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Voorwoord 

     
 

Dudley, Eunice en Franklin!  Kent u ze nog? Ze hebben immers de gemoederen in Nederland een 
paar weken geleden aardig bezig gehouden. Wat een regen en stormen hebben we gehad. Ook in 
ons dorp hebben dakpannen, bomen en schuttingen het loodje moeten leggen.  
 
En dan nu, in het laatste weekend van februari zitten we opeens op een beschutte plek lekker 
achter het huis in de zon. Ja, er breken weer betere tijden aan. En dan niet alleen met het weer, 
maar ook met de corona maatregelen. De maatschappij lijkt weer bijna volledig open. Ook voor de 
horeca en cultuur breken weer betere tijden aan. Nu maar hopen dat het goed blijft gaan én dat er 
geen nieuwe variant zich aankondigt. 
 
Dan nog een opmerking over de cover foto van dit maart nummer. Voor deze maand hebben we 
gekozen voor de plek waar vroeger de smederij van Elsloo stond; op de hoek Hoofdweg-Noord.  
 
Even wat uitleg wat er te zien is op de oude foto: 
Links op de foto, voor het woonhuis, staat een mobiele benzinepomp van Esso. 
Boven de linker deur van de oude smederij staat “Motoren-Tractoren”. Boven de rechterdeur staat 
“Smederij – Landbouwwerktuigen”. 
 
Op het rode busje in het witte vlak staat “service wagen”, met eronder “Smederij Elsloo”. 
Daaronder op het busje  staat verder nog:   “TRACTOREN  GEREEDSCHAPPEN  
LANDBOUWWERKTUIGEN”, alles in hoofdletters.  
 
Ook is nog een bordje links aan de winkel te zien met daarop de naam "Jaarsma". 
Vanaf 1913 tot 1950 was Hendrik Santing een smid van naam en faam in Elsloo en erkend als een 
gediplomeerd hoefsmid in de omgeving.  
 
Zijn zoon Jan Santing nam het roer over en was tot 1957 smid en rijwielhandel, 
landbouwwerktuigen op de hoek Hoofdweg-Noord. De foto uit 1960 is genomen toen de neven Jan 
Nieborg en Roelf Smit eigenaren waren. Zij hadden de zaak in januari 1957 overgenomen en hebben 
dat tot 1963 volgehouden. Toen werd het de "CAV Smederij Elsloo". 
 
Tegenwoordig woont Erik Pardon in de voormalige smederij. In het smederij-deel  van het pand is 
de oude brug nog in tact waar Erik zijn hobby met oude auto’s heeft. De werkzaamheden van de 
smederij zijn nu vervangen in een verfwinkel “Pardon Verf”. 
 

Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier, 
Dick 
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Opgeprikt !!!!!!!!  

 

Attentie dit bericht is voor verenigingen en stichtingen 

binnen Elsloo. 

Eindelijk lijkt het erop dat we weer zonder mondkapje, 1,5m afstand en met meerdere personen bij 

elkaar kunnen komen. En dat houdt ook in dat het verenigingsleven weer opgang kan komen. 

We mogen weer sporten, wedstrijden spelen, muziek maken, kaarten, alle ballen mogen weer 

rollen of in de lucht, Pasen mag weer traditioneel gevierd worden, er mag weer in een tent gefeest 

worden en nog veel meer. 

Een aantal verenigingen plaatst al regelmatig hun activiteiten hier in ons blad, om de dorpsgenoten 

op de hoogte te houden van waar ze actief mee zijn en of nieuwe leden te enthousiasmeren om lid 

te worden. Graag zouden we meer inbreng van verschillende activiteiten krijgen. 

Wij doen hierbij dan ook een oproep aan de verenigingen en stichtingen om hun activiteiten met 

heel het dorp te delen door af en toe of zelfs maandelijks iets te schrijven in ons blad. 

Enkele voorbeelden kunnen zijn: 

➢ Sportuitslagen  

➢ Programma’s 

➢ Aankondigingen van een activiteit 

➢ Verslag van een activiteit 

➢ Bestuurswisseling met bijvoorbeeld interview 

➢ Speler van de maand 

➢ Leden aan het woord 

➢ Enz. enz.… 

Door regelmatig iets te plaatsen krijgen ook nieuwe inwoners inzicht in wat er zoal in ons dorp 

georganiseerd wordt etc. en zich misschien aansluit bij een van de verenigingen of stichting. 

Een kopij van maximaal 1pagina van B5 formaat mag vóór 24ste van de maand naar 

elseblattien@gmail.com of in de bus van Hoofdweg 17a te Elsloo. 

We hopen hiermee een actief verenigingsleven en een goed gevuld dorpsblad te houden. 

Namens de redactie succes en tot de volgende maand. 

 

 

mailto:elseblattien@gmail.com
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Wonen en de fabriek 

Het eerste woonproject van Plaatselijk Belang is inmiddels gestart: voor meer dan 20 mezenpaartjes 

wordt woonruimte aangelegd. Als tegensprestatie wordt van deze nieuwe bewoners verwacht, dat 

ze de eikenprocessierupsen op gaan ruimen. We zijn benieuwd 

naar het resultaat! 

De meer serieuze opdracht is meteen ook een stuk complexer: het 

realiseren van betaalbare woningen in Elsloo voor de jeugd. 

Tijdens de ALV in oktober vorig jaar werd een link gelegd tussen 

de fabriek die we graag kwijt willen en woningen die we graag 

terug willen. De Vesuviusclub vroeg vervolgens op spectaculaire manier aandacht voor dit 

onderwerp. En in februari lazen we in een groot artikel, dat de fabriek wordt gesloopt en dat op het 

terrein 54 woningen worden gerealiseerd, vanaf 45m2 in oppervlakte, die moeten wel betaalbaar 

zijn zou je denken. Voor iedereen die nu denkt: “dat hebben ze knap gedaan in Elsloo, chapeau voor 

de Vesuviusclub en Plaatselijk Belang”, moet ik toch bekennen, dat het bericht ons net zo heeft 

verrast als ieder ander. De vraag is wel hoe realistisch dit plan is, wat we als dorp echt niet willen, is 

dat woningbouw in Elsloo jarenlang op slot komt te staan door juridisch gesteggel over een 

woningbouwproject. Wordt dus vervolgd 

Algemene Ledenvergadering met Luca Spin 

23 maar is het zover: weer een normale ALV! Met een volledige agenda (zie hiernaast), 

gemeentebestuurders, een nazit en natuurlijk een bijzondere spreker! Het onderwerp is: BEWEGEN. 

Er is inmiddels een werkgroep met de uitkomsten van de 

Beweeg-enquête aan de slag. Het blijkt dat we een 

dorpsgenoot hebben, die professioneel actief is op gebied van 

bewegen en sport: Luca Spin. Hij is actief als coach bij een 

korfbal-topteam en als sportcoach. Luca belooft ons een 

inspirerend verhaal over sport en bewegen. 

Buurtvertegenwoordigers  

In de afgelopen 2 jaar hebben ook de buurten in het dorp last gehad van de beperkingen. Buurt 

BBQ’s gingen niet door en activiteiten werden afgelast. We kregen extra middelen van de gemeente 

om activiteiten weer op gang te brengen. Op de bestuursvergadering van 12 april, hebben we het 

eerst half uur van onze vergadering gepland voor overleg met de buurtvertegenwoordigers. We zijn 

benieuwd naar ideeën en we willen ook graag het verwelkomen van nieuwe bewoners weer een 

impuls geven. Daar we niet altijd weten wie de buurtbestuurders zijn, ook hier de oproep aan de 

verschillende buurten: geef even door wie je contactpersoon is, dan sturen wij je tijdig de juiste 

informatie. Eikenhorst 6 of plaatselijkbelangelsloo@gmail.com  

mailto:plaatselijkbelangelsloo@gmail.com
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                                   PLAATSELIJK BELANG ELSLOO EN TRONDE 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
                           

         

                Woensdag 23 maart 2022  
 
                Dorpshuis/Restaurant ’t Anker te Elsloo  
 
                Aanvang: 20.00 uur. 

