-Chronologisch jaaroverzicht Elsloo 2020
In dit jaaroverzicht staat een ‘bloemlezing’ van nieuws uit en over Elsloo uit 2020 op basis van website berichten en is
aangevuld met info uit artikelen uit 't Else Blattien en andere bronnen.
Januari 2020 (week 1,2,3,4,5)
-Kalenderjaar 2020 begint uiteraard met de Vesuviusuitbarsting. Vesuvius Club Elsloo begint het jaar
met een politiek item van 2.800 kilo. In Buren zijn 7 grote metalen letters geleend die samen de
woorden ‘Tot Hier’ vormen. Dat slaat op de stikstofregels. De muziek in de nieuwjaarsnacht wordt
verzorgd door Badshoes en uiteraard zijn er cadeaus voor de verenigingen
-Het eerste Else Blattien van 2020 verschijnt op 6 januari. Daarin wordt o.a. stil gestaan bij het
overlijden van Henk Schurer op zaterdag 21 december.
-Met de spreuk ‘Wie durft te verdwalen vindt nieuwe wegen’ wenst PBET de inwoners van Elsloo via de dorpswebsite
gelukkig nieuw jaar. Op de website van PBET verschijnt het jaaroverzicht over 2019
-Namens het College van B&W wenst Wethouder Esther Verhagen tijdens haar nieuwjaarstoespraak alle inwoners
voorspoedig 2020. De burgemeester is ziek.
-De gemeente besluit eenmalig 20.000, - subsidie te verstrekken aan de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf om meer AED’s
in onze gemeente op te kunnen hangen. Met plaatsen alleen ben je er nog niet. Je hebt ook mensen nodig die een AED
kunnen en willen bedienen.
-De P10, het samenwerkingsverband van 10 agrarische gemeentes waar ook Ooststellingwerf lid van is wil zich sterk maken
voor ‘autodelen’. Dat is een soort carpoolen. Hoe onze gemeente dat in denkt te gaan vullen blijft onduidelijk.
-In het Elser Praothuus krijgen de geslaagden voor de EHBO-cursus hun diploma en een bloemetje van Plaatselijk Belang. (zie
foto)
-Elsloo ter tafel besteed aandacht aan verzamelaars en hobbyisten. Geïnteresseerden worden ingewijd in de beginselen van
het stamboomonderzoek.
-De gemeente publiceert het overzicht inwonersaantallen. Hoewel het aantal inwoners van de gemeente in 2019 licht daalde,
stijgt het aantal inwoners van Elsloo voor de vijfde keer op rij en gaat naar 654 per ultimo 2019.
-De gemeenteraad buigt zich over de nota van uitgangspunten die hoort bij de gemeentelijke omgevingsvisie en vraagt via
een motie om zorgvuldigheid bij de overgang van het 4G naar het 5G netwerk. Het 4G netwerk heeft in Elsloo nooit optimaal
gefunctioneerd.
Februari 2020 (week 5,6,7,8,9)
-Op 1 februari geeft it Fryske Gea een excursie over de Schaopedobbe om lopende
herstelwerkzaamheden en de plannen toe te lichten.
-Op 7 en 8 februari organiseert loon- en aannemersbedrijf de Samenwerking twee open dagen
en staat stil bij het feit dat 100 jaar geleden de Coöperatie werd opgericht. Trotse
medewerkers van de Samenwerking u hun bedrijf laten zien. Het is een indrukwekkende
happening. (foto)
-Odis korfbal houdt uiteraard haar traditionele snertactie.
-Bianca van der Meer uit doet met een medeleerling van het Stellingwerf College in Oosterwolde een onderzoek naar de
kwaliteit van de leefomgeving in Elsloo. Zij doen dat aan de hand van een zelfgemaakte enquête.
-De SVAE en Odis Tennis maken hun plannen bekend voor NLdoet medio maart. Van corona heeft nog nooit iemand in Elsloo
gehoord.
