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Voorwoord 

Allereerst namens de redactie van ‘t Else Blattien een heel 

goed en gezond 2022 gewenst aan jullie allen. 
 

We zijn alweer een jaar verder. De tijd vliegt voorbij.  
Een jaarwisseling waarbij onze Vesuvius helden gelukkig weer wat konden uithalen, uitmondend in 
de uitbarsting om 01.00 uur voor de dorpsbewoners. Ergens in deze uitgave vinden jullie een artikel 
van hen. 
En dan begint 2022 ook nog eens met een harde lockdown. Er wordt ons op het gebied van Corona 
weinig bespaard. Ik wil nogmaals benadrukken om goed naar elkaar om te kijken. Het belang van 
een hechte gemeenschap is nu extra belangrijk. Een klein lichtpuntje is dat de dagen weer steeds 
iets langer worden. 
 
Dan nog een opmerking over de cover foto van ’t Else Blattien. Als redactie hebben we besloten om 
bij alle nummers in 2022 een thema te hanteren bij de keuze van de cover foto’s. We gaan elke keer 
een karakteristiek punt van Elsloo laten zien in een soort tweeluik. Eén foto van de huidige situatie 
en één foto van exact hetzelfde punt, maar dan van vele jaren geleden. 
Deze oude foto’s zijn beschikbaar gesteld door het Historisch Archief Elsloo-Tronde.  Hiervoor onze 
hartelijke dank. 
Op de cover van deze maand hebben we gekozen voor de kerk en de klokkenstoel. Het 
plaatsnaambord “Elsloo” is uitgevoerd in wit met blauwe letters. De elektriciteitsdraden waren 
destijds nog bovengronds. 
 
‘t Else Blattien gaat zijn 60e jaargang in. We hebben dus een jubileum. In één van de volgende 

nummers zullen we hier meer aandacht aan schenken. 
 

Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier, 
Dick 

 

Prikbord!!!!!! 

 
Rectificatie: Per abuis is de verkeerde naam bij de voorpaginafoto van het december nr. gekomen. 
Lutske Eggen moet Hilde Eggen zijn. 
 
 
Hierbij wens ik iedereen een Gelukkig en Gezond 2022. Na 70 jaar met veel plezier in Elsloo te 

hebben gewoond ben ik naar Appelscha verhuisd. Nieuw adres: Riemsoord 140 kamer 23 8462 ED 

Appelscha  Tel. 0516-850803                                  Hartelijke groet, Meintje Brouwer-Oosterkamp 

 

 
Wij willen de familie, dorpsgenoten en kennissen een goed en gelukkig 2022 wensen. 

Anny en Frans van den Berg 
 

 

Winkel Elsloo wenst iedereen een Gelukkig en Gezond 2022 
                                    Roelof & Marja Brouwer 

                                                    en medewerkers.
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Deze wens plaatsten we in december bij het beeld voor en door. Gezondheid, de zorg daarover en 
de maatregelen en de inspanning voor die gezondheid gaven het afgelopen jaar een heel ander 
gezicht. Daarom wil Plaatselijk Belang alle inwoners niet alleen een gezond nieuwjaar, maar ook een 
gewoon nieuwjaar wensen! 
 
Goede voornemens 
Die horen er ook bij in januari. Plaatselijk Belang heeft er een heleboel! We delen die hier graag als 
ons plannen voor het nieuwe jaar. 
 
Welkom nieuwe inwoners 
We gaan alle nieuwe inwoners weer persoonlijk 
verwelkomen met een set kennismakingscoupons, een 
aardigheidje en een proefexemplaar van het Else Blattien. 
Het krijgen van informatie via de gemeente is om allerlei 
AVG-technische zaken lastig. Daarom ook een oproep aan 
iedereen: heb je nieuwe buren, laat ons dat even weten, 
dan komen we in actie 
 
Kennismakingscoupons vernieuwen 
De waaiersetjes met kennismakingscoupons voor bedrijven 
en verenigingen zijn op en moeten ook geactualiseerd 
worden. We gaan op korte termijn alle bedrijven en 
verenigingen in Elsloo benaderen om weer mee te doen aan de volgende ronde. 
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Contact buurten 
We gaan alle buurtvertegenwoordigers uitnodigen, voor een bijpraatsessie met het bestuur. We 
hebben de vergadering van februari hiervoor in de agenda gezet, afhankelijk van de maatregelen, 
kan dat wat schuiven, maar het gaat gebeuren! 
 
 

 
Inbreng in onze vergadering 
We vergaderen elke 2e dinsdag van de maand in het 
Proathuus. Heb je een vraag of onderwerp voor 
Plaatselijk Belang, wil je het op de agenda of 
misschien persoonlijk toelichten? Neem even contact 
met ons op, dan ben je welkom  
 
Dorpsagenda actualiseren 
We actualiseren onze dorpsagenda. Op de 
ledenvergadering (woensdag 23 maart, zet vast in je 
agenda!) presenteren we die bijgewerkte agenda aan 
alle leden. 

 
Wonen in Elsloo 
Op die dorpsagenda zal in ieder geval aandacht zijn voor wonen en woningen in Elsloo. Dat is de 
opdracht die we tijdens Elsloo Herleeft kregen van alle bezoekers 
 
 
Advertenties op de 
website 
We gaan meer bedrijven 
de mogelijkheid bieden 
voor een advertentie op 
onze dorpswebsite. De 
nieuwe website is mooier 
maar kost ook een wat 
meer. Daar zit dus een 
mooie kans voor een win-
win in!  
 
 
 
 
 
 
Samen dingen doen 
Samen met andere clubs en verenigingen willen we bereiken dat we als inwoners van Elsloo samen 
dingen doen. De Elser Sport- en Beweegenquête geeft daarvoor veel input. Bovendien is de pot 
“Maatschappelijke Subsidie” goed gevuld. Dus heb jij nog een plan of idee: laat je horen! 
(Aanvraagformulier vind je op de website) 
Het mooie van deze goede voornemens is, dat we dat niet alleen hoeven te realiseren, maar dat we 
het samen kunnen doen. Je mag ons eraan herinneren en je mag ons helpen! 
 

Hartelijke groet, namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde 
Arno Goettsch 
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UITVAARTVERENIGING “ELSLOO” 

Lid van de federatie van Friese Uitvaartverenigingen 

zonder winstoogmerk 
 

Bij overlijden kan er contact worden opgenomen met de 

heer J. Wouda (dag en nacht bereikbaar): 

Tel. nrs: 0516-541968 / 06-52076037. 

 
Voor informatie over de vereniging: 

J. Prakken, Noord 13, 8424 PG in Elsloo.  

Tel. nr: 0561-421209.  

E-mail: uitvaartverenigingelsloo@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

 

Knippen op afspraak! 

Dinsdag en woensdag 

 

Gerda Slager 

App of bel 0611420815 

Hoofdweg 17a Elsloo 
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                                                                    PERSBERICHT      

                                              17-12-2021 

 
 

Werving vrijwilligers voor Dag!enDoen! gestart 
 
Stichting Scala gaat in januari beginnen met Dag!enDoen!.  

Dag!enDoen! is een digitale agenda voor ouderen, zodat men in een oogopslag kan zien wat er 

die dag of week te doen is in de regio. Dit gebeurt in de vorm van een zeer gebruiksvriendelijke 

App, waarbij de deelnemer, naast het uitkiezen van de activiteit, ook kan aangeven of er vervoer 

nodig is en of een activiteitenmaatje gewenst is. Voor deelnemers die niet over een mobieltje of 

een computer beschikken, kan een tablet in bruikleen worden gegeven waar de app Dag!enDoen! 

al op geïnstalleerd is.  

