaal in Elsloo.
-Het geplande openingstoernooi van ODIS tennis gaat om technische redenen
niet door.
-De Omrin verandert de procedure met het ophalen van afvalcontainers.
-Kroningsweekend met koningsspelen, vaudte disco voor kinderen en kroningsvuur.
-‘Smaakt naar meer’ treedt tijdens Kroningsweekend in ’t Anker op.
Mei 2013

-Kees Koopstra wordt genomineerd bij een verhalenwedstrijd van de
Boerderijenstichting.
-Boven Elsloo wordt de eerste drone gesignaleerd.
-Plantjesmarkt bij Kwekerij de Horst en Winkel Elsloo.
-Scala introduceert een oude SRV wagen als jongerenbus.
-De Samenwerking huldigt twee jubilarissen: Jan Wolters en Ko Brouwer.
-Het honderdjarig bestaan van de Dorpskerk in Elsloo wordt feestelijk gevierd.
-Rond de kerk wordt een landelijke markt georganiseerd met een
frans-engels-tintje. (foto)
-Op de website van Elsloo wordt een virtuele bioscoop geopend.
-De Meester K.J. Dijkstraschool doet met meerdere teams mee aan het
Schoolkorfbaltoernooi.
-PB organiseert een voorlichtingsavond over Elsloo Tronde Groen Dorp.
-Drie teams van ODIS korfbal worden kampioen.
-Winkel Elsloo meldt zich als sponsor van onze dorpswebsite.
Juni 2013

-Voetbalvereniging Trinitas loopt promotie mis in tweekamp tegen v.v. Franeker.
-PB bezoekt de duurzame dorpen markt in Raerd.
-De schilden Elsloo en Tronde worden door de gemeente geplaatst.
-In het dorp worden 8 nieuwe aanwijsborden geplaatst. (foto)
-Op Vaderdag wordt de jaarlijkse motortoertocht gehouden.
-De door de Vesuviusclub geplande dorps barbecue gaat niet door.
-De gemeenteraad keurt het bestemmingsplan Nieuwbouw Kloosterweg goed.
-Elser Smart bezoekt het korenfestival in Luttenberg en sluit de dag af met een
diner in ’t Anker.
-De activiteitencommissie van ’t Else Blattien organiseert voor de 38e maal een
fietstocht.
-Tijdens een Gemeenteraadsvergadering wordt de Gebiedsagenda van het
gebied tussen Tjonger en Lende aan het gemeentebestuur aangeboden.
-Zorgboerderij de Stobbepoele organiseert een open dag.
-Concordia verzorgt twee open lucht optredens, één in Elsloo en één in Zorgvlied.
-Juf Pietje Betten en juf Johanna Kerckhoffs kondigen hun vertrek aan.
-De gemeente meldt dat geïnteresseerden in een kavel aan de Kloosterweg zich
kunnen melden.
-Vesuviusclub Elsloo doopt de schilden Elsloo en Tronde.
-Een delegatie onder leiding van Gerda Slager doet mee aan de Samenloop voor
Hoop in Heerenveen.
-De leerlingen van groep 7 en 8 van de Meester K.F. Dijkstraschool voeren de
musical Start op.
-Weer een nieuwe sponsor voor onze dorpswebsite: Hammer Haardhout.
Juli 2013

-Annemarijke Smit en Roel de Boer winnen het openingstoernooi van ODIS Tennis.
-Buurdorp Langedijke krijgt brede steun voor haar internetwensen.
-De jaarverslagen over 2012 van Actium en Scala verschijnen.
-Omrop Fryslan Radio bezoekt Elsloo en interviewt meerdere bewoners. (foto)
-Het maïsdoolhof van minicamping d'Elf Ieken gaat weer open.
-Omni vereniging ODIS start met eigen website.
-De Fietsvierdaagse van Appelscha schampt Elsloo.
-De gemeente kondigt de Klussen Veurmekeerdag aan.
-De werkgroep de Es van Tronde kondigt bodemonderzoek rond het acaciabos aan.
-De gemeente vraagt aandacht voor het project Dorps- en wijkbeheer.
-Burgers worden uitgenodigd mee te werken aan de organisatie van de
Gemeenteraadsverkiezingen 2014.
-De Stellingwarver Schrieversronte kondigt een cursus dorps- en
ontstaansgeschiedenis over Elsloo aan.
-Het Arcadis rapport 'Een nieuw groen dorpshart Elsloo' verschijnt.
-Scala begint op verzoek van de gemeente met het project buurtbemiddeling.
Augustus 2013

-ODIS Tennis organiseert een vakantietoernooi dat meerdere weken duurt.
-Er ontstaan plannen voor de viering van het feit dat 100 jaar geleden de
tramlijn Oosterwolde - Steenwijk werd aangelegd.
-In de regio worden twee wandelingen langs de Friese waterlinie georganiseerd.
-Omni vereniging ODIS organiseert ledenwerf dag.
-Marleen van Burgsteeden slaagt voor haar opleiding parachute springen. (foto)
-Simmy de Jong uit Heerenveen is duizendste bezoeker aan het maïsdoolhof in 2013.
-Op het kerkhof worden twee zitbanken geplaatst.
September 2013

