Chronologische jaaroverzicht 2015

Januari 2015
-het jaar begint met de traditionele Vesuviusuitbarsting. Er is geen nieuwjaarsstunt.
De Vesuviusclub bestaat 50 jaar en maakt een extra tentfeest bekend.
-’t Else Blattien gaat zijn 53 ste jaargang in.
-muziekvereniging Concordia verzorgt een nieuwjaarsconcert o.l.v. dirigent Piet
Groeneveld met een gastoptreden van Karel Willems uit Oosterwolde. Teunis
Kastelein is eregast.
-de Gemeente publiceert de inwonersaantallen per dorp. Elsloo gaat van 588 naar
566 en is met -3,74% de grootste daler van de Gemeente.
-de Gemeente organiseert een energiemarkt in het Gemeentehuis om ons energiebewuster te maken en het energiemanagement systeem te promoten.
-de PvdA organiseert een avond over energiecoöperaties. De Eendracht uit
Makkinga maakt plannen bekend om haar vleugels uit te slaan.
-Trinitas 4 krijgt nieuwe tenues van sponsor Brischa Hondentrimsalon uit Elsloo.
-Elsloo ter tafel start het jaar met een aflevering over Germ en Tony Koldijk,
ooit sparwinkeliers in Elsloo en uitbaters van de Olde Tramhalte.
-op vrijdag 30 januari ligt er een dik pak sneeuw.
-de verbouwing van de Vrije Vogel vordert gestaag. Johan en Annemiek Elsenaar
kunnen na de verbouwing 75 gasten ontvangen en verzorgen.
-Langedijke neemt de eerste glasvezelverbindingen in gebruik.
-stichting de Grijpvogel begint met een nieuwe jaargang nieuwsbrieven
Februari 2015
-in ’t Anker wordt een Elsloose versie van “Ik hou van Holland” georganiseerd.
Deelnemers doen mee in passende kledij.
-Femmie en Lukas organiseren de eerste kroegquiz in 2015.
-de werkzaamheden i.v.m. de aanleg van de N381 komen steeds dichterbij.
De tijdlijnen zijn strak.
-Ooststellingwerfs Belang ziet mogelijkheden voor nieuwbouw en organiseert
een avond in het Gemeentehuis.
-Gemeente Ooststellingwerf organiseert een info avond over glasvezel en lijkt
ambitieuze plannen te hebben.
-Odis korfbal houdt de eerste van de twee traditionele snertacties in 2015.
-Eelke Jongsma van het klussenbedrijf plaatst een basketbalpaal bij de
school.
-het bestuur van Plaatselijk Belang doet mee aan een koersbalmiddag in ’t Anker.
-de werkgroep de Es van Tronde stuit op een oude foto van de pijprokende
oud-wethouder Jaap Scheltens in een bootje op de Linde op weg naar de
opening van het fietspad.
-tachtig jaar nadat de eerste Nederlandse koe in Elsloo werd geïnsemineerd
verzorgt Elsloo ter tafel een voorlichtingsmiddag over de zgn. motorbolle
(kunstmatige inseminator)
-Concordia speurt naar muzikaal talent en organiseert een inloopavond.

Maart 2015

-de Gemeente komt met een concept sportaccommodatievisie. De toekomst voor
de School (gymzaal), Odis (veld) en Trinitas (veld) ziet er in het concept niet
goed uit. Voor de visie is echter te weinig draagkracht in de Raad. Het College
trekt het voorstel in.
-PB organiseert haar Algemene Leden Vergadering. Anniek Heys van de
Provincie Friesland vertelt over de N381.
-voorafgaand aan de ALV laten de penningmeesters van de 3 Commissies van
PB en de penningmeester van PB zelf hun administraties beoordelen door de
Kascontrole commissie. Een wens van PB: nu nog een gezamenlijk financieel
overzicht voor de leden.
-het dak van ’t Anker wordt vernieuwd en op het nieuwe dak komen zonnepanelen.
Als dat geen aanzienlijke besparing op de energiekosten oplevert.
-de eerste aflevering van de Veldwijzer verschijnt. Het is een boeiende uitgave
over het DFW en het Dwingelderveld en wordt huis aan huis verspreid.
-met financiële steun van diverse bedrijven en de Gemeentelijke subsidieregeling
koopt Odis korfbal nieuwe trainingspakken voor Odis 1 en Odis 2.
-de mannen van de Maandagochtendploeg (MOP) van de SVAE zorgen in het
kader van Nldoet voor het herbestraten van de speelplaats van peuterspeelzaal
Pippeloentje.
-Femmie Vos van ’t Anker wordt 16, maar heeft ook 34 jaar ervaring. Vijftig
jaar dus!
-voor ’t Anker wordt een oplaadpunt voor elektrische fietsen geplaatst, dat het
alleen schijnt te doen als de terrasverlichting brandt.
-stichting Scala, de Welzijnsorganisatie van onze Gemeente bestaat 20 jaar en geeft
een jubileumboekje uit.
-de seizoen opening van Odis Tennis valt door het slechte weer in het water.