Eenzaamheid is niet iets van deze tijd, maar is met name door Corona sterk toegenomen. Ook in 

Ooststellingwerf is, ondanks bestaande initiatieven zoals activiteitengidsjes of Huis-aan-Huisbladen, 

de kennis over het activiteitenaanbod bij een groep mensen minimaal. Er is voldoende aanbod, 

maar de informatie is gefragmenteerd en komt niet bij de mensen ‘aan’. Daarnaast zijn er drempels 

om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten, zoals vervoer of gebrek aan gezelschap. Een 

dagelijks laagdrempelig en gecentraliseerd activiteitenoverzicht digitaal bij mensen ‘door de 

brievenbus schuiven’ lijkt de oplossing. 

Coördinator van Dag!enDoen! is Basimeh Fokkema van stichting Scala: “Samen met vrijwilligers 

kunnen we dit project tot een succes maken. We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om mee te 

gaan naar een activiteit, de app uitleggen aan de ouderen of de deelnemers naar de activiteit willen 

brengen.’’ 

Bij alle functies draagt de vrijwilliger bij aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen en 

het weer deelnemen aan het sociale leven. Een praatje en contact met de deelnemer maakt het 

vrijwilligerswerk prettig voor beide partijen. Voor het uitleggen van de app is geen specifieke 

computerkennis nodig. Samen met Dag!enDoen! wordt gekeken naar de mogelijkheden en 

beschikbaarheid van de vrijwilligers.  

Dag!enDoen zal in januari gelanceerd worden en gedurende de periode daarop steeds meer gevuld 

worden met activiteiten uit de verschillende dorpen .  

 

Vrijwilliger worden of meer informatie? 

Inwoners van Ooststellingwerf die meer willen weten of vrijwilliger willen worden bij Dag!enDoen! 

Ooststellingwerf kunnen contact opnemen met Basimeh Fokkema (stichting Scala) via 06 – 55 00 11 

54 of bfokkema@scala-welzijn.nl 

 

 

about:blank


 

7 
 

Beste dorpsgenoten, 

Allereerst willen wij jullie allemaal een gelukkig en gezond 2022 wensen!!  
Ook dit jaar begon onze oudejaarsdag met het bezoeken van ouderen. Voor dat 
we weg gingen hebben we ons allemaal laten testen en de uitslagen hiervan 
waren gelukkig goed. Door dit te doen vonden wij het verantwoord genoeg om 
eventueel bij de ouderen naar binnen te gaan mits ze dat zelf graag wilden. De 
bezoeken waren erg geslaagd en we vonden het erg gezellig. Dit jaar hadden 
wij als cadeau voor onze ouderen een mooie gevulde koektrommel.  
 
Nadat we klaar waren bij onze ouderen bezoeken moesten we meteen weer bezig met de 
voorbereidingen van onze onthulling oudejaarsnacht. Door de huidige coronamaatregelen kon dit 
helaas weer niet in het anker, hierop besloten wij een walkthrough te organiseren. Dit hielden wij 
op de parkeerplaatsen achter het anker. We waren erg blij met het verloop van deze walkthrough 
en vonden het mooi om zo veel belangstellenden te kunnen verwelkomen.  
 
Tijdens deze walkthrough werd natuurlijk onze stunt 
onthuld, dit jaar hadden wij een heel erg groot bouwbord. 
Dit bord van 4 meter hoog en 24 meter lang, is afkomstig uit 
Almelo. Daar wordt door bouwbedrijf Plegt-Vos een 
huizenfabriek gebouwd. In deze fabriek gaan kant-en-klare 
woningen gebouwd worden, geschikt als starterswoning. 
Met het ophalen van deze stunt willen wij graag aandacht 
vragen, voor de mogelijkheid om ook in ons mooie dorp 
starterswoningen te bouwen. Wij zien namelijk dat de jeugd 
van Elsloo veel moeite heeft met het vinden van een huis in 
Elsloo. Dit komt mede doordat de huidige huizenmarkt een gekkenboel is. Om het dorp leefbaar te 
houden is het volgens ons van groot belang om onze jeugd een plekje te geven. Want de jeugd is de 
toekomst! Het zou zonde zijn als Elsloo vergrijst, omdat er geen plek meer is voor 20 tot 30 jarigen. 
Het plaatsen van een fabriek voor starterswoningen is dan volgens ons een mooi begin! 

Nu snappen wij dat zo’n grote fabriek natuurlijk niet iets is wat je 
zomaar even ergens neer kan zetten, maar daar hebben we 
gelukkig een oplossing voor! In Elsloo staat namelijk de oude 
melkfabriek Z.O.H. op Zuid, deze staat al zo lang leeg dat het 
ondertussen ons een doorn in het oog is geworden en we weten 
dat veel dorpsgenoten deze mening delen. De vervallen staat van 

de oude melkfabriek is niet iets om over naar huis te schrijven, dit zien wij dus ook graag anders. 
Door hier een huizenfabriek van te maken, vangen we dus 2 vliegen in 1 klap!! Dit bouwbord past 
dan natuurlijk ook het beste voor hetgeen waar we aandacht voor vragen. Daarom hebben wij 
nieuwjaarsdag de borden geplaatst bij de melkfabriek.  
 
Normaal gesproken delen we bij oud en nieuw natuurlijk ook allemaal cadeaus uit aan de 
verenigingen in het dorp. Dit jaar deden we de uitreiking niet op oudejaarsnacht maar de cadeaus 
worden in de loop van januari door ons gebracht. Voor dit jaar hebben we de volgende cadeaus:  

- Voor onze ouderen hadden we dit jaar een mooie gevulde koektrommel 
- Tennis krijgt een nieuw tennisnet 
- De bootcamp vrouwen krijgen een stopwatch 
- Gym krijgt twee balanceerborden 
- Toneel krijgt een bijdrage van 150 euro 
- Stichting het Karkehuus krijgt een vlag van Elsloo 
- Else Blattien krijgt 16 opslagbakken 
- Peuters krijgen een sofa bank met uitwasbare hoes 
- Muziek krijgt verschillende slagwerk artikelen  

Groeten, Sil van den Berg namens de Vesuviusclub  
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Kerstzang in Elsloo 

En voor de zoveelste keer moesten we ons lang van tevoren 
(wederom) afvragen: zou het wel door kunnen gaan? Of 
heeft Corona ons opnieuw zo sterk in zijn greep, dat ook dit 
afgeblazen zou moeten worden? 

9 Personen hadden zich aangemeld om deze, jonge traditie, 
vorm te geven. Georganiseerd door Stichting Het Karkehuus.  

Als kersverse nieuwkomer in Elsloo, moet ik 
eerlijkheidshalve bekennen dat mijn aanmelding niet 
helemaal spontaan tot stand is gekomen, maar ruimschoots 
op tijd realiseerde ik me dat het toch eigenlijk een eer is om 
voor een gebeuren als dit, zo snel al gevraagd te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Gelukkig werd in alle wijsheid ook al snel besloten dat het 
gewoon door moest gaan, mits we de geldende regels van het afstand houden maar zouden volgen. 

En zo geschiedde het in die dagen, dat op kerstavond 2021, ter hoogte van de kruising 
Hoofdweg/Kloosterweg, vlak bij de herberg “B&B Janneke”, een bont groepje kerstversierde 
mensen, onder begeleiding van een heuse Cornet, rond 19.00 uur hun eerste kerstklanken inzetten.  

En dat bleef niet onopgemerkt ! Verschillende omwonenden verlieten spontaan huis en (loeiende) 
haard om dit van nabij te beluisteren. En natuurlijk passanten, al dan niet op de fiets, stopten om 
dit mee te maken. Maar dat niet alleen, doordat het repertoire voor het grootste deel bestond uit 
alom bekende kerstliedjes, werd er al gauw volop meegezongen. 