-Radio Odrie houdt open dag in Oosterwolde.
-Stichting de Grijpvogel wijst op achterstand bij het onderhoud kunstwerken in de

gemeente.
-De Vesuvius dorpsklok wordt door Willem Veurman en Gé Heemskerk gerepareerd.
-Hervormde vrouwenvereniging Elsloo organiseert jaarlijks uitje.
-De riolering naar het nieuwbouwplan Kloosterweg wordt aangelegd.
-Vesuviusclub Elsloo start de jaarlijkse enveloppen actie op.
-Twintig dorpsbewoners doen mee aan een omgevingscursus van vier avonden.
-Elsloose vrijwilligers helpen bij de Friese Molendag in Makkinga.
-Feest op school: Meester Roelof Grasmeijer en juf Aafje Bijstra vieren hun vijftigste
verjaardag.
-Concordia sluit tijdperk af. De procedure oud papierinzameling verandert.
-Op verzoek van de bewoners kapt de gemeente een aantal eikenbomen aan de
Eikenhorst. (foto)
-Voor de Hervormde kerk wordt een bijzondere lantarenpaal geplaatst.
-Deelnemers sluiten met fiets excursie o.lv. Dennis Worst de landschapscursus af.
-Gemeente organiseert schriftelijk leefbaarheidsonderzoek en zet meer dan 3.000
formulieren uit.
-Plaatselijk Belang publiceert op website een flyer over de Hervormde Kerk.
oktober 213

-De Gemeente organiseert netwerkborrel voor ondernemers. Thema: duurzaamheid.
-Lukas en Femmie van ’t Anker organiseren de vierde kroegquiz van 2013.
-Werelddierendag. De leerlingen van de basisschool gaan de ‘boer’ op.
-Info over de oude tramverbinding en de haltes in Elsloo blijkt zeer schaars. (foto)
-De respons op de leefbaarheids enquête van de gemeente is onder de maat.
-AH wordt Kiala-afhaalpunt, de dichtstbijzijnde AH vestiging vanuit Elsloo zit in
Gorredijk.
-De kwaliteit van het fietspad naar zuid wordt steeds slechter.
-De gemeente begint met het samenstellen van het Bestemmingsplan Buitengebied.
-Lukas en Femmie bezoeken samen met stamgasten de bierfeesten in Arcen.
November 2013

-Plaatselijk Belang organiseert voor de buurtverenigingen “Op de koffie bij PB”.
-Natuurwerkdag voor vrijwilligers aan de Landweer.
-Plaatselijk Belang opent eigen Face Book account.
-ODIS Tennis houdt wintertennisclinic.
-Gemeente organiseert voorlichtingsavonden over het bestemmingsplan
buitengebied.

-Stichting de Grijpvogel wijst op het belang van het Wapen van Ooststellingwerf
in de muur van de gymzaal.
-Fryslân Ring dringt in de raadzaal aan op actie m.b.t. aansluiting op een
glasvezelnet in de hele gemeente.
-De werkgroep Dorp in het Groen herstelt de inboet van deelproject particuliere
erven.
-Nationaal Schoolontbijt voor de leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool.
-In de Meester K.J. Dijkstraschool houdt Bart van Campen een voordracht tijdens
de zakelijke ouderavond.
-De kwaliteit van de hartdefibrillatoren bij ’t Anker en de Samenwerking wordt
geïnspecteerd.
-ODIS houdt traditionele snertactie.
-De Peperstraat en de Kloosterweg zijn gelijkertijd afgesloten wegens
werkzaamheden.
-Staatbosbeheer zet nieuwe wandelroute uit bij het Canadameer.
-Leerlingen Meester K.J. Dijkstraschool leveren mooie prestatie bij het Remco Heite
Schaaktoernooi.
-Toneelvereniging Elsloo verzorgt uitvoering 'In naam der wet' (foto)
December 2013

-Persfotograaf en oud-journalist Martin van Nieuwenhoven is te gast bij Elsloo
ter tafel.
-Sinterklaas op de Dijkstraschool, Pietendisco in ’t Anker.
-De Visienota 'De Scholen van (over)morgen' wordt na uitgebreid overleg door
de gemeenteraad goedgekeurd.
-Odis organiseert de traditionele snertaktie. (foto)
-De gemeente publiceert een lijstje met milieuplannen voor 2014.
-De gemeente kondigt een tweede serie voorlichtingsavonden aan over het
Bestemmingsplan Buitengebied.
-De traditionele kerstkuier trekt opvallend veel deelnemers.
-ODIS Tennis neemt baanverlichting in gebruik.
-De ijsbaan van IJsclub de Oefening uit Elsloo wordt winterklaar gemaakt.
-Zorgboerderij de Stobbepoele en Kapsalon Ideaal organiseren ieder een kerstmarkt.
-De kerstinstuif van de Meester K.J. Dijkstraschool brengt 434,08 op voor
Serious Request.
-De Kleindierensportvereniging Oosterwolde organiseert spellenavond in ’t Anker.
-Drie harpisten luisteren de Kerstdienst in de Hervormde kerk op.
-De gemeente publiceert strooikalenders per dorp. De winter lijkt ver weg.
-Muziekvereniging Concordia organiseert de traditionele oliebollenactie.
-De gemeente bereidt de jaarwisseling zorgvuldig voor met een gedetailleerd
draaiboek.
-De leerlingen van de Meester K.J. Dijkstraschool verzenden een orginele
kerstkaart.
-Plaatselijk Belang bedankt via een brief alle sponsors van onze dorpswebsite.

