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Voorwoord 

   
Allereerst wil ik de Vesuviusmannen namens de voltallige redactie van ‘t Else Blattien hartelijk 
danken voor de nieuwe bezorgdozen die wij begin januari hebben mogen ontvangen. Op de foto 
worden de dozen uitgereikt aan één van de redactieleden. 
 
Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. En de eerste verbeteringen rondom de beperkingen 
door Corona zijn een feit. De laatste persconferentie gaf een duidelijk beter perspectief voor de 

komende tijd. Horeca, cultuur, bioscoop en musea 
mogen weer open tot 22.00 uur. Fijn dat ons eigen 
Anker weer meer kan doen waardoor het dorp weer 
verder opleeft. 
 
Volgens mij is het nu aan ons om het zo te houden. We 
snakken allemaal naar een voorjaar en zomer waarin 
we weer allerlei activiteiten kunnen ondernemen in ons 
mooie dorp.  
 
 

Dan nog een opmerking over de cover foto van dit februari nummer. Voor deze maand hebben we 
gekozen voor de plek waar vroeger de kleinste Rabobank van Nederland stond. Zeg maar gerust een 
Rabobankje. De bank is geopend geweest van 1963 tot 1 november 1993. Op deze datum heeft de 
algemene directie van de Rabobank besloten om het filiaal te sluiten wegens angst voor overvallen 
op de bank. 
 
Op de plek van de voormalige Rabobank staat nu “B&B Janneke”.  Er zijn nog een paar elementen 
van de oude Rabobank behouden gebleven. Op de foto hiernaast zijn de toegangsdeur met 
brievenbus én een kozijn terug te  vinden in de schuur van de B&B.  
 

                                                                Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier , Dick 
                                                                                                                                                                         

Foto’s: Historisch Archief Elsloo-Tronde en Martin Haveman 
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Opgeprikt !!!!!!!! 

Bedankt. 
 
Vanaf oktober heb ik 3 ziekenhuizen van binnen gezien. 
Te weten: Tjongerschans, MCL, en het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. 
Op 24 december ben ik met goed gevolg geopereerd in het MCL. 
Ik had n.l. 2 plekjes waar borstkanker in zat. 
Ben daar nu van aan het opknappen. 
Maar ik ben er nog niet. 
Waarschijnlijk heb ik vanaf juli last van ischias, met veel pijn. 
Ook zie ik sinds 14 dagen weer dubbel. 
Deze beide zaken gaan in februari in het ziekenhuis weer verder. 
Maar ik houd moed. 
Ik wil iedereen bedanken voor  de kaarten, mailtjes, telefoontjes en attentie”s 
aan de deur afgegeven.(vanwege corona). 

Groetjes van, Gerrie en ook van Kees Koopstra 

ODIS  gym bedankt de Vesuvius voor de leuke balanceerborden. 

De kinderen spelen er graag mee, en ze zijn een mooie aanvulling op onze 

speeltoestellen. 
 

Bedankt namens Daley, jaydi, Marley, Jarne, Fayah, Jonah, Fien, Finn, Rozan, 

Selene, Jayden en Fleur. En natuurlijk ook van Nienke! 
 
Ik spaar de AH plaatjes van het elfstedenboek. Wie wil mij helpen plaatjes sparen. 
Als je over hebt mag je de plaatjes bij mij brengen : Zwaantje Siedsma , Hoofdweg 16B 
Elsloo. 

Groeten Zwaantje Siedsma 
 
Na de Corona-lockdown mag het Smartlappenkoor Elser Smart eindelijk weer van start! 
De eerste repetitie is woensdag 9 februari om 19u30 in de Grote Zaal van 't Anker. 
Belangstellenden en nieuwe meezingers zijn uiteraard van harte welkom. 
 
                                                           Info bij Reini Simons (tel. 420655) of Thijs van Buuren (tel. 421331). 
 

 

Even opfrissen. 
En weer zat bijna alles op slot door corona. Gelukkig mag er nu weer wat meer en kunnen er 

weer activiteiten plaatsvinden. Denken Jullie dan ook weer aan de agenda van Elsloo? Even een 
mailtje naar elseragenda@gmail.com of het formulier op website van Elsloo invullen en het 
wordt vermeld op de agenda van ’t Else Blattien en op de web agenda. Niet gemeld is niet 

geplaatst. We halen het niet uit de kopij van ’t Else Blattien. Ook als er iets wordt geannuleerd 
graag even doorgeven. Zo houden we samen de agenda up to date. 

Op de website wordt er zoveel mogelijk een afbeelding bij de activiteit geplaatst. Die zoek ik erbij, 
maar als je zelf een leuke afbeelding hebt om erbij te plaatsen, graag. 
Dan rest mij iedereen weer een actief en sportief jaar toe te wensen. 

Thea 

Groote. 

 

mailto:elseragenda@gmail.com
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Elsloo en de lokale actualiteit weer groot in het nieuws 

Dankzij de mannen van de Vesuviusclub haalde Elsloo ook deze jaarwisseling weer het landelijke 

nieuws. Naast bewondering voor deze megaoperatie is er vooral ook oog voor de boodschap: een 

lelijk gebouw teveel en betaalbare woningen te weinig. Plaatselijk Belang had dit onderwerp al op 

de agenda, maar de actie van de mannen geldt als een uitstekende steun in de rug. We hoeven in 

ieder geval aan niemand meer uit te leggen waar we het over hebben. Zeker nu er al veel discussie 

over woningbouw is, kan elke steun welkom zijn. Wordt dus vervolgd. 

Pot Maatschappelijke subsidie weer goed gevuld 

Jaarlijks ontvangt elke dorp een bedrag van de gemeente om lokale maatschappelijke initiatieven te 

ondersteunen. Dit bedrag is gebaseerd op een vast bedrag plus een bedrag per inwoner. Dit jaar 

ontvangen we zelfs €1000 extra uit de corona pot, totaal komt de bijdrage daarmee dit jaar op ruim 

€4000. Heb je dus een goed idee voor de samenleving in Elsloo, ga naar de website van Elsloo en vul 

het formulier op de pagina van Plaatselijk Belang in.  

Gratis materiaal voor mezenkastjes 

Eind vorig jaar deden we het voorstel om materialen te 

vergoeden voor het bouwen van nestkastjes voor koolmeesjes, 

zodat ze de eikenprocessierupsen het leven zuur kunnen maken. 

Er is een totaal bedrag van €350 beschikbaar gesteld, het meeste 

is nog beschikbaar, dus als je aan de slag wilt: reageer snel! Kan 

ook met het formulier van de website bij Plaatselijk Belang 

ALV woensdag 23 maart 

WE gaan er van uit, dat het dit jaar wel mogelijk zal blijken om een normale ledenvergadering te 

houden, voor de zekerheid hebben die vergadering iets later in maart gepland. De agenda komt in 

het volgende Else Blattien, maar zet de datum maar vast in je agenda! 
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Wandelen en Fietsen 

In het vorige nummer zijn de uitslagen van de Beweeg enquête gepresenteerd. Inmiddels is er al 

druk overleg gevoerd en worden plannen gemaakt hoe dit onderwerp verder op te pakken. Je leest 

er meer over in het artikel van ODIS. 

Één onderdeel wat in de enquête resultaten opviel, was de 

brede behoefte om te wandelen en te fietsen. En gelukkig 

kan dat bij Elsloo volop. Er zijn een aantal vaste populaire 

wandel rondjes, zoals het “Rondje Schaopedobbe” of het 

“Rondje Stobbepoel”  

Op onze dorpswebsite staan ook een aantal routes, inclusief uitgebreide omschrijving met 

aanwijzingen en bezienswaardigheden. Hieronder zie je het Rondje Schaopedobbe en Monden 

 

Rondom Elsloo zijn natuurlijk nog veel meer mooie routes te vinden of te maken. Het lijkt ons leuk, 

als jij vanuit Elsloo een leuke  wandel- of fietsroute kent, om deze te delen met je dorpsgenoten.  