 
 
1. OPENING VOORZITTER   
       
2. ALGEMEEN  
    2.1. Bericht van verhindering. 
    2.2. Mededelingen. 
    2.3. Vaststellen agenda. 
 
3. VERENIGINGSZAKEN  

3.1. Notulen Algemene ledenvergadering 06-10-2021. Ter inzage op de website: 2 weken 
voorafgaand aan de ALV    
3.2. Jaaroverzicht secretaris over 2021. Ter inzage op de website: 2 weken voorafgaand aan de 
ALV    

    3.3. Financieel jaaroverzicht 2021 en de begroting 2022. Ter inzage tijdens de ALV . 
    3.4. Contributieverhoging PBET en EB. 
 
4. COMMISSIES 
    4.1. Verslag Kascommissie over controles inz. 2021.        
    4.2. Jaaroverzicht/toelichting 2021 door de Feestcommissie.   
    4.3. Jaaroverzicht/toelichting 2021 door de redactie van het Else Blattien.    
     
5. Werkplan PBET  
    5.1.Werkplan uit dorpsagenda 2022     
 
6. BESTUURSMUTATIES. 
    6.1. Aftredend en herkiesbaar: Lowie van Nieuwenhoven 
 
7. RONDVRAAG 
 
8. SLUITING  
 

 PAUZE 
 
Na een korte pauze verzorgt Luca Spin een presentatie over Sport en Bewegen. 
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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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Gemeenteraadsverkiezingen 2022                                                              
Elke stem telt! 

De raadsperiode van de gemeenteraad 2018-2022 loopt ten einde. Op 16 maart zijn de verkiezin-
gen. De negen in Ooststellingwerf deelnemende politieke partijen maken de balans op, hebben de 
kandidatenlijsten samengesteld en hebben de belangrijkste issues voor en nieuw verkiezingspro-
gramma op een rijtje gezet. Op 16 maart wordt dus een nieuwe gemeenteraad gekozen. Daarna 
zullen de onderhandelingen plaatsvinden om tot collegevorming en een raadsprogramma te ko-
men. 
  
Als kiesgerechtigde stemmer komt u toch ook een stem uitbrengen op de 16e maart a.s. in het 
stembureau van Elsloo?  Daarnaast zal er op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart a.s. ook weer 
vervroegd kunnen worden gestemd in een zestal voor die dagen geselecteerde stembureaus in 
andere dorpen in Ooststellingwerf. 
  
Stempas en identiteitsbewijs meenemen    
 
De stempas aan alle kiesgerechtigde kiezers in de gemeente toegestuurd. Met een stempas kun-nen 
kiezers stemmen in alle stemlokalen in hun eigen gemeente. Alle kiezers moeten zich identi-ficeren 
bij het stembureau. Kiezers die, om wat voor reden dan ook, niet zelf naar het stemlokaal kunnen 
komen, hebben de mogelijkheid om een volmacht te geven. De kiezer machtigt daarmee een 
andere kiezer om voor hem te stemmen. Het is alleen mogelijk om iemand te machtigen die zelf 
ook kiesgerechtigd is. Zorg wel voor een juiste invulling en de handtekeningen op de achter-kant 
van de stempas.  Wel even (een kopie van) een identiteitsbewijs dat niet langer dan vijf jaar 
verlopen is, aan de gemachtigde mee geven. 
 
Als vast team van stembureau 6 (Elsloo) ontvangen u graag. Dat is in de Boerenzaal in de zaal ’t 
Anker in Elsloo. Maak gebruik van uw stemrecht! Het stem-bureau is open van 7.30 tot 21.00 uur. 

                                                                                                                            
Geen vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen                                                                                                            
Een vergelijking van de gemeenteraadsverkiezing van dit 
jaar met de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is niet juist. 
Immers een kiezers stemt lokaal anders dan landelijk. Het is 
ook de vraag of de kiezers waar die partijen zich op richten, 
gaan stemmen. Het opkomstpercentage  bij gemeente-
raadsverkiezingen ligt jammer genoeg een derde lager dan 
bij Tweede-Kamerverkiezingen.  
                        

 De lokale politici doen verschrikkelijk hun best om het gat tussen burger en politiek te dichten, 
maar hebben het op-komstpercentage tot nu toe niet kunnen kantelen. Dat baat ons zorgen. Maar 
door te stemmen legt u wel de basis voor uw gemeentebestuur. En als u komt kies dan wel voor 
een partij met de standpunten en de personen waarmee u zich het meest verbonden voelt! 
 
We hebben de cijfers van opkomst voor het stembureau Elsloo nog even op een rijtje gezet. In 2006 
was de opkomst 63,47%, in 2010(67,10%) 2014(60,70%) en in 2018 (57,14%). Laten we hopen dat 
2022 het opkomstpercentage in Elsloo weer een stijgende lijn in.                                       In lijn met de 
landelijke maatregelen zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de stemlokalen mondkapjes 
niet verplicht en er hoeft geen 1,5 meter afstand worden gehouden. Wel worden de stemlokalen 
nog hygiëne- en beschermingsmaatregelen getroffen. Dat betekent dat de stemloka-len zo veel 
mogelijk zo worden ingericht dat de kiezers die dat willen, afstand kunnen houden en dat 
handcontactpunten regelmatig worden gereinigd.  

Hendrik Betten                                                                                                             
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Wat gebeurt daar toch bij het 
Canadameer? 
 
Sinds april 2021 treft een aantal inwoners van Zorgvlied 
en Elsloo elkaar bij het Canadameer om gezamenlijk een 
duik te nemen in het prachtig heldere water. Gaandeweg 
het jaar werd de groep door mond-op-mond reclame 
steeds groter. Via een groepsapp spreken we met elkaar 
af, afhankelijk van wie zin heeft. Sommigen gaan het liefst 
‘s ochtends vroeg, anderen liever in de middag. Via de app 
regelt het zich vanzelf. 
 
Toen we het najaar indoken, was het even de vraag... 
“Hoe lang vinden we het kouder wordende water nog 
prettig?” En wat blijkt: er is een behoorlijke groep 
diehards die ook in de winter vrolijk doorzwemt en hier 
veel energie van krijgt.  
 
Bij zwemmen in heel koud water is het voor de veiligheid wel belangrijk dat je dit niet 
alleen doet. Bovendien is het ook gezellig om na afloop samen na te kletsen met iets warms 
te drinken. Verder zijn er bijzondere momenten geweest, zoals het ‘volle-maan-zwemmen’ 
(eind november, zie foto). Ook de traditionele nieuwjaarsduik mocht niet ontbreken. 
Lijkt het je leuk om het een keer uit te proberen? Je kunt contact opnemen met Elly 
Broeder, telefoon 0613424938 

Met vriendelijke groeten 
Namens de redactie 't Signaaltje 
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De maatschappelijke begeleiding nieuwkomers 

zoekt MAATJES in Ooststellingwerf 
 

Oosterwolde – In de gemeente Ooststellingwerf voert Stichting Scala sinds twee jaar 

maatschappelijke begeleiding nieuwkomers uit. Zij helpen in het kader van de wet inburgering de 

nieuwkomers met hun participatie en integratie in de Nederlandse samenleving.   

