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Voorwoord 

De maand april was ons goed gezind. Voor de scholen was er aan het eind van de maand weer de 
zogeheten meivakantie. Je hoorde inderdaad regelmatig dat sommigen, nu na corona, weer lekker 1 
of 2 weken op vakantie gingen. Gelukkig is dat weer mogelijk. 

 
 
Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord staan er een aantal mooie 
activiteiten de komende weken te gebeuren.  
We kunnen dus nog geen verslag hiervan schrijven. Het is wel de moeite waard 
om in ieder geval een paar activiteiten te benoemen. Hiervan staat in dit Else 
Blattien extra informatie. 
Ik denk dan o.a. aan Koningsdag – de oprichting van een nieuwe Elslooër band 
“GladRock” – een activiteit van Kunstwerf – een workshop toneel – een high tea 
in de tuin van de kerk – en natuurlijk niet te vergeten de aankondiging van het 
tentfeest door Vesuvius. 

 
 
Dan nog een opmerking over de cover foto van dit mei nummer. We hebben gekozen voor de plek 
waar vroeger, en nu nog steeds, de oude zuivelfabriek staat. 
 
Even wat uitleg bij de oude foto: 
Gezicht op de Coöperatieve stoomzuivelfabriek “De Drie Gemeenten” te Elsloo in de jaren dertig 
van de vorige eeuw. In de volksmond is dat altijd de “botterfebriek” gebleven. Op 3 februari 1886 
werd de bouw van deze stoomzuivelfabriek aanbesteed door Mr.Lodewijk Guillaume Verwer, 
grootgrondbezitter van het landgoed “Klein en Groot Wateren” in toen nog het gehucht Zorgvlied. 
De particuliere “Zorgvliedsche natuurboterfabriek” heeft twee jaar gewerkt en kwam stil te staan 
toen de boeren door een meningsverschil over de boterprijzen een eigen handkrachtfabriek 
oprichten.  
Op 14 juni 1908 namen 48 boeren in coöperatief verband de stoomzuivelfabriek van Verwer over.  
“Coöperatieve stoomzuivelfabriek De Drie Gemeenten” is op de architectonisch fraaie gevel in het 
midden komen te staan. Een toepasselijke naam omdat de fabriek is komen te staan op de plaats 
waar de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en toen Diever(nu Westerveld) aan elkaar grenzen.  
Onder de driehoek zijn de twee platforms met deuren van de melkontvangst. De melkaanvoer vond 
plaats met een vrachtauto met oplegger. Dat gebeurde twee maal per dag. Op de achtergrond de 
opslag van “Wei”.  
Op de voorgrond een oude auto, merk Austin, met kenteken PX 31-90. 
 

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

 
Mijn vader, Gé Heemskerk, plaatste op zijn 90ste verjaardag in 2019 een bedankje in het Else 
Blattien. Daarbij schreef hij: ‘op 5 oktober vierde ik het feit dat Magere Hein me al 90 jaar vergeten 
is’.  
Nu is echter helaas de tijd aangebroken dat we moeten schrijven dat Magere Hein hem op 92-jarige 
leeftijd toch gehaald heeft. 
 
Langs deze weg wil ik alle dorpsgenoten bedanken die ervoor gezorgd hebben dat mijn vader bijna 
40 jaar met heel veel plezier in Elsloo gewoond heeft. Hij voelde zich echt thuis en sprak hier de 
laatste maanden veel over. Hij vond het hier heerlijk. 
 Op zijn kaart stond om die reden ook de volgende tekst: ‘ik heb het leven gevierd en alles eruit 
gehaald wat er in zit, zo intens en zo mooi’.  
 
Die 40 jaar in Elsloo heeft hij genoten. Dank daarvoor! 

Monique Heemskerk 

Oolderensoosni'js 
 
Et leste ni'js van de Oolderensoos Elsloo. Op 12 april was de leste bi'jienkomst mit een deur Willem   
Veurman leidde spelmiddag mit et spel ‘Keeten.' Mit zien negenden was et een gezellige middag, die 
ofsleuten wodde mit een etentien. Rest een goede bestemming te zuken veur de deuse mit spellen 
en de 3 sjoelbakken. 
 P.S. Twie keer jaors een sjoelmiddag !? 

Kees van de soos in ruste. 
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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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Paasvuur en andere plattelandszaken 

Wat was het weer een prachtig festijn: het Vesuvius Paasvuur in Elsloo! Uitstel door Corona en 
droogte heeft de verwachtingen nog verder opgezweept. De leden van de Vesuviusclub hebben ook 
dit voorjaar nog vele uren gestoken in het realiseren van een historisch grote Paasbult. De laatste 
week voor de Pasen verschenen de mannen met hun bult in diverse media, waardoor Elsloo 
opnieuw groot positief nieuws was. Prachtig! 
 
En de uitvoering was zo mogelijk nog spectaculairder en de bezoekersaantallen ging alle 
verwachtingen te boven. De schattingen lopen uiteen van 2500 tot 4000 bezoekers die in ieder 
geval tot in de late uurtjes bleven. Ondanks het aangelegde parkeerterrein stond toch het hele dorp 
bijna vol. De tent op het terrein was een mooie generale van wat onze jeugd te wachten staat met 
het echte tentfeest.  
Alles kon worden getest, er zal vast ook wel wat mis zijn gegaan, maar er klonk geen onvertogen 
woord. 
Op zo’n avond voel je, dat iedereen er even trots op is, hier op het platteland in Elsloo te wonen. 
Hoe de jeugd met trekkers en kiepers op pad zijn en zichzelf weten te redden. Hoe men samen de 
verantwoordelijkheid neemt en door ieder wordt samengewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan zijn we allemaal even plattelander 
Toch zijn er ook andere momenten, waarop het leven op het platteland in een heel ander daglicht 
staat. Recent verscheen een artikel in de krant, waarin werd aangekondigd dat vanwege de 
stikstofproblematiek in en rond het Drents Friese Wold en het Fochtelooerveen in Zuidoost 
Friesland 110 boerenbedrijven moeten stoppen.  
Hun land wordt niet verkocht aan andere boeren, die dan efficiënter kunnen gaan werken, maar 
wordt uit productie gehaald middels een opkoopregeling, 7900 hectare las ik in de krant.  
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De materie van het milieu, stikstof, biodiversiteit, voedselvoorziening, natuur en economisch belang 
is zeer complex, iedereen heeft er wel een mening over. Als Plaatselijk Belang zullen we ons daar 
niet aan wagen, voor elk argument is vast wel een tegenargument, voorlopig heb ik veel meer 
vragen dan meningen.  
De impact van zo’n maatregel is in ieder geval enorm voor onze regio. Volgens gegevens van de 
gemeente is de agrarische sector op dit moment nog de grootste werkgever in onze gemeente en in 
Elsloo is het dat zeker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op televisie ziet het er uit, of de agrarische sector bestaat uit boeren die met trekkers in de weer 
zijn of vrouwen zoeken. Wie uit deze regio komt weet wel beter, mensen die direct of indirect 
werken in de agrarische sector vind je in elke straat in het dorp, vormen een groot deel van de 
klanten van de lokale winkel en zijn de ouders van veel kinderen op onze school. 
Als je het nog wat breder bekijkt, zijn een groot deel van mensen die hier geboren zijn, vaak ook van 
boeren komaf. 
Hoe dit verder zal verlopen is voorlopig nog zeer onduidelijk. Bovendien kan de oorlog ook nog wel 
een andere kijk op het belang van zelfvoorzienendheid en zelfredzaamheid geven. Maar ook als de 
helft van het plan maar wordt uitgevoerd, zal de impact voor Elsloo groot zijn. Misschien goed om 
daar eens over na te denken. 
 
 
Buurtenvertegenwoordigers in Plaatselijk Belang vergadering 
 
Voor de laatste bestuursvergaderingen heeft Plaatselijk Belang de buurten uitgenodigd. 7 buurten 
waren vertegenwoordigd, na een kennismakingsrondje bleek dat in de meeste buurten de 
activiteiten weer voorzichtig op gang komen. Deze activiteiten worden wel zeer gewaardeerd.  
In meerdere buurten wordt het verkeer (snelheid) als problematisch ervaren, met name in Tronde, 
Kloosterheerd en Eikenhorst wordt hard gereden. Het blijken vaak dorpsgenoten te zijn. Het goede 
nieuws is, dat die dit ook lezen, dus ….. 
 
Ook is gesproken over het melden van nieuwe inwoners: als je aan het 
secretariaat van PBET doorgeeft op welk adres nieuwe inwoners komen 
wonen, ontvangen de nieuwe bewoners een welkomstpakket en een 
proefexemplaar van het Elseblattien. Tot slot werd nog de vraag gesteld, of 
er behoefte is aan een dorps-app.  
Een appgroep met alle buurtvertegenwoordigers. In geval van nood of 
onraad kunnen via deze dorps-app, die weer in contact staan met buurt-
apps alle bewoners snel bereikt worden. Reacties of melding graag naar 
secretariaat Plaatselijk Belang. 
 
Hartelijke groet namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde, 
                                                                                                                                                         Arno Goettsch 
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Nieuw project Kunstwerf start in Elsloo 

Elsloo – Op dinsdagmiddag 17 mei zal in het Karkehuus in Elsloo de officiële 

aftrap zijn van het nieuwe project van Stichting Kunstwerf: ‘Dit zijn wij, 

Ooststellingwervers”, mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Fonds. Onder leiding van 

beeldend kunstenaar Martina Hladikova worden bewoners van Ooststellingwerf uitgenodigd om te 

vertellen over zichzelf door in beeld uit te drukken wat bij ze past en daarmee wie ze zijn.  