April 2015
-na twee ophaaldagen gaat op eerste Paasdag 5 april de paasbult in vlammen op.
-we mogen naar de stembus voor de verkiezing van leden voor de Provinciale
Staten en een algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.
-de Gemeente meldt vorderingen bij het schrijven van een nieuw bestemmingsplan
buitengebied.
-Scala introduceert een naschoolse schoolsportcoach. Voor een buurtsportcoach
blijkt in het dorp weinig belangstelling. Een schriftelijke enquête leverde weinig
respons op.
-PB peilt op advies van de Gemeente en Fryslân Ring de behoefte aan glasvezelkabel
in het buitengebied van ons dorp. De animo om mee te doen is groot genoeg.
We melden het resultaat schriftelijk. En wachten nog steeds.
-Rolina Slager exposeert haar werk samen met andere cursisten van Liduin van Noord
uit Nijeberkoop in de expositieruimte van de Weyert in Makkinga.
-Odis tennis begint het seizoen met een ledenavond. Voorafgaand aan de ledenavond
showen trainers Niels Hommes en Menno Huizinga het nieuwe ODIS tenniskanon.
-De Mr. Dijkstraschool doet met een jongens- én een meisjesteam mee aan het
schoolvoetbaltoernooi in Oosterwolde.
-Het Bosbergpad in Appelscha wordt officieel in gebruik genomen. Loon- en
Aannemingsbedrijf de Samenwerking heeft meegewerkt aan de aanleg.
-Energiecoöperatie de Eendracht uit Makkinga houdt haar ALV. De Coöperatie is een
Gemeentelijk initiatief, maar dat muntje lijkt in Elsloo maar moeilijk te vallen.

-Op koningsdag wordt voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van de Mr.
Dijkstraschool een groot ganzenbord spel uitgezet. Dat spel begint om 10.00 uur.
Annemarijke Smit en Sib van Buuren verkopen loempia’s voor het goede doel: een
ontwikkelingsproject in Cambodja.

Mei 2015
-Stichting SVAE houdt haar jaarvergadering. Penningmeester Jan Siedsma
presenteert een duidelijk financieel overzicht. Buurt Portingaweg treedt toe tot
het Algemeen Bestuur van de SVAE. Geke Goettsch neemt namens die buurt
ook zitting in het dagelijks bestuur.
-politieke beroering in Oosterwolde i.v.m. bouwplannen van een projectontwikkelaar
op de Ter Borg Esch. Nog voor het tot stemmen in de Raad komt trekken de
initiatiefnemers hun plannen terug.
-IJslub de Oefening plaatst een nieuwe picknick bank bij de ijsbaan. Het is een
cadeau van Vesuviusclub Elsloo
-zondag 10 mei is het Moederdag. Plantenmarkt bij winkel Elsloo dus.
Voor vaders is er een gazonmaaiers demo.
-bij opruimwerkzaamheden komt het oude bord Tronde tevoorschijn.
Pogingen van PB om buurt Tronde enthousiast te maken om iets met het
bord te doen mislukken.
-na 19 jaar legt Hendrik Betten zijn voorzitterschap van de programmastaf en
bijna al zijn werkzaamheden bij Radio Odrie neer.
-Vesuviusclub Elsloo viert haar 50-jarig bestaan met o.a. een buurtenquizz,
een dorpsbarbecue en een tentfeest met 4 avondvullende optredens van De
Hanch of Venison, Kiek Now Us, Diss Nie Okay en Vangrail
-in Waskemeer overleggen de Plaatselijk Belang Verenigingen van onze
Gemeente tijdens het zgn. OPO-overleg. Het Opo overleg lijkt op zijn laatste
benen te lopen. Regio overleg is het nieuwe sleutelwoord.