-Het lijkt erop of het Ministerie van Defensie plannen heeft een oude laagvliegroute voor straaljagers boven Friesland, die al
bijna 20 jaar niet meer wordt gebruikt, te reactiveren. Die route loopt o.a. over buurdorp Nijeberkoop. Uiteindelijk gaan de
plannen niet door.
-Na een afwezigheid van bijna 2 jaar organiseert de feestcommissie van PBET medio februari weer een pub quiz met Dick
Wilbrink als quizmaster en Thijs van Buuren als corrupte boekhouder.

-De stichting tot behoud van de Drentse Graftrommels die enkele jaren geleden de graftrommels van Elsloo restaureerde
wordt tweede bij de uitreiking van de gouden Terebinth.
-Stencilfanaat Erwin Blok uit Rijssen verzorgt tijdens Elsloo ter tafel een presentatie over de ontwikkeling, de werking en het
gebruik van stencilmachines.
-De gemeenteraad vergadert over het Biosintrum. Wat een duurzame parel zou moet te worden lijkt zich te ontwikkelen tot
een hoofdpijndossier.
-DFMopGlas begint met de vraagbundeling die ertoe moet leiden dat niet alleen op de witte locaties glasvezel komt, maar
ook op de grijze.
-In Elsloo wordt begonnen met de distributie van nieuwe papierbakken. De bakken zijn groen en hebben een blauwe deksel.
Maart 2020 (week 9,10,11,12,13,14)
-Op 1 maart sluit kapsalon Ideaal haar deuren.
-ODIS Tennis maakt haar plan bekend voor een introductie toernooi aan het eind van de maand maart.
-In het Else Blattien van maart staat de laatste aflevering van Aan Tafel Bij… Uiteraard eet redacteur
Bertha Middendorp in ’t Anker.
-De ALV van PBET wordt gehouden op 4 maart. Tijdens de jaarvergadering houden de leden van PBET
een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden Henk Schurer, Antoon Brouwer, Koert de
Boer en Theunis Kastelein.
-Tijdens de ALV stelt de nieuwe jeugdraad zich voor, wordt het verkeersrapport Het kan verkeren aan
wethouder Marcel Bos overhandigd en verzorgt boer Jaring Brunia een presentatie over zijn bedrijf. (foto)
-De toekomst van lijn 17 die nu nog door Arriva wordt geëxploiteerd staat op het spel door een nieuwe
aanbestedingsprocedure. PBET overweegt het indienen van een zienswijze.
-De feestcommissie van PBET maakt haar plannen voor een garageverkoop in april bekend. Het wordt een voorjaarseditie.
-Medio maart breekt Corona uit en slaat in als een bom. Activiteiten worden gecanceld en de wereld verandert in een dag.
Op zondag 15 maart overleggen PBET, de SVAE en de Medezeggenschapsraad van de meester K.J. Dijkstraschool. PBET
informeert de buurtverenigingen en stelt de dorpswebsite beschikbaar om in het dorp info te delen. Een angstige en
onzekere tijd breekt aan.
-In hoog tempo worden verenginsactiviteiten gecanceld. Er wordt niet meer getennist, gekorfbald, gevoetbald en gezongen.
Nldoet gaat niet door, er is geen bingo, Vesuviusclub Elsloo schrapt het paasvuur en haalt ook geen takken op en de SVAE
haar jaarvergadering.
-In het hele land worden op drie verschillende woensdagen kerklokken geluid als klokken van hoop en troost. Ook in Elsloo
worden de klokken geluid.
-Alle restaurants in het hele land worden tot nader order gesloten. René en Naomi Ykema van eetcafé ’t Anker in Elsloo
reageren adequaat. Zij organiseren een snackloket dat drie dagen in de week open is en houden o.a. een tapas en een pasta
weekend.
-Het netwerk ‘Elsloo Helpt Elkaar’ wordt opgezet. PBET plaatst een oproep aan dorpsbewoners om elkaar te helpen. Meer
dan twintig, overwegend oudere dorpsbewoners, bieden zich aan om elkaar te helpen.