Deel jouw route 

We hebben daarvoor een plannetje: als je een mooie fiets of wandelroute hebt, stuur die naar 

info@elsloo-fr.nl dan plaatsen we je route op de website. Dat mag een omschrijving zijn, of een 

knooppuntenketting, maar een GPX bestand mag ook. Dat kun je tegenwoordig al met verschillende 

navigatieprogramma’s op je telefoon maken. Bij voldoende response willen we elke maand een 

nieuwe route toevoegen. Het is dan natuurlijk leuk om op de website terug te lezen wie die route 

gelopen heeft en wat je er van vond. Zo ontstaat een mooie verzameling buitenactiviteiten waar 

iedereen aan mee kan doen. We kijken uit naar jouw bericht! 

Hartelijke groet namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde 

Arno Goettsch 

about:blank
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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 
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Januari 2022 

Wandeling Karst Berkenbosch door Elsloo/Ster van 
Berkoop 

 
Voor veel inwoners van Elsloo is de naam Karst Berkenbosch bekend. Karst is een kenner van de 
Stellingwerven die is opgegroeid in Oldeberkoop. Karst is niet alleen bekend door de vele boeken 
die hij heeft geschreven over onze regio, maar hij treedt ook op als entertainer en vertelt dan 
stellingwerver anekdotes en zingt dito liedjes. Dat deed hij bijvoorbeeld vorig jaar bij presentatie 
dag van Stichting Het Karkehuus. Het boek Banjeren is volgens mij zijn bekendste boek.  
 

Op dit moment (januari 2022) loopt Karst de 
door zijn vrouw Saakje uitgezette Ster van 
Berkoop. Het is een wandelproject dat 
bestaat uit 7 losse wandelingen van zo’n 20 
km. vanuit Oldeberkoop naar dorpen in de 
regio. Samen vormen die dorpen een ster.  
Van alles wat hij onderweg hoort en ziet 
maakt hij verslagen, waarin hij ook terugkijkt 
naar hoe het vroeger was. Boeiend!   
  
Op weg naar Diever en Appelscha is Karst 
ook al meerdere keren in Elsloo, Elsloo-Zuid 
en Tronde geweest en doet daarover verslag 
op zijn facebook account. Om u een indruk 
te geven van de verslagen staan hieronder 
(met toestemming van de auteur) een paar 
citaten uit zijn wandelbelevenissen .     

 
-Ik wandel door Nijeberkoop en passeer boerderij De Boschhoeve met in de gevel twee jaartallen. 
Dat komt omdat de boerderij in 1909 is gebouwd en op 22 juni 1930 na een hevig onweer afgebrand 
en herbouwd is. Het hoorde vroeger bij het landgoed Boschhoeve dat van De Lende tot de Tsjonger 
liep. Nu wordt er in het bos geboerd. 
 
-Na de Abbendijk is het rechtsaf maar een 
kippenscheetje naar de ‘kern’ van Tronde, 
waar ik linksaf ga richting de 
Stobbepoele. Die is waarschijnlijk na een 
brand ontstaan. Op de bodem lagen 
allemaal half verbrande stobben.  
Een prachtige plas midden in de natuur en 
met een houten Tjasker. Helaas staat die 
er op het moment dat ik erlangs kom, 
onttakeld bij. 
 
Op een groot bord staat verder dat we 
volgens IJsclub ‘De Oefening’, de ‘íjsbaan’ 
op eigen risico (mogen) betreden. In een 
bocht van het fietspad staat naast een 
groot bord, waarop aangegeven staat dat 
Albert Heijn trots is op deze melkveehouder, een insectenhotel en dat is toch wel heel erg aardig.  

about:blank
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-Ik kom uit bij de Peperstraat en blijf dat een 
mooi pittoresk straatje vinden, ga even naar 
links en vervolg mijn weg over een fietspad 
dat mij richting het gebied de Schaopedobbe 
brengt. 
 
-Overal zie je goedbedoelde initiatieven, 
maar helaas is het onderhoud vaak ver te 
zoeken.  
 
Geïnteresseerd in de regionale 
wandelverhalen van Karst Berkenbosch.  
Breng dan eens een bezoekje aan zijn 
facebook account.  

Aad Oudshoorn 
 

Bijzondere waarnemingen: 

Zweeds bezoekje op de 

Schaopedobbe 

Het groeizame weer van 2021 was goed 
nieuws voor de natuur.Het leverde zelfs 
bijzondere waarnemingen op. Na vele 
waarnemingen van koninginnepages deze 
zomer, die duidelijk bezig zijn met een 
opmars richting noorden, volgde in augustus 
een invasie van de rouwmantel. Op 31 
augustus trof medewerkert E.P.de Boer van 
bureau FaunmaX op de Schaopedobbe een 
exemplaar aan.. De rouwmantel is een fraaie, 
grote vlinder met bruinzwarte vleugels met een opvallende gele achterrand met daarlangs een rij 
van blauwe vlekken. De waargenomen vlinders komen vooral uit het zuidoosten van Zweden. 
 
2021 was een bijzonder gunstig jaar voor de heischrale flora van het natuurgebied de 
Schaopedobbe ten zuiden van Elsloo. Vrijwilliger Johan Schurer, ons allen bekend,  telde daar meer 
dan 500 bloeistemgels van valkruid, verspreid over drie groeiplekken aldaar. Daarnaast bloeiden de 
liggende vleugeltjesbloem, de blauwe knoop en de klokjesgentiaan talrijk. De flora van de heischrale 
graslanden en de bijbehorende fauna, zoals de heivlinder en de kommavlinder, staan in Nederland 
sterk onder druk door de stikstofdepositie. Deze overmatige neerslag zorgt er voor onbalans in de 
bodem en een sterke groei van grassen. It Fryske Gea tracht met bodemherstel-maatregelen zoals 
bekalken, de heischarle flora op de Schaopedobbe in stand te houden.   
                    Hendrik Betten 
 

Midwinterhoornblazers 
Het is alweer een paar weken stil in Wateren, Zorgvlied en Elsloo. 
We hebben weer volop mogen blazen van de 1e Advent zondag t/m Drie Koningen ( 6 januari ) 
Vanwege de Corona hadden we ook dit jaar te maken met beperkingen, zoals het Nederlands 
Kampioenschap blazen wat letterlijk werd afgeblazen. En natuurlijk het jaarlijkse afblazen in Diever 
rond de kerk., wat geen doorgang kon vinden. 
 

about:blank
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Na  3 jaar afgelasting, 2017 ( hevige ijzel ) en 2021 en 2022 ( Corona ) 
zeggen we : 3 maal is scheepsrecht ! Volgend jaar weer een Normaal 
Jaar !! 
De jeugd  was ook dit jaar weer actief op de leenhoorns van Jan. 
Nieuwe blazer dit jaar was Siegrid Haveman, samen met haar vader 
blies ze regelmatig s,avonds bij  hun huis aan de Schurerslaan. 
De leenhoorn, ooit geschonken door Tied Zat werd dit jaar gebruikt 
door Marten Brak. Maar na 2 weken wist Marten al precies wat ie wilde 
: Een eigen hoorn !  Onder begeleiding van Thijs en Jan had ie de kunst 
van het blazen super snel onder de knie. En konden we zeggen: He got 
Talent. 
Hij blies zo goed dat ie oudejaarsnacht / nieuwjaarsmorgen samen met 
enkele jeugd blazers op het dorpsplein mocht blazen, als vervanging 
van het vuurwerk. Zelfs TV Drenthe kwam hiervan opnames maken. 
Ook mochten we in deze nacht een checue in ontvangst nemen 
namens Tied Zat. Met dit geld willen we materialen aanschaffen om 
zelf hoorns te gaan maken. 