Juni 2015
-met leidster Jolanda Goudriaan start Odis met kleutergym in onze eigen gymzaal.
-op Vaderdag organiseren Eise van Vondel en Theo Oenema de jaarlijks motortocht.
-de Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkenstoelen bezoekt de klokkenstoel, luncht in het
Karkehûs en hoort de klokken ‘vierkant’ luiden.
-Minister Kamp belooft in de Tweede Kamer om landelijk iets te doen aan de mobiele
bereikbaarheid. Regionaal roept het CDA op om samen te werken. Tot nu toe lijken het
zoethoudertjes.
-de Gemeenteraad bespreekt de kaderbrief. Het College maakt de beschikbaarheid van een
subsidiebedrag van 1.000.000,- bekend. Nog voor de regeling is uitgewerkt, maken fracties
zich via moties vooral druk over de verdeling van de ‘precariopoet’. Een van de moties gaat
over de aanleg van pannakooien.
-De Cruydt-Hoek op de Abbendijk organiseert een open dag.
-het College komt met een aangepaste versie van de fel bekritiseerde Sportaccommodatie
visie nota.
-de realisatie van wandelknooppunten netwerk van Recreatieschap de Markekritte laat langer
op zich wachten dan ingeschat.
-het College komt met een belijningsvoorstel n.a.v. het lopende coalitieakkoord. Het is een
compromis, dat niet door iedereen begrepen wordt.

-zeven jonge bewoners van ons dorp slagen aan het Stellingwerfs College.
-het plan om een duurzaam afspreekpunt te plaatsen op de hoek van de Horstlaan en de
Hoofdweg sneuvelt na een ‘veto’ van een van de twee betrokken buurtverenigingen.
-stichting de Grijpvogel wijst op een plaquette die hoort bij het kunstwerk ‘Turnende
Kinderen’ aan de muur van de gymzaal in Elsloo.
-op de laatste zondag van juni wordt voor de 40ste keer de jaarlijkse fietstocht van de
Commissie ’t Else Blattien gehouden.

Juli 2015
-het maïsdoolhof gaat weer open. Honden zijn ook dit jaar niet toegestaan.
-de Werkgroep de Es van Tronde overhandigt haar advies over het essenlandschap bij Tronde
aan de Voorzitter van Plaatselijk Belang en wethouder Sietse Derks van de Gemeente en doet
dat op de Koedijk bij het Robiniabos. De provincie is wel uitgenodigd maar schittert door
afwezigheid.
-ook in Elsloo wordt gewaarschuwd voor de eikenprocessierups.
-de Meester K.J. Dijkstraschool stelt haar schoolplan voor de periode 2015-2019 vast.
-op de Hoek van de Hoofdweg en de Frankenaweg plaatst de Gemeente een tweede bankje bij
het Vesuvius kunstwerk Voor en Door.
-Plaatselijk Belang ontvangt een cheque van 5.000,- van de Rabobank die besteed mag
worden aan de twee fase van het projectplan Elsloo Tronde Groen Dorp, de omgeving van ’t
Anker.
-Thijs van Buuren is in Schotland op vakantie en tankt daar benzine bij een pomp die
eigendom is van de plaatselijke PB vereniging. Ideetje voor Elsloo vraagt hij op de
ansichtkaart.
-buurtvereniging Eiken-Horst-laan krijgt van de Gemeente schriftelijk toestemming voor de
aanleg van een jeu de boule baan op het speelveld op de hoek Horstlaan/Hoofdweg.
-Invictusleden Vader Anne en dochter Ilse Rooks presteren opvallend goed bij de 27 ste halve
Marathon van Bovensmilde.
-Sinds 2007 heeft Elsloo een maisdoolhof en dat geldt ook voor 2015. Voor het uitzetten en
inzaaien wordt de Samenwerking ingeschakeld. Een duurzaam precisieproject.
-Plaatselijk Belang wordt benaderd door Pierre Geelen. Hij vraagt om info over de oude
schoorsteen van de Melkfabriek die zijn vader in 3 weken voor 130 gulden metselde.
-Op verzoek van PB plaatst de Gemeente om praktische redenen twee borden Iekenlaene. De
Iekenlaene is geen officiële weg, maar wel eigendom van de Gemeente.
-De subsidieregeling over de verdeling van de precariopgelden krijgt als naam ‘van onderen
op aan de slag’. We zijn heel benieuwd.
-Vlagverteren blijkt een oud en verdwenen gebruik in Tronde. Het gebeurde op de Mande en
vond plaats t.g.v. een huwelijk in het buurtschap.
-Door de slechte mobiele telefoon verbinding blijkt ook mobiel pinnen een probleem in
Elsloo. De bereikbaarheid van 112 zou volgens experts wel goed zijn. Een steunzender in het
dorp lijkt een oplossing.