De nieuwe Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Het doel van deze wet is dat 

inburgeraars de Nederlandse taal op een hoger niveau leren spreken en dat er een betere 

verbinding komt tussen inburgering en werk. In Ooststellingwerf zijn er twee maatschappelijk 

begeleiders werkzaam, zij worden ondersteund door vrijwillige sleutelpersonen en vrijwilligers die 

als maatjes fungeren voor de gezinnen.  

 

Op zoek naar maatjes 

,,Maatjes voor nieuwkomers helpen bij het eigen maken van de taal en de Nederlandse cultuur en 

het bespreekbaar maken van de heersende normen en waarden. Daarnaast helpen zij bij het 

doornemen van de post, het bellen naar instanties en gaan ze mee naar belangrijke afspraken, 

bijvoorbeeld bij een dokter,’’ legt Maurice uit. 

Vanwege de corona is het moeilijk om vrijwilligers te vinden, maar nu het voorjaar in zicht is en de 

maatregelen verder versoepelen, hoopt Scala dat meer mensen zich gaan melden voor dit project. 

,,Naast dat je iemand helpt met de papieren en administratie ben je ook een luisterend oor. Een 

Maatje drinkt ook een kopje koffie en kan ook veel leren over andere culturen,’’ zegt Maurice Caron 

van Scala. In de praktijk zien we dat de vrijwilliger en de nieuwkomer een mooie, langdurige band 

opbouwen. 

 

Jennifer(28) en Jaïro(33) wonen sinds acht 

maanden in Oosterwolde met hun dochter 

Melanie (8) en hun zoon Mattias (1,5). Jennifer 

en Jaïro gaan drie dagen in de week naar school 

om de Nederlandse taal te leren en om 

uiteindelijk hun inburgeringscertificaat te halen. 

Zij gaan naar school op het moment dat hun 

eigen kinderen naar basisschool en naar de 

opvang gaan.  

De coronatijd is moeilijk voor Jennifer en Jaïro. 

Jaïro vertelt normaliter een erg actief persoon 

te zijn: “Ik zou graag willen werken en tegelijkertijd naar school willen gaan, alleen konden we een 

periode niet naar school. En om naast het inburgeringtraject fulltime te werken, is nog geen ruimte, 

maar ik wil dat wel graag.” 

,,De scholen zijn langere tijd dicht geweest en de zwemlessen van onze dochter gingen niet door,’’ 

vult Jennifer aan. Jaïro zegt: ,,Het was erg frustrerend dat we onze eigen dochter niet goed konden 

helpen met de lessen, maar gelukkig kon zij naar de noodopvang die destijds was ingericht.’’  
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 Ze konden ook bij bepaalde instanties niet naar binnen vanwege de maatregelen rondom 

thuiswerken, en dat is lastig omdat zij voor vragen via de telefoon de Nederlandse taal nog niet 

genoeg beheersen. Dankbaar zegt Jaïro: ,,Het is fijn dat Maurice regelmatig bij ons thuis komt om te 

helpen bij de papieren en belangrijke regelzaken, en dat hij ons kon bijstaan bij meerdere 

doktersafspraken.’’  

 

Vrijwillig maatje worden 

Jennifer en Jaïro zoeken een maatje die hen kan helpen bij het leren kennen van het dorp en het 

ontmoeten van meer mensen in de omgeving. Het oefenen van de Nederlandse taal is voor hen een 

belangrijke prioriteit. Op de vraag wat integratie betekent zegt Jaïro: ,,Naast het naar school gaan 

drie keer per week, weten wat Nederlanders eten (stamppot haha) en weten wanneer het 

Sinterklaas is, betekent integratie voor mij ook dat ik kan spreken met andere mensen en vrienden 

kan maken.’’  

 

Wil jij ook een maatje worden? Dat kan. Stichting Scala is op zoek naar maatjes voor 

alleenstaanden, maar ook voor gezinnen zoals het gezin van Jennifer en Jaïro. Meld je aan via  

info@scala-welzijn.nl of telefonisch via 0516 56 72 20. Maurice Caron neemt dan contact met jou 

op. 

 

 
Grip en Glans, maak(t) het leven leuker 
 
 
Oosterwolde – In de maanden maart en april organiseert Scala de Grip en Glans 

cursus. Dit is een groepscursus waarbij je meer grip krijgt op je leven en meer glans kunt geven aan 
je leven. 
“Soms is het goed even de balans op te maken en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. In de 
groepscursus Grip en Glans kijken we naar wensen en mogelijkheden. En hoe je daar zelf stappen in 
kunt zetten.” vertelt Laura Brinkman, één van de docenten van de cursus. ,,De cursus is bedoeld 
voor iedereen die plezieriger wil leven. Bijvoorbeeld als je soms mensen en gezelligheid om je heen 
mist, een wat uitgebreidere kennissenkring of meer leuke bezigheden wil of als je wel iets wilt 
ondernemen, maar merkt dat je dat steeds uitstelt,’’ vult Marleen van der Heijden aan, docent Grip 
en Glans. 
 
Glansschijf 
Tijdens de cursus werken we met de ‘glansschijf’, hiermee krijgen de cursisten inzicht in de 
elementen die het leefplezier en geluksgevoel kunnen beïnvloeden. Je brengt je situatie in kaart en 
de uitdaging ligt in het stellen en realiseren van je eigen doelen. De docenten geven richting aan de 
groepsinbreng en dragen zorg dat een ieder (met name positieve) ervaringen, wensen of 
doelstellingen deelt. Je krijgt tips en handvatten hoe je plezierig kunt leven. Daarnaast ga je er in de 
groep mee aan de gang en helpen de docenten en medecursisten je op weg. Onderwerpen waar je 
mee aan de slag gaat zijn je persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen, de positieve 
kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren en initiatief nemen en zelfvertrouwen 
opbouwen. Niets moet, maar waarom zou je je niet laten inspireren? 
 
Aanmelden 
Wil jij ook positief in het leven staan en meer glans aan uw leven geven? Haal er uit wat er in zit en 
meld je nu aan. De GRATIS cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op 10, 17, 24 en 31 maart en 7 en 14 
april van 09:30 – 12:00 in de Kompaan bij Scala, Moskampweg 3-5 Oosterwolde. Meer informatie 
via: Marleen van der Heijden 06 – 46134618 en Laura Brinkman 06 – 50899153, stichting Scala, via 
0516 -567 220 of mail naar: administratie@scala-welzijn.nl  
 

mailto:info@scala-welzijn.nl
mailto:administratie@scala-welzijn.nl
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Zaterdag 26 maart: start Zomertijd en het 

                 ODIS- tennisseizoen 
Veel mensen raken even van SLAG als de klok een uur wordt verzet. ODIS tennis helpt je dan om 

weer aan de SLAG te gaan! Dat doen we tijdens een fantastisch tennisweekend in het laatste 

weekend van maart. Iedereen is van harte welkom! 

PROGRAMMA 

• Zaterdagmorgen om 10:00 openen we het seizoen in onze kantine met koffie en wat lekkers 

• Om 10.30 uur verzorgt onze tennisleraar Menno weer zijn vermaarde tennisclinic! Iedereen 

mag meedoen: leden, potentiële leden en nieuwsgierigen. Heb je geen racket, dan regelen we 

dat. De clinic duurt tot 12.00 uur. Makkelijk zittende kleding en sportieve schoenen zijn 

voldoende.  