 
Op 6 januari hebben we gezamenlijk het seizoen afgesloten met het gebruikelijke Heidens Kabaal. 
Dit jaar op speciaal verzoek van onze mede blazer Willeke voor haar huis aan de Dorpsstraat.  Voor 
haar vriend Mark, die op 30 december tijdens hun vakantie heel plots uit haar leven werd 
weggerukt.  
Willeke, nogmaals heel veel steun en sterkte name ns ons allemaal. 
Hopende op een nieuw normaal jaar zeg ik:  
U hoort ons weer op 27 november, de 1e Advent Zondag. 
                                                                                    Namens de blazers uut Wateren, Zorgvlied en Elsloo. 

 
 

Terugbrengen bouwbord van Plegt-Vos 
 
 
Deze zaterdag, op 22 januari, hebben wij zoals het hoort onze stunt weer netjes 
terug gebracht naar de vertrouwde locatie bij de slimme huizenfabriek in Almelo. 

 
Bij aankomst werden wij hartelijk ontvangen en stond de koffie voor ons klaar. Tijdens dit ontvangst 
werd nogmaals benadrukt door Plegt-Vos dat ze onze stunt erg konden waarderen en dat ze het 
een hele ludieke actie vinden. Als kleine compensatie voor de vermissing van de borden, hebben wij 
een mand, met allerlei streekproducten van onze omgeving, aangeboden aan Plegt-Vos. Plegt-Vos 
hield zich ook aan de afspraak van hun ludieke spandoek, dit spandoek hebben ze tijdelijk 
opgehangen op de plek van het vermiste bouwbord.  

 
Met dit spandoek lieten ze weten dat 
ze het bouwbord graag terug wilden 
hebben in ruil tegen een oliebol en 
een biertje. Wij vonden dit een mooi 
gebaar en waren blij dat hun reactie 
zo sportief was gemengd met een 
flinke dosis humor.  
 
Zoals gebruikelijk is voor onze 
oudejaars stunt vragen wij met onze 
oudejaarsvereniging aandacht voor 
een actueel probleem in ons dorp 
Elsloo.  
Dit jaar vroegen wij aandacht voor 
het probleem, dat de jeugd van 
Elsloo moeite heeft met het vinden 
van een plekje in Elsloo.  
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De oorzaak hiervan is het tekort aan huizen,  met name starterswoningen. Wij willen hier graag 
verandering in brengen, vandaar dat we dit bouwbord leenden om voor dit probleem aandacht te 
vragen. Dit bouwbord past namelijk perfect bij hetgeen waar wij aandacht voor willen vragen.  
 
Toen we in gesprek kwamen met directeur Theo Opdam, liet hij weten dat ze graag met ons mee 
willen denken om betaalbare starterswoningen in Elsloo te realiseren. De reactie van Plegt-Vos 
verbaasde ons in positief opzicht, wij waarderen het heel erg dat ze met ons mee willen denken. Wij 
zijn hier erg blij mee want wat is nou mooier om niet alleen aandacht te vragen voor dit probleem, 
maar ook nog samen te kunnen werken aan een oplossing. 
 
Het mooiste zou zijn als wij kunnen bijdragen aan een plekje voor de jeugd van Elsloo,  om de 
leefbaarheid van het dorp te kunnen waarborgen. Wij willen namelijk niet dat de jeugd van Elsloo 
door het huizentekort elders een plekje zoekt wat leidt tot vergrijzing van ons dorp.  
Tijdens dit gesprek kwam wel naar voren dat de samenwerking tussen ons de Vesuviusclub en 
Plegt-Vos niet genoeg is om tot een 
oplossing te komen, wij hebben 
namelijk ook hulp nodig van de 
gemeente Ooststellingwerf.  
 
Daarom hopen wij dat onze 
gemeente hierin mee wil denken 
om toewijzing van bouwkavels te 
kunnen realiseren.  
 
Na dit gesprek hebben wij de 
borden netjes geplaatst in een 
opslaglocatie van Plegt-Vos, door de 
voorschriften en regels op de bouw 
willen ze liever zelf het bouwbord 
terug monteren. 
 
 
Voordat we de borden hebben opgeslagen, hebben wij de borden nog gedoopt.  
Dit lieten wij doen door directeur Theo Opdam. Wij doen dit met het voor ons welbekende 
lindewater, dit water heeft voor ons een speciale betekenis want dit kleine riviertje, de Linde, 
ontspringt in Elsloo en staat symbool voor de leefbaarheid van Elsloo.  
 
Na dit alles afgerond te hebben zijn wij weer met een goed gevoel teruggegaan naar huis.  
Plegt heeft ook een stukje gemaakt over het terugbrengen dit is te lezen in dit artikel: https://plegt-
vos.nl/verhalen/mega-bouwbord-weer-terug-na-diefstal-Vos  

 
Geschreven door voorzitter Sil van den Berg 

  Nieuw: Monumenten Nieuwsbrief Ooststellingwerf 

Volgens haar eigen website heeft onze Gemeente 46 
rijksmonumenten, 86 gemeentelijke monumenten en 9 
archeologische monumenten. Ongetwijfeld kent u een aantal van 
deze monumenten, maar waarschijnlijk lang niet allemaal. Van de 46 
rijksmonumenten staan er vier in Elsloo. Elsloo heeft geen enkel 
gemeentelijk monument en ook geen enkel archeologisch monument.  
In september 2021 organiseerde onze gemeente voor de vijfde keer 

de gemeentelijke monumentendag (OMD). Stichting Het Karkehuus heeft daar tot nu toe ieder jaar 
aan meegedaan. De stichting organiseert op die dag rondleidingen door de kerk en over de 
begraafplaats en leden van het klokkenluidersgilde zijn die dagen aanwezig om de klokken van de 
klokkenstoel te luiden en klokkenluidersdiploma’s uit te reiken. De belangstelling voor deze dagen 
zit al jaren in de lift en daar zijn wij trots op. OMD 2021 trok in onze Gemeente 700 bezoekers.  

about:blank
about:blank
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Binnen onze gemeente zijn 5 monumentenambassadeurs actief. Ik ben één van die 5. Het zijn 
allemaal vrijwilligers, waarvan enkele ook zelf in een monument wonen. Zij helpen de projectleider 
OMD bij de organisatie van de Open Monumenten Dag, fungeren als aanspreekpunt voor inwoners 
bij vragen over monumenten, maar krijgen er met ingang van 2022 een nieuwe functie bij.  

De vijf monumentenambassadeurs zijn in januari alle vijf toegetreden tot de redactie van de 
monumentennieuwsbrief die m.i.v. 2022 eenmaal per kwartaal uit gaat komen waarmee wij vooral 
eigenaren en beheerders van monumenten willen bereiken. Voor de opmaak van de nieuwsbrief 
zorgt de Gemeente.  

De eerste monumentennieuwsbrief wordt een papieren uitgave 
die door de monumenten ambassadeurs zoveel mogelijk 
persoonlijk aan monumenteneigenaren en -beheerders zal 
worden uitgereikt.  

Mijn bijdrage aan de brief gaat over het belang van 
architectenfamilie Meek uit Donkerbroek voor onze Gemeente. 
Oene Melles Meek is zoals u waarschijnlijk wel weet o.a. de 
architect van onze dorpskerk. In het vervolg verschijnt de 
monumentennieuwsbrief digitaal.  

Als u als dorpsbewoner geïnteresseerd bent in 
monumentenzaken en toezending van de brief via de mail op 
prijs stelt kunt u zich voor digitale toezending bij mij aanmelden. 
Dan stuur ik de brief door. Doe dat s.v.p. per mail zodat ik dan 
gelijk beschik over het mailadres waar ik de brief heen kan 
sturen.                                                                    

     Aad Oudshoorn         
 0561-850870  

aadoudshoorn@home.nl  

DIT GEBEURT OOK IN ELSLOO…..  