Augustus 2015
-het Gemeentelijk MOP wegen blijkt goed verstopt op de Gemeentewebsite te staan. Er zijn
plannen voor onderhoud aan de Kloosterweg (2015), het fietspad naar Elsloo-Zuid (2016) en
het fietspad naar Makkinga. (2017)
-een nieuw begrip doet in Elsloo zijn intrede: olifantenpaadjes. We hebben er meerdere in ons
dorp. Ze worden ook wel ‘afstekertjes’ genoemd. Het zijn niet-officiële fiets- of wandelpaden.

-voor de Mr. K.J. Dijkstraschool begint het nieuwe schooljaar. Op de website van de school
staat heel veel info, een prachtig fotoalbum en de school geeft ook een twee wekelijkse
nieuwsbrief uit.
-alle gemeentelijke wetten en verordeningen blijken verzameld te zijn in een wettenbundel.
Het is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse zaken.
-Buurtvereniging d’Olde Brink viert haar 31-jarig bestaan met een groot feest op het erf van
de voormalige boerderij van Gerrit Post.
-het loopt nog geen storm met de verkoop van kavels aan de Kloosterheerd. De Gemeente
lijkt ook niet echt ambitieus om kavels te verkopen. Zou een bord ‘kavels te koop’ wellicht
helpen?

September 2015
-het nieuwe verenigingsseizoen begint. Dat geldt ook voor de Maandag Ochtend Ploeg.
Volgens het principe “Wat vandaag niet af komt, doen we volgende week!” doet de MOP
klussen in en om ’t Anker.
-in het Gemeentehuis wordt de dag van de Duurzaamheid gehouden. De gemeente
Ooststellingwerf is sinds 2014 Fair Trade gemeente geworden. Dat schept ook verplichtingen.
De Gemeente lijkt een loopje te nemen met die regels.
-de Vrije Vogel opent de tweede vleugel van het Groepshotel aan de Kloosterweg. Bekende
Nederlander Lucille Werner verzorgt de opening.
-Mirjam Piekenboer spot een jonge koekoek in tuincentrum de Horst aan de Butenweg.
-Diana Kootstra krijgt toestemming voor haar bouwplannen in Tronde.
-Jacob Nijholt haalt met een paar fraaie rex konijnen de voorpagina van het kleindier
magazine, een vakblad voor liefhebbers van kleindieren.
-op de Kloosterweg wordt kantbelijning aangebracht, die moet zorgen voor de
verkeersveiligheid en beschadiging van de bermen moet voorkomen.
-de natuur in buurgemeente Westerveld gaat flink op de schop. Tijdens een veldsymposium
(fietstocht) licht de Gemeente de plannen toe.
-er wordt geklaagd over de kwaliteit van de bestrating van de Monden, de Donkere Weg en
Veneburen. Ooit werden CvdK Hans Wiegel en burgemeester Hans Lesterhuis door de
Vesuviusclub ontboden om iets aan de bestrating van de Peperstraat te doen.
-Stichting Kring van Bercoop stelt 5.000,- beschikbaar voor de aanschaf van een duofiets. Na
overleg met de ouderensoos en fietsenmaker Marten Hulzinga besluit PB tot aanschaf.
-Menno Boersma, voorzitter van Vesuviusclub Elsloo richt ‘Een Koala’ op.

Oktober 2015
-PB houdt de jaarlijkse eigen fietstocht en maakt foto's voor de website. Dorpsschouw heet zo
iets. Voor de melkfabriek filosoferen we over de toekomst van deze bouwval…. De fietstocht
eindigt met een 'vergadering' in ’t Anker.
-het maïsdoolhof van Henk en Lutske Koopstra sluit zijn poorten voor 2015.
-de Stellingwarver Schrieversronte organiseert op verzoek van de Kring van Bercoop een
‘historische avond’ in het Victoria Park in Wolvega.
-Wetterskip Fryslan presenteert het Waterschapsplan voor de Linde.
-in een gesprek met wethouder Derks krijgen PB en de SVAE het advies om de fracties van
de politieke partijen in te schakelen en om subsidie aan te vragen bij de provincie (IMF) voor
de bestrating rond ’t Anker. Wij volgen dat advies op. De provincie geeft niet thuis.
-het bestuur van PB wordt door de Raadsfractie van Groen Links uitgenodigd om een gedeelte

van het fractie overleg bij te wonen. We accepteren de uitnodiging.