Op naar Kloosterheerd ! Zouden we daar net zo’n enthousiast publiek hebben ? Al snel bleek: aldaar 
een veelheid aan kinderen die het alleen maar leuk vonden om even de ijzige kou in te gaan, om uit 
volle borst mee te kunnen zingen met Jingle Bells, o dennenboom en kling klokje klingeling.  

Enthousiasme genoeg dus. Dwars door onze tuin (☺) naar de Horstlaan ! Wàt een kerstverlichting in 
de tuinen daar zeg …… En inmiddels was ons groepje van 9 flink uitgebreid met echte fans, die 
spontaan met ons mee trokken, en zongen, hoe leuk ! Ook hier beslist geen gebrek aan 
enthousiaste luisteraars en meezingers. Ons gezelschap werd zelfs nog uitgebreid met een soliste, 
die haar kunsten op sopraan- en altblokfluit wilde laten horen. 

Next stop: De hoek Hoofdweg/Peperstraat. Hier werd 
duidelijk op ons gerekend. Een enthousiaste groep 
bewoners had zelfs een welkomsvuur aangelegd voor 
een “warme” ontvangst. En ook hier werden de bekende 
kerstliedjes door jong en oud luidkeels meegezongen. 
Onze tournee konden we mooi en sfeervol afsluiten met 
een eindoptreden bij de Frankenaweg.  

Inmiddels was de kou toch dusdanig in botten, 
gewrichten, èn stembanden  gaan zitten, dat de echte 
afsluiting (gelukkig) kon plaatsvinden in de herberg B&B 
Janneke, waar voor niemand van ons geen plaats was, en 
we ons heerlijk konden opwarmen met warme 
chocolademelk (en kerstbrood). De laatste tonen deze 
avond klonken uit de (midwinter)waldhoorn van Tineke, 
als dank voor ons optreden. 

Wat is Elsloo een fantastisch (kerst)dorp!!!                                                  

 

                                                                                                                                               
Foto’s: Yvonne Aarts  

(van onze kerstzanger/verslaggever Jos) 
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Mountain-bike-clinic op 

zaterdag 29 januari!!! 
 
Met een groepje rijden we iedere 
zaterdagmorgen op onze mountain-bikes door 
Elsloo en omgeving. Dit jaar starten we met een 
clinic bij Kramer in Appelscha. Zodat we nog beter 
de bochten kunnen nemen, over 
boomstammetjes kunnen fietsen, enzovoort. Wil 
jij ook mee? Laat het dan even weten aan Bertha 
Middendorp (06-46 05 45 98). Ervaring is niet 
vereist. We vertrekken gezamenlijk vanaf ’t Anker 
naar Kramer in Appelscha op onze fietsen.  
 

Bertha Middendorp 

 

Woningnood mezen en processierupsfoutje 
De koolmees wordt op steeds meer plekken ingezet als natuurlijke bestrijder van de eikenpro-
cessierups, zowel gemeentes als particulieren hangen graag een aantal nestkasten op om de 
overlast van deze rups terug te dringen. De vogels hebben een grote bijdrage in de bestrijding van 
de processierups, hoewel ze bij lange niet helemaal alle rupsennesten hebben voorkomen. 
  
Sinds de eikenprocessierups onze landgrens passeerde, leerden koolmezen als snel dat die verve-
lende haren er goed af te kloppen zijn. Vervolgens blijft er een heerlijke snack over die in elk 
babysnaveltje past. Slimme leiden dachten daarom de woningnood van koolmezen op te lossen 
door aan elke (eiken) boom een kast te timmeren en dan zijn we ook meteen van die vervelende 
rupsen af. Zo ontstond her en der honderden meters lange parade van nestkastjes.                                                                        
Nu worden koolmezen wel blij van een grote hoeveelheid rupsen, maar helaas niet van een over-
vloed aan huisjes. Elke mannelijke mees wil namelijk zijn eigen territorium met niet alleen een fijn 
huis maar ook bomen vol kindervoedsel. En dat betekent dat meer dan de helft van de kastjes al-
tijd leeg blijft, want de heren vechten elkaar letterlijk de tent uit. Gelukkig zijn er ook bontevlie-
genvangers die wat later aankomen, maar die eten geen processierupsen.  
 
In het voorjaar is het bijna iedere dag feest in bos, plantsoen of tuin. Vooral in de vroege ochtend 
wordt uitbundig gejubeld en gezongen, maar de reden is minder feestelijk. Hier wordt een keiharde 

concur-rentiestrijd gestreden. Niet allen om het 
schaarse voedsel, maar nog meer om de beste 
woonplek. En dat is niet altijd wat een mensen-oog 
ziet of ophangt. 
 
Zolang er woningnood is bij vogels blijft de hulp in 
de tuin of balkon zeker nodig. Maakt veelal niet uit 
waar de nestkastjes van gemaakt zijn. Wel even elk 
jaar in november goed schoonmaken, want 
parasieten de winter doorhelpen wordt niet op 
prijs gesteld door gevederde bewoners.  
Denk ook aan de maat van de vliegopening: te 
groot betekent al snel een inbraak van spreeuwen 
en dan kunnen anderen het wel vergeten. Niet 
altijd wordt de aangeboden woonruimte meteen 
aan-vaard, maar heb vooral geduld. De vogels 
ontdekken vanzelf wel de nieuwe plekjes. Of niet, 
want het blijft natuur en die kiest altijd zelf. 
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Last hebben van krakers. Verjagen heeft geen zin, want ze komen wel weer terug. Dat is te 
voorkomen want er zijn in de praktijk nogal wat hokjes met een te grote vliegopening en daar 
voelen de vogels zich niet veilig bij. Daarom is het handig de vliegopeningen tot normale groot-te(28 
millimeter voor de pimpelmees), 32 millimeter voor de koolmees en 30 mm voor de vliegen-vanger. 
Door die aanpassing zal de bezetting vergroten. Wel is de specht die zich aardig uitleeft op de 
hokjes. Daarvoor is het handig om een ruim bemeten hardplasticplaatje  met de gewenste 
vliegopening over de vliegopening in het kastje te spijkeren. Plaats nestkasten bij voorkeur met de 
invliegopening op het noordoosten gericht. 
 
De processierups is normaal gesproken het meest actief tussen half april en half juli. De periode met 
overlast begint doorgaans begin juni, wanneer de rupsen hun brandharen afschieten. In de 
zomermaanden (juni, juli en augustus) is de overlast het grootst. Gelukkig doet men er goed aan in 
een vroeg stadium de nesten op te speuren en daarna op te zuigen. 
 
In de periode dat de rups nog geen brandharen heeft, is deze een makkelijke en eiwitrijke prooi 
voor de koolmees. Maar ook daarna kan de koolmees prima de processierups eten. Koolmezen 
hebben namelijk een handige truc ontwikkeld om de rups voor consumptie van zijn brandharen te 
ontdoen. Dit doet de koolmees namelijk op een slimme manier. Geef je ogen de kost om dit eens 
van afstand mee te maken!  

Hendrik Betten 

Kerstshoppen in Elsloo doorslaand succes 
Het “kerstshoppen” in de Reliving woonwinkel van ’t Anker in Elsloo is zaterdag 11 december met 
inachtneming van de RIVM-maatregelen zowel voor initiatiefnemer Naomi Ykema van restaurant 
’t Anker, als een negental deelnemende exposanten en de talrijke bezoekers een doorslaand 
succes geworden. 
 