Vesuviusclub: Van wie bi’n jo d’r iene!! 

De Vesuviusclub onderneemt jaarlijks allerlei sociaal-maatschappelijke initiatieven waar de 
samenleving baat bij heeft.  Om  maar wat te noemen: paasvuur, tentfeest, tjasker en natuurlijk 
de traditionele uitbarsting in de eerste uren van het nieuwe jaar. Maar overdag op oudejaarsdag 
zijn de jonge mannen ook actief. En dat is al decennia het geval.  
    
Niet voor zichzelf, maar voor de ouderen van 70 jaar en ouder, die  thuis zitten te wachten op de 
jongens van de Vesuviusclub. En dat bezoek wordt als zodanig ook door de V-club aangekondigd. 
Rond tien uur in de ochtend is het de hoogste tijd voor de 
jongens. Plastic zakken worden gepakt en de Vesuviusmannen 
splitsen zich in groepjes om de presentjes af te leveren. Dit jaar 
was dat een mooie koektrommel met inhoud. Desgevraagd 
hadden ze dit jaar een kleine 70 dorpsbewo-ners op papier. 
 
En daar gingen ze dus weer op oudejaarsdag. Jongens gehuld in 
zwarte jasjes met een V van Vesuvius erop op de fiets in groepjes 
door de straten van Elsloo voor een bezoek aan de 70 plussers 
van ons dorp. De gehele dag trekken ze d’r voor uit. Het is op 
deze vrijdag voor de 70-plussers in het ongewis wanneer de 
jongens komen. Daar nemen ze de gehele dag de tijd voor. 
“Honger en dorst” zullen ze vast niet krijgen, weet men uit 
ervaring. 
 

mailto:aadoudshoorn@home.nl
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En in principe wordt niemand overgeslagen. Maar het kan wel eens voorkomen. Ieder jaar wordt er 
een oproep gedaan om 70-plussers door te geven. Maar daar komt volgens de Vesuviusclub te 
weinig respons op, zodat ze zelf toch nog op pad moet om de vraagtekens in te kunnen vullen. 
  
En dan is eigenlijk niet eens het presentje dat er toe doet, maar meer nog het feit dat de jongens 
een bezoekje aan deze leeftijdsgroep brengt dat gewaardeerd wordt. Het sociale gesprek dat bij de 
meesten aan de keukentafel of kamer volgt vinden deze dorpsbewoners net als de Vesuvius-leden 
belangrijk. 
 
Ze hebben niet een vaste planning noch tijdstip, wie ze wanneer gaan bezoeken. Wel een route, 
maar die is niet zo logisch als het lijkt. Men ziet ze wel fietsen in de straat, maar dan zijn de 
buurman en buurvrouw van hiernaast  voor een bezoek aan de beurt. Anderen komen veel later 
dan toch aan de deur. Ze merken dat ze deze inwoners blij maken met het bezoekje. De jongens 
worden binnen gelaten en krijgen een zitplaats. In de keuken staan de hapjes en drankjes dan al 
klaar. De inwoners zorgen voor fris-bier, een koekje en een stukje kaas en worst als ze daar zin in 
hebben.. 
 
Het gesprek kan dan alle kanten op. Gaat het niet over de kuilbulten, corona, vuurwerk, het weer of 
klokgelui dan wel over de jongens zelf en de dagelijkse dingen. Hoeveel hebben jullie dit jaar om te 
bezoeken. Van wie zijn jullie er één, wat voor werk doen jullie en kunnen jullie ons ook vertel-len 
wat jullie vannacht doen? Nieuwsgierig natuurlijk als men is of de Vesuviusclub ook dit keer met 
middernacht beslagen ten ijs komt met en of andere stunt. De jonge mannen kennen hun 
geheimhoudingsplicht in dezen, maar merken ook hoe fijn de mensen dat praatje ervaren. Na een 
poos(je) stapt het groepje maar eens op. Het Elsloo’s kwartiertje is al lang voorbij. 
 
Nou jongens tot volgend jaar, in en goede gezondheid natuurlijk en pas op jezelf hè. En… alvast een 
prettig uiteinde, maak er wat van. We lezen of zien wel wat jullie doen. Bedankt voor het bezoek en 
het presentje is het steevast! Met ontzettend veel plezier neemt de Vesuviusclub dit toch zich. De 
respons die men krijgt, daar doen ze het ook voor.  
          Hendrik Betten 
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Secretariaat: Portingaweg 17, 8424  PD Elsloo. Tel. 0561-421679  e-mail: habe-tee@hetnet.nl    

BULLETIN februari 2022 

Nu het nog niet bekend is wat de maatregelen voor verruiming met betrekking tot de Coronapan-

demie inhouden en op welke termijn we weer wat kunnen en mogen organiseren, wachten wij als 

Historisch Archief nog even om bekend te maken wanneer de oude dorpsfilms zullen worden ge-

draaid. We begrijpen dat we opnieuw geduld moeten hebben. Hopelijk in maart meer daarover! 

Voor de sneupers is het heel interessant om in oude kranten te bladeren. Tenminste als die 

bewaard zijn. Als je in sommige van die kranten bladert krijg je een aardig beeld van wat er in 

vroegere tijden, soms nog niet zo heel lang geleden gaande was in bijvoorbeeld Elsloo en haar 

omgeving. Je komt dan ook advertenties tegen van winkeliers, die al lang geleden zijn gestopt met 

hun zaak, maar ook van ondernemers ter plekke. Het nieuws “pakte”de mensen toen ook al. Wie 

mocht denken, dat er bijna niets gebeurde, komt bedrogen uit. Nieuws was er toen ook al. Elke 

week, dag weer. Inwoners die in het bezit zijn van oude kranten en die de kranten wel kwijt willen, 

kunnen ze aan het archief schenken. Neem dan contact op met de secretaris! 

Ten behoeve van de kas van het Historisch Archief Elsloo zijn een aantal op voorraad zijnde 

(oude) boeken te koop:  

Nog beperkt in voorraad 

Honderd Jaar zuivelindustrie (Drs. T.H.Oosterwijk 1989)                €.   10,00                                                                           

Brink en Streek  (K.Bouwer in 1989)                                                    € .  15,00                                                                                          

De Regio tijdens de Tweede Wereldoorlog ( W.H.de Vries 2003)                           €.   10,00                                                                  

Mien herinnerings an Else (Sjoerd Betten 1996)                                                      €.     7,50                                                                    

Elsloo en de bezettingsjaren 1940-1945 (W.Koopstra 2005)                                 €.     8,00                                                                                     

Groot Wateren een oase van Weldaad (H.Salverda 2021)                                       €.   20,00                                                                                                 

Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf (S.A.Bloemhoof-J.Koops 2019)  €.   20,00 

Elsloo in oude ansichten van Zuid tot Noord (archiefcommissie 2006)    €      5,00                                                                                              

Oude dorpsgezichten uit vervlogen tijden Elsloo-Tronde (archiefcommissie 2015) €      5,00 

Heeft u belangstelling voor een van de boeken, neem dan contact op met de secretaris: 

         Bestuur Historisch Archief `

         Elsloo Tronde 

mailto:habe-tee@hetnet.nl
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2022 uitstekend van start voor SV ODIS Elsloo! 

 

 

 

Vesuviusclub: hartstikke bedankt!! 

Zoals we recent in de media gezien hebben op La Palmas en in Tonga: als een vulkaan uitbarst kun 

je maar beter uit de buurt blijven. In Elsloo gaat dat anders, dan kun je prima vooraan staan tijdens 

de Vesuvius uitbarsting (als je een beetje uitkijkt voor de vuurkorven) De afdeling gym van ODIS 

ontving een balanceerbord en de afdeling tennis ontving een nieuw tennisnet. We zijn erg blij met 

deze cadeaus, het balanceerbord stond al even op het wensenlijstje en het tennisnet is na 8 jaar in 

weer en wind nodig aan vervanging toe.  