Met behulp van een schaduwbeeld wordt het profiel van elke deelnemer geschetst. Binnen dat 

profiel wordt een collage gemaakt door gebruik te maken van foto’s en allerlei beeldmateriaal. De 

collage laat zien wat de geportretteerde bezighoudt, zijn of haar dromen en gedachtes. Elk portret 

wordt op dezelfde manier gepresenteerd. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat we, hoe 

verschillend ook, in wezen allemaal gelijkwaardig zijn. Na Elsloo zal de workshop de gemeente 

rondgaan, een ‘portrettenkaravaan’. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen: volwassen of kind, 

oud-inwoner of nieuwkomer. 

Er worden zoveel mogelijk portretten verzameld om uiteindelijk samengebracht te worden tot één 

groot mozaïek. Alle portretten samen tonen een gemeenschap, waar plaats is voor iedereen. Het 

totaalwerk van het mozaïek zal op een of meer plekken in de gemeente geëxposeerd worden. 

De workshop vindt plaats op 17 mei van 2 tot 4 uur in het Karkehuus in Elsloo. Er is nog plek voor 

een aantal deelnemers. U kunt zich opgeven voor de workshop door te mailen naar 

kunstwerfplaats@kunstwerf.com 
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Garagesale 28 Maart is een succes! 

 

“En als de 
garagesale 
afgelopen is breng ik 
het restant naar de 
kringloop” niet 
overtuigd helpt 
manlief mee de 
spullen in de tuin te 
zetten. Een week 
van tevoren worden 
de mensen door 
aanwijsborden en 
versiering er al op 
geattendeerd dat er 
bij dat adres een 
sale is en  zo begint 
de garagesale op 
een zonovergoten 
zaterdag, en gooien 
18 deelnemers hun garagedeur  of tuin open met overgebleven spullen die hun dienst bewezen 
hebben.  

Na een tijd van weinig vertier is 
iedereen toe aan iets gezelligs en 
dat pakt, in tegenstelling tot de 
vorige sale, toen het regende en 
waaide, super uit. Droog, zon en 
lekkere temperatuur, iedereen is  in 
een prima stemming. 
Het gemak van je eigen stek, koffie 
binnen handbereik en een gezellig 
praatje met potentiële kopers 
maken de dag goed. Zelfs de 
verkoop gaat boven verwachting. 
Met een tevreden gevoel pak ik de 
overgebleven spullen in, altijd iets 
meer dan je denkt, weer in en zet ze 
op zolder. Tot de volgende garage 
sale! 

Rina Eriks 

 

GlaDrock, GladRock of Gladdrok? 
 
Hebben jullie het ook gezien? Een Elsloose band gaat donderdagavond optreden tijdens het 
tentfeest. Maar wie zijn zij eigenlijk? Hoogste tijd voor een nadere kennismaking. Iedere 
vrijdagavond repeteren vijf mannen in de schuur aan Hoofdweg 24 , ik mocht er bij zijn. 
 
Om acht uur als ik mij kom melden is er verder nog niemand, fijn begin! Maar langzamerhand 
komen de vijf leden binnendruppelen. Er moest nog wat werk verzet worden, oppas worden 
afgelost en vla worden opgeruimd, maar niemand maakt zich er druk over. Routineus doen ze 
allemaal dat wat nodig is om straks lekker te kunnen spelen. Twee verdwijnen naar zolder om 
vervolgens via ingenieuze systemen boxen, versterkers en drumstel naar beneden te laten dalen.  
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De houtkachel brandt, de werkbank wordt vol gezet met 
mengpanelen, versterkers en veel snoeren. Iedereen 
plugt zijn instrument in. De kalender met prachtige 
vrouwenbenen is blijven steken op november 2016. In de 
hoek staat een auto waar aan gesleuteld wordt. Her en 
der staan wat barkrukken. En als ik denk dat ze dan gaan 
beginnen met repeteren, wordt er eerst koffie 
gedronken. 
 
Drie mannen uit Elsloo (Harry, Peter en Remco) 
aangevuld met een oud Langedijkster (Eppie) en een 
Valther (Martijn), vormen samen dus de band GlaDrock. 
Eerst maar eens uitleg over de naam. Harry stelde 

regelmatig de vraag aan Vesuviuslid Theo (ook wel Mark Brouwer genoemd) hoe het met hem ging, 
waarop die steevast antwoordde met: glad drok (voor de niet-dialect sprekende mensen dit 
betekent: ik heb het druk). Harry goochelde met wat letters en zo ontstond dus de bandnaam. De 
mannen zijn bijna allemaal uit dezelfde leeftijdscategorie behalve Remco, die is qua leeftijd veruit 
de jongste. Maar naar eigen zeggen heeft hij een oude ziel en past daarom prima in de band. 
 
Na een paar optredens op wat kleinere feesten en partijen, zijn de mannen toe aan de volgende 
uitdaging. Optreden tijdens het tentfeest. De speellijst hangt met twee magneten aan een paal. En 
als de drummer ook is gearriveerd gaan de mannen los. Ik ben mijn oordoppen vergeten mee te 
nemen. Maar gelukkig ligt er op de werkbank nog gehoorbescherming die ook prima functioneert. 
Want het is best hard als ze beginnen met spelen.  
 
Veel bekende nummers staan op de lijst. En met elkaar zoeken ze de nummers uit die geschikt zijn 
voor deze bandsamenstelling, kan de zanger het aan, is het niet al te ingewikkeld, etc. Soms komen 
ze er achter dat ze een nummer in beginsel niet mooi vonden om naar te luisteren op de radio maar 
dat het vervolgens wel erg leuk was om te spelen. Ze proberen het origineel te benaderen maar 
doen er vervolgens wel een snufje eigen inbreng bij.  
 
Het is mooi om te zien hoe iedereen zijn eigen stijl heeft bij het spelen. Staat de één zichtbaar in 
stilte te spelen en te genieten, de andere swingt en zoekt regelmatig oogcontact met de andere 
bandleden. De derde doet alsof hij nu al in de tent staat te zingen. De vierde is soms zo enthousiast 
dat ie het tempo lekker omhoog gooit en de vijfde swingt vooral met zijn hoofd. Ik geniet deze 
avond, het voelt alsof ik een privé-concert heb.  
 

De mannen zijn er bijna klaar voor, er 
moeten nog wat teksten geleerd 
worden en slotakkoorden ingestudeerd 
maar dat komt allemaal goed. En ze 
vinden het leuk als mensen gaan 
dansen, dat geeft hun energie. Dus 
komt allen naar de tent donderdag, trek 
je dansschoenen aan en geniet van 
deze mannen die veranderen in 
jongetjes als ze beginnen met spelen.  
 
En het volgende doel is ook al bepaald, 
over twee jaar opnieuw optreden op 
het Vesuvius tentfeest maar dan dat zij 
bepalen op welke avond dat zal zijn.  
 
Mannen, veel plezier en succes, ik kom 
luisteren en dansen! 

Bertha Middendorp 
Foto:Linda van den Berg 
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Elser legpuzzelkampioenschap 2022 
 
Na lang wachten kon op zaterdag 2 april dan ein-de-lijk de eerste editie van het Elser 
legpuzzelkampioenschap plaatsvinden. Naarmate de week vorderde bouwde de spanning zich al op 
bij de puzzelaars, want wie zou die felbegeerde titel van Elser puzzelkampioen mogen gaan 
dragen…. 
 
Maar liefst 12 teams hadden zich op gegeven om de strijd aan te gaan. Zij namen bij binnenkomst 
een ingepakte puzzel in ontvangst en konden een plekje zoeken in de zaal. Na het startsein; 
“Puzzelaars klaar? Puzzelen maar!” ging de strijd van start! Als kleine kinderen rukten de puzzelaars 
het cadeaupapier van de puzzel af. De deksel vlogen je bijna om de oren en men wist niet hoe snel 
men moesten beginnen aan de puzzel. Het waren puzzels met ontzettend veel details zodat 
verschillende varianten konden worden gemaakt. 

Er werd van alles uit de 
kast gehaald om zo 
snel mogelijk de puzzel 
af te krijgen. Sommige 
teams hadden nog tijd 
om tussendoor met 
elkaar te kletsen, bij 
andere teams kon je 
een speld horen vallen, 
zo fanatiek waren zij 
aan de slag. De tijd 
vloog voorbij en de 
organisatie vond het 
tijd voor een korte 
onderbreking. Elk team 
moest een tafel 

opschuiven en kon zo even spieken hoe ver de concurrentie al was. De organisatie was echter even 
in de war, ze dachten dat het 1 april was, want ze wilden ons vervolgens verder laten gaan met 
andermans puzzel. Dat zorgde voor de nodige ophef in de zaal, maar gelukkig bleek het om een 
grap te gaan. 
Gauw ging iedereen weer aan de slag met zijn eigen puzzel. Sommige teams/teamleden hadden de 
hoop al opgegeven en gingen zwerven door de zaal om andere teams af te leiden. Maar het is een 
hele opgave om puzzelaars uit hun concentratie te halen. Uiteindelijk streden er nog 5 teams om de 
overwinning. Zij kregen 5 minuten extra tijd om nog net het verschil te kunnen maken. Die 5 
minuten vlogen voorbij en de eindsprint werd abrupt beëindigd door de organisatie.  
 