-De prikpost van huisartsenpraktijk Timmermans in Makkinga is i.v.m. de coronacrisis tijdelijk gesloten. Een van de locaties
waar tijdens de coronacrisis bloed wordt geprikt is Sportstad Heerenveen.
April 2020 (week 14,15,16,17,18)
-Corona houdt het verenigingsleven nog steeds in haar greep. PBET bereidt houdt een ‘zoom
video vergadering’. De bibliotheek in Oosterwolde is gesloten en daarom heeft Wiesje van den
Berg een ruil boekenkast neergezet.
-Stichting Scala opent een telefonische welzijnslijn, de geplande busreis door de gemeente voor
55+ers uit Elsloo met koffiestop en koffietafel in ’t Anker gaat niet door en ook de door de
Stichting Historisch Archief Elsloo-Tronde geplande ruilmiddag van historische Albert Heijn
plaatjes komt te vervallen.
-DFMopGlas kiest om de magische 35% glasvezelkabel grens in de grijze gebieden te komen voor
livestreams en filmpjes. Juist tijdens de coronacrisis, waarin veel mensen thuis werken en de
scholen dicht zijn blijkt het belang van een stabiele snelle internetverbinding.

-De opknapbeurt van het parkeerterrein achter ’t Anker is bijna klaar. Het bijzondere project waarin de gemeente
Ooststellingwerf, de Meester K.J. Dijkstraschool en de SVAE samenwerkten en dat werd uitgevoerd door Aannemersbedrijf
de Samenwerking uit Elsloo was meer dan alleen maar een opknapbeurt van het parkeerterrein. Vrijwilligers van de MOP
brengen de beplanting aan op basis van een door de gemeente gemaakt beplantingsplan. (foto)
-Eikenbomen worden door de gemeente versierd met rood witte linten. De eikenprocessierups is in aantocht.
-Buurt d’Olde Brink in Elsloo houdt op eerste paasdag een coronaproof georganiseerde buurtbingo. Buurt Portingaweg volgt
op koningsdag 2020 het voorbeeld.
-De bijzondere spaaractie van AH met historische plaatjes van Ooststellingwerf is een groot succes. ‘Dorpscoördinator’
Hannah Jansen werpt zich op de laatste open plekjes in het album van dorpsbewoners te vullen.
-Op alle grijze locaties wordt in Elsloo een brief bezorgd om inwoners te herinneren aan de mogelijkheid om voor 250,- een
glasvezelkabel aan te schaffen.
-De raadsvergadering van april wordt dankzij een spoedwet een ‘digitale’ vergadering.
Mei 2020 (week 18,19,20,21,22)
-Door de verruiming van één naar drie dagen vergroot winkel Elsloo in het Moederdag weekend de
mogelijkheden om in coronatijd rustig te winkelen.
-De gemeente Ooststellingwerf publiceert de eerste nieuwsbrief Dorpen en Wijken. Voor de inhoud
tekenen de dorpencoördinatoren Marten Tel en Oscar Weehuizen.
-Op de facebook account van PBET kwam in mei een vraag binnen van John Nauta uit Amerika over
een foto die hij 40 jaar geleden tijdens een bezoekje aan Elsloo maakte. Het bleek om een foto van
Sieger en Goke van Nijen uit Oosterwolde te zijn die hun trouwfeest vierden in ’t Anker dat toen
eigendom was Lenze de Haan. (foto)
-In de Nieuwe Ooststellingwerver staat een boeiend artikel over de spil van Elsloo. Daarmee wordt de oude linde naast ’t
Anker bedoeld. Door de corona sluiting van ’t Anker is de boombank om de linde op mooie dagen opvallend veel gebruikt
door passanten.
-Na twee maanden komt het openbare leven in Nederland weer heel langzaam op gang. De MOP ploeg houdt een
schoffelochtend, er wordt weer getennist en op het schoolplein eindelijk weer gevoetbald worden.