 “Hartstikke goed dat wij weer mogen 
exposeren en dat het op deze wijze mogelijk is” 
vond het merendeel van de exposanten. 
Weliswaar met mondkapjes op spraken de 
bezoekers zich over het algemeen lovend uit 
over het initiatief. Ykema zelf was na afloop 
van de drukke dag supertrots. Zij had niet 
alleen met haar man René vol verwachting 
naar deze dag uitgekeken, maar de laatste 
maanden ook tal van verschillende 
kerstcreaties voor de woonwinkel nog zelf 
gemaakt. “Wat is het toch prachtig dat we 
vandaag al die blije gezichten mochten 
begroeten. Daar doen we het voor. En wat een 
gezelligheid levert zo’n dag op, gewoonweg 
super”, aldus Ykema. 
 
De smalle woonwinkel was mede door de deelname van nog negen exposanten en de impact van 
de op te volgen  coronamaatregelen voor deze kerstshoppingdag uitgebreid naar de kleine- en 
grote zaal van ’t Anker. Op deze wijze werd er in een grotere ruimte een gezellige- en sfeervolle 
zetting gecreëerd waarin de bezoekers te kust en te keur uit tal van kerstaccessoires en veel al ook 
zelf gecreëerde kerstcreaties hun gewenste keuze konden maken. 
 
Bij de exposanten, die zich met uiteenlopende hun kerstspullen, decoraties, en kerstcreaties 
presenteerden, ging het b.v. om chocoladecreaties van de jongste 6-jarige deelnemer Jens Wegman 
tot aan naaldvilten en servies-schilderen, droogbloe-mendecoratie, luxe huisgeuren, kerstkaarten, 
decoraties van sloophout en verschillende andere kerst variëteiten die zeker de moeite waard 
waren om op deze kerstshoppingdag in ’t Anker present te zijn. Op deze wijze kon men zich toch 
eindelijk weer eens aan het publiek presenteren. 

          Hendrik Betten  
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Sint brengt cadeaus langs bij gezinnen met kleine beurs 

 

Oosterwolde – 86 zakken met daarin speelgoed stonden opgestapeld in de 

sportruimte bij stichting Scala. 

Ruim 150 kinderen in gemeente Ooststellingwerf werden voor Sinterklaasavond 

verrast door de hulpjes van Sinterklaas. Net als vorig jaar staken de Voedselbank, 

stichting Present, Humanitas, Scala en de gemeente Ooststellingwerf hun handen 

uit de mouwen en zo kon ook dit jaar een grote Sinterklaasactie organisatorisch én financieel goed 

geregeld worden. Speciaal dit jaar deed stichting Horse Out mee aan de Sinterklaasactie door een 

paardenrit te organiseren. De opbrengsten van deze rit zijn gedoneerd aan de Rotary, die dit bedrag 

weer symbolisch overdroeg aan Dominique Tacx van Scala, welke verantwoordelijk is voor de 

coördinatie van de Sinterklaasactie. 

De bekende jutezakken met cadeaus werden ingepakt door stagiaires en deelnemers van het Scala 

sociaal activeringsproject ‘Iedereen in Beweging’.  

De vrijwilligers van stichting Present, de Rotary en Humanitas bezorgden de cadeaus thuis bij de 

kinderen t/m 12 jaar, uit gezinnen met een minimuminkomen. Aan oudere broers, zussen en ouders 

werd ook gedacht. Zij kregen wat lekkers en zelfs een kadootje.  

‘’Het is fijn dat we door donaties deze actie weer konden doen dit jaar. Hierdoor konden we een 

hoop kinderen blij maken’’, vertelt Dominique Tacx van Scala, coördinator Sinterklaasactie. 

Naast bovengenoemde organisaties werd de actie mede mogelijk gemaakt door: stichting Horse 

out, Top1Toys Oosterwolde, de Rotaryclub Oosterwolde en Albert Heijn Oosterwolde. Zij deden een 

donatie, zorgden voor cadeautjes, pakten de cadeautjes in en/of gaven korting. 
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Buitengewone kerstsfeer in december 

Wie eind december in de namiddag of avond even door Elsloo en Tronde liep, fietste of met de auto 
reed, kon verrast worden.  Dat was de verrassing van het decemberlicht. “Decemberlicht geeft 
namelijk troost en spreekt moed in”. Het gevoel als toeschouwer iets “zelf ontdekt te hebben” was 
volop aanwezig bij de dorpsbewoners en organisaties die de sfeerverlichting en versieringen buiten 
een gezellig aanzien gaven. Dan weer deed die de lichten aan, dan werden daar heggen en bomen 
in het licht gezet of kwamen her en der iedere keer weer nieuwe “sterren” tevoorschijn. Er werd dit 
jaar dus volop licht tijdens de donkere dagen gebracht. “Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar 
de toekomst”, heb ik in de dagen voor Kerst dan heel vaak gehoord. 
 
En er werd gesproken over hoe de tijd rondgaat, hoe alles eindigt en opnieuw begint en hoe het 
altijd weer nieuwjaar wordt. Er is momenteel zoveel aan de hand in de wereld, dingen die ik niet 
kan oplossen. Maar dit, eenvoudig een oproep doen in ’t Else Blattien om in december wat meer 
licht in de duisternis te brengen, kan ik wel. En de respons in het dorp was er volop. Geweldig!  
Lekker genieten van wat in deze periode van de extra maatregelen om de Corona te beteugelen wel 
kan. 
 
Ik kijk uit naar volgend jaar december. Dan kunnen op een paar geplande kuieravonden de 
waldhoorn blazers los, wordt er gekuierd met tussenstops voor culinaire hapjes, winterdromen met 
duizenden lichtjes komen dan uit, er zijn die avonden veel bijzondere ontmoetingen, sfeervol 
verlichte kerstdecors springen aan,  duizenden twinkelende lichtjes zijn zichtbaar en er is Kerstzang 
en voordracht. De midwinterhoorn blazers schallen het geluid hemelsbreed weg. 

         Tekst Hendrik Betten 
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Foto’s Gerda Slager 

Sfeervol Elsloo 
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O.b.s. meester K.J. Dijkstraschool 
 
 

 

Sinterklaasviering 

De dagen voorafgaande aan de Sinterklaasviering waren 
mysterieuze dagen op de meester K.J. Dijkstraschool. Er 
was die week een heuse slaapkamer ingericht in groep 
7/8. Zou Sinterklaas op school slapen? Het mysterie werd 
vrijdag 3 december snel opgelost. Het was inderdaad 
Sinterklaas die op school had geslapen. Hij gebruikte 
groep 7/8 als slaapkamer, om 
even uit te rusten.  

 
‘s Ochtends bracht Sinterklaas een bezoek aan de kinderen van groep 1 
t/m 4. De kinderen die die dag in quarantaine zaten konden via een live 
verbinding meekijken. Hun cadeautje werd diezelfde dag nog door de 
oudervereniging langs gebracht.  In groep 5/6 ging de Sint langs om te 
kijken bij de mooi surprises die de kinderen hadden gemaakt. De kinderen 
van groep 7/8 konden 3 december jammer genoeg niet hun 
Sinterklaasfeest vieren, zij zaten de hele week in quarantaine.  
Zij vierden vrijdag 17 december hun eigen Sinter Kerstfeest. 
 

Kerstviering 

Woensdag 15 december vierden de kinderen van de meester K.J. 
Dijkstraschool Kerst. De kinderen mochten die dag in 
feestkleding op school komen. ’s Morgens was er in alle groepen 
een Kerstcircuit. De kinderen maakten een Kerstbal en een 
Kerstplank, speelden bingo en een escaperoom.  
De oudervereniging verzorgde die dag een heerlijke lunch die 
werd aangeboden in een Kerst sok.  
 