De Feestcommissie had van 
tevoren bedacht om de 
overgebleven stukjes te gaan tellen 
en zo een winnaar te bepalen, 
maar naarmate de avond vorderde 
hadden zij al in de gaten dat dit 
een flinke klus zou worden. 
Gelukkig was er een 
keukenweegschaal beschikbaar en 
kon de feestcommissie door 
middel van wegen bepalen wie DE 
winnaar zou zijn van het Elser 
Legpuzzelkampioenschap. Alle vijf 
teams moesten hun overgebleven 
stukjes verzamelen en laten wegen 
door de jury Thijs en Dick. 
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 Na dit spannende weegmoment kwam daar dan eindelijk de uitslag.  
1. Team ‘het laatste stukje’ 
2. Team ‘B-team’ 
3. Team ‘BergDalWorsten’ 

Team ‘het laatste stukje’, bestaande uit Mischa, Anneke, Maaike en Michel, mag zich de rest van 
2022 de eerste winnaar van het Elser legpuzzel kampioenschap noemen! Dit team was zelfs nog van 
tevoren een keer bij elkaar gekomen om te oefenen! 
Zelfs na de prijsuitreiking waren er enkele fanatiekelingen die doorgingen met het afmaken van de 
puzzel. Er zal echter één puzzel nooit compleet gemaakt kunnen worden; de organisatie heeft nog 
één stukje over! Dus mocht je ooit mee hebben gedaan aan de puzzelwedstrijd, de puzzels 
nogmaals willen maken en een stukje missen? Trek dan aan de bel bij de Feestcommissie! Zij zijn de 
verlossers. 
We kunnen als deelnemers en organisatie terug kijken op een geslaagde eerste editie van het Elser 
Legpuzzelkampioenschap! Op naar de volgende ronde, op naar revanche! 
 

Groetjes, De nummer 3; team “De BergDalWorsten”  
 

TEST- en demodag Hulzinga 
tweewielers                                                                   
trok veel belangstelling 
Het werd paaszaterdag 16 april een zonovergoten 
eerste editie van de test- en demodag van Hulzinga 
Tweewielers in het centrum van Elsloo. De eerste 
belangstellenden stonden al in de vroege ochtend voor 
de deur. Zij namen maar wat graag het aanbod aan op 
even een proefritje op  de gereedstaande E-bikes van 
Muon, Keaola en van Dijck te maken.   
 
Gedurende de gehele dag liep het af en aan met mensen die enthousiast raakten van hetgeen zij 
daar zagen.  Fietsenmaker Remco Hulzinga was na afloop dik tevreden over de gezellige dag. “Er 
was een leuke opkomst. Je kunt de mensen heel direct veel informatie verschaffen over de 
verschillende fietsen. Maar door zelf even te fietsen ervaar je hoe het rijwiel rijdt en welke 
mogelijkheden er op zitten”.  
Die zaterdag hield de familie Remco Hulzinga een test- en demodag in en bij zijn vernieuwde win-
kel. De laatste maanden is er hard gewerkt om deze winkel, die de jonge ondernemer Remco van 
zijn vader overnam, in gereedheid te brengen en het resultaat mag er zeker zijn. 
Behoorlijk wat belangstellenden maakten dan ook van de gelegenheid gebruik om een kijkje te 
nemen in de vernieuwde rijwielzaak. Die was de afgelopen maanden grondig aangepakt en over-
zichtelijker gemaakt. Het resultaat mag er zijn vonden veel bezoekers, die binnen het arsenaal aan 
nieuwe e-bikes gade sloegen. 
 
Behalve voor de verkoop en het vooral ook het laten repareren van een fiets kan men bij Hulzinga 
ook terecht voor het huren van een rijwiel of e-bike. 

         Hendrik Betten 

Paasvuur 

Hallo allemaal, wij kijken terug op een zeer geslaagd paasvuur. Voor het eerst sinds 
2019 mochten we eindelijk weer als vanouds de paasbult aansteken. Dit jaar hebben 
wij qua grootte en hoogte van de paasbult een record neergezet voor onze club. Wel 
hielp mee dat er al een bultje snoeiafval lag van de 2 voorafgaande jaren.  

 
De bult was dit jaar op zijn hoogst bijna 20 meter. De organisatie van het paasvuur hadden we dit 
jaar ook in een nieuw jasje gestoken, dit deden wij omdat we het enige grote openbare paasvuur 
van de gemeente organiseerden en het daardoor weleens drukker kon worden dan de eerdere 
edities van het paasvuur. 
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Daarom werd door ons besloten dat 
we deze keer een kleine feesttent bij 
het paasvuur gingen plaatsen. Voor 
onszelf was het lastig in te schatten 
hoeveel toeschouwers er naar ons 
paasvuur zouden komen, we dachten 
dat we met een ruime inschatting 
van 1500-2000 mensen er wel waren. 
Op de avond zelf werden deze 
verwachtingen ruim overtroffen en 
naar schatting waren er over de hele 
avond 4000-5000 mensen aanwezig 
bij ons paasvuur.   
 
De avond verliep gemoedelijk en we hoorden alleen maar positieve reacties over hoe we het 
hadden georganiseerd. Dit was voor ons erg leuk om te horen en een mooi stukje erkenning voor 
onze inzet. Het was voor ons een mooie opwarmer voor het tentfeest, voor u hopelijk ook! 
 

Graag wil ik iedereen, die mee 
geholpen heeft aan ons 
paasvuur, nogmaals heel erg 
bedanken namens de 
Vesuviusclub.  
 
Ook willen we de aanwezigen 
van de avond bedanken voor 
de gezelligheid en we hopen er 
volgend jaar weer net zo’n 
geslaagd paasvuur van te 
maken! 

Sil van den Berg, namens de 
Vesuviusclub 

 

Foto’s  gemaakt door de drone van Arjen Jongsma 

DIT IS OOK ELSLOO…… 
Draagvlak zoek je niet, dat verdien je. 
 
Het toegestroomde publiek, het 
geweldig mooie paasweer en niet op 
de laatste plaats de oude-
jaarsvereniging Vesuvius die vol 
enthousiasme en inzet zich 
manifesteerde om deze editie 2022 
van het paasvuur te doen slagen. En 
deze Eerste Paasavondavond alleen 
maar blije gezichten van jongeren, 
ouderen en jeugd gezien. 
 
Het is eerste Paasdagavond tegen 
achten dat de leden van de 
oudejaarsvereniging Vesuvius  rond 
de hoog opgeworpen paasvuurbult 
op de vaste locatie in Elsloo klaar 
staan om gezamenlijk het vuur voor 
deze editie aan te steken. Dat ging de 
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in het rode tricots gestoken Vesuviusmannen met een zuidoostelijke wind in een mum van tijd 
gemakkelijk af. 
   
Na corona in 2020 en 2021 kon er voor het eerst na twee jaar wachten weer op een normale wijze 
het paasvuur worden gevierd. Iedereen was er in feite wel weer eens aan toe om elkaar te 
ontmoeten. Toe aan iets leuks en ontspannens. De paasvuurtraditie kent ook een heel sociaal 
aspect, heeft duidelijk een verbindend karakter. Niets deed meer denken aan de coronaperiode die 
ons twee jaar lang in haar greep hield. 
 
Het is een levend stuk cultureel erfgoed geworden dat jaarlijks duidelijk een functie heeft in het 
samenbinden van de gemeenschap. Samen doen, samenwerken en laagdrempelig ook. Iedereen 
kan er bij zijn. Het is in het dorp ook een traditie die van generatie op generatie overgaat. Door de 
jaren heen komen er ook vaak vele (vaste) toeschouwers op het paasvuur af. Ver uit de regio weet 
men de vaste locatie De Riete-Bûtenweg in Elsloo te vinden. Dit jaar nog meer omdat elders in de 
buurt geen paasvuren waren.  
Over de gehele avond kwamen naar zo’n schatting kwamen op Eerste Paasdag zo’n vier tot vijf 
duizend toeschouwers op het evenement af. Vesuviusclub was er op voorbereid en had een naast 
gelegen stuk hoog bouwland als parkeerplaats voor auto’s en fietsen ingericht en de toegangsweg 
aan een kant met rood-wit lint afgezet. En er was dan ook  nog de andere “paastraditie” van files 
richting het paasvuur en het parkeren van auto’s langs de zijkanten van de toegangswegen en in het 
dorp.  
 
De afgelopen maanden werd onder aanvoering van de Vesuviusclub met de succesvolle takkenactie 
en vooral met vereende kracht de paasvuurbult alsmaar groter geworden. Een kleine honderdvijftig 
volle kiepers werden door de jongens op de verzamelplek gebracht. Zo’n dikke 6000 kuub hout was 
dit keer de inhoud van de bult. Geweldig toch! 
 
Om de gezelligheid er in te houden werd er door de oudejaarsclub, evenals andere jaren, weer een 
tent geplaatst, kon er wat gedronken en gegeten worden en was er van sfeervolle muziek. Op die 
wijze wist de Vesuviusclub de genietende toeschouwers aan zich te binden. Er was een uitgelaten- 
en gezellige sfeer net als bij een Vesuviustentfeest, maar dan nu in het klein. Velen bleven dan ook 
tot in de late uurtjes rondom de paasvuurbult en in de volle feesttent hangen. Draagvlak zoek je 
niet, dat verdien je! 