-Medio 2020 lopen er in drie dorpen in Ooststellingwerf Post Code Roos projecten. Dat zijn Haule, Ravenswoud en Makkinga.
Inwoners van Elsloo kunnen door hun postcode meeliften op het postcoderoosproject in Makkinga en zo duurzaam energie
opwekken en profiteren van een fiscaal voordeel.
-Het Fonds (het voormalige Fonds Ooststellingwerf) krijgt in 2020 een vervolg. Van 31 augustus tot en met 18 september
2020 kunnen initiatiefnemers in Ooststellingwerf een idee indienen. Nadat in 2019 het plan om de omgeving van het beeld
Door en Voor een facelift te geven gaat PBET in 2020 een nieuwe poging doen.
-Via een overzichtelijke poster publiceert brancheorganisatie Doarpswurk twaalf belangrijke tips om corona buiten de deur te
houden.
Juni 2020 (week 23,24,25,26,27)
-Op het grote plantsoen tussen de Portingaweg en de Hoofdweg tonen laten jonge inwoonsters van
Elsloo een nieuwe variant zien op een oude traditie: bellenblazen.
-In het Else Blattien van juni kijken dorpsbewoners terug op de tijd hoe zij vroeger in Nederland
vakantie vierden.
-In juni worden de negen graftrommels van Elsloo door vrijwilligers teruggeplaatst op de
begraafplaats.
-Ondanks dat het tentfeest 2020 i.v.m. corona niet doorgaat steekt een aantal inwoners in het
tentfeestweekend toch de vlag uit.
-In het dorp verschijnt nieuwe toeristische bebording. Met de nieuwe bebording wil de gemeente
Ooststellingwerf meer uniformiteit in de dorpsbebording realiseren. Met het opvallende initiatief van de gemeente om de
toeristische bebording in haar ‘eigen’ portefeuille op te nemen lijkt de gemeente afstand te hebben genomen van dat oude
beleid.
-Wandeljournalist Wanda doet ons dorp aan en geniet van ons dorp en de omgeving.
-Medio juni houden de raadscommissies P&C, Ruimte en Samenleving van de gemeenteraad van Ooststellingwerf een
gezamenlijke commissievergadering over de jaarstukken 2019.

-Op de dorpswebsite wordt geconstateerd dat 5 jaar nadat de werkgroep de Es van Tronde een rapport schreef met vijf
adviezen over het essenlandschap bij Tronde er aan de situatie nog maar heel weinig is veranderd.
-Van de website ‘Verbeter de buurt’ wordt na een aarzelend start volop gebruik gemaakt. In juni staan er op een bepaald
moment een stuk of tien meldingen voorzien van een rode speld, een groene vlag, of een geel lampje
-Plaatselijk Belang haar jaarlijkse dorpsschouw. (foto) Dat is een fietstocht met borrel na afloop om en door het dorp. Er
wordt dat gesproken over koetjes en kalfjes, maar ook over dassen, damherten en eikenprocessie rupsen.
-Tijdens de dorpsschouw brengt PBET een bezoek aan het Tiesingabosje in Elsloo, om daar met eigen ogen een zogenaamde
‘dassenburcht’ te zien. Dit naar aanleiding van een artikel in de Nieuwe Ooststellingwerver over de schade die dassen
aangericht hadden op het sportpark Elzenhagen in Elsloo.
-Op de langste dag van 2020 organiseert ODIS Tennis het eenmalige ‘groot Elsloos coronaproof midzomer Odis tennis event’.
In de loop worden 17 partijen gespeeld. De eerste partij begon vanochtend vroeg om 5.00 uur en de laatste partij van het
toernooi duurt tot 22.00 uur
- De campagne van DFMopGlas/Glasvezel buitenaf om voldoende bewoners van grijze locaties in onze gemeente te laten
kiezen voor glasvezelkabel mislukt. Dat kwam mede door de corona uitbraak op het moment dat de reclamecampagne met
info avonden in alle dorpen zou beginnen. De kans op glasvezel in alle grijze gebieden van onze gemeente is aanzienlijk
geslonken.