 

Het team van  

o.b.s. meester K.J. Dijkstraschool wenst iedereen 

een positief 2022 
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Met het kerstfeest hebben we eerst een code opgelost. Daarna hebben we bingo gedaan en Levy 

won twee pennen en Duayne had niets gewonnen. Daarna hebben we geknutseld en daarna nog 

een keer. Het was een hele leuke dag en we vonden het een lekker diner. Het zat in een sok en die 

mochten we mee naar huis.  

Levy en Duayne  (groep 4) 

 

Het is kerst en iedereen is blij dat we kerstmis vieren op school omdat we zoveel leuke dingen 

hebben gedaan. We gingen heel veel spelletjes doen en op een houten plank een hert maken en we 

gingen een heel lekker diner eten en we gingen een kerstbal krassen en we gingen ook een foto 

maken en een film kijken. De film ging over de kerstman. Het was heel leuk. 

Feline en Zara (groep 4) 

 

We hebben lekker gegeten. Het eten zat in een sok. Er zat hagelslag in en jam en een croissantje en 

een bolletje. En we hebben lekker geknutseld toen gingen we een kerstbal maken en een plank met 

een hert erop. Hij staat nu in de vensterbank thuis. Er was heel veel lol. Het is een beetje jammer 

dat we niet naar school gaan volgende week maar gelukkig hebben we wel kerst gevierd op school. 

Mick en Yntze (groep 4) 
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Jaaroverzicht 2021!! 

Champagne voor heel Elsloo door de Vesuvius. 

We stemmen in maart voor de 2de 

kamerverkiezingen 

Begin herinrichting van het 

plantsoentje, beeldbank, Nije Brink, 

het Kleine Brinkie. 

Bestuurswissel ’t Else Blattien 

Lutske Godrie liep voor Kika 

Afscheid van 3 

bestuursleden PBET  

Aad, Thea en Paul 
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Er is stage gelopen bij een schaapskudde in het 

naruurgebied De Schoapedobbe. 

24 september kwam Elsloo weer tot leven bij Elsloo 

Herleeft. 

 

In september Stichting Karkehuus opent 

haar deuren feestelijk met Kunstig Elsloo Tijdens NL Doet zijn we in het dorp 

ook weer druk bezig geweest. 

En we bleven ook dit jaar weer  volop 

bewegen  met Elsloo beweegt. 

Nieuw 

schoolplein 

voor meer 

speelplezier 



 

22 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

BOERDERIJ 

Gifvrije manier bestrijding muizen en ratten  van  164.45 nu  135.00 
Voor meer info vraag in de winkel of kijk op winkel-elsloo.nl/ongediertebestrijding 

 

 

 

 

 

 

Mollenklem Yankee Junior met handvat nu  5.40 

Kruiwagen Ford PE 160 liter nu  205.00 
 

Winterartikelen  
UIT VOORRRAAD LEVERBAARHetelucht kanonnenThermolint 
 Buisisolatie Elektrische kachelsPetroleumkachels  
 

 
 
 
Firelux hoogwaardige kachelbrandstoffen voor alle merken verplaatsbare kachels 

 

Boerderijaanbiedingen ex. Btw 

 

LED Zaklamp 24LED +haak + magneet 
incl. batterijen 3x AA          ACTIE  6.99 

Marter-verjager voor in de auto   29.95 
Deze marter-verjager produceert ultrasoon hoge tonen die marters irriteren.  
Hierdoor zullen ze deze locatie mijden. De montage is snel en eenvoudig.  
Wel moet het gemonteerd worden op een droge plaats. 
Het apparaat kan vrijwel in iedere auto gemonteerd worden door de 2 accudraden aan te 
sluiten.  

Noord 11 A 8424 PG Elsloo Tel. 0561-421296 www.winkel-elsloo.nl 
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Gevoerde winterlaarsjes 

van  19.95 

nu  9.95 

 op=op 
 

Winterlaars 
Walkmate 

S3 nu 69.99 

Thermo – 
ondergoed 

20 % korting 

op=op 
 

DIER  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloofmachine Lumag  Actie  458.59  

Splijtkracht 7 ton- 230V- 2300 Wt  

Onderstel € 95.59  

 

Kettingzagen Stihl 
MSE 141-C-Q    35 cm van  194,-   voor  174,- 
MS 170  benzine 35 cm  204,-  
MSA 140 C-B met AK30 + AL101  399,- 
 

 

 

 

Zouttabletten Regenit 25 kg.  9.50 

Zouttabletten voor waterontharding zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in 

wateronthardingsinstallaties  

 
Aanbiedingen geldig tot 16 jan. 2022 zolang de voorraad strekt.  
Drukfouten voorbehouden. Prijzen incl. BTW tenzij anders aangegeven. 

Tijd voor een winterbeurt tuin- en parkmachines. 
Vraag naar onze haal en brengservice. 

Vetbollen zonder net 
25 stuks  4.49 
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                      Nieuwjaarsconcert Concordia    Geannuleerd 

 

De afgelopen periode waren we volop bezig 

met de voorbereidingen voor het nieuwjaarsconcert 

op 15 en 16 januari 2022 

Vele oud-leden van Concordia hebben we ook mogen verwelkomen om met ons 

mee te spelen in dit jubileumjaar.  

Helaas hebben we i.v.m. de huidige coronamaatregelen moeten besluiten om dit 

optreden te annuleren. Zodra het weer kan zullen we kijken wanneer we ons 

concert weer kunnen inplannen. 

 

 

Vriend van Concordia en donateurs  

Bedankt voor u steun afgelopen jaar.  

We willen u allen een gezond en mooi muzikaal nieuwjaar toewensen.  

           We hopen u weer ontmoeten tijdens onze optredens in het nieuwe jaar 

 

  



 

25 
 

 

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS ELSLOO 

PER 1 JANUARI 2022 
In december 2021 heeft het bestuur van de Stichting Het Karkehuus besloten de tarieven inz. het 
gebruik van de begraafplaats met ingang van 1 januari 2022 te verhogen. 
Het nieuwe tarievenlijstje hangt inmiddels in de mededelingenkast naast de ingang van de 
begraafplaats. De geactualiseerde versie van de tarievenlijst zal ook zo spoedig mogelijk worden 
opgenomen op de pagina Elsloo van de website van onze brancheorganisatie LOB 
(www.begraafplaats.nl).  
 
Voor vragen over het gebruik van de begraafplaats, de kerk of Het Karkehuus kunt u of de door u 
ingeschakelde uitvaartverzorger contact opnemen met een van onze bestuursleden. Hun namen en 
telefoonnummers vindt u op de homepage van de dorpswebsite www.elsloo-fr.nl onder 
verenigingsleven in Elsloo. 
Hieronder het tarievenoverzicht per 1 januari 2022  

1. Grafrecht 
Het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven 
houden (ook van asbussen) voor een periode van 30 jaar     
Het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een grafkelder. De 
periode van grafrust bedraagt in die gevallen 50 jaar 
Voor het plaatsen van een gedenkteken wordt eenmalig een bedrag in 
rekening gebracht van 15% van de aankoopprijs (ex-BTW) van het 
gedenkteken. 