• Je kunt je opgeven voor tennisles. Lessen starten kort na de clinic. Speciaal voor nieuwe leden 

hebben we een kennismakingsaanbieding voor tennisles!  

• Om 12.00 uur zal tijdens een speciale plechtigheid het nieuwe tennisnet worden gedoopt door 

de Vesuvius-club. De mannen worden dan ook meteen uitgedaagd om het racket ter hand te 

nemen bij een speciale extra clinic, natuurlijk onder leiding van Menno. 

• Zondag 27 maart Openingstoernooi. Dit toernooi wordt gecombineerd met het slotevenement 

van het buurtentoernooi. We maken er een prachtige tennisdag van! 

• Op maandag 28 maart begint om 19:00 de eerste 

tossavond van het jaar. Vanaf 19.00 uur is de baan 

gereserveerd voor iedereen die gewoon zin heeft 

om te spelen. We draaien in of maken koppels, 

afhankelijk van het aantal aanwezigen, iedereen 

komt aan de beurt en heeft een leuke avond! 

 

Zoals je eerder in dit blad hebt kunnen lezen, hebben veel dorpsgenoten de beweeg-enquête 

ingevuld. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Er is een werkgroep samengesteld die zich gaat 

buigen over de vraag, hoe we in Elsloo sporten en bewegen structureel op kunnen blijven pakken. 

Deze werkgroep bestaat uit Rina van Burgsteden, Jacqueline Plender, René Slager, Lowie van 

Nieuwenhoven en Dick Wilbrink. We kijken uit naar hun plannen en bevindingen. 

Hartelijke groet namens ODIS tennis, Arno Goettsch 
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                             de MTB- Fietsclinic    

 
Vaak trappen wij elke zaterdagmorgen de fietse deur ’t zand van ’t Drents- Friese Wold. 
Deze keer was t anders: 
12 februari trapten wij de fietse an  voor n MTBclinic te Appelscha. 
 
Ontvangst bij Bike Totaal Kramer, instructeur Bert leert ons vandaag de kneepjes van het fietsen. 
 

Na koffie en koek de massastart, allen op de fietse richting een 
trainngsparcour. 
We hebben ons bezig gehouden met de basisvaardigheden. 
Je moet denken aan houding, balanceren, kijken, schakelen, remmen en 
bochtenmaken. 
 

De oefeningen op t parcours waren voldoende onder controle en dus vond instructeur 
Bert tijd voor Pauze! 
Heerlijk ! n “Koek en Zopie moment”  chocolademelk, slagroom en lekkernij. 
Zoals altijd wordt er in een pauze geëvalueerd, bij ons deze keer een actie van 
deelnemer: een bijna unieke voorwaartse koprol met fiets tijdens de remproef. 
 
Vol zelfvertrouwen door naar het tweede deel van de clinic. 
Kort een vervolg van de basisoefeningen zoals (steil) afdalen en klimmen en obstakels 
rijden (boomwortels). 
Klaar voor de rode route? Nee bijna… 
Eerst t parcour onder begeleiding gefietst met de laatste tips en vervolgens als inmiddels ervaren 
MTB-er. 
 
Na een leerzame ochtend, met zweet op de kop in tegenwind weer huiswaarts ! 
 
Bert en deelnemers van de zaterdagmorgenploeg: Dankjewel. 
 
Voor eenieder die wil aansluiten op de zaterdagmorgen;  
“Gewoon een uurtje fietsen”:  
Welkom en Tot dan. Vertrek 8.30 uur bij t Anker 

Foto’s: Martin Brouwer, Gerda Slager 
Fietsgroet, Martin Brouwer 
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Lessen slagwerk en ritme 
 
Groep 5 t/m 8 volgt op dit moment lessen slagwerk en ritme onder leiding van Anne-
Symen Abma. De kinderen maken tijdens deze lessen kennis met muziek maken op 
trommels (emmers, djembés, klokkenspel en body percussie). Tijdens de 
workshops leren de kinderen om mee te spelen met verschillende medleys van 
Disney, dj, serie/games en pop liedjes. 
Met veel plezier en energie werken de kinderen toe naar een mooi slotoptreden, 
met oude klassiekers, woord ritmes, presentatie duo en spelletjes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koekactie  
 
We kijken vol trots terug op een meer dan geslaagde koekactie. Dankzij deze geslaagde actie 
kunnen we nuttige dingen aanschaffen en activiteiten organiseren voor de kinderen van de 
basisschool en de peuterspeelzaal. Via deze weg willen we alle kopers en verkopers bedanken voor 
hun inzet.  
 
Namens beide ouderverenigingen Pippeloentje en Mr KJ Dijkstraschool 
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                   Vesuvius takkenactie 2022 

Ook dit jaar zal de Vesuvius Club Elsloo weer zijn uiterste best doen om zo veel 
mogelijk mensen van hun takken of snoeiafval af te helpen. Dit zal allemaal naar de 
paasvuurbult in Elsloo gereden worden die op 1e paasdag 17 April op het land van 
Henk Eggen aangestoken zal worden. 

 
Dus als u nog van uw takken of snoeiafval af moet, neem dan even contact op met onderstaande 
contactpersonen. Wij willen u er nog even aan helpen herinneren dat wij geen stronken, pallets, 
sloopafval en geverfd hout meenemen! 
 
Wij rijden op: 
Zaterdag 19 Maart en zaterdag 2 April 
Tijdig opgeven, vol = vol! 
 
Wij rekenen de volgende prijzen per kieper: 
Elsloo en Tronde 15 euro. 
Buitenstaande dorpen vanaf 25 euro 
(Kleinere vrachten binnen Elsloo en Tronde altijd minimaal 5 euro) 
 
Stuur een appje via Whatsapp of bel naar onderstaande contactpersonen: 
-Thom Eggen: 06-15686794 
-Mees Van Den Berg: 06-24255235 
-Aron Oenema: 06-40099911 
 
U kunt ons bereiken na 18.00 uur en in de weekenden! 
Gelieve GEEN voicemail in te spreken! 

 

ELSER BOELTIEM SEIZOEN 2022 

De winter is gelukkig zo goed als voorbij en dus maakt iedereen plannen voor de 
zomermaanden. Dat zijn vaak vakantieplannen (waar gaan we heen?), maar ook 
plannen voor het organiseren of meedoen aan aktiviteiten in en om ons eigen dorp 

zoals over het nieuwe jeu-de-boules seizoen.  
 
Wij kijken terug op een geslaagd seizoen 2021 waarin een hele 
trouwe groep dorpsbewoners wekelijks op de jeu-de-boules 
baan aan de Horstlaan een balletje gooide. Veel redenen om 
zaken te veranderen zijn er wat ons betreft dus niet.  
 
Zoals u wellicht weet zijn wij geen ‘echte’ vereniging en zijn wij 
op dit moment ook nog niet van plan om dat te worden. Onze 
activiteiten zijn laagdrempelig (iedereen is welkom) en we 
rekenen geen contributie. De onderlinge contacten 
onderhouden we persoonlijk en via onze boeltiem-app. 
   
Inmiddels heeft Paul de Weijer, een van onze vaste jeu de 
boulers, zich bereid verklaard dit jaar onze ‘baancommissaris’ te 
worden. Jannie Hof beheert de financiën en ik ben coördinator 
en zorg voor af en toe een berichtje in het Else Blattien. Samen 
zijn wij het bestuur van het Elser Boeltiem.   We hebben geen 
voorzitter, geen wedstrijdleider en geen vaste teams. Via loting 
wordt wekelijks de baan indeling vastgesteld.    
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Seizoen 2022 begint donderdagmiddag 10 maart om 15.00 uur. Volgende week dus, als het weer 
dat toelaat (zie foto).  In maart spelen we nog ‘s middags, maar zodra de zomertijd in gaat (eind 
maart) stappen wij over naar de donderdagavond. Op het programma staat in ieder geval weer een 
tweekamp tegen Langedijke en een clinic waarbij Hendrik Jan Olijve net als vorig jaar ons de 
kneepjes van het vak komt toelichten.  
 