-Op het Hof van Else, de begraafplaats achter de Hervormde Kerk, staat een koningskaars in bloei. Het is een kolossale plant
die groeit in het duin- en krijtgebied maar in onze regio vrij zeldzaam is was.
-De provincie Friesland laat weten dat de aanbesteding van de nieuwe bus concessie voor Fryslân vanwege de gevolgen van
het coronavirus is uitgesteld.
-D’66, Groen Links en Lijst Ter Heide dienen tijdens de raadsvergadering de motie ‘Roodkapje’ in. Via die motie stellen
initiatiefnemers voor om geen gehoor te geven aan de wens van de Provincie Fryslân om de wolf te weren en op geen enkele
wijze medewerking aan dit beleid te verlenen.
-Op initiatief van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) kijken dorpsverenigingen tijdens ‘coronaoverleg’ terug op de
gevolgen van de coronacrisis. De negatieve invloed van het coronavirus op de leefbaarheid van Elsloo moet niet worden
onderschat is de conclusie. Het idee Elsloo Beweegt ontstaat.
-Een andere conclusie uit het overleg is dat jeu de boulen (in de zomer) en koersballen (in de winter) mooi op elkaar
aansluitende en niet leeftijdsgebonden activiteiten zijn, waarbij de sociale contacten minimaal net zo belangrijk zijn als de
sportieve prestaties.

Juli 2020 (week 27,28,29,30,31)
-Het Else Blattien van juli besteedt aandacht aan het fenomeen schoolreisje. Oudere
exemplaren van het EB zijn voortaan ook digitaal beschikbaar.
-De Stellingwarver Schrieversronte dient bij met succes bij de provincie en de
gemeentes Oost- en Weststellingwerf een subsidieverzoek aan voor een onderzoek
naar de namen van dorpen zowel in het Nederlands als in het Stellingwerfs.
-In museum Old Ark in Makkinga worden een aantal archeologische vondsten ten
toon gesteld die zijn gevonden bij de bouw van het Lochtenrek, de N381 brug over
de Tjonger.
-Om wachtrijen bij de ingang te voorkomen en het bezoek te spreiden moeten bezoekers aan de milieustraat een afspraak
maken om hun groot vuil in te leveren. (foto)
-De initiatiefnemers van Elsloo Beweegt maken het schema van de beweegmaand augustus bekend. Het programma wordt
huis aan huis verspreid.
Augustus 2020 (week 31,32,33,34,35,36)
-Op zaterdagochtend 1 augustus begint Elsloo beweegt met een mountainbiketocht van 20 kilometer
door de groene omgeving van Elsloo. ‘Het was fantastisch’ was de reactie van de enige deelneemster.
Op zondag 2 augustus wordt er gejeudebouled en op maandag 3 augustus gewandeld. De kop van
Elsloo beweegt is er af.
- Met 28 deelnemers in alle leeftijdscategorieën is de door Elsloo Beweegt georganiseerde fietstocht
een mooi succes. De deelnemers rijden o.a. door Vledder en Doldersum. De lengte van de rit was bijna 25 kilometer. Aan de

fietstocht doen ook een aantal vakantievierende campinggasten mee. Aan de eerste bootcampsessie doen 8 deelneemster
mee.
-De eerste week van Elsloo beweegt trekt 61 deelnemers. De organisatoren zijn tevreden.
-Medio augustus start het nieuwe schooljaar voor de leerlingen van de meester K.J. Dijkstra school. Dat wordt in meerdere
opzichten dit jaar een spannende dag voor kinderen, leerkrachten en ouders. Het verkeer wordt gewaarschuwd met het
Veilig verkeer spandoek.
-Het nieuwe parkeerterrein achter ’t Anker is bewijst zijn diensten. Het ziet er niet alleen fraai uit, maar is met de verplichte
rijrichting en de overzichtelijke parkeervakken en de in- en uitstap strook ook nog eens een heel stuk veiliger geworden.