 
600,- 

 
1.700,- 

2. Onderhoud begraafplaats 
Algemeen onderhoud begraafplaats voor een periode van 30 jaar.         

 
600.- 

3. Begrafeniskosten 
Kosten openen en sluiten van het graf  

 
450,- 

4. Kosten van het reserveren van een plaats voor een periode van 30 jaar 900,- 

5. Het verstrooien van as (inclusief begeleiding en plaatsing van een naamplaatje 
van de overledene op het strooiveld)                                         

  150,- 

6.   Kosten gebruik kinderhof t.b.v. het inrichten van een herinneringsplek inz. 
overleden kinderen jonger dan 10 jaar in overleg met het bestuur van Stichting 
Het Karkehuus 

    
   -,- 

7. Het gebruik van de kerk t.b.v. een uitvaartdienst 175,- 

8. Luiden klokken klokkenstoel    80,- 

 

 

Op kerstavond hebben we kunnen genieten van Kerstzangers en 

Midwinterhoornblazers. Het was geweldig! Wij willen iedereen 

bedanken die hier aan meegewerkt heeft. Wij wensen jullie een 

gezond en voorspoedig 2022! 

                                                      Het bestuur van Stichting Het Karkehuus 

about:blank
about:blank
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De Elser Tuin Natuur en Cultuur Club.                  

Zoals zoveel verenigingen heeft het Corona virus ook ons parten gespeeld. In 
het afgelopen anderhalf jaar hebben we heel wat activiteiten moeten 
cancelen. We hebben ons jaarprogramma wat om moeten gooien, maar zijn 
deze zomer weer voorzichtig begonnen om wat activiteiten te organiseren.  

Zo zijn we naar De Vlindertuin in Havelte geweest, ook naar het Museum van Valse Kunst in Vledder 
en het Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. In November stond een workshop op het 
programma. Wij waren heel blij dat Annemarijke Smit had toegezegd om een workshop “met klei 
werken” te geven. 
 
Annemarijke is een 
bekend keramiste en 
werkt al lange tijd met 
klei. Ze heeft voor deze 
uit de hand gelopen 
hobby een 3-jarige 
opleiding Keramische 
Vormgeving in Gouda 
gevolgd met 
bijbehorend examen en 
daarna nog tal van 
andere cursussen. Ook is 
zij naar China en Japan 
gereisd om het vak nog beter onder de knie te krijgen. Je kunt meer lezen en zien op de website: 
www.smitsebaksels.nl  Op 30 november was het zover. Annemarijke heeft ons veel geleerd en 
verteld over hoe te werken met de drie kleuren klei die ze had meegebracht. Het was een heel 
leuke leerzame en gezellige middag. Op de foto het resultaat van onze inspanningen. 
 

Woensdag 15 december zijn we in het Praothuus 
aan de slag gegaan om een ring van ijzer te 
veranderen in een mooie Kerstkrans. Gelukkig waren 
we nog net op tijd om deze activiteit in verband met 
Corona door te kunnen laten gaan. De ringen zijn 
gemaakt door een kennis van één van onze leden uit 
Boijl. We hebben veel groen uit vooral de tuin van 
Jellie gebruikt en 
natuurlijk 
dennenappels en 
kerstballen. 
Wanneer we weer 
als clubje bij 
elkaar kunnen 
komen is bij het 
schrijven van dit 
stukje nog erg 
onzeker. Hoelang 
de lockdown zal 
duren, zal 
afhankelijk zijn 
van het nare virus.  
 
 
 

 
 

Namens ons clubje, Ineke Oudshoorn. 
 

http://www.smitsebaksels.nl/
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Secretariaat: Portingaweg 17, 8424  PD Elsloo. Tel. 0561-421679  e-mail: habe-tee@hetnet.nl    

- Het Historisch Archief Elsloo zou dit winterseizoen in “Elsloo ter tafel” met het tonen 
van oude dorpsfilms op het witte doek weer heel wat tongen van bezoekers losmaken. 
Veel herinneringen aan de jaren vijftig van de vorige eeuw zouden in de boerenzaal van 
’t Anker genoeglijke middagen hebben opgeleverd. Maar door de voortzetting corona 
en de extra maatregelen ten aanzien van de coronapandemie die nu gelden is het 
helaas niet verantwoord de komende tijd bij elkaar te komen. De filmmiddagen op 25 
januari en 25 februari zijn uit het programma geschrapt. Als we de films op een later 
tijdstip wel gaan draaien is nu nog niet bekend. In het volgende bulletin van Februari 
hier meer over. 

Het Historisch Archief Elsloo-Tronde is een stichting met donateurs, die geïnteresseerd zijn in de 
cultuurhistorie van het dorp. Sinds de oprichting in 2000 stelt het archief zich ten doel om de 
belangstelling  voor en kennis van de geschiedenis van Elsloo en de buurtschappen in de ruimste zin 
te bevorderen. Daarnaast is het beheren van het “eigen” archief met daarin tal van opgeslagen 
spullen van niet meer bestaande verenigingen of instanties een belangrijk gegeven voor ons 
nageslacht. 

- Is het niet zo dat regelmatig tijdens verjaardagspartijtjes en andere (feestelijke) bijeen-
komsten er wordt geroepen van “Weetje nog wel?  Honderd om een komt daar dan een 
reactie op van “Daar heb ik nog wel ergens een foto van”. Daarmee wordt weer eens het 
bewijs geleverd dat foto’s van bepaalde gebeurtenissen niet alleen de herinnering levend 
houden maar ook oproepen en ondersteunen Dergelijke foto’s geven een beeld van de 
samenleving op dat moment. Zij vormen op die wijze vaak het middelpunt bij het beeld van 
het maatschappelijk gebeuren in Elsloo.  Die dienen voor ons nageslacht bewaard moet 
blijven. Heeft u bijvoorbeeld familiefoto’s, foto’s van verenigingen of activiteiten in Elsloo 
uit het verleden laat dit dan even het secretariaat weten. We gaan ze dan inscannen! 

Net als alle kleinere dorpen is ook in Elsloo het aantal middenstanders de laatste decennia terug-
gelopen. De tijd dat het dorp o.a. nog twee kruidenierszaken, twee bakkers, een manufacturen-
zaak, een smederij en timmerbedrijven en een schilderzaak telde, behoort al heel lang tot het 
verleden.  Als we middenstand van Elsloo in een historisch perspectief bezien, dan moeten we 
beginnen met het ontstaan van de boerengemeenschap. Het eeuwenoude dorp Elsloo had de 
daarbij behorende handel en nijverheid nodig. We noemen hier nog even de molenaar, wagen-
maker, de drie café’s,  stoelenmatter, kleermaker, kolenhandel, petroleumhandel, foeragehandel, 
kalveropkopers e.d. Mochten er onder de oud-inwoners of de generatie die foto’s van de midden-
stand van vroeger in bezit hebben dan graag even een berichtje aan het secretariaat. Zo kunnen we 
die middenstand van toen eens centraal stellen. 

Bestuur Historisch Archief Elsloo-Tronde 

mailto:habe-tee@hetnet.nl
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SV ODIS Elsloo wenst iedereen een 

sportief en fit 2022! 
 

 

Het mooie van een sportvereniging is, dat we zelfs meer kunnen doen, dan gezondheid wensen, we 

kunnen er ook bij helpen! Bewegen helpt je gezond te blijven. In december organiseerden we 

daarom de Sport en Beweeg enquête. Meer dan 80 mensen vulden de enquête in, heel veel dank 

daarvoor! Een aantal inzichten willen we bijdrage alvast delen. 

 

Ruim 70% van alle deelnemers doet regelmatig 1 of meerdere sporten per week, het meest tennis 

 
 

Welke bestaande sport zou je nog willen doen? Bijna 50% geeft aan nog wel aan een andere actuele 

sport mee te willen doen 

 
 

Op de vraag welke frequentie men het leukst vindt, blijkt dat 3 van de 4 liever niet gebonden wil 

zijn, maar dat het samen met iemand anders toch veruit favoriet is. 
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Regelmatig veranderen van sport (beetje zoals je vroeger gymles op school had) spreekt ongeveer 

de helft onder voorwaarden aan. Zelfde leeftijd, tijdstip en vrijblijvendheid zijn dan ook belangrijk 

 
 

Op de vraag welke sporten men eventueel anders zou willen doen, zien we dat Badminton, Gym 

voor volwassenen/senioren, Tafeltennis, Volleybal en zwemmen populair zijn. (Gym voor 

volwassenen is de staaf zonder tekst) De grafiek is eigenlijk wat te klein 

 

 
Tot slot de leeftijdscategorieën. 