November 2015
-op de Mr. K.J. Dijkstraschool wordt meegedaan aan de 13e versie van het landelijke
schoolontbijt. Leerlingen nemen hun eigen bestek en bord mee. Dorpsduurzaamheid!
-n.a.v. een artikel in de nieuwsbrief van Stichting de Grijpvogel zoekt Plaatselijk Belang
contact met kunstenares Maaike Klein, de ontwerper van het dorpskunstwerk de
Samenwerking.
-na een onderbreking van twee jaar is er weer een natuurwerkdag bij de Landweer. Door de
regen valt de middag sessie in het water.
-Plaatselijk Belang organiseert 'bij PB op de koffie'. De avond bestaat uit twee gedeelten.
Voor de pauze is er een repaircafé en een expositie van het Museum Oold Ark. Na de pauze
overleggen we over de dorpsagenda van 2016.
-het eerste team van Odis korfbal wordt kampioen in de najaarsreeks van de veldcompetitie.
-in Oosterwolde wordt een cursus reanimeren gegeven. Het nut van zo’n cursus heeft zijn
waarde in 2015 bewezen.
-Elser Smart doet mee aan HUTSPOPXL 2015 en steelt de show bij een optreden in de
Stippepassage.
-in het dorpshuis van Makkinga wordt een kleindierenshow georganiseerd. Jacob Nijholt is er
met zijn rex konijnen, maar er zijn meer deelnemers uit Elsloo.
-als uitvloeisel van het Coalitie akkoord worden er langs de Peperstraat op 4 plaatsen
passeerstroken aangelegd. Aanleg moet bermbeschadiging tegengaan.
-in de voormalige melkfabriek wordt een hennepplantage ontdekt. Het blijkt de grootste
vangst ooit in onze provincie. Geen reclame voor ons dorp. Wie doorbreekt de impasse door
het pand te kopen en te slopen.
-samen met zijn team wint Menno Boersma met de korte film Ritus het zgn. 48 Hour Film
Project dat onderdeel is van het Noordelijk Film Festival.
-Toneelvereniging Elsloo voert het blijspel ’Hotel ’t Zwaonenest’ van Hendrik van der A op.
-het bestuur van Plaatselijk Belang neemt het advies van de Werkgroep over de Es van
Tronde over. Of het advies inmiddels bij de provincie bekend is blijft onduidelijk.
December 2015
-uiteraard organiseert Odis korfbal een van haar twee jaarlijkse snertdagen.
-de Gemeenteraad keurt de bouwplannen van de Samenwerking voor de bouw van twee
kapschuren goed.
-het plan van het College om de Stationsstraat in Oosterwolde vrij te geven voor autoverkeer
stuit op veel verzet. Wethouder Derks krijgt een motie aan zijn broek en tilt het probleem
over de jaarwisseling heen.
-dat geldt ook voor de subsidieverordening inz. de verdeling van de precariogelden. Een half
jaar nadat de regeling bekend werd gemaakt weten de dorpen officieel nog niets.
-er komt een einde aan de sinds 1972 op de Mr. K.J. Dijkstraschool bestaande gewoonte om
dagelijks een appel te eten.
-leden van de ouderensoos organiseren een kerstmaaltijd voor 50-plussers. Max en Janny uit
Norg zorgen voor een middagprogramma met zang en sketches.
-voor Concordia breken drukke tijden aan met drie optredens in één maand en ook nog de
traditionele oliebollenverkoop.
-de MOP (Makkingaaster Oudjaars Ploeg) koopt zijn kerstbomen voor de Brink in Elsloo.
Leveranciers zijn vader en zoon Harry en Paul Smits. Kaalslag op de Horstlaan en de

Eikenhorst.
-de kerstkuier trekt 326 deelnemers. De temperatuur is 12,6 graden. Een soort lentekuier dus.
Halverwege is er koek en zopie bij het Canadameer.
-de koek en zopie tent staat na de kerstkuier op het parkeerterrein voor winkel Elsloo. Er
worden oliebollen verkocht door Concordia en bij Winkel Elsloo is vuurwerk en carbid te
koop.
-it Fryske Gea maakt de dobbe van natuurgebied de Schaopedobbe beter toegankelijk met de
aanleg van twee trapjes, bredere paden en nieuwe borden.
-via de dorpswebsite bedankt PB alle sponsors van onze dorpswebsite.
-Vesuviusclub Elsloo is druk met de voorbereiding van de jaarwisseling. Een stunt?
-op oudejaarsdag publiceert de Archiefcommissie een kalender voor 2016.