-Het verlagen van de maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom, de wens om de OV-bus voortaan om in plaats
van door het dorp te laten rijden, het verwijderen van de hoge haag rond de school, het verbeteren van de aansluiting van de
school op het fietspad naar Elsloo-zuid en de plaats van de schoolzone worden genoemd als verbeterpunten van de veiligheid
rond de school.
-Elsloo beweegt loopt al een trein. De deelnemers trotseren alle weersomstandigheid. Eind augustus zijn er 22 activiteiten
afgewerkt waaraan totaal 228 deelnemers hebben meegedaan.
-Op dinsdagavond 18 augustus komt de gemeenteraad van Ooststellingwerf voor de eerste keer na het zomerreces bij elkaar
voor een extra raadsvergadering. Het rommelt in politiek Ooststellingwerf. De coalitie verliest haar meerderheid door het
opstappen van meerdere raadsleden naar andere partijen.
-De groene hoek van het parkeerterrein naast het schoolhek ligt er fantastisch bij. Zonnehoed, Adderwortel, aster en
vlinderstruik vormen een fantastische combinatie.

September 2020 (week 36,37,38,39,40)
-In de tuin van Paul de Bruijn en Annemarijke Smit aan de Hoofdweg wordt in een bijzondere ambiance
een garden picknick concert. Tijdens het concert verzorgen Erwin Java en Sean Webster een optreden.
-Elsloo beweegt zit er wel is waar maar ook in september wordt er nog volop bewogen. Deelnemers krijgen
geen genoeg van het initiatief. Dat belooft wat voor 2021.
-De klepels van de klokkenstoel worden gerepareerd. Er zat slijtage in de ophanging en dat was te horen.
-De dorpskerk van Elsloo en de klokkenstoel doen weer mee aan open monumentendag. De kerk trekt 50
bezoekers. Leden van de Vesuviusclub Elsloo zijn die dag aanwezig bij de Vesuvius Tjasker.
-Het eerste Else Blattien na de zomervakantie is een fraai nummer, met o.a. een in memoriam i.v.m. het overlijden van oudinwoner Germ Koldijk, de stage van hoofdredacteur Bertha Middendorp bij de Vos Electronics, een terugblik op Elsloo
Beweegt met een aantal kleurenfoto’s en info over de valkenkast van Thijs van Buuren.
-In het MFA in Oldeberkoop overleggen een aantal organisaties over uitvoeringszaken die een gevolg zijn van de door de
gemeente aangenomen Visie op Samenleven. PBET is een van de deelnemers.
-Ook de gymlessen van Odisgym starten weer onder leiding van Nienke en Aniek Brouwer. Rina van Burgsteden is namens
Odis contactpersoon.
-Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde vraagt bij Het Fonds subsidie aan om in eigen beheer de omgeving van het
dorpsmonument Door en Voor om te vormen tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. In het plan krijgt een bank, naar het
voorbeeld van de bank om de dorpslinde naast ’t Anker, een centrale plaats.
-Via een digitale lezers/bezoekers enquête PBET de leden van het ledenpanel om hun mening over de website, facebook en
het Else Blattien
-De gemeente Ooststellingwerf organiseert een aantal dorpsoplopen. Dat zijn bijeenkomsten waarbij de gemeente met de
plaatselijk belangverenigingen overlegt over de inhoud van de omgevingsvisie.
-Aan Rabo Clubsupport doen dit jaar twee Elsloose verenigingen mee. Dat zijn Concordia en Plaatselijk Belang Elsloo en
Tronde (PBET).
- Van Peter Tolboom krijgt PBET een filmpje van dat hij maakte met een drone van een rondvlucht boven Elsloo.

-In september vergadert de gemeenteraad 2 keer. Tijdens een van die vergaderingen bespreekt de Raad het advies van oudminister Hayo Apotheker over ontwikkelingen in politiek Ooststellingwerf.