Zin om mee te doen? Kom op 10 maart zelf een kijkje nemen op de baan. Kijk voor onze 
contactgegevens op de dorpswebsite. Onze naam is het Elser Boeltiem. Je schrijft het zoals je het 
uitspreekt.  

 Paul de Weijer, Jannie Hof en Aad Oudshoorn 

 

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

Bulletin maart 2022 
Oude dorpsfilmmiddagen in Elsloo  
 
Door corona waren de eerdere draaidagen voor de oude dorpsfilms van Elsloo de afgelopen twee 
jaar het archief weer in gegaan. Maar we willen als Historisch Archief weer beginnen en dus staan 
de reeks van oude dorpsfilms, die in het verleden tussen 1950 en 1966, op twee middagen “Elsloo 
ter tafel” op het programma zetten. Die middagen onder het motto “Hoe het hier reilt en zeilt in 
Elsloo” staan gepland op zaterdag 19 maart 2022 en 16 april 2022. Beide middagen beginnen om 
14.30 uur in Boerenzaal van ’t Anker in Elsloo.  

 “De waarde van de levende beelden zal pas bij vertoning in latere jaren volledig beseft worden”, zo 
schreef men vanuit de Blindenbond destijds over de filmopnamen die in Elsloo werden ge-maakt. 
En daar heeft men volledig gelijk in gehad.  

Door de films “hoe het hier reilt en zeilt” te tonen gaat men terug in de tijd en beleeft men de 
wereld zoals het zo’n 60-70 jaar geleden in Elsloo er voor stond. Deze films waren destijds mooi, 
maar zijn natuurlijk nu uniek. De zwart-wit beelden geven een fraai beeld van. het dorp in achter-
eenvolgens de jaren 1950, 1954, 1964 en 1966. 

Met beelden van o.a. verenigingen, activiteiten, middenstand en het boerenleven. Ze geven een 
mooi tijdsbeeld van de inwoners in hun dagelijkse werk, in het verenigingsleven, de jeugd op de 
lagere school en het dorp tijdens feestelijke gebeurtenissen in vroegere jaren. Maar ook de karak-
teristieke gebouwen als zuivelfabriek, schoolgebouw, cafés, smederij, kleine winkels, al lang niet 
meer bestaande woningen en boerderijen doemen voor de aanwezigen op. 

Boeiend voor de (oud) inwoners voor herkenning van vele personen, woningen en plekken. De 
nieuwe inwoners kunnen zien hoe Elsloo er zo’n zestig-zeventig jaar geleden uitzag en misschien 
staat de huidige woning er wel in een geheel andere vorm op. 

mailto:habe-tee@hetnet.nl
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De films zijn niet ondertiteld! Wel zal een en ander toegelicht worden en zullen reacties vanuit de 
belangstellenden op de middagen een welkome aanvulling geven. 

De entree is € 2,50 per persoon, donateurs hebben vrije toegang 

- Zaterdag 19 maart 2022: FILMS VAN 1950, 1954 en 1964 (optochten versierde wagens, 
volksspelen, rondgang door het dorp, bewoners, verenigingen,opening school enz.) 

- Zaterdag 16 april 2022: FILM VAN 1966 ( Drie delen met onder andere verenigingsleven, 
dorpsrondgang, karakteristieke gebouwen, beroepen en verenigingsactiviteiten) 

NOTEER DE DATUMS, ZEGT HET VOORT EN KOM VROERGTIJDIG!                                                                   
ER KOMT GEEN ANDERE MEDEDELING DOOR HET DORP. 

                                                                                                     Bestuur Historisch Archief Elsloo-Tronde 

 

 

Stichting Het Karkehuus 
 

-Maart 2022 
De winter is voorbij. Het voorjaar komt eraan. Met die korte en optimistische constatering beginnen 
wij deze bijdrage aan ons dorpsblad. In deze bijdrage praten wij u bij over de ontwikkelingen in en 
om onze dorpskerk.  
 
-De activiteitencommissie van de SKH 
De activiteitencommissie van de SKH is bezig met de voorbereiding 
van een aantal activiteiten in 2022. Als er animo voor is wil de 
commissie dit jaar beginnen met de aanleg van een dorpstuin op 
een gedeelte van het braakliggende stuk grond achter de kerk. 
Meld u aan als u belangstelling heeft om mee te doen. Voor een 
nog op te richten schilderclub hebben zich inmiddels 6 deelnemers 
aangemeld en na het succes in 2021 wordt in de zomermaanden de 
tweede editie van Kunstig Elsloo georganiseerd.  Als u zelf iets wilt 
organiseren in onze kerk of in het Karkehuus kan dat ook. Zij zijn 
alle twee te huur.  
 
-Dag van de begraafplaats gecanceld.   
Al heel wat jaartjes doet Elsloo mee aan de landelijke dag van de begraafplaats. Vorig jaar 
combineerden wij die dag met NL Doet. De organisatoren van de dag van de begraafplaats hebben 
na de evaluatie van de afgelopen edities helaas besloten het Weekend niet meer als zelfstandig 
evenement te organiseren. De inspanning (tijd, inzet, kosten) qua organisatie liep flink uit de pas 
met het aantal deelnemende begraafplaatsen en belangstellende bezoekers. De organisatoren 
onderschrijven nog steeds de welverdiende en broodnodige aandacht die de dag van de  
begraafplaatsen op kan leveren. Wij betreuren het besluit. Op dit moment wordt onderzocht of de 
landelijke en/of gemeentelijke monumentendagen geschikt zijn om daar de dag van de 
begraafplaats bij onder te brengen. Dat lijkt voor SKH die eigenaar is van twee rijksmonumenten 
(kerk en klokkenstoel) een praktische oplossing. Maar lang niet elke begraafplaats is een 
monument. Wordt vervolgd dus.   
 
-Open Monumentendag 2022  
Ook in 2022 organiseert de Gemeente Ooststellingwerf weer een Open Monumenten Dag. Dat is op 
zaterdag 11 september.  Die dag kan zich al jaren in een toenemende belangstelling verheugen.  In 
2021 werd op OMD ongeveer 700 keer een monument in onze gemeente bezocht. Of de SKH ook in 
2022 weer mee zal/mag doen is nog maar de vraag. Tot nu toe hebben wij aan alle vijf afleveringen 
meegedaan om dorpsbewoners en andere geïnteresseerden onze kerk en klokkenstoel te laten zien 
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en te laten horen. Op korte termijn krijgen alle eigenaren van een gemeentelijk of een 
rijksmonument van de Gemeente een brief met uitnodiging om mee te doen.  Op basis van de 
animo van monumenteneigenaren wordt een keuze gemaakt.  

Het thema van Open Monumenten Dag 2022 is duurzaamheid. Dat is een heel actueel thema. Daar 
valt bijv. ook isolatie onder. Door de stijgende energiekosten wordt het verwarmen van een 
monument steeds kostbaarder en dat is ook op onze eigen kerk van toepassing. Maar ook de 
aanschaf van zonnepanelen, duurzaam onkruidbeheer en het hergebruik van oude grafstenen zijn 
bijv. zaken om over na te denken.  