 

Sport actueel 

Gelukkig kunnen we na de lockdown inmiddels weer sporten. Wel gelden er nog beperkingen ten 

aanzien van het gebruik van kantine en er is geen publiek toegestaan. Voor binnen locaties is een 

coronacheck nodig, maar dat geldt niet voor afhaal. Dus een kop koffie ophalen tijdens tennis mag, 

maar niet binnen opdrinken. Samengevat: er kan meer wel dan niet!  

Wat ook weer kon was de snertactie. Om het hele proces wat efficiënter te maken hebben we er 

deze keer voor gekozen, de snert op bestelling te 

leveren. We hopen dat u van de  snert genoten hebt, 

voor ODIS is je deelname ook weer een mooie opsteker 

en een extra inkomsten. 

 

Beweeg enquête  

Zoals in het vorige Else Blattien te zien was, is er flink 

gereageerd op de Elser beweeg enquête. De conclusie is 

dat er in Elsloo veel mensen zijn die (meer) willen 

sporten en bewegen. Tijdens Elsloo Beweegt was dit al 

duidelijk geworden. Met de uitkomsten van deze 

enquête kunnen we nu ook aan de slag met een 

volgende stap: het realiseren van een meer structurele 

aanpak. We hebben ons ten doel gesteld, om meer 

mensen de gelegenheid te bieden om langer te blijven 

sporten en bewegen.                             

 

Werkgroep bewegen en nieuwe sporten 

Uit de uitkomsten werd ook duidelijk, dat er veel behoefte is aan flexibiliteit en variatie. Om daar 

een structurele invulling voor te geven is wat een lastiger puzzel. We hebben besloten om hiervoor 

een aparte werkgroep in te stellen. De werkgroep wordt gevormd door René Slager, Lowie van 

Nieuwehoven, Rina Eriks, Dick Wilbrink en Jacqueline Plender. We wensen hun succes met deze zo 

sportieve, gezonde en sociale taak! 

 

Namens bestuur SV ODIS Elsloo, 
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Activiteiten commissie Stichting Karkehuus. 

 

Onlangs hebben wij weer vergaderd en 
gekeken naar welke activiteiten wij 
zouden kunnen en willen organiseren dit 
jaar. Hieronder alvast 2 daarvan. 
 
Op zaterdag 12 maart 2022 gaan we 
meedoen met het landelijke initiatief ‘NL 
doet’. We gaan op deze dag verschillende 
klussen aanpakken in en om onze 
dorpskerk, klokkenstoel en begraafplaats. 
Een nieuw initiatief willen we op deze dag 
ook starten, namelijk de Elser dorpstuin. 
 
Wilt u aan dit nieuwe initiatief 
meewerken- of denken en/of meehelpen 
met andere klussen in/bij de kerk op Nl 
doet? Doe dan een berichtje naar H. Eggen (bestuurslid) 0621964289. 

 
In de maand september 2022 gaan we wederom een expositie organiseren 
in de kerk/ Karkehuus genaamd ‘Kunstig Elsloo 2.0’. Weet jij nu al dat je 
hieraan mee wilt doen, dan mag je alvast een berichtje doen aan W. vd 
Berg (0629150074). 
Let op: ook jong talent verwelkomen wij graag dit jaar! 

 
 

Activiteiten commissie Stichting Het Karkehuus en Stichting Het Karkehuus 
 
 

 
 
 

Nieuwsupdate van toneel 

 

In het oktober nummer van het Else Blattien van 2021 hebben we vermeld, dat we hoopten op 
zaterdag 26 maart 2022 de eerstvolgende toneel avond te kunnen organiseren. Helaas gaat dit op 
deze datum, ivm de coronaregels van dit moment, nog niet lukken. 
 
 We hebben al een mooi toneelstuk uitgekozen, dus zodra de regels het weer toelaten proberen we 
weer van start te gaan. Dit geldt ook voor de improvisatie workshop ‘de vloer op’, welke we ook 
hopen te kunnen organiseren dit jaar, voor een ieder die hieraan mee wil doen. 
 
Rest ons nog de mannen van de Vesuviusclub te bedanken voor de financiële bijdrage die we tijdens 
de uitbarstig mochten ontvangen.  Hiermee bekostigen we de aanschaf van de boekjes van het  op 
te voeren toneelstuk. 
 
Namens het bestuur van de toneel vereniging Elsloo: Thijs Betten, Karin Brak en Wiesje van den 
Berg 
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   Schilderen in 

Elsloo 

Binnenkort willen wij starten met een 

schildergroep. Vind je het ook leuk om 1 

keer in de maand gezamenlijk te 

schilderen? 

We nodigen je uit om op de laatste 

zaterdagmiddag van de maand gezellig te 

schilderen of tekenen, elkaar te 

inspireren….. en neem je eigen spullen mee! 

Voor opgave  bel /app: tel nr 06-46108292 

De laatste zaterdagmiddag van de 

maand, vanaf 13.30 uur 

Plaats: Het Karkehuus  

Kosten : € 5,00 pp (incl. consumptie) 
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O.b.s. meester K.J. Dijkstraschool 
 
 

 

Wat waren wij blij, dat maandag 3 januari het bericht kwam dat de scholen maandag 10 januari 
gewoon weer open mochten. Wij vinden het namelijk zeer wenselijk dat het onderwijs door kan 
blijven gaan, omdat samen met klasgenoten naar school gaan belangrijk is voor de ontwikkeling van 
kinderen.  
De aanvullende maatregelen van voor de Kerstvakantie zijn nog wel steeds nodig om de school 
verantwoord open te houden.  
 
Spelen met slagwerk en ritme  
Maandag 17 januari is meester Anne-Symen 
in de groepen 5 t/m 8 geweest. Hij verzorgt 
de komende maanden de lessen spelen met 
slagwerk en ritme. De lessen vinden plaats op 
maandag. De lessen worden maandag 14 
maart afgesloten met een presentatie.  
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Ik heb oud en nieuw gevierd bij mijn oma. Dat was super leuk. Maandag tot vrijdag en de vuurwerk 

in Heerenveen is heel mooi. Ik heb in de vakantie uitgeslapen en een Chinese toets gemaakt. Ik had 

een 9,9. Het was wel leuk, ik heb nog een nieuw vriendin ontmoet op de Chinees 

online school! Ik hoop in 2022 dat Corona snel voorbij gaat en dat we snel weer 

terug naar China mogen op vakantie. 

Hanna Pan, groep 6 

 

Met Kerst heb ik bij mijn opa en oma gegeten. Met oud en nieuw heb ik veel vuurwerk 

afgestoken. In de vakantie heb ik heel veel buiten gespeeld en nieuwe schoenen besteld! Ik hoop in 

2022 dat de Corona weggaat en dat de eitjes morgen uit komen en dat ik naar vroeger kon gaan. 

Sebas Dibbets, groep 5 

We zijn gaan gourmetten en heel veel spelletjes gespeeld en cadeautjes uitgepakt. Ik heb in de 

vakantie met vriendjes gespeeld en gelogeerd en geschaatst en oud en nieuw 

gevierd. 

Ik hoop dat in 2022 Corona weg is en er meer feesten zijn en een schildpad voor 

mama en ik. 

Jonah Smink, groep 5 

Met oud en nieuw ben ik bij de uitbarsting van de Vesuvius geweest. Ik heb in de vakantie buiten 

gespeeld, gegamed en gefietst. Ik hoop in 2022 dat er minder Corona is.  

Jelmer Kok, groep 6 

 

Ik deed spelletjes en vierde oud en nieuw met mijn buurt. Ik ben nog naar de stunt van de Vesuvius 

geweest. In de vakantie ben ik naar de Maccie geweest en en nog een Pokemonpakje gekocht. Ik 

wens dat ik in 2022 Roan nog vaak kan zien en Pokemon pakket kopen. 