Oktober 2020 (week 40,41,42,43,44)
-PBET bedenkt een alternatieve invulling voor bij PBET op de koffie. In de nieuwe opzet gaan
inwoners bij elkaar op de koffie gaan. Door de verscherpte corona regels kan ook deze versie
niet doorgaan.
-In het Else Blattien van oktober staat het activiteitenprogramma van het seizoen 2020-2021
opgesteld door de brede feestcommissie, een nieuwsbulletin van het Historisch Archief ElslooTronde en de top 3 van burenruzies.
-Medio oktober wordt voor het gehele land een gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Dat is
noodzakelijk omdat het coronavirus de afgelopen tijd te veel ruimte heeft gekregen om zich te verspreiden. De boodschap
van de overheid is duidelijk: alleen samen krijgen we corona onder controle.
-Net als tijdens de eerste uitbraak van Corona is bij de twee uitbraak Elsloo Help Elkaar weer actief. Twintig inwoners zijn via
het mailadres van EHE beschikbaar om andere dorpsbewoners te helpen.
-In oktober organiseert een burgerpeiling. De gemeente verspreidt via een persoonlijke brief aan 9.200 inwoners van 18 jaar
en ouder een persoonlijke uitnodiging om mee te doen.
-De gemeenteraad vergadert over het Meerjaren Onderhouds Plan bomen. Wij zijn tenslotte een groene gemeente.
-Ook de twee poging van de Feestcommissie om een garageverkoop te organiseren gaat niet door. (foto) Zowel in het
voorjaar als in het najaar is corona de boosdoener. Ook de lichtjesavond op de begraafplaats gaat niet door.
-In de laatste maanden van het jaar brengen bestuursleden van Plaatselijk Belang meerdere bezoekjes om nieuwe inwoners
te verwelkomen. De Kloosterheerd loopt langzaam naar zeker vol.
-De gemeente schenkt het kavelbord aan de ingang van de Kloosterheerd dat door Vesuviusclub Elsloo wordt ontmanteld.
November 2020 (week (44,45,46,47,48,49)
-Begin november houdt de gemeenteraad haar jaarlijkse begrotingsoverleg. Het jaarlijkse
begrotingsoverleg is misschien wel de belangrijkste raadsvergadering van het hele jaar.
-De ouderraad van de Meester K.J. Dijkstraschool laat weten dat het Sinterklaasfeest 2020 in
Elsloo een 'besloten’ feest zijn. Sinterklaas komt wel maar wordt niet ingehaald.
-Wie een bijdrage wil leveren aan de inhoud van de omgevingsvisie van onze gemeente kan
dat doen door een vragenlijst via de eigen website van de gemeente in te vullen.
-De gemeenteraadsvergadering kent een weinig spectaculaire agenda. Toch slaat de vlam in
de pan als Wij Lokaal aan het eind van de avond een motie vreemd aan de orde van de dag indient over een vlagincident
waarbij het College handelt in strijd met een eerder goed gekeurde motie.
-Lambert de Vries van de buitendienst van gemeente Ooststellingwerf gaat met pensioen. Van gezicht kent elke inwoner van
Elsloo hem. PBET brengt hem een flesje berenburger.
-Voor de MOP (Maandag Ochtend Ploeg) Elsloo is er elke maandag in november werk aan de winkel. Grote hoeveelheden
blad worden op ‘bulten’ verzameld en door de gemeente afgevoerd. Door de burger wordt voor het melden van
bladeroverlast veel gebruik gemaakt van de app Verbeter de Buurt.
-Het gebiedsteam van onze gemeente haar hulp aanbiedt. Dat kan zijn bij hulp in uw eigen situatie, maar ook bij hulp aan een
kind, oudere, of iemand uit uw omgeving en publiceert een lijst met organisatie waar een beroep op kan worden gedaan.