 
 

Tot slot werden nog heel veel suggesties en ideeën gedeeld via de open vraag in de enquête. Het 

volgende wat we gaan doen, is het vormen van een werkgroep om ideeën uit te werken. Wordt dus 

vervolgd! 

 

Tot slot willen we ook op deze plaats jullie allemaal een gelukkig nieuw jaar wensen, waarin we 

allemaal weer lekker kunnen sporten, bewegen en actief kunnen zijn. Ook namens de trainers, 

coaches, begeleiders en andere vrijwilligers van SV ODIS Elsloo 

 

Bestuur SV ODIS Elsloo 
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Hassenspinsels uut de schriefkomputer van Kees 

Koopstra  

Mien tunegien 

Uut de oolde deuse  

Et is vandaege-de-dag hip, aj' je eigen gruunte verbouwen. A’k an mien eerste tunegien daenke, bin 
ik terogge in Hoonsterzwaog. Mien breur en ik hadden beiden een stokkien tuun van heit zien grote 
tuun. Ik hadde een peer eerdbi'jplaanten, een beddegien mit wottels, verbouwde rediesies en 
gooldsjebloemen. Heit was mien grote veurbield, hoe ik de tuun ommespitten mos. Zo dee'k et ok. 
Eerst een vore maeken. Dan de bovengrond d'r naost mit een brette van de vore in de vore 
scheppen. Dong van veurig jaor volgde. Dat gong tot et aende van mien tunegien. Antrappen en 
anharken volgden. Begin april wodde d'r zi'jd. Dan mar waachten tot de eerste spruties boven de 
grond kwammen. Daornao mossen je hiel sekuur et onkruud d'r uut wieden. Je mossen oppassen, 
daj' de eerste sprieties van de wottels niet veur grös anzaggen. Now en dan mos ik d'r mit de neuze 
opdrokt wodden, da'k et tuug d'r op tied uuttrekken mos. A'k dat dan niet binnen een weke dee, zol 
heit mien tunegien bi'j die van him antrekken. Ik kan mi'j niet herinneren, da'k een jaor gien tuun 
had hebbe, behalven in de tied, da'k niet bi'j mien oolden woonde en nog niet trouwd was. 

 Nao mien trouwen he'k altied een volweerdige tuun had mit alderhaande gruunte, rabarber, 
frambozen, rooie en zwatte bi'jen, appels en peren. Trouwens, wat is een volweerdige tuun. Dan 
kommen jow misschien wel in et vergelieken van appels mit peren terechte. Daor beginne ik dan ok 
mar niet an. 

   In Ni'jberkoop hadde ik een tuun, waor ik puun van ofbraok van et oolde veurhuus staepeld had, à 
la Le Roy. Neffens him kan ok ofval een funktie hebben. Staepelen van puun zorgt veur een 
miniklimaot veur plaant en dier. Dierties om plaante-ofval te verwarken tot voedsel veur ni'je 
plaanten. Zo nuumde de architekt van de Eco-kathedraal onkruud ok bloemen. Zo had ik ok wilde 
plaanten in oonze veurtuun. Dat was een hiel aandere soort tuun. Die tuun van oons wodde as 
'wilde tuun 'daelezet. Wi'j geneuten d'r van. Hielemaole, awwe deur et veenster renen in alle rust 
liggen zaggen. 

Trouwens in de tied, da'k nog niet et huus uut was, gongen mien gedaachten wel iens mit mi'j op de 
loop. Ik zol een studie volgen an de Hogere Tuunbouwschoele in Frederiksoord. Ik zol parken 
anleggen, krek as Lucas Pieter Roodbaart daon hadde. De parken Koepelbosch en Molenbosch bin 
in de veurveurige ieuw van zien tekentaofel kommen. Mien studie is een aandere kaant op gaon. 

  Nao de verhuzing van oons naor Else bin ik deurgaon, zoa'k van heit leerd hebbe. Ik verbouwde 
zels  mit sukses witlof, wa'k een hiele uutdaeging vun. Ik hadde ere van mien bezighied in 
moedereerde omme te graaien. Ik verbouwde zovule gruunte, dawwe zels niet in drie jaor op eten 
konnen. Ik veurzag hiel wat meenskem om mi'j henne van  mien keunstmestvri'je gruunten. Mien 
tuun kreeg alliend mar oolde koedong. Daor deden mien plaanties et veurtreffelik op. Biologisch 
tunieren wodt disse metode vandaege-de-dag nuumd.  

   Mien volgende fase is roem tien jaor leden ingaon. Ik bin weerommegaon nao een 
twiepersonehuusholingstuun. Ik hebbe de gruuntetuun opsplitst in een halve gruuntetuun. De 
aandere helte he'k mit een blommemingsel inzi'jd. Prachtig die bloempies mit bi'jgies. Ik kan d'r 
uren van genieten, a'k in oonze zitkoele zitte. A'k mien tunegien niet hadde, wa'k mien ultieme 
vri'jhied kwiet, et ongemurken in je eigen tuun de geite verstikken. 

 Kees Koopstra 
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                           In gesprek met…… 
 

René Slager, man, 53 jaar, woont aan de Hoofdweg te Elsloo.  
Wat is je favoriete muziekstijl, band of zanger(es)? 

Zijn muzikale enthousiasme werd al snel duidelijk tijdens het interview. 
In zijn jeugd in Makkinga kwam hij door zijn ouders in contact met 
Nederlandstalige muziek, o.a. met de bekende “paling-sound”.  Dit bleek 
uiteindelijk niet zijn favoriet te zijn. In de jaren tachtig (ook wel de 
muzikale eighties genoemd) beleefde René zijn puberteit. Dit leidde heel 
duidelijk tot zijn grote voorkeur voor de “rock-classics”. Bands/zangers 
zoals Bon Jovi, Bruce Springsteen, Toto, Prince, Dire Straits, Eric Clapton, 
Eagles en Golden Earring hadden zijn grote voorkeur. 

Bij het noemen van deze muzikale grootheden zie ik René opveren en er komt een grote glimlach op 
zijn gezicht. Hierin herken ik de echte fan van deze fantastische muziekstijl. René heeft, naar zijn 
eigen zeggen, de muziek uit de jaren 70 pas daarna leren kennen en waarderen. Hij noemt o.a. 
Deep Purple.  

Hij beluisterde muziek via de radio. Maar vroeger heeft hij ook erg veel muziek opgenomen van de 
radio en op vele cassette bandjes gezet. Later volgde het kopen van singles en lp’s – en nog later 
cd’s. Tegenwoordig streamt René meestal zijn muziek via Spotify. Muziek was en is dus erg 
belangrijk in het leven van René, naast sport.Van zijn 10e tot zijn 17e jaar heeft René ook in een 
drumband gespeeld. Dit is thuis nog steeds terug te vinden. Op één van de kamers boven staat een 
drumstel en enkele gitaren. Aangevuld met enkele sportattributen en een soort huisbioscoop heeft 
deze ruimte erg veel weg van een heuse “man-cave”.   Enige vorm van jaloezie bekroop mij hier wel.  