    
Hendrik Betten 

 

Vertoning oude dorpsfilm een interessante gebeurtenis 
 

Bijna zesenvijftig jaar geleden 
werd er op initiatief van de 
Blindenbond in Elsloo op 21 mei 
1966 een dorpsfilm opgenomen. 
Zaterdagmiddag 16 april konden 
op initiatief van het Historisch 
Archief Elsloo-Tronde 
belangstellenden de rolprent in 
zaal ’t Anker op het witte doek 
terug zien. Het gezellige en 
levende familie-album als zijnde 
de driedelige dorpsfilm van Elsloo 
werd als het ware voor de voor de 
toeschouwers( zowel nieuwe 
inwoners als (oud)-inwoners) weer 
even open geslagen en vormde 
een interessante gebeurtenis. 
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Voor de oud-inwoners waren het veel herkenbare gezichten van de inwoners van toen en indruk-
ken van het dorp. Voor de nieuwe inwoners bleek het veelal kijken naar al die dorpskiekjes en hoe 
Elsloo en Tronde er toen bijlagen ten opzichte van de huidige situatie waarin zij veel herkennings-
punten waarnamen. Een aantal van de aanwezigen zagen zich zo zelf op de film terug en werd het 
filmapparaat op verzoek meerdere malen stopgezet om het beeld voor het familiearchief vast te 
leggen. 
 
De Nederlandse Blindenbond, als initiatiefnemer van de plaatselijke film, had in de in Elsloo wo-
nende Mattie Dijkstra-Schaap een dusdanige actieve ambassadeur dat zij voor de filmopnamen het 
hele dorp enthousiasmeerde en mobiliseerde om tot een goed resultaat te komen. 
 
Vooraf werd door het dorp een informatieblaadje rondgebracht. Een aan twee kanten beschreven 
kantjes waarin vooral de dorpsbevolking werd opgeroepen om de bijzondere gebeurtenis voor het 
dorp goed te laten verlopen en vooral waar men aan moest denken als de cameraman bij hun in de 
buurt kwam of  levensechte snapshots kwam maken. Ook werden er tal van mededelingen rond het 
helpen om de film te doen slagen waren opgenomen in het rondschrijven. 
 
De cameraman en regisseur van de film volgde een vast stramien. Eerst was er een rondgang door 
het dorp die de inwoners in hun dagelijkse bezigheden en dorpelingen in het straatbeeld vastlegde. 
Daarna werd een beeld gegeven van het actieve verenigingsleven waarvan velen, zo bleek, een 
groot ledenarsenaal bezat. Na de rondgang door het dorp vormden vervolgens het dorpscafé Het 
Anker, de lagere school en het sportveld de uitvalsbasis voor deze film, die werd afgesloten met een 
defilé door het centrum van het dorp.  
  
Deze middag was de laatste bijeenkomst in deze korte reeks van “Elsloo ter tafel” voor dit seizoen. 
In oktober gaat de reeks maandelijks te houden historische bijeenkomsten op zaterdagmiddag 
verder. 

Hendrik Betten 

 
De   “ OLDE BRINK”  gaat er op uit 
 
Zondag  3 april leek ons wel een mooie dag   om  er op de fiets en 
met de auto met de hele buurt op uit te gaan .We waren met 29 
personen.  Allemaal de fietsen even nagekeken en  toen met z'n allen 
om 10.00 uur verzamelen   bij het  verzamelpunt, Huis “OLDE 
Brink”.  Vandaar gingen we met   z'n allen richting oude 
Melkfabriek  en dan de bossen in. Zo waren we zo in Doldersum bij 
het restaurant  “GRENZENLOOS”.  
 
Vanaf 12.00 uur konden wij 
daar aanschuiven voor een 
lopend koud en warm buffet in 
de Boeren Hoeke. Deze 
was  gezellig aangekleed met 

boeren tafelkleden en riet aan het  plafond.  
Natuurlijk werd het buffet begeleid met een wijntje, een 
goed biertje of een lekker glas fris. 
Daarna werd er  een andere route gekozen om terug  te 
fietsen, dus over  het  Doldersummer Veld weer terug.  
 
De “ Olde Brink” heeft weer een geslaagde dag gehad. Ook 
de weergoden worden hartelijk bedankt. 

Marion de Boer 
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BLOEMENMARKT ZATERDAG 7 MEI 
Zomerbloeiers 

Mix hangers en Mix potten 

met handig watersysteem 

 

 

 

 

geranium, fuchsia, spaanse 

margriet, vlijtige lies, 

perkgoed, kuipplanten, 

biologische groenteplanten 

en nog veel meer… 
 

Kinderen mogen 

GRATIS Moederdag 

verrassing maken 

 

9.00 uur tot 16.00 uur 

  Noord 11 A 8424 PG Elsloo winkel-elsloo.nl 

 
  Tuinmeubelen 
Leuke Moederdag acties! 

 

  Kopje koffie staat klaar…

 

 

 

 

 

 

 

 

 STIHL in actie! 
 Voor elke tuinklus een oplossing  

 Buxus & Grasschaar 

 HSA 26 € 129,-  
 incl. lader en accu 
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Zondagmiddag 12 juni 

High  Tea 

Kom samen met je moeder, dochter, vriendin of  

buurvrouw genieten van onze high tea (ook 

mannen zijn van harte welkom!) 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie : in de tuin van de kerk 

Van 15.00-17.00 uur 

Kosten: € 15,00 

Opgeven voor 3 juni 

Yvonne: y-aarts@hotmail.com 

Janneke: 06-46108292 

Geen vervoer, wij halen en brengen je weer thuis! 

Organisatie: Act. Com. St. Het Karkehuus 

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

BULLETIN MEI 2022 
Onze stichting beweegt zich, gelijk wel bekend, op het terrein van de historie van Elsloo en Tronde.  
Een terrein dat op talrijke plekken niet meer zo braak en ledig ligt als men soms denkt,  maar ook  
een terrein dat telkens met nieuwe inbreng te maken heeft. We hebben inmiddels al heel wat 
spullen en zo ruim mogelijk documentatie materiaal in het bewaararchief zitten.                                                                                                                            
 
Wie nog wat historisch materiaal in bezit heeft en dat wel ter beschikking aan het archief wil stellen, 
kan altijd bij ons aankloppen. Wij allen kunnen dus een bijdrage leveren aan het Historisch Archief 
Elsloo.         
 
Om maar wat te noemen wat onlangs is binnengebracht:    
                                   
- Foto’s van zowel de melkfabriek als de familie 
Koene Jelsma (fabrieksdirecteur)                                                                       
- Officieel adresboek van Ooststellingwerf (1962-
1963). Wellicht de voorloper van de gemeente-gids                                                                                                                                                                                                              
- Verkoopboekje van 24 oktober 1906 van zathe 
(boerenhuizinge) en land van de familie Jacob        
Foppes Vochteloo op het Zuideinde van Elsloo                                                                                                                                                             
- Plattegrond met woning en straataanduiding van 
Ooststellingwerf                                                                               
- Situatietekening van wegen Weststellingwerf                                                                                                                               
- Gegevens (1961-1962) van de afdeling Elsloo van 
de ANJO van de geheelonthoudersbond.  Opgericht 
28-1-1961                                                                                                                                                                                                        
- Leesboekje It Heitelan over de aardrijkskunde en 
geschiedenis van Friesland van meester A.Bezema 
en Jac.  van der Klei, waarin o.a. een foto van de 
Saksische boerderij Frankena is opgenomen. De 
foto die het boek “Elsloo in de twintigste eeuw” 
siert.                                                                                                                                        
- Aankondiging verkoop woning voor de familie 
J.Veensma, Noord 3 te Elsloo  (25 november 1975).      
 - Film in een grijze opbergdoos. Onbekend wat er 
op staat. Laten we uitzoeken!!                                                                                                                                                        
- Ingebonden Nieuws- en advertentieblad “Drie 
Gemeenten”  uit 1907 (juli-december) dat  wekelijks op zater-dag uitgegeven door A.Woudstra uit 
Noordwolde in Oostelijk Weststellingwerf, gemeente Vledder en gemeente Diever.  
- Suikerzakjes van de cafés : De Drie Gemeenten (Hoogeveen), Het Anker(van der Heide) en 
Centrum (Russchen). Of er ook een is van café Noord (J.Cats) is maar de vraag. 
- Foto’s van een woning met in de nok een ooievaar en bij de schoor-steen nog iets onduidelijks. We 
plaatsen dat hierbij met de vraag waar was dit in Elsloo en waarom deze speciale vorm van traditie. 
         

        Bestuur Historisch archief Elsloo-Tronde 
 
 

about:blank
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Workshop ‘de vloer op’ voor iedereen!  

Vrijdag 13 mei 2022 is het zover. De workshop ‘de vloer op’ gaat dan van 
start! Wat houdt het in? 
“Leer improviseren op de vloer. Geen bedachte teksten of blikken en 
ingestudeerde emoties maar direct ingeleefd spel in het moment zelf. Niet 
van te voren bedenken wat je gaat spelen, maar reageren op wat de 

andere speler doet aan de hand van hilarische en intrigerende situaties.” 
Veel uitdaging en verbreding van je spel door ‘anders dan gangbaar’ in de beleving te zitten. Daarbij 
is het kijken naar andermans scènes bijna net zo leuk en leerzaam als het zelf spelen! 
 