-Enkele bestuurlijke zaken  

• Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben wij een 
aangepast reglement voor de begraafplaats vastgesteld. In het 
vernieuwde reglement zijn o.a. artikelen over reserveringen 
van een plaats op de begraafplaats en over urnengraven 
opgenomen. U kunt het reglement raadplegen via onze eigen 
pagina op de website van brancheorganisatie LOB. Dat is 
www.begraafplaats.nl en daar aangekomen kiest u in de 
rubriek Begraafplaatsen in Nederland voor Elsloo-Fr.  

• Tijdens onze laatste bestuursvergadering heeft het bestuur de jaarstukken over 2021 
goedgekeurd. Zij zijn digitaal beschikbaar via onze penningmeester.   

• Het is alweer een tijdje geleden, maar van de Vesuviusclub hebben wij ter gelegenheid van 
de jaarwisseling de vlag van Elsloo gehad. Daarvoor natuurlijk nog onze hartelijke dank.  

• In de loop van het voorjaar verspreiden wij huis aan huis in Elsloo een ‘bedelbrief’ waarin 
wij u vragen om financiële steun voor de SKH. Donaties worden volledig besteed aan het 

onderhoud van het kerkgebouw, de klokkenstoel en de begraafplaats.   
 
-Nl Doet 2022 
Tot slot nog een berichtje over Nl Doet 2022. Ook dit jaar gaan wij weer 
meedoen aan Nl Doet. Nl Doet wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12 maart. 
Door het bestuur is voor die dag een klussenlijst samengesteld. Om 9.00 uur 
beginnen wij met koffie en tussen de middag zorgt de activiteitencommissie 
voor broodjes en is er soep. Als u zin en tijd heeft om te helpen aan het behoud 
van kerk, klokkenstoel en begraafplaats voor ons dorp bent u van harte welkom.   
 
 

 

Hassenspinsels uut de schriefkomputer van Kees 
Koopstra Hassenspinsels 

 

Drieje veur twieje  (uut de  oolde deuse) 
 
Drieje haelen, twieje betaelen. 
 
Zoe’n uutneudiging kregen wi’j van een bedrief uut Drachten in de busse. Mien eerste gedachte 
was: Dat kan niet waor wezen. 
Daor speulde de vrouw gewiekst op in mit: 
‘Wi’j gaon d’r op of, jow moe’n veur de winter d’r nog een peer broeken bi’j hebben. Ik hadde gien 
keuze. Wi’j op een middag naor Drachten. Gerrie hadde nog een weerdebon, die ze veur et aende 
van de maond verzilveren mos. Wi’j zollen die middag een slag slaon.  
   
In de winkel koj’dudelik marken, dat meer datzelde bericht in huus kregen hadden. D’r weren meer 
mannen en vrouwen op ofkommen. Eins moe’k zeggen, vrouwen en mannen. De vrouwen leupen 
meerstal veurop. Om eerlik te wezen kreeg ik de indrok, dat de mannen  mit haoren en snaoren 
mitsleept weren. 
 

http://www.begraafplaats.nl/


 

24 
 

D’r bin helpsters te min. Ik zie dat een hottien an. Et vaalt mi’j op, dat de stellen, man en vrouw niet 
as eerste an bod kommen. De vrouwluden zullen niet zo rap mit heur mannen de winkel uutlopen, 
now zi’j de mannen mittroond hebben. 
 
De beide vrouwluden, die boesgroenen en strikken veur heur mannen zuken, hebben opvalend 
veurrang. Wi’j willen eins hulpen wodden. Wi’j twiefelen tusken maot 48, of 26 een ofwiekende 
maot veur mannen mit ofwiekende billen. Nao een kertiertien dit anzien te hebben, besluut ik naor 
een aandere ofdieling, waor gien 3 haelen 2 betaelen stoat, te lopen om bi’jstaand. Dat is in oons 
geval de jonge vrouw bi’j de kienderkleren. 
As ik heur vraoge oons van advies te dienen, weert zi’j dit een betien of mit: 
’Ik hebbe gien verstaand van mannen. Zi’j vuult schienber mien blikken op heur mooie ronding lege 
onder heur trui. Zi’j opni’j: 
‘Ik miene niet van mannekleren.’ Et moet 26 wezen. Mit heur hulpe slaegen wi’j d’r in veur mi’j 2 
lekker zittende broeken te vienen.  As kotbienig persoon neme ik van disse in bluui staonde jonge 
vrouw de te lange piepen d’r op de koop toe. Gerrie kan ommes de schere en naold prima hanteren. 
Zi’j wiest oons op et bottien mit 3 veur 2. Ik mag nog een broek uutzoeken, mar de dadde mag ok 
iene veur Gerrie wezen.  Dat wodt d’r iene veur heur van € 66, 50. 
 
As wi’j naor de kassa lopen, wies ik Gerrie d’r op, dat wi’j de beide goedkoopste broeken an moeten 
bieden om te betaelen. Zi'j sputtert tegen. 
‘Zo warkt dat niet,’ wol zi’j mi’j weerholen. Ik verblikke niet en hole de kassajuffer de beide broeken 
veur en hole de duurste van € 99,45 aachteruut. 
 
De juffer tikt onversteurber, wat de vrouw al docht, wat gebeuren zol. A’k heur d’r op wieze, da’k et 
aanders in gedaachten hebbe, vragt zi’j mi’j, a’k dat warklik miene. ‘Nee, zo warkt dat hier niet.’ De 
kottingsbon wodt wel oftrokken. 
Ik roepe de hulpe van de riedende rechter mar niet in. Dus: Zo warkt drieje veur twieje. 
                                                                                                                                                         Kees Koopstra 
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Garageverkoop, Elsloo 

Verkoop vanuit je eigen garage, tuin of oprit 

 

Zaterdag 26 maart 
Van 10:00 – 15:00 

Opgave uiterlijk 21 maart via 06-22620154 

(Diana Kleine, bij voorkeur graag appen) 

Of via de facebookpagina: feestcomissie elsloo 

Organisatie: Feestcommissie Elsloo 

 



 

26 
 

 

  



 

27 
 

 

  



 

28 
 

______________Nostalgie_____________ 

we schrijven Tiesingabosje 1858 

Aan het eind van de toen nog niet doorgetrokken binnenweg(Dorpsstraat) door Elsloo richting nu 
Boyl waren in 1818 Jan Lammerts Tijssinga(Tijssenga) en Luite Sikkinga de eigenaren van land en 
grond rond zathe nummer 4 van het Floreenregister ( nu Hoofdweg 64). In 1828 troffen we 
Lammert  en Hendrik Tiesinga aan als eigenaren. De naam Tijssinga is waarschijnlijk toen in de 
koopcontracten gewijzigd in Tiesinga of er was eerder een verschrijving! In 1848 wordt Jan 
Lammerts Tiesinga gebruiker van land en boerderij. Die naam Tiesinga komen we in latere jaren 
vaker tegen op de nieuwe stelpboerderij die daar in 1910 werd gebouwd. Zo werd in 1942 Lammert 
Jans Tiesinga, gehuwd met Aaltje Sakes Marks eerst pachter en later eigenaar bij ver-deling. 
Lammerts Jans Tiesinga was een achterkleinzoon van Jan Lammerts Tiesinga, die in 1848 gebruiker 
was. 
 
De eigenaren hielden door de jaren heen een kudde schapen, die dagelijks langs de Schaopendrift 
naar de heidevelden ten oosten van Elsloo trokken.  
 