Op mijn vraag of hij wel eens naar concerten ging kwam er een tsunami aan antwoorden: Bon Jovi, 
Brian Adams, Dire Straits, Eagles, Bruce Sprinsteen, Tina Turner, John Fogerty. Allemaal in 
Nederland bezocht en altijd met een select groepje vrienden. Zijn eerste concert was in 1991 bij 
Dire Straits en zijn (voorlopig) laatste was het Blues Festival in Grolloo in 2019. 

Hier ontwaart zich een nieuwe muziekstijl waarvoor René de 
laatste jaren steeds meer bewondering is gaan krijgen. De 
blues vertelt je een verhaal en is vaak beladen met emotie. 
Door het blues festival in Grolloo in 2018 en 2019 kwam René 
in aanraking met bluesmuziek van muzikanten als o.a. Cuby 
and the Blizzards, Erwin Java, Joe Bonamassa, Beth Hart, ZZ 
Top, Lennert Skinnert en Van Morrisson.Deze muziek, en ook 
die van Eric Clapton hebben ervoor gezorgd dat René sinds 
ongeveer 5 jaar zelf ook gitaar is gaan spelen. Zijn 
eerstvolgende concert, na coronatijd, zal waarschijnlijk het 
Bluesfastival in Grolloo worden in juni 2022. Hij hoopt dan 
vurig op een optreden van o.a. Beth Hart. 

Mijn laatste vraag had een extra diepgaand tintje, maar René ging er uitgebreid op in. Ik vroeg hem 
wat hij hoopte welke muziek er bij zijn overlijden zou worden gedraaid. Openhartig gaf hij drie 
voorkeuren aan: Cuby and the Blizzards met “Window of my eyes”,  Eric Clapton met “River of 
tears”  en Kenny Wayne Sheppard met “while we cry”. 

Ik heb genoten van het enthousiaste verhaal van René tijdens het interview. Tot mijn grote vreugde 
zag ik op zijn playlist van Spotify in zijn top 10 wel 4-5 keer Cuby and the Blizzards staan. Dit deed 
mij, als grote bluesfan, zeer goed.                            René, het ga je goed en “keep up the good Music”. 

Dick Wilbrink (redactie ’t Else Blattien) 
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 SarRhapsody  

 
Ook omikron heeft geen verstand van virussen 

laat staan van het menselijke lichaam 
het is domweg aan het vermenigvuldigen 

slaat harteloos tentakels uit van long naar long 
*Is this the real life? 

zonder gulle gastheer komt het nergens 
en reist het ongezien zo vaak het kan 

met Boeing, trein of billewagen 
via vriend en vijand van Jan en alleman 

*Is this just fantasy? 
het kan het zelf onmogelijk verzinnen 

maar het is en blijft het een snode snuiter 
lift zonder code illegaal naar binnen 

en is overal de hekkesluiter 
*Caught in a pandemy? 

zolang het niet in ieders vermogen ligt 
om pak ‘m beet tien dagen senang 

te bankhangen ( the show must go on ) 
is er *No escape from reality 
we kunnen wel terugblikken 

maar niemand weet 
wat het nieuwe jaar precies in petto heeft 

2022 zal onomkeerbaar beginnen te bruisen 
laten we tijdens de uitbarsting van Vesuvius Elsloo 

het glas vol hoop schenken 
en de moed er in houden 

* Any way the wind blows. 
 

(*Bohemian Rhapsody van Queen) 

 
Fijne jaarwisseling & een goed en gezond 2022!! 

met dichterlijke groet, Hiltsje Jongsma 
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NOSTALGIE  

Esgrond Tronde dateert uit elfde eeuw 
We schrijven 27 april 1966 
 
Tronde haalde het nieuws in het voorjaar van 1966 met de vondsten van een “Hamburg vindt-
plaats” tijdens ruilverkavelingswerkzaamheden van de ruilverkaveling “Elsloo e.o”. Aan de oostkant 
op een hoge zandrug van de Noordelijke Es van Tronde werd toen mede door een archeologische 
opgraving een betrekkelijk uniek- en voor het nageslacht belangrijke vondst ge-daan. Op die hoge 
rug werd onder een meter dik Esdek de oudste tot nu toe in ons land bekende stookplaats van 
rendierjagers ontdekt. Het met veel prikkeldraad omgeven kampement van deze nomaden was de 
vondst van een minuscuul stenen werktuig, een schrabber van vuursteen, die archeologen aan het 
speuren zetten. 
  
Het nader onderzoek dat plaatsvond is mogelijk geworden door archeologisch Veldonderzoeker 
J.K.Boschker uit Mildam die na aanwijzingen de vindplek van Paleolitische artefacten vond. De 
opgraving werd gedaan door P.Houtsma uit Waskemeer. De medewerker van het biologisch 
Archeologisch Insituut van Professor Professor H.Tj.Waterbolk te Groningen kreeg spontane hulp 
van de medewerkers van de Heide Maatschappij, die daar grondwerkzaamheden in het kader van 
de ruilverkaveling deed. Ook de provinciaal archeoloog van Friesland, G.Elzinga, bezocht de 
opgraving ook zelf. In de Esgrond, maar ook in 
de ongestoorde oude dekzand-bedden 
werden zoveel artefacten gevonden dat met 
zekerheid vastgesteld kon worden dat het hier 
om een Hamburg-cultuur ging. Na zeven 
weken behoedzaam schaven beschikte de 
heer J.K.Boschker over vondsten van een 
bijzonder col-lectie pijlspitsen en schrabbers, 
bolpot- en steelpanscherven. 
 
Het biologisch Archeologisch Instituut van de 
Rijksuniver-siteit in Groningen en het Fries 
Museum in Leeuwarden hebben daar ook 
meer oudheidkundige verkenningen gedaan. 
Dankzij de medewerking van de 
Cultuurtechnische Dienst en de plaatselijke 
ruilverkavelingscommissie “Elsloo e.o.” kon dit 
onder-zoek naar de opgraving worden 
ingesteld.  
 
Door middel van een kruisvormige proefsleuf en een viertal vlakken werd de opvang van de 
vindplaats vastgesteld. Daarnaast werd er een ovale kwartzandsteen aangetroffen en  kwamen er 
ook enkele veel houtskool bevattende haardplaatjes aan het licht, alsmede een aantal, helaas 
recente verstoringen. De onderzoekers ontdekten dat de gaafheid van de landschappelijke waarde 
op sommige plekken was aangetast door de schaalvergroting in de landbouw en natuurlijke 
veranderingen. Ook werd er bij de werkzaamheden nog een paar greppels drooggelegd. Deze 
zouden dateren uit het Mesolitiumtijdperk. Dat wees volgens de dienstdoende archeologen op een 
poging tot ontginning, ongeveer 5000 jaar voor Christus.  
 
Artikel in Grond en Hamer  
In een artikel Rapport in Grondboor en Hamer nr.1 1994 wordt in een vier bladzijden bestaand 
artikel uitvoerig en uitgebreid stil gestaan over de archeologische opgraving uit de es van bij ’t 
Ronde. Een andere keer kunnen we daar nog eens aandacht aan besteden! 

Hendrik Betten  
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Elser Agenda 2022 

 

Mocht u een activiteit hebben georganiseerd, meld 

het ons!!! Wij vermelden de datum, tijd, plaats en 

activiteit in deze agenda en op de website van Elsloo. 

Mail:    elseragenda@gmail.com 
Adres: Thea Groote, Horstlaan 20, 8424 PT Elsloo. 

 
Januari: 
 
o Za. 29e: Elsloo ter tafel: dorpsfilm 1954. 

              14:30 uur in zaal ’t Anker. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Februari: 
 

o Za. 26e: Elsloo ter tafel: dorpsfilm 1966. 
              14:30 uur in zaal ’t Anker. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wekelijkse vaste activiteiten: zie agenda op website 

Colofon 
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