Mecx Poelder, groep 6 

 

Ik heb een fijn en gezellige kerst gehad, ik laat Covid niet de wereld overnemen. Ik heb twee fidgets 

gekregen. Oud en nieuw was leuk, ik heb een beetje vuurwerk afgestoken, nou ook knettererwten, 

alleen de buren hadden wel harde afgestoken. 

Ik heb uitgeslapen en gegamed en naar de Mac geweest, veel getekend en tv gekeken en ook met 

Hilbrand gespeeld. Mijn wens voor 2022 geen corona en nooit meer corona!! 

Sandra Haveman, groep 6 
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Ik mocht met oud en nieuw gewoon vuurwerk afsteken. In de vakantie heb ik thuis gewerkt en 

gespeeld. Ik wens dat in 2022 alle winkels open gaan en dat de school niet dicht gaat! 

Tieme Blauw, Groep 6 

Ik heb met de familie van den Heuvel en pake en oma vuurwerk afgestoken. Ik heb in de vakantie 

gegamed, verder weet ik het niet meer. Ik hoop dat corona weg gaat en dat ik een PS5 mag. 

Bentley van den Heuvel, groep 5 

Kerst hebben we niet gevierd, nieuwjaar was een normale dag tot het 12.00 uur was. Toen leek het 

halve vuurwerkshow. Ik heb gegamed en buiten gespeeld, verder weet ik het niet. Mijn wens voor 

2022 is dat je weer mag sporten binnen. 

Jesse de Vos, groep 6  

Ik heb met oma kerst gevierd, dat was super leuk. Wij hadden toen ook lekker gegeten. Ik heb veel 

geshopt in de vakantie en ik heb nog geschaatst. Ik wil graag dat alle sporten weer binnen mogen in 

2022. 

Nikky Coenrades, groep 6 

 

Met oma ging ik gourmetten en met school kerst kregen we een sok en zat aardbeien jam en we 

keken film en we maakten een kerstbal. Met oud en nieuw gevierd met vrienden en oliebollen 

gegeten. Er waren hele harde knallen en we hadden geen stunt, maar ik kwam wel op het nieuws. 

Ik hoop dat Corona weggaat. 

Sylvie Coenrades, groep 5 

Ik heb een telefoon gekregen en met mijn verjaardag ook een kerstkahoot gespeeld en ook met 

kerst waren we ijstaart van chocola aan het eten. Ik was aan het koken. 

Ik heb uitgeslapen, dat was en en ik heb gegamed, dat was het. 

Ik hoop dat Corona snel weggaat. 

Hilbrand Landman, groep 5 

Met kerst  hebben we gegourmet en oud en nieuw hebben we bij Mirthe, Fenna, Sietske en Stefan 

gevierd. Ik zou pony rijden in de vakantie maar door kerst en oud en nieuw kon dat niet doorgaan. 

Dus ik heb een buitenrit gemaakt met Mirthe, Feline, Marit en onze leraar.  

Ik hoop dat Corona weggaat en dat het goed met iedereen gaat. 

Lauren Worst, groep 5 

 

Ik heb heel veel vuurwerk afgestoken en ik heb met kerst cadeaus geopend. Ik ben met mijn 

broertje en met mijn ouders naar een hotel geweest en ik heb veel gegamed. Ik hoop dat corona zo 

snel mogelijk weggaat en dat alles zoals winkels heel veel andere dingen los gaan. 

Jayden Gorter, groep 6 

Ik heb vuurwerk afgestoken, carbid afgestoken en met mama een kerststukje gemaakt en nog veel 

meer in de vakantie. Ik heb aan mijn houten zeepkist gewerkt en een zonsondergang getekend met 

stiften. Ik hoop in 20222 dat Corona ophoud en ik meer kan timmeren. 

Fedde Blauw, groep 6 
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1.  

 

 
 

 
 

BOERDERIJ 

Gifvrije manier bestrijding muizen en ratten  

van  164.45 nu  135.00 
 

Mollenklem Yankee Junior met handvat nu  5.40 
 

Kruiwagen Ford PE 160 liter nu  205.00 
 

Melkshort groen Agrivet van 27.50 nu 19.95 
 

 

Winterartikelen  
UIT VOORRRAAD LEVERBAAR 

Hetelucht 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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Kijk voor alle acties op winkel-elsloo.nl 
 

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  179,- 
MS 180  benzine 35 cm 293,- 268,-  
MS 211  benzine 40 cm 442,- 412,-  
MS 271  benzine  RM3Pro 40 cm 718,- 658,-  
MSA 140 C-B met AK30 + AL101   399,- 
 

 

 

 

Houtpellets Plospan 10 kg. 3.50 per zak   
Deze 6 mm Plospan houtpellets voldoen naast strenge DIN+ norm  
tegenwoordig ook aan de EN+ A1 en NTA 8080 certificering 
 
Aanbiedingen geldig tot 13 febr. 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. 

Gevoerde 
winterlaarsjes 

van  19.95 

nu  9.95 

 op=op 
 

Winterlaars 
Walkmate 
S3 

nu 74.95 

Muts 8.99 
met led- 
verlichting 
uitneembaar  

Lammerentijd  Colstart lammerenbiest, adoptiespray, lam- o- spray, lammeren- 

korrel, schapenkorrel, mineraalemmers, desinfectie middelen, drinkflessen, warmtelampen 
etc. 
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Tatoeages in Elsloo
 
We kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die een tatoeage heeft. 
Waarom laat je een tatoeage zetten, welke betekenis heeft een tatoeage, waar kies je voor, en op 
welke plaats doe je dat dan……. 
Geïnspireerd door mijn omgeving en nieuwsgierigheid ga ik op zoek naar mensen in Elsloo die een 
tatoeage hebben en wat de gedachte achter hun tatoeage is. 
  
Al heel lang worden er tatoeages aangebracht. De eerste tatoeages die zijn gevonden op 
verschillende mummies zo’n 5000 jaar geleden. Het woord tatoeage komt van een Tahitiaans 
woord tatu of tattau, dit betekent streep, vlek of markering. 
 
Tatoeages worden aangebracht om verschillende redenen:  
Als sieraad, identificatie voor zeelieden, een symbool voor volwassenwording, littekens, 
brandwonden of wijnvlekken minder opvallend maken, kenbaar maken dat je lid bent van een 
criminele organisatie, identificatienummer (Auschwitz), ter nagedachtenis van je huisdier 
Natuurlijk zijn er nog vele redenen om een tatoeage te laten zetten….. 
 
Per toeval kwam ik er achter dat Laura en Luca allebei een 
tatoeage hebben. Sinds een jaar wonen zij met hun zoontje 
Sverre aan de Kloosterheerd.  
Toen Sverre 2 weken oud was hebben Laura en Luca een 
tatoeage op de binnenkant van hun pols zijn naam laten 
zetten. De gedachte achter deze tatoeage is dat ze op deze 
manier Sverre altijd bij zich dragen.  
Het is maar een kleine tatoeage, maar voor Laura en Luca een 
tatoeage met een grote betekenis! 
Van hun hoorde ik dat hun overburen ook tatoeages hebben, 
dus mijn volgende bezoekje was weer naar de Kloosterheerd. 
 

Karin en Marc hebben 2 kinderen David en Dagmar. 
Ook zij wonen nu een jaar in Elsloo. Karin heeft op 
haar 16de verjaardag haar eerste tatoeage op haar 
bovenarm laten zetten. 
Maar omdat ze hier uiteindelijk niet blij mee was 
heeft ze een cover-up laten doen. Er is een andere 
tatoeage over de ‘oude’ gezet. Op haar 
bovenarm/schouder prijken nu 2 prachtige rozen.  
Toen ze 23 jaar was heeft ze op haar been nog eentje 
laten zetten. Dit is een afbeelding die binnenkort 
wordt uitgebreid. (Misschien kunnen we die een 
andere keer komen bewonderen). 