De workshop wordt gegeven door Karin Idzenga. 
Geef je snel op, want vol is vol (max. 12 per groep).  
Plaats: ‘t Anker in Elsloo; klokkezaal, ingang achterkant. 
Tijd: inloop va. 19.45-plm., start 20u.; het is 1 avond in 
totaal. 
Kosten: geen (mbv Plaatselijk Belang). U betaalt alleen de 
consumpties. 
Opgave via 0629150074 (toneel vereniging Elsloo). 
 
 

Wiesje van den Berg 

 

Elser Boeltiem seizoen 2022 

Sinds een maand staat op de rand van onze jeu de boules baan een  naambord 
dat door het bestuur van het ‘Elser Boeltiem’ zelf is ontworpen, gezaagd, geschaafd, beschilderd, 
vijf keer gelakt en geplaatst. Het plaatsen viel nog niet mee, omdat er op het speelveld aan de 
Horstlaan veel puin in de grond zit. Wij vinden het zelf een fraai bord dat ook goed in het zicht staat 
als je vanaf de Hoofdweg de Horstlaan op fietst.  
 
Inmiddels zijn wij dit jaar al weer bijna twee maanden bezig. De eerste weken was dat ’s middags, 
waarbij wij van een paar prachtige middagen konden genieten. Regelmatige toeschouwers zijn onze 
buurtkat, maar ook het paard Sisi van de dochter van Willem 
Westerbaan komt vaak een kijkje nemen.  Gisteren (donderdag 21 
april) werden we ook vanuit een helikopter, die een rondje boven 
Elsloo vloog,  bewonderd. Inmiddels spelen wij ’s avonds en beginnen 
om 19.00 uur. Als de temperatuur ’s avonds nog wat stijgen wil gaan 
wij ook weer wat later beginnen.   
 
Op de agenda staat voor de komende maanden niet alleen de 
tweekamp tegen de ‘Klokkenboulers’ uit Langedijke, maar wij zijn 
inmiddels ook uitgenodigd voor deelname aan een dorpentoernooi 
voor recreatiespelers in Vledder op woensdag 11 mei a.s. met tussen 
de middag een gezamenlijke lunch. Dat toernooi wordt georganiseerd 
door jeu de boules vereniging ‘Vledderboules’ en gesponsord door 
Coop-Diever/Vledder. Daarvoor hebben zich inmiddels zes leden van 
het Elser Boeltiem opgegeven. In een volgende bijdrage meer nieuws over het Elser Boeltiem met in 
ieder geval een terugblik op het toernooi in Vledder. Groeten namens Paul de Weijer, Jannie Hof.          
                                                                         

Aad Oudshoorn 
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Uitgebreide programma tentfeest !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag  
Voor de donderdag wordt er in samenwerking met de basisschool een activiteit geregeld voor alle 
kinderen van de basisschool. Meer informatie over deze activiteit wordt nog bekend gemaakt. In de 
avond hebben wij zoals altijd weer de buurtenquiz en we sluiten de avond af met een optreden van 
onze Elsloër band Gladrock.  
 
Vrijdag  
Vrijdags organiseren we met de Vesuvius een middagactiviteit; meer informatie hierover komt nog. 
Dus hou onze kanalen in de gaten. In de avond komen de band Millstreet en Feest-dj Kevin er een 
feestje van maken.  
 
Zaterdag 
In de middag krijgen we een concert verzorgd door Concordia. In de avond komen de band Q5 New 
Style en Feest-dj Kevin langs om er een geweldige avond van te maken.  
 
Zondag 
Organiseert de Feestcommissie het Elser Bingo Spektakel. In de avond komen de Daredevils, 
misschien kent u ze van hun deelname aan de Voice of Holland, en Ancora langs om het weekend 
feestend af te sluiten.  
 
Wij hopen veel van onze dorpsgenoten te mogen verwelkomen en er met zijn allen er een heel 
geslaagd weekend van te maken!  

Oudjaarsvereniging Vesuvius 
 
 
 

                      Stichting Het Karkehuus 
 
Over onze dorpskerk, de klokkenstoel en de begraafplaats is altijd wel iets te zeggen of te schrijven . 
Omdat er deze keer meerdere zaken zijn waarover wij u willen informeren doen wij dat in een 
puntsgewijze opsomming. Wij kijken daarin terug, maar vooral ook vooruit.   
 

• We beginnen deze opsomming met een korte terugblik op Nl Doet 2022 in maart. De hele 
dag waren vrijwilligers in de weer. Om een paar klussen te noemen: de deuren van het 
baarhokje en de stormschade aan het mededelingenbord bij de begraafplaats werden 
gerepareerd, het rommelhok werd ‘uitgemest’ en op verschillende plaatsen werd 
geschilderd. Tussen de middag waren er broodjes en soep voor de deelnemers. Alle 
vrijwilligers van harte bedankt.  
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• Hoewel wij als SKH niet beschikken over een garage, deden wij wel mee aan de door PBET 
georganiseerde garageverkoop. Leden van de activiteitencommissie verkochten 
zelfgemaakte bloemstukjes en kransen.  

• In de week voor Pasen bezorgde het bestuur van SKH een 
groot fraai paasei bij alle vrijwilligers van Stichting Het 
Karkehuus. Dat werd door de vrijwilligers unaniem op prijs 
gesteld.  

• Op zondagmiddag 12 juni organiseert onze 
Activiteitencommissie een high tea. Zie daarvoor de 
advertentie elders in dit blad. 

• De oproep in het vorige Else Blattien aan bij ons onbekende 
nabestaanden om i.v.m. stormschade aan een drietal grafstenen heeft tot nu toe nog geen 
resultaat opgeleverd. Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het herstel van die schade. 
Op het mededelingenbord zit inmiddels een briefje met de grafnummers en namen van de 
overledenen. Als niemand zich meldt zit er voor het bestuur van Stichting Het Karkehuus 
weinig anders op dan de grafversiering volgens de regels in het begraafplaatsreglement te 
verwijderen.  

• Op donderdagavond 12 mei wordt in het Gemeentehuis een bijeenkomst gehouden voor 
bezitters en bewoners van monumenten. De avond gaat over het verduurzamen van 
monumenten. Dat is in verband met de snel stijgende energieprijzen ook voor ons een 
boeiend onderwerp. Uiteraard zullen wij op de avond aanwezig zijn. 

• In april is huis aan huis een brief verspreid met een oproep om de SKH financieel te 
steunen. Kerkgebouw, klokkenstoel en begraafplaats moeten onderhouden worden en dat 
is niet goedkoop. Wilt u de Stichting Het Karkehuus financieel steunen? Maak dan uw 
bijdrage over op bankrekeningnummer NL08 RABO 0362 4844 49 t.n.v. Stichting Het 
Karkehuus. Als u wilt dat uw donatie voor een specifiek doel wordt gebruikt meldt dat dan 
even bij uw overschrijving. Alvast bedankt.  

Stichting Het Karkehuus. 

Paasringen 

Op de laatste dinsdagmiddag van de maand maart stond op 
ons jaarprogramma: Paasstukje maken.  Jelly en Jannie die 
voor deze middag de organisatie verzorgden hadden heel 
veel materiaal meegebracht. Waaronder veel verschillende 

soorten takken, klimop, buxus, (waar snoeien in de tuin niet goed voor is), 
binddraad, lint, eitjes, scharen, tangen en lijmpistool. 
De beide organisatoren hadden een voorbeeld gemaakt en met 7 leden, die 
de Ring van de kerstkrans zuinig bewaard hadden, zijn we in het Elser 
Praothuus met al deze materialen enthousiast aan het werk gegaan. 

 
 
Ook staat bij ons gezelligheid hoog in het vaandel en in de pauze kletsten we 
bij onder het genot van thee met wat lekkers en chocolade eitjes.     
 
Aan het eind van de middag waren er 7 prachtige Paasringen klaar om in of 
buiten onze huizen op te hangen. 
 

De Elser Tuin- Natuur- en Cultuur Club, is een kleine gezellige 
vereniging die maandelijks activiteiten onderneemt. Jaarlijks 
maken de leden een activiteitenkalender. Deze varieert van het 
bezoeken van tuinen, exposities, musea, het bijwonen van 
workshops tot het organiseren van b.v. een boottocht. Ook 
bezoeken we jaarlijks een stad in Nederland.                                              
Lijkt het je leuk om met ons mee te doen, neem dan contact op en 
doe vrijblijvend een keer met ons mee.   
Contactpersoon: Marian Lommers Tel. 06 – 30972635 of email marianlommers@gmail.com 

Ineke Oudshoorn 

about:blank
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UITVAARTVERENIGING   ”ELSLOO” . 

Lid van de federatie van Friese Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. 

 

Bankrelatie.                                                                                 Secretaris: 

Rabobank De Stellingwerven.                                                 J. Prakken. 

Rekeningnummer:NL33RABO03405.02.150.                       Noord 13. 

E-Mail  uitvaartverenigingelsloo@kpnmail.nl                   8424 PG Elsloo                                                                                     

                                                                                                       Telefoon: 0561-421209. 