Die Schaopedrift lag in een recht lijn tussen de Dorpsstraat en het rijwielpad dat over de uitge-
strekte heide tussen Oud-Appelscha en 
Zorgvlied (“Et Elserveld”) liep. Het had in 
vroe-gere tijden ook en aftakking naar het 
huidige nog bestaande pad tussen de 
Hoofdweg(bij Hoofdweg 59) en de 
Monden (bij de Monden 2). Dat 
karrenpad, ook wel de Oude Portingaweg 
genoemd, liep ook naar Zorgvlied. Aan het 
pad, dat ook gebruikt werd voor het 
vervoer van turf en plaggen uit De 
Monden,  staat nu nog een weekend-
woning, die in 1875 als kleine boerderij 
c.q. arbeiderswoning werd gebouwd. Het 
bijbehorende land werd in 1966 aan de ruilverkaveling verkocht.  
 
Tussen de Schaopedrift en de Oude Portingaweg lag een stuk heide veld en dat in latere jaren 
ingeplant werd met bomen. Foppe Abels Bergsma werd bij verdeling in 1858 aan de oostkant 
eigenaar van het in tweeën verdeelde land van de Portingazathe, waaronder dat stuk heidegrond, 
twee akkers bouwland, enige weide, reed. In datzelfde jaar werd het gehuurd door Jan Lammerts 
Tiesinga. Hij mocht op de heidegrond zijn kudde schapen laten grazen en deze onderhouden. Maar 
hij moest op een kleine bunder zes jaar later (1864) “bosch” aanplanten voor hakhout en vredig-
palen. Maar wel dusdanig dat ook de eigenaar daar ook gebruik van mocht maken. 
 
We lezen in een huurcontract van 15-11-1858. Extract geldend dat de eigenaar Foppe Abels 
Bergsma instemt met de verhuur van stukken grond aan de noordkant van de zandweg die van de 
Dorpsstraat in Elsloo naar Zorgvlied loopt aan Jan Lammerts Tiesinga. De daar aanwezige 
heidegronden zijn deels nodig voor eerst schapenweide, maar daarna voor het realiseren van een 
houtgewas in combinatie met het ontginnen van woeste grond. Vrij vervoer over de Schapendrift is 
voorbehouden. De desbetreffende grond 0,85 hectare groot moet per direct aan de rundveestapel 
worden onttrekken.  De huur wordt gesteld op drie stuivers en acht penningen.  
 
En in de volksmond werd het Tiesingabosje of Tiesinga’sbosje als aloude akkernaam een interes-
sante veldnaam veelvuldig aangehaald. Zodanig dat de naam  officieel geregistreerd onder num-
mer 21b in het veldnamen-onderzoeksregister van Elsloo. Ingeschreven op de lijst van de veld-
namencommissie en tekstueel door hen aangevuld met  “Is nu van Staatsbosbeheer, maar moet 
bestaan blijven”. Het is het bosje bij de weekend woning dat aan het pad dat loopt van de 
Hoofdweg naar de Monden staat. 

Hendrik Betten 
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Een kijkje in de natuur… #2 
 
In het eerste stuk vertelde ik over de zes spechtensoorten waarvan wij weten dat ze broeden en 
leven in Nederland. Ik beloofde u dat mijn tweede stuk zou gaan over de uilen van Nederland. Bij 
deze. Uilen zijn zeer interessante roofvogels die je overal kunt tegenkomen; van stad tot platteland. 
 
Vorig jaar heb ik in Moddergat de velduilen in actie gezien. Velduilen zijn uilen die slechts bepaalde 
perioden in Nederland veel te zien zijn.  Van winter tot lente kun je deze uilen op de 
Waddeneilanden of aan de Fries-Groningse kust waarnemen. Kenmerkend zijn de gele ogen. Deze 
gele kleur geeft aan dat de velduil bij voorkeur overdag jaagt.  
 
Een meer voorkomende uilensoort is de ransuil. Ransuilen hebben een donker verenkleed, wat 
goed camoufleert bij de naaldbomen waarin deze vogels graag in grote groepen in verblijven. Zo’n 
dergelijke slaapplaats voor de uilen noemen we een ‘roestplaats’. In een roestplaats leven zomaar 
meer dan 15 uilen. En dat kan, want een ransuil is veelal niet groter dan 35 cm. De ransuilen hebben 
oranje ogen. Dit vertelt ons dat de ransuil zowel overdag als in de nacht kan jagen. 
 
‘Het spook van de nacht’ is de kerkuil. Deze uil zien we veel in schuren van boerderijen nestelen. 
We noemen deze uilensoort “spoken” omdat zij wit zijn van kleur met bruinachtige vleugels. 
Kenmerkend is de hartvormige gezichtssluier. Dat er kerkuilen in ons dorp leven, dat is mij bekend. 
Ik zie ze namelijk soms in de avond wanneer ik thuis kom van mijn werk. Dat het nachtjagers zijn 
weet je wanneer je de kerkuil diep in de ogen wilt kijken… tenminste, als je dat lukt… Die ogen  zijn 
namelijk diepzwart van kleur. Het gaat goed met de kerkuil, mede door de hulp van verenigingen 
die nestkasten plaatsen en onderhouden op de vele boerenerven.  
 
De meest voorkomende uilensoort van Europa is de bosuil, een donkere uil met eveneens gitzwarte 
ogen. De bosuil broedt en leeft het liefst in boomholtes. Het geluid van de bosuil is erg populair als 
het gaat om achtergrondgeluid van griezelfilms. Van alle zes broedende uilensoorten in Nederland 
(de andere zijn kerkuil, steenuil, oehoe, velduil, ransuil) gaat het de bosuil het meest voor de wind. 
  
De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt ook vaak op boerenerven, vooral als 
deze voldoende natuurlijke variatie bieden. De steenuil is nauwelijks groter dan een merel maar 
oogt toch wat forser door z’n opgezette veren. Opvallend zijn de felgele ogen en lichte 
‘wenkbrauwen’. In Drenthe zit een steenuilenwerkgroep die zich inzet voor het behoud van de 
steenuil in Drenthe. Deze uilensoort heeft Friesland al nagenoeg verlaten terwijl ze in Drenthe 
slechts in enkele gebieden nog voorkomen.  
 
De laatste uilsoort die zeker de aandacht verdient zijn de 
oehoes die in Nederland voorkomen. De oehoe behoort tot 
de grootste uilen ter wereld.  
Een vrouwtjesoehoe kan zo’n 75 cm groot worden. Ik heb de 
oehoe al meerdere malen mogen zien maar elke keer weer 
verbaas ik mij weer over de grootte van dit dier. En dan te 
bedenken dat wanneer deze uil vliegt, je hem niet hoort 
vliegen. De oorpluimpjes die de oehoe heeft (en de ransuil 
ook) vertellen iets over de gemoedstoestand van de vogel: 
staan ze rechtop, dan voelt hij zich bedreigd (of er staat een 
harde wind….).     
 
Mocht u ergens uilen hebben zitten, u kunt mij mailen op 
pldspin@gmail.com. Ik kom graag helpen en fotograferen. 
De volgende ‘kijkje in de natuur’ gaan we het hebben 
over…… dat leest u in het volgende item.! 
                                                                                           Luca Spin 
 
 
 
                                                                                                                                                Eigen foto: Oehoe 

mailto:pldspin@gmail.com
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In de Moestuin van …….Jaap v/d Wal 
 
Het weer is nog niet uitnodigend maar van binnen heb ik al weer moestuinkriebels. Gelukkig 
hebben Corrie, Dudley, Eunice en Franklin mijn kas niet kunnen vinden en ziet die er, op een paar 
losse plaatjes en groene aanslag, nog goed uit. Vorig jaar vertelde Hiltsje mij dat Jaap (haar man) 
graag in zijn moestuin bezig is. Achter de schuur van dochter en schoonzoon gebruikt hij een mooi 
stukje grond en er staat ook een kas. Graag zou ik willen weten wat en hoe hij tuiniert; ik kan 
tenslotte nog zoveel leren aangezien vorig jaar mijn groentetuin geen topoogst had vorig jaar. Dus 
afspraak gemaakt om bij hem langs te gaan. 
 