 
Marc heeft 3 tatoeages op z’n been en op beide schouders. Eentje hiervan is het Oog van Horus, 
deze staat symbool voor kracht en bescherming. 
  
Marc en Karin hebben voor de 
afbeeldingen gekozen omdat ze deze 
mooi vinden.  
 
Ze hebben zich o.a. laten inspireren 
door Floor Jansen, die ook prachtige 
tatoeages heeft en door haar muziek.  
Karin en Marc weten best veel van 
technieken, stijlen en trends, dat mij 
weer motiveert om een vervolg te 
schrijven van dit gekozen thema……. 

    Janneke Haveman (redactie ’t Else Blattien)  
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Hassenspinsels uut de schriefkomputer van Kees 
Koopstra  
 

 
Mien huus 
 
 
Mien huus was de grote boerderi’j in Hoornsterzwaog mit een rieten dak, waor wi’j as 
kiender een rietien uuttrokken om ranje te drinken. Dat was in oonze kienderjaoren een 
traktaosie bi’j een jaordag. Die van oons fierden wi’j altied thuus.  
    
In meie 1939 bin ik daor mit mien ooldere breur en mien oolders daelestreken. Eins hebbe 
ik doar gien weet van. Krek liekemin as ik van de 9 maonden, da’k in Wijnterp woond 
hebbe. Ik hebbe mien huus eerst mit mien ooldere bruur delen moe’n. Laeter ok mit mien 
beide jongere breurs en zussien. Wi’j verhuusden mit mien oolders naor de uut de heide 
ontgonnen aarme zaandgrond. Et goesde in et oolde woonplak van et gerucht, dat et nooit 
goed kommen kon.  
Heit en mem zollen wel gauw  boerof wezen. Et was in de dattiger jaoren, zaekelik een 
minne tied. De oorlog kwam d’r aachteran. De zaeken raekten op de bon. Dawwe et niet zo 
roem hadden he’k nooit wat van murken. Sunderklaos kwam ok bi’j oons.  
De taoipoppe, die in mien trui verstopt was, moch ik allienig opeten, krek as de 
sukelaoletter. Die laeste beweerde ik tot midden in de zoemer. Now kan ik mi’j niet 
veurstellen dat mien oolders dat goed vunnen.  
 
Vanuut dat huus gong ik mit mien ooldste bruur aachterop de fiets naor schoele. Mien 
oolden vunnen, da’k zels fietsen leren mos. Mien heit het daoromme hiel wat kilometers 
aachter mi’j an draeft om mi’j te leren in evenwicht te blieven op de vrouwludentwiewieler 
mit blokken op de trappers.  
    
Daor he’k mitkregen, hoe alles op et boerebedrief in zien wark gong. Ik kreeg zels 
kerweigies opdregen, waorvan ik de meersten mit nocht dee. Bi’j et haandmelken lee ik et 
heufd tegen et waarme koenelief en soesde vot.  
   Speulde ik mit kameraoden mit stokken, as zenden. In buurjonge raekte mi’j mit zoe’n 
zende bi’j ’t oge, waordeur in splinter een ontsteking vereurzaekte en d‘r uutzweerde. Ik 
hebbe d’r een groete van overhullen.  
Van de kienderverlamming, die‘k kreeg, he’k niks overhullen. Alliend in mien onthoold, 
daegt et mi’j, da’k nao et morgen- en et aovendbroggien mit mien heit mit de aarms 
oefenings doen mos.  
    
Et was vanuut mien huus, da’k stappien veur stappien de maotschoppi’j instapte. Naor 
schoelen, veerder van huus. Somtieden was dat argens, waor ik niet iene kende.  
    
Mar ok et plak, vanwaor ik erverings opdee op et terrein van de liefde. Een terrein, waor ik 
et zels uutvienen mos, hoe ik et mit maegies anleggen mos. Zels doe’k een maegien op een 
daansaovend twintig kilometer veerderop naor huus brocht, wa’k bliede, da’k morgens om 
halfviere weer in mien huus was. Staorigan bin ik op dat terrein slaegd.  
As beloning kreek’een ni’j huus en was mien huus mien huus niet meer. Doe kree’k oons 
huus. 
A’k now bi’j de boerderi’j mit et rieten dak langs rid, liekt et veul kleiner dan mien huus van 
doe.  

 Kees Koopstra 
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NOSTALGIE  

We schrijven eind november 1974. 
De structuurschets Ooststellingwerf waarmee het gemeentebestuur van Ooststellingwerf een half 
jaar de boer op ging, zat de bewoners van Elsloo helemaal niet lekker. Elsloo nam het niet! Massaal 
togen zij op een donderdagavond 21 november 1974 naar de hoorzitting die het gemeentebestuur 
in Makkinga belegde. Men koos voor het openbaar vervoer. De chauffeur van de Frambus schrok 
wel even toen hij die avond bij de bushalte in het centrum van Elsloo naderde. Zoveel inwoners uit 
Elsloo wilden die avond met de bus mee. De stormram van Elsloo had de belangstellenden uit 
Makkinga duidelijk geïntimideerd. 
 
In de structuurschets Ooststellingwerf was voor het dorp namelijk geen afzonderlijke toekomstvisie 
ontwikkeld. Elsloo wordt genoemd in een algemeen verhaaltje over weinig levensvatbaarheid 
bezittende “overige dorpen” van de gemeente Ooststellingwerf Dat raakte de eer van de kleine 
nederzetting. Daarover werd zelfs twee avonden lang op een Plaatselijk Belangvergadering 
beraadslaagd. Daarom hing er in de tjokvolle zaal van Hotel Schurer in Makkinga een spandoek, 
waarvan de tekst door een dicht rookgordijn heen nog maar net te lezen was: 
 
Wi’j as inwoners van Else doen oons best. Zollen jim as gemiente now zorgen willen dat wi’j niet 
beheuren tot “die rest”.  
 
 “In de schets wordt bijna niets over Elsloo gezegd. Maar wij zijn een waardig dorp en willen 
helemaal niet behoren tot “die rest” liet de woordvoerder namens Elsloo weten.  
 
In de gemeentelijke planologie bleek Elsloo een groot probleem: te groot voor servet, te klein voor 
tafellaken. Gezien het inwonertal, de werkgelegenheid en de zwakke middenstand zou Elsloo thuis 
horen in het rijtje kleine dorpen waarvoor niet meer dan een fatsoenlijk afrondingsbeleid is 
weggelegd stond er in de structuurschets. 
 
De laatste jaren waren er al enkele miljoenen geïnvesteerd om de infrastructuur van Elsloo te 
verbeteren. Er staat een moderne basisschool, een nieuwe kleuterschool, een nieuw 
gymnastieklokaal, een nieuw en best bezocht jeugdcentrum en een herbouwde zaalaccommodatie. 
Voorts kreeg Elsloo een mooi sportpark met kleedgelegenheid en werden in drie richtingen de 
wegver-bindingen ingrijpen d verbeterd. En… er is sinds lange tijd in Elsloo weer sprake van bouw 
van bejaardenwoningen en enkele woningwetwoningen (Frankenaweg). Ook was er een behoorlijke 
werkgelegenheid en een rijk verenigingsleven. 
 
“Wij hoeven beslist geen groot dorp te worden, maar wij willen wel ons dorp leefbaar houden. Dat 
betekent na acht jaar eindelijk weer eens meer woningbouw en dan elk jaar wat” aldus de 
woordvoerder in zijn pleidooi voor een propvolle zaal, met zeker 60 van de bijna 100 
belangstellenden uit Elsloo. Door in acht jaar geen woningen gebouwd te hebben waren  veel jonge 
gezinnen uit Elsloo vertrokken en was jong personeel van het loonbedrijf, de zuivelfabriek en de 
aannemers elders gaan wonen.  
 