Geachte leden. 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ALGEMENE  LEDENVERGADERING 

op Dinsdag 10 Mei aanvang 20.00 uur in het Karkehuus bij de Kerk. 

A G E N D A . 

========== 

1.   Opening. 
2.   Notulen van de vergadering van 8 april 2019 
3.   Mededelingen. 
4.   Ingekomen stukken. 
5.   Verslag penningmeester. 
6    Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid. 
7    Bestuursverkiezing. 
 Aftredend en niet herkiesbaar Albert Bijlsma. 
 Kandidaat voor het bestuur Hannie Bergsma. 
  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het  
 bestuur. 
8   Voorstel om de te betalen contributie voor dit  kalenderjaar  vast te stellen op: 
      € 38,00 voor een gezin en € 19,00 voor leden vanaf 18 jaar. 
9  Voorstel om in dit kalenderjaar 2022 bij een overlijden € 700,00 in mindering te brengen   
      op de factuur 
10  Vergoeding onkosten  penningmeester en secretaris.  
11. Rondvraag. 
12 Sluiting.  
Namens het bestuur van UITVAARTVERENIGING ELSLOO. 

 

Jan Prakken.  Secretaris. 

 

 

Bij een overlijden kan men contact op nemen met onze uitvaartverzorger 
JOCHUM  WOUDA.  Telefoon:  0516-541968   Dag en nacht bereikbaar. 

 

about:blank
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DE DERDE KLASSE D VAN HET ZONDAGVOETBAL  

 
De trouwe volgers van Trinitas zijn er nog niet helemaal zeker van of het 
standaardteam behouden blijft van degradatievoetbal in de derde klasse D van het 
zondagvoetbal. Natuurlijk hoop je van wel. Maar er zijn nog zes wedstrijden, 

waarvan één op donderdagavond, te spelen en na het 1-1 gelijke spel van zondag jongstleden tegen 
Protos Coevorden kan het nog wel eens billenknijpen worden voor de ploeg van de aan het eind van 
het seizoen vertrekkende Gregory Wismeijer. 
Het zicht op hekkensluiter USV is nog maar zes punten. En als je alle uitslagen van de afgelopen 
maand, de stand en het programma voor de komende tijd bekijkt is het maar te hopen dat alles 
meezit voor de combinatieclub, die in juli tien jaar bestaat. 
“Winnen en blijven hopen op de handhaving” zal het credo de komende maand zijn. 
 
UITSLAGEN:                                                                                   PROGRAMMA 
 
27 MAART 2022  Trinitas- Steenwijkerwold 1-1                    1 MEI 2022     Sweel Zweeloo 1 -Trinitas  
3 APRIL 2022     Olyphia Noordwolde  - Trinitas   1-1         8 MEI 2022      Trinitas 1-  Raptim 1                                  
10 APRIL 2022     Trinitas  -HODO Hollandscheveld 0-3     12 MEI 2022   Trinitas 1-Ruinen 1 
18 APRIL 2022     Oranje Zwart  - Trinitas  3-0                     15 MEI 2022      Trinitas 1- FC Oldemarkt 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
24 APRIL 2022     Trinitas -Protos Coevorden   1-1             22 MEI 2022      USV Nieuwl. 1-Trinitas 1 

   5 JUNI 2022      Oldeholtpade 1 - Trinitas  
Stand tot en met maandag 24 april:                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
HODO    18-47                                                                                                                                                                     
Oldeholtpade   16-32 
Steenwijkerwold     18-31                                                                                                                           
Oldemarkt   17-29                                                                                                                                                     
Raptim    18-29                                                                                                                                                                         
Ruinen    17-23              
Oranje Zwart  17-20 
Dwingeloo  16-19 
Protos    17-19                                                                                                                                                                                                    
Trinintas    18-18                                                                                                                                                                                                                                            
SV Sweel  17-16 
Olyphia   18-16                                                                                                                                        
USV    17-12                                          Hendrik Betten 
 
 

 
Nieuws Van het tennis front 

Tennistoernooi  55+ in Vledder 
Nadat we in februari met 6 leden van ODIS tennis hadden meegedaan aan het toernooi in 
Appelscha, gingen we met 10 leden in maart naar Vledder. Deze 55+ snerttoernooien worden 4 x 
per jaar georganiseerd voor de leden van Appelscha, Elsloo, Noordwolde, Oosterwolde en Vledder. 
Op zo’n toernooi spelen we 4 partijen van 45 minuten. Er is een A (de ervaren spelers) en een B 
poule voor de “recreanten”. Na de partij heb je  45 minuten pauze. 
 
Rond het middag uur is er een lunch met een bord snert. Het zijn altijd zeer gezellige toernooien. 
In Vledder was het ook nog eens prachtig weer, zodat je tussen de partijen door heerlijk in het 
zonnetje op het terras kon zitten. 

https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M254222091/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M254222091/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1628782504/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1364927891/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M874799571/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M874799571/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M520255159/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M520255159/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1674100267/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M20985463/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M20985463/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1016832760/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1016832760/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1511054020/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1511054020/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M94339727/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M94339727/programma
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In Appelscha in Appelscha behaalde ons lid Harm van der Belt  de eerst prijs in de B 
poule.          Willem Veurman was derde in deze  poule : Totaal 24 deelnemers. 
In Vledder maakten we de Olympische Gedachte ( meedoen is belangrijker dan 
winnen) helemaal waar. Er waren daar 32 deelnemers , maar van ODIS behaalde 
niemand een prijs. 

We maken ons nu op voor de wedstrijden in Noordwolde op  8 april. 
 
Op zondag 27 maart hielden we ons openingstoernooi  
Twintig deelnemers speelden allemaal 4  partijen  
De uitslag was:  
Dames: no 1 Hansje Meereboer:  no 2 Maartje v.d. Bijl:  de poedelprijs ging naar Sonja Kersten 
Heren: no 1 Huug Jak: no2 Roel Klaassse Bos : de  poedelprijs ging naar Jaap v.d. Wal 
Op 2 april was er een tennis clinic voor iedereen die wel eens wil tennissen.  
Deze Clinic werd verzorgd door Onze Tennisleraar Menno. 
 
Om kwart over twaalf werd het nieuwe tennisnet( aangeboden door de Vesuviusclub in 
nieuwjaarsnacht) Door de leden van deze club gedoopt volgens de Vesuvius traditie 

 
---------------------------------------------------- 

 
Op 2 april hielden we de ODIS tennis clinic, deze was vanwege de garageverkoop een week 
uitgesteld. Om 10 uur startten we met een kopje koffie en een heerlijke tompouce. Er waren enkele 
nieuwe belangstellenden en ook enkele leden deden mee. Helaas moest onze tennisleraar door 
ziekte het laten afweten. Toch hebben we er weer een prima tennisochtend van gemaakt. Om 
twaalf uur kwam de Vesuviusclub  op de traditionele manier het door hen geschonken net “dopen”. 
Op deze ochtend schreven zich 5 nieuw leden in voor tennislesproeflessen. Na hun proefperiode 
van 5 lessen hopen we deze potentiële leden ook als nieuwe tennis-enthousiastelingen te 
verwelkomen. Ook  meldden zich twee nieuwe leden 

Paste het niet om deze ochtend te komen, maar lijkt het je wel wat om te tennissen                      
neem dan contact op met één van de bestuursleden van ODIS 

 

Arno 0561 421242  0655104711 
Willem  0561 421307 0624535928 
Sietske  0561 421858 0652451686 

 
Op 8 april gingen we naar Noordwolde voor het 50+ voorjaarstoernooi. We deden met zes van onze 
leden mee. Harm v.d. Belt behaalde in de B poule de eerste prijs. In de A poule werd de derde prijs 
behaald door Anne Spoelstra. Dit toernooi werd gehouden onder auspiciën van de KNLTB de 
tennisbond. We hadden daardoor heel andere tegenstanders dan anders op de snerttoernooien. Er 
waren deelnemers uit o.a. Leeuwarden, Heeg, Surhuisterveen, en Gorredijk. Op zes mei zijn we 
uitgenodigd om Tyne spelen in Gorredijk . 

In april startte Onze tennisleraar weer de lessen.        
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           O.b.s. meester K.J. Dijkstraschool 
 

 

Kledingactie Bag 2 school          
Via de organisatie Bag2School Nederland zullen wij weer een kleding 
inzamelingsactie organiseren. De kledingzakken kunnen t/m woensdag 11 mei 
worden ingeleverd bij de garage op het plein van o.b.s. meester K.J. 
Dijkstraschool. 

 

Koningsspelen 
‘Voel je fit’ was het thema van de tiende editie van de 
Koningsspelen. 
Na een gezamenlijk ontbijt was er op en rond het sportveld 
veel actie te beleven. De kinderen konden over een 
stormbaan en speelden knotshockey. Sportvereniging Odis 
verzorgde een korfbal clinic en een tennis clinic. Op het 
plein konden de kinderen deelnemen aan verschillende 
spelletjes en in het gymnastieklokaal was er een workshop 
slagwerk en ritme o.l.v. meester Anne-Symen. Wij kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagde sportieve dag.  