Gastvrij word ik ontvangen, en tot mijn schrik zie ik dat Jaap al is begonnen met zaaien. Op tafel en 
in de vensterbank staat de tomaat en de puntpaprika al boven en is het begin van een tweede blad 
al zichtbaar. En ik maar denken dat ik altijd veel te vroeg begin, dat valt dus wel mee. 
Jaap vertelt dat zijn vader ook altijd een moestuin had, en dat zijn interesse daar toen nog niet naar 
uitging. Toen Jaap en Hiltsje op de Wiltingerweg in Appelscha gingen wonen begon Jaap zijn eerste 
eigen moestuin. Later in Elsloo hield hij bij de buren Brunia een moestuin hield. Toen die echter 
verhuisden kon hij bij schoonzoon Rutmer achter de schuur een mooi stuk gebruiken. Zijn eigen tuin 
was namelijk niet geschikt i.v.m. schaduw.  
 

Op de tafel liggen een paar moestuinboeken en een tuinplattegrond. 
Ieder jaar maakt Jaap een andere indeling voor wisselteelt en af en toe 
schrijft Jaap erbij wat goed en fout ging. Er komen nog zakjes met zelf 
gedroogde uien en bonen uit de meterkast (droog en donker), deze gaan 
dit jaar de grond weer in. “De tomaat, stokbonen en tuinbonen zaai ik in 
de kas voor de rest gaat zo de volle grond in, en elk jaar zaai ik ook iets 
wat ik nog nooit heb gedaan, dit jaar worden dat spruitjes.” verteld hij. 

Op de vraag: “Wat maakt het moestuinieren voor jou zo leuk?” zegt hij: “Iets zaaien en dat het dan 
wat wordt, dat vind ik mooi. Het liefst eet ik dan ook aardappelen en worteltjes en/of tuinbonen uit 
mijn eigen tuin.”   
 
Voordat we naar Jaaps moestuin lopen, kijken we eerst even naar de compostton achter in de tuin. 
Daar laat Jaap me zien wat hij er zoal in gooit en als hij even graait heeft hij zo een handvol 
kronkelende wormen. “Deze doen het werk en dan heb je mooie compost, ik wil zelf nog eens een 
wormenbak maken. ”  
 

We lopen naar de Bûtenweg, en daar zie ik tot mijn verbazing groen en niet 
zoals bij mij alleen zwarte grond en onkruid, nee hier groeit al wat 
eetbaars. De prei staat er nog van vorig jaar en er zijn ook een paar rijen 
veldsla. “Ja veldsla kan tegen kou en de knoflook staat er ook goed bij, hier 
onder een plastic bakje heb ik wat sla gezaaid, en die komt ook al.” Ook 
heeft Jaap een eigen afwatering gemaakt, een ton in de grond met een buis 
naar de sloot. Voor de droge dagen vangt hij het water van het dak van de 
schuur op in grote waterbakken. In de herfst begint Jaap met het volgend 
seizoen, een laag compost uit de compostton en verteerde koemest gaat 
over de tuin. “Zo heb je ook niet zoveel last van onkruid in het voorjaar”, 
zegt Jaap. Half maart woelt hij de grond met compost en beendermeel en 
poot hij de aardappelen, een Bio-soort die resistent tegen Fytoftora, met 
compost en beendermeel. Dat moet ik ook maar eens gaan proberen, 
kortom veel geleerd. 
 
Bedankt Jaap dat ik een kijkje in jouw moestuinwereld 
mocht hebben, ik heb er veel van opgestoken en ideeën 
opgedaan en ga met frisse moed weer aan de slag. Op 
naar een vruchtbaar jaar. 
 

Foto’s Jaap v/d Wal, Gerda Slager 
Tekst Gerda Slager 
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Onderweg met Sinneskyn 
 
 
 
Oorlogstheater 
 
Een kind verlaat voortijdig het toneel 
om even op verhaal te komen 
terwijl haar blik naar binnen vlucht 
 
schroeit zeer, oud als de nacht 
venijnig langs lippen 
waarop een lach blijft plakken 
als sneeuw op een dode tak 
vlakvoor de dooi 
 
harten van vreugde tollen 
op zwaargewapend beton 
fragiele meisjeslijven schitteren 
in ongeschonden zijde 
 
vanuit hun ogen vlindert vrede 
langs daverend applaus 
van publiek dat even op verhaal gekomen is 
 
dan zegt ze 
ik kan het me herinneren 
maar vertellen kan ik niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(afbeeldingen:  graffiti artiest Banksy) 

 
 
        

 
Oarlochsteater 
 
In famke ferlit foar de tiid it toaniel 
om efkes op ferhaal te kommen 
wylst har eachopslach nei binnen flecht 
 
skroeit sear, sa âld as de nacht 
feninich lâns lippen 
wêrop ’n laits plakken bliuwt 
as snie oan in deade tûke 
krekt foar teiwaar 
 
op swier wapene beton 
tolle herten fan blydskip 
fragile bernelyfkes skitterje 
yn suvere side 
 
út harren eagen flintert frede 
lâns daverjend applaus 
fan publyk dat efkes op ferhaal kommen is 
 
dan flústert se 
it stiet op myn netflues skreaun 
mar fertelle kin ik net.          
                                    
 
                                          © Hiltsje Jongsma 
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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. 

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

 

o Di.  8e: Ouderensoos: sjoel middag en  
                     jaarvergadering. 14:00 in  t Anker. 

 

o Za. 12e: Stichting Het Karkehuus: NL doet.  
              Info: Aad, tel. 0561-850870 of 06-15440547 
               

o Do. 19e: Elsloo ter tafel: films 1950, 1954 en 1964. 

14:30: Boerenzaal ’t Anker.  
(Kosten voor niet donateurs €2,50) 
 

o Wo.23e: ALV PBET: 20:00 in ’t Anker.  
 

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

April:       
o Za. 2e:  Schilderen en tekenen. 13:30 uur  

              in Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292 
                   

o Wo. 6e: SVAE: Jaarvergadering. 
       20:00 uur: Boerenzaal in ’t Anker. 
 

o Di. 12e: Ouderensoos: Afsluiting met W. Veurman 
              en diner. 15:30 uur in ’t Anker. 

 

o Za. 16e: Elsloo ter tafel: dorpsfilms 1966. 
               14:30: Boerenzaal ’t Anker.  

(Kosten voor niet donateurs €2,50) 
 

o Za. 16e: Concordia: concert met Kon. Luchtmacht. 
       … uur. MFA te Olderberkoop 

 

o Zo. 17e: Paasvuur?? 
 

o Wo.27e: Koningsdagactiviteit.  
                    Ochtend: kleedjesmarkt, spelletjes, (playbackshow?) 

o Za. 30e : Schilderen en tekenen. 13:30 uur  
              in Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292 
                                                         

Wekelijkse vaste activiteiten: zie agenda op website. 
 Jeu de Boules start. v.a. do 10  maart. 
 15:00-17.00 uur (v.a. 31e ’s avonds v.a. 19:30) 

 Elser smart: enkele avonden zijn vervallen.  
 

Colofon 
 
60ste jaargang, nr 662 
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