Ze kregen opvallend genoeg toch genoegdoening van burgemeester dr.T.H.Oosterwijk. Hij was het   
in grote lijnen met Elsloo eens was. “Wij hebben als gemeente niet voor niks zoveel geld in Elsloo 
gestopt. Wij moeten er nu ook voor zorgen dat zulke grote investeringen hun rendement 
opbrengen en gedragen kunnen worden door een voldoend aantal inwoners.  

 
Na zoveel welwillendheid aan het adres van Elsloo konden de 
planologen niet achterblijven en drongen er op aan de 
gemeenteraad als medestander te krijgen. Elsloo kreeg 
genoegdoening, maar moest daar wel lang op wachten. In het 
beleid met administratieve procedures en ingewikkelde 
wetgeving had Elsloo de wind toch tegen. 

        
       Hendrik Betten 
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Een kijkje in de natuur… #1 Een kijkje in de natuur… #1 

Als amateurfotograaf trek ik er graag op uit in de natuur van Friesland en omgeving. Mijn 
naam is Luca Spin en sinds een jaar woonachtig in het mooie dorp Elsloo. In mijn vrije tijd 
ben ik op zoek naar al het ‘wild’ wat ons Nederland zo mooi maakt. Want, ons Friesland, de 
aangrenzende buurprovincies en de vele mooie kilometers aan natuur verder in Nederland, 
maken ons land bijzonder aantrekkelijk om te zien en te horen maar ook wel te ruiken en te 
proeven. 
Ik neem u maandelijks mee om mijn kijkje te geven uit de natuur. Ik begin met een 
rondleiding langs de verschillende spechtensoorten met extra aandacht voor de 
Zwarte specht. Want spechten, die ziet u in elk loofbos! 
 
Als we in Nederland het hebben over de spechtensoorten die ons land rijk is, dan zal 
eenieder de Grote Bonte specht zeker wel benoemen en herkennen. In dezelfde 
kleurpatronen vallen ook de Middelste Bonte specht en uiteraard de Kleine Bonte 
specht. En u raadt het al, de grote varieert mee met de soortnaam. De meer 
bijzondere spechtensoorten zijn de Groene specht, de Draaihals en uiteraard de 
Zwarte specht De eerstgenoemde is een groengekleurde specht, die huist in ons dorp 
Elsloo. Je herkent hem aan zijn roep. Het lijkt namelijk alsof iemand heel hard aan 

het lachen is. Je treft de Groene specht veelal aan 
op de grond op zoek naar mieren. De Draaihals is 
een spechtensoort die niet het hele jaar in 
Nederland te zien is. Deze overwintert namelijk in 
Afrika. Wat bijzonder te benoemen is over 
deze soort, is dat wanneer de vogel zich bedreigd 
voelt hij, zoals zijn naam al verraadt, zijn hele nek 
kan draaien. Op YouTube kunt u deze bijzondere 
handeling eens van dichterbij bekijken. 
 
Bron: vogelbescherming.nl 
 

De laatste en misschien wel mooiste spechtensoort van ons land is naar mijn 
mening de Zwarte specht. Uiteraard volledig zwart maar met een mooi rood kapje 
op zijn kop. Althans het mannetje. Het vrouwtje moet het doen met alleen wat 
rood achter op de kruin. De Zwarte spechten leiden een teruggetrokken bestaan in 
loofbossen en zijn schuw. Voor je ze echt ziet, zijn ze vaak alweer vertrokken. Ze 
zijn territoriaal, hebben een groot territorium en je ziet in een bepaald gebied nooit 
meer dan twee soortgenoten, veelal een liefdeskoppel. Een romantisch diner voor twee 
bestaat uit houtmieren; hun lievelingsgerecht. In onze omgeving heb ik al meerdere locaties 
ontdekt waar de Zwarte specht 
broedt, leeft, roept, roffelt en speelt. Google het geluid 
maar eens van de Zwarte specht. Als u dit eenmaal heeft 
gehoord en u gaat naar Wateren en volgt de wandeling bij 
Ganzepoel, luistert u dan eens of de natuur u vertelt of de 
Zwarte specht aanwezig is. Ook de wandeling naar 
uitkijktoren ‘De Zeven’ in Ravenswoud loont, net als de 
bossen van Beetsterzwaag. 
Mocht u in de schuur nu ook geregeld uilen aantreffen, 
neem dan contact op met mij via pidspin@gmail.com  
Ik kom graag langs om er meer over te vertellen, te 
helpen en om een foto te maken voor ’t Else Blattien. 
 
Eigen foto – Beetsterzwaag 2021 – Insta: 
@photography.byls 
In mijn volgende ‘kijkje in de natuur’, gaan we het hebben over Uilen! 
Veel plezier in de natuur! Kijk en luister goed en vergeet niet te genieten… 

Luca Spin 

mailto:pidspin@gmail.com
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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. 

Februari: 
o Wo. 9e: Elser smart gaat weer van start. 

19:30-21:30: in de Grote zaal van ’t Anker 
Mee zingen? Nieuwe zangers van harte welkom! 
 

o Za. 12e: Mountainbike clinic: door een instructeur 
van Kramer Fietsservice Appelscha. Kosten €10. 
9:00-13:00 uur: start rest. ’t Anker. 
Aanmelden voor 5e: arno.goettsch@gmail.com 
 

o Za. 26e: Samen schilderen of tekenen. 13.30 uur 
in Het Karkehuus. Opgeven tel. 06-46108292 

 

Er zijn 2 activiteiten toegevoegd aan de vaste 
wekelijkse activiteiten, t.w., 
o Nordic Walking: iedere woensdag 13.30 uur. 

Startpunt: kruising Hoofdweg, Kloosterweg, 
Eikenhorst. 

o Mountain bike: iedere zaterdag om 8.30 uur. 
Start bij ’t Anker. 

Heb je zin om met 1 (of beide) activiteiten mee te 
doen, stuur dan even een berichtje naar Bertha. Zij 
voegt je dan toe aan de betreffende app-groep. 
Bertha Middendorp: 06-46 054 598. 

 
Maart: 
o Za    5e:  Puzzelavond: 19:30 uur in ’t Anker. 

 

o Za. 12e: Stichting Het Karkehuus: NL doet.  
              Nadere informatie volgt. 
 

o Do. 17e: Historisch Archief: kijk- en werkmorgen. 
               10:00 uur in ‘t Praothuus. 
 

o Za. 26e: Garageverkoop: 10:00-15:00 uur. 
 

o Za. 26e: Samen schilderen of tekenen. 13.30 uur 
in Het Karkehuus. Opgeven tel. 06-46108292 

 
Wekelijkse vaste activiteiten: zie agenda op website. 
 

Colofon 
 
60ste jaargang, nr 661 
 
 
Redactie:  
Thijs van Buuren, Thea Groote, 
Janneke Haveman, , Gerda Slager, 
Dick Wilbrink. 
Adres: Hoofdweg 17a 8424PJ Elsloo 
Email: elseblattien@gmail.com 
 
Penningmeester: 
René Slager 
Tel: 0561-421523 
IBAN: NL49 RABO 0340551720 
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Aanleveren kopij en advertenties: 
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Even aandacht voor…… 
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de redactie/uitgever worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, scan, fotokopie, elektronica of 
op welke wijze dan ook.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
De door de lezer en/of abonnee aan de 
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inlichten van de abonnee en/of lezer over 
relevante diensten van de redactie/uitgever. 
Rechten op foto’s en ander beeldmateriaal rusten 
bij de schrijver(s) van het bijbehorende artikel, 
tenzij anders vermeld. De rechten van alle andere 
foto’s rusten bij de redactie. 
Een en ander zal in overeenstemming gebeuren 
met de bepalingen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming(AVG). 
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