 

 

 

 

Excursie WO II 
Donderdag 21 april stond voor groep 7/8 in het 
teken van de tweede wereldoorlog.  
’s Ochtends bracht Klaasje Herder een bezoek aan 
de groep om te vertellen over haar vader in de 
tweede wereldoorlog.  
’s Middags gingen de kinderen o.l.v. Hendrik 
Betten kijken of er nog aspecten van de oorlog 
zichtbaar zijn in de omgeving van Elsloo. Zo 
brachten zij o.a. een bezoek aan de klokkenstoel 
en het oorlogsmonument.  
Verder vertelde Hendrik o.a. over het 
(schijn)vliegveld, het jodenkamp, de hongerwinter 
en het onderduiken in Elsloo. Het blijft belangrijk 
dat de verhalen over de oorlog worden 
doorverteld! 
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         Spelen bij Jesse 
 
Wat is dat nou weer: “ Spelen bij Jesse? “  Wie is 
Jesse? 
  
Ik zal me aan u voorstellen. Ik ben een echte Fries en 
woon meer dan 80 % van mijn leven in Elsloo. Dus 
geen geboren, maar eigenlijk tot een echte getogen 
Elsiger. 
  
Doordat we allemaal zolang “opgehokt” hebben 
gezeten hebben we elkaar niet of nauwelijks gezien. 
Bijna twee jaar.  Ik hoorde dat mensen op 

bijvoorbeeld de jaarvergadering zeiden dat ze mensen zagen lopen in de buurt. Met of zonder een 
hond. Maar wie dat waren?  Woonden zij ook in Elsloo ? 
Om u te laten (her)kennismaken met deze of gene en hun viervoeter(s) in Elsloo of Tronde begin ik 
deze rubriek in ons Elseblattien. 
  
Spelen bij Jesse. Ik ben Jesse, net voor het eerst jarig 
geworden en een echte Friese Stabij.  Ik woon op de 
Eikenhorst hier in Elsloo. Ik woon daar samen met drie 
vrouwen. Mijn bazin Nelly en twee poezendames. Jippe  en 
Jelkje. Jippe is bejaard. Ze heeft nog 13 jaar samengewoond 
met mijn overgrootvader en wordt 17 jaar in mei. Jelkje is 
een jonge meid. Ze is een Gorredijkse van bijna 3 jaar oud. 
Mijn bazin is pas gestopt met werken en heeft dus alle tijd 
om mij te helpen iets in het Elseblattien te schrijven. 
  
Tijdens mijn dagelijkse wandelingen in het dorp komen wij 
natuurlijk mensen tegen. En mensen met honden.   
En daar gaan we het over hebben. Spelen bij Jesse. Elke keer 
zal ik mijn ontmoeting beschrijven met een van de Elsloose -
of Tronde- honden en hun baasjes. 
  
Soms gewoon  bij mij in mijn voortuin, lekker spelen. Of  bij 
andere baasjes thuis. Soms kom ik dan mee en soms, omdat niet elke hond het leuk vind om bij 
andere op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen, stuur ik mijn baasje. Dan schrijft zij wel zaken op 
zodat ik u over dat bezoek kan vertellen. 
 Misschien heeft u mijn voortuin al gezien met mijn hek?  Speciaal voor mij gemaakt. Ik ging 
namelijk uit wandelen in mijn eentje 
( door de coniferen, over een laag hekje, via de tuin van de buren de weg op) . En dat was niet 
veilig. Dus nu heb ik mijn eigen speeltuin. Dus, tot later. Jesse. 

Namens Jesse, Nelly Joppe. 
 

Een kijkje in de natuur… #4 

De lente is begonnen, de weidevogels zijn terug! Ik neem u mee in de wonderlijke wereld van de 
door ons gekozen Nationale vogel; De Grutto! Hebben meer landen een eigen gekozen vogel voor 
hun land? Ja zeker! Zo hebben ze in India een pauw, Frankrijk de haan, de Britten het roodborstje 
en Brazilië de roodbuiklijster. 
 
De grutto 
De Grutto die wij kennen in Nederland is 1 van de 4 voorkomende gruttosoorten ter wereld. Zijn 
soortgenoot, de rosse grutto, doet in haar rondreis over de wereld ook geregeld Nederland aan. Ze 
vallen onder de categorie “steltlopers’ door hun lange poten en in dit geval ook lange snavel. Erg 
geschikt om wormen, weekdieren en insecten op te sporen in de grond. Grutto’s behoren tot de 
beste lange afstandvliegers in het vogelrijk.  
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Broeden doen alle soortgenoten op het Noordelijk halfrond. De rest van het jaar zoeken ze in grote 
groepen voedselrijke gebieden op, tot wel 12.000km ten zuiden van hun broedgebied. Sterker nog, 
er zijn gezenderde exemplaren bij die de afstanden van 12.000km in 1x keer vliegen. Wauw! 
Nog eentje dan… De rosse grutto overwintert in Nieuw Zeeland, vliegt naar Zuid Korea voor een 
tussenstop om ‘aan te vetten’. Vervolgens vliegt de vogel 5 tot 7 dagen later naar Alaska om te 
broeden om later in het jaar weer naar haar overwinterlocatie te gaan in Nieuw Zeeland! Pak de 
wereldatlas er maar bij…. 
 
Het gaat niet goed met de weidevogels in 
Nederland en dus ook niet met de grutto. In 
2015 brachten de populatiecijfers aan het 
licht dat er een afname is van 65%. Een 
oorzaak is onder andere de intensivering 
van de landbouw. Ook bebouwing in 
belangrijke gebieden op de ‘grutto-
vliegroutes’ waar veel eten te vinden is 
voor de vogels tijdens hun trek naar West-
Afrika, is een cruciaal onderdeel van de 
afname van deze populaire vogel. Plannen 
voor een tweede luchthaven in Lissabon 
nabij de belangrijkste tussenstop (de 
Taagdelta) voor onze West-Europese 
populatie worden al jaren gedwarsboomd door natuurorganisaties.  
 
In Nederland is er in Wommels een prachtig project van Boer Murk Nijdam. Op zijn website, 
www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl, is te lezen hoe hij te werk is gegaan met zijn grote liefde, de 
grutto. Inspiratie voldoende!          

- Eigen foto -Luca Spin 

Onderweg met Sinneskyn  

 

                                 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

http://www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl/
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 In gesprek met…… 
 
Familie Westra-Kleine, Arjan 51 jaar, Diana 47 jaar, Jurgen 17 jaar en Rens 13 
jaar wonen aan de Portingaweg te Elsloo.  
 

Wat is je favoriete muziekstijl, band of zanger(es)? 
Diana is geboren in Zuidwolde, Drenthe. Daarna was 
zij van haar 8e tot haar 14e jaar groot fan van eerst de 
Dolly Dots en daarna Madonna.  
Vervolgens werd zij aangestoken door haar broer die 
veel luisterde naar het programma “Vara’s vuurwerk” 
door Henk Westbroek op Hilversum-3. Hier werd erg 
veel Hardrock en Heavy Metal gedraaid. Dat gebeurt 
nu ook als Diana, of het hele gezin, onderweg is in de 
auto. 
 
Arjan zijn jeugd ligt in Tronde. Op de lagere school was 
hij groot fan van Normaal. Maar ook hij werd vanaf z’n 
18e fan van de bovengenoemde 2 muziekstijlen. Nu op 
de vrachtwagen luistert hij veel naar Radio Veronica. 
 
En dan Jurgen en Rens, de beide zonen. Beide opgroeiend in Elsloo. Als je beide ouders gek zijn van 
Rock en Metal, dan word je zelf als kind ook al gauw aangestoken met deze muziek. Jurgen wel 
duidelijk meer dan Rens, maar dat kan nog komen.  Het wordt ze met de paplepel ingegoten. 
En het mooie is dat Jurgen verder lijkt te gaan dan beide ouders. Hij begon op zijn 10e jaar met 
gitaarles.  
 

Nu speelt hij zelf veel gitaar, zonder overigens zelf muzieknoten 
te kunnen lezen. Hij luistert op z’n kamer nummers van 
hieronder genoemde muziekbands en probeert dit na te spelen. 
Het muzikale enthousiasme straalt hij volledig uit en is van zijn 
gezicht af te lezen. Hij heeft een slordige 6 gitaren en een 
drumstel op z’n kamer. Ruimte voor slapen is er nauwelijks☺. 
Dit alles heeft bij de familie Westra-Kleine geleid tot veel cd’s, 
lp’s en Spotify playlists van Metallica, Bon Jovi, Iron Maiden, 
Guns N’Roses, AC/DC en Normaal.  
   
 
Van bijna alle hierboven genoemde bands zijn wel concerten 
bezocht. Vooral Metallica (ongeveer 10 keer) heeft heel wat geld 
verdiend aan de familie. Vroeger gingen alleen de beide ouders 
naar de concerten; tegenwoordig  gaan ze gewoon met het hele 
gezin. Het laatste concert vóór Corona was bij Metallica. Het 
eerstvolgende concert is Rammstein in Nijmegen. 
 
Mijn laatste vraag (alleen aan de beide ouders) was wel wat 

ongebruikelijk: welke muziek hoop je dat er wordt gedraaid bij je overlijden? Voor Diana was dat 
toch wel Metallica (ze hebben ook rustige nummers) en voor Arjan wordt het Normaal. We gaan er 
van uit dat dit nog lang op zich laat wachten. 
 
Het was genieten voor mij om dit interview te houden bij de familie. Wat een enthousiasme voor de 
HardRock en Heavy Metal. Toen ik vertrok hoorde ik Jurgen al weer spelen op zijn gitaar.  
Het ga jullie goed en draai de volumeknop maar goed open. 
 