-Het lukt de Kerkenraad van de Hervormde gemeente niet meer om de kerkenraad op sterkte te houden. De Stichting Het
Karkehuus wordt opgericht. (foto) Dat gebeurt in het Karkehuus zelf. In die Stichting zullen de bezittingen van de Kerkvoogdij
worden ingebracht.
-Op de begraafplaats wordt een grote zwerfkei aangetroffen.
-De meester Dijkstraschool zet zich net als in 2019 toen het een ‘Recycle Certificaat’ kreeg weer in voor het inzamelen van
kleine elektrische apparaten.

December 2020 (week 49,50,51,52,53)
-In het Else Blattien worden een aantal Elsloose decembertradities toegelicht. Sjoelen en ballegooien
op sinterklaasavond is er een van. Wat het pony’s voeren in Slagharen betekent weten alleen de
leden van de Vesuviusclub.
-Op de fietspaden in het dorp en in de omgeving van de school verschijnt de oproep om je licht aan te
doen. Het is een initiatief van de ANWB.
-De gemeente Ooststellingwerf en Doarpswurk organiseren een webinar over indicatievrije
dagbesteding voor ouderen in eigen dorp. De buurtkamer in Elsloo was zo’n initiatief.
-’t Anker organiseert begin december een kerstmarkt. De Elsloose kerstmarkt begint al een beetje een traditie te worden,
want ook in 2018 en 2019 organiseerde ´t Anker twee goed bezochte kerstmarkten
-De gemeente publiceert in december twee verkeersbesluiten die voor de inwoners van Elsloo belangrijk zijn. Binnen de
bebouwde van Elsloo komt gaat de maximum snel op alle wegen naar 30 km. Buiten de bebouwde kom wordt de
maximumsnelheid in de omgeving van Elsloo 60 km.
-In de week voor Kerstmis bezorgen bestuursleden van Plaatselijk Belang bij alle inwoners van Elsloo een kaars met een
kerstspreuk. (foto)
-Op Eerste en Tweede Kerstdag bezorgen René en Naomi dit jaar op feestelijke wijze een kerst viergangen menu bij u thuis. ’t
Anker on wheels dus. Het diner wordt op servies van ’t Anker bij u thuis afgeleverd zonder bestek.
-Vanaf Eerste Kerstdag staat er op You Tube een filmpje van dorsbewoners die elkaar prettige kerstdagen en een
voorspoedig 2021 toewensen. De film is gemonteerd door Menno Boersma.
-Op eerste kerstdag worden om 7.00 uur dorpsbewoners verrast met een muzikale kerstgroet.
-Stichting de Fryske Mole, die eigenaar is van 42 molens en ook eigenaar is van de Vesuviustjasker bestaat 50 jaar.
-In overleg met Concordia neemt ’t Anker het stokje over van de oliebollen verkoop voor de jaarwisseling. Op 31 december
kunnen de inwoners hun oliebollen ophalen
-De gemeente krijgt een vierde wethouder. Haar naam is Marian Jager-Wöltgens. Burgemeester Harry Oosterman maakt
bekend dat hij in 2021 aftreedt.
-De activiteitencommissie van Stichting Het Karkehuus zet voor de kerk een verlichte kerstboom en plaatst in het dorp 8
houten kerstbomen met spreuk.
-Kort voor de jaar ultimo ontvangt PBET van het Fonds het bericht dat de subsidie aanvraag voor de facelift van de omgeving
van het beeld Door en Voor is toegekend. Ook de Rabo Bank en de Stichting Bercoop ondersteunen het initiatief van PBET.
-De ABO organiseert een autorondrit van 60 kilometer door de gemeente langs verlichte boerderijen. Op de Peperstraat
ontstaan files.
-Tussen Kerst en nieuwjaar krijgt PBET nog een tweede financiële verrassing van de Stichting Bercoop.
-Leden van de Vesuviusclub houden op oudejaarsdag een mooie traditie in ere. Zij bezoeken op oudejaarsdag alle 70+ ‘ers in
het dorp.