                               Dick Wilbrink (redactie ’t Else Blattien) 
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Hassenspinsels uut de schriefkomputer van 

Kees Koopstra 
  Hej'et heurd. 
 A'k meensken tegenkom, vraogen ze mi'j vaeke: 
  'Is d'r wat biezunders in Else gebeurd.' Misschien hebben jim dat ok. Vaeke is et dan:  
   'Nee, ik zol et niet weten.' 
   De laeste tied is et trouwens vaeke: D'r is een poppe kommen en soms ok ni'je inwoners. Ie moe'n 
trouwens ok wel goed de ogen de kost geven. Dan staot d'r al argens een weke een ooievaor in een 
tuun. Opletten dus. Soms gaot et niet over een sturk, mar over een zulverreiger tussen Else en 
Tronde. 
Zo kreeg ik tiedens de Kastkuier te heuren, dat op die dag in et koolde waeter van et Kanadameer 
zwemmers laggen. Ik hebbe ze niet zien. 
De meensken, die mi'j laestdaegs vreugen om wat ni'js, hadden zels al zien, dat d'r in oons dörp een 
proffesioniele wietkwekeri'je in de oolde botterfebriek was. Zokke ni'jgies gaon as een lopend 
vuurtien mit die ni'jmoderige kommunikaosiemiddels rond. Mien kleinkiender hebben over tweets 
en appies. De laeste schienen gratis te wezen en raozend snel over et wereldse net te vliegen. Een 
ni'jgien wa'k de wereld insturen zol, a'k een appien verzenden kon, zol wezen: 
    'Concordia het ni'j talent an boord.' Ik hebbe en mit mi'j veulen, geneuten van jongelu, die een 
enthousiast optreden verzorgden, tiedens et ni'jjaorskonsert van CONCORDIA. Wat een plezier 
straolden ze uut. As mien appien de locht ingaon was, was et grif al 100 keer liket. Vuuftig jaor leden 
gong zoe'n ni'jgien bi'j lange nao niet  zo vlogge., as vandaegedag. Ik vraoge mi'j of, as et volgende 
ni'jgien ooit verspreidet is. 
 Veurgaonde is al meer as 50 jaor leden. 
Ik hebbe et volgende uut overlevering. Et bestuur van de Plattelaansvrouwen hadde 
bestuursvergeerdering bi'j tante Sibbel. Op een gegeven mement kwam Trien Veensma et pad daele. 
Ze hadde d'r schienber locht van kregen, dat et bestuur op 't Zuud bi'jmekeer was. Zi'j zal wel vollek 
bi'j de deure reupen hebben. Mit schölk mit kotte mouwen kwam ze d'r in. Zien jim et veur jim?  Ze 
was kot van stof. 
  'Ik bedaanke veur de Plattelaansvrouwen, et is veul te duur. Sibbel het grif stevig op heur inpraot. 
Trien gaf liekwels gien krimp. Anne Koops hadde grif en zeker heurd, wat d'r gaonde was. Hi'j 
bemuuide him d'r mit. Now moej' weten, bi'j Koops hadden ze een koppel kiepen op 't arf lopen. 
Anne:'Trien ie kriegen een kiepe van mi'j dan praoten we nargens meer over.' Even laeter fietste 
Trien mit een kiepe an 't stuur op huus an. 
Over bedaanken veur de Plattelaansvrouwen het Trien niet meer praot. 

Kees Koopstra 
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NOSTALGIE 
Het verdwenen fietspad Kloosterweg - Zorgvlied 

Bij de ontginning van de “Sandighe heide” ten 
oosten van Elsloo, het in cultuur brengen van de 
gronden tussen de Dorpsstraat(Hoofdweg) en de 
weg van Terwisscha naar Wateren, die later 
Canada werd, is het fietspad met daarnaast een 
zandweg grotendeels verdwenen. Het pad was 
één van de eerste primaire verbindingen tussen 
de Bult (nu Bultingerbrink) aan de Kloosterweg 
en Zorgvlied, met een aftakking over de 
Schaopedrift naar Elsloo Zuid.  
 
Wanneer het fietspad over het Elserveld er is 
gekomen, is niet bekend. Wel zijn er kaarten die 
het pad aangeven. Van oudsher liep er al een 
reed(zandpad) over de heide. Daar is vast en 
zeker in het begin van 1900, toen het fietsen in de 
mode kwam, een fietspad naast aangelegd.  

 
Het pad begon bij de Appelschaster Molen, welke heeft gestaan waar nu de vakantiehuis-jes op de 
hoek Kloosterweg-Muldersweg staan. Via het aan de overkant liggende “Bultingerveld” konden de 
mensen eigenlijk schuin over dwars met de fiets over de uitgebreide heide van Elsloo over naar 
Zorgvlied. Het was hier en daar wat bochtig diepliggend fietspad, dat eigenlijk door de harde 
zandlaag wel goed te berijden was. 
  
Nu liggen daar op het ‘Elserveld’ alleen grote stukken bos’ en een spartel- vijfer. Eeuwenlang was 
het Elsigerveld een grote heide-vlakte. “Sandighe Heyde” staat er dan ook op een omstreeks 1700 
door Schotanus getekende kaart van de grieternij Ooststellingwerf. Een zanderige boel dus, daar 
het op de kale vlakte vaak stuifde en dus dat gebied oostelijker van de Canadaweg “De Kale Duinen” 
werd genoemd. Tegen dat stuiven werd wat gevonden. Ze begonnen in 1881 met het aanleggen van 
de zo beken-de Appelschaster bossen. 
 
Een drie honderd meter voor de grens met Drenthe bij Zorgvlied ging er ook een fiets en zandpad 
naar Elsloo en kon men ook via de honderd meter Noordwaarts liggende Schao-pedrift  Elsloo 
bereiken. Over die Schaopedrift ging vroegere jaren de herder met de schaapskudde naar de eerder 
genoemde uitgestrekte heidevelden. 
 
De Elserheide is tussen 1935 en 1950 in cultuur gebracht. Daarbij is de vraag of het pad bestaan 
moest blijven niet eens in iemand opgekomen. De streekrechte en verharde wegen naar Elsloo 
(Kloosterweg) en Wateren (Waterenseweg) waren er toen al. De arbeiders van de DUW (Dienst 
Uitvoerende Werken) die de heide aanmaakten tot landbouwgrond, hadden niet de opdracht om 
dit pad te behouden. Toch kun je als je vanuit zowel de Kloosterweg als vanaf de Monden met een 
oude kaarten in de hand het kronkelende zandpad bij de Monden en de bospercelen achter het 
Canadameer met een beetje inbeelding terugvinden. 
 
Tijdens de ruilverkaveling (afgerond in 1966) werd de weg over de Monden naar Zorgvlied aange-
legd. Leek eerst de behoefte er niet te zijn om een fietspad door het gebied aan te leggen, later 
toen de recreatieplas Candameer er kwam werd daar langs een fietspad aangelegd dat en ook naar 
Zorgvlied en via het Kloosterpad naar de Kloosterweg loopt. 

Hendrik Betten 
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Elser Agenda 2022 

 

Mocht u een activiteit hebben georganiseerd, meld 

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

activiteit in deze agenda en op de website van Elsloo. 

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

 
Mei:  
o Za. 7e  : ’t Anker: Stappers van toen, met DJ Rene. 

  21:00 uur in restaurant gedeelte ’t Anker. 
 

Vr. 13e: Toneelver.: Workshop “de vloer op”  
               Opgave via 0629150074 (max 12 pers.) 

       19:45 uur. Klokkenzaal  ‘t Anker. 
 

o Di. 17e: ETNCC: langs de bollenvelden in de regio. 
              Vertrek v.a. parkeerplaats ’t Anker.  
 

o Za 28e: Schilderen en tekenen. 13:30 uur.  
              in Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292     
 
 

 
 

Juni: 
o 2e  t/m 5e: Vesuvius tentfeest. 
 

o Zo 12e: Act. Com. St Het Karkehuus: High tea. 
      15:00-17:00 in de tuin van Het Karkehuus. 

                     Opgeven voor 3 juni: y-aarts@hotmail.com,  
                          of Janneke: 06-46108292. Kosten €15. 

 

o Zo 19e: Vaderdag toertocht? 
 

o …….      Dorpsfietstocht? 
 

o Za 25e: Schilderen en tekenen. 13:30 uur  
              in Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292     
 

o Di. 28e: ETNCC: Naar Kruithof in Buitenpost. 
                                 Vertrek v.a. parkeerplaats ’t Anker 

 
 

 
 
 

Wekelijkse vaste activiteiten: zie agenda op website. 
 

Colofon 
 
60ste jaargang, nr 664 
 
 
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 
 
’t Else Blattien komt iedere 1ste 
maandag van de maand uit, met 
uitzondering van augustus. 
 
Aanleveren kopij en advertenties: 
Stuur vóór de 24ste van de maand 
uw kopij naar: 
elseblattien@gmail.com in een 
Word bestand.  
 
Vragen over abonnementen, 
advertenties etc. kunt u mailen naar 
bovengenoemde e-mail adres.  
 
 
 
 
 
 

 
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 
redactie/uitgever verstrekte (persoons-)gegevens 
worden opgenomen in een gegevensbestand en 
aangewend voor de uitvoering van de 
abonnementsovereenkomst, alsmede voor het 
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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