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Voorwoord 

Wat hebben we de afgelopen weken kunnen genieten van prachtig weer.  De maand maart is ons 

goed gezind geweest. Zo vroeg in het jaar al zoveel zonuren. Dat belooft misschien wel wat moois 

voor deze zomer. 
 

Ook afgelopen zaterdag hebben we een zonnige 

dorpsactiviteit gehad. Het was weer tijd voor de 

garageverkoop. Op 20 plaatsen in en buiten het dorp 

stonden in garages en op opritten de spullen uitgestald. 

Er werd regelmatig iets verkocht. Maar vooral de 

gezelligheid en het praatje met elkaar heeft ons allen 

weer goed gedaan. En het mooie van een garageverkoop 

is dat de “rommel” van de ene garage is verhuisd naar 

een andere garage ☺.  Kortom, over enige tijd kan er 

gewoon weer een garageverkoop plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

Dan nog een opmerking over de coverfoto van dit aprilnummer. Voor deze maand hebben we 

gekozen voor de plek waar vroeger en nu het Anker én de basisschool staat. 

Even wat uitleg wat er te zien is op de oude foto: 

Een dorpsgezicht uit 1950 met links nog net het dorpscafé Het Anker met Hendrik en Klaasje v/d 

Heide als eigenaar-uitbaters in het centrum van Elsloo. In vroegere jaren stond er op het witte 

gedeelte onder de dakgoot “stalling-tramhalte en logement”. Bij de twee voor het café staande 

bomen een Oranjeboomfietsenstalling. Naast het café de oude drieklassige lagere school met als 

hoofd Abel van Rozen. In het midden de karakteristieke lindeboom en rechts nog de palen met 

elektriciteitsdraden langs de met klinkers bestraatte Hoofdstraat. Op de achtergrond nog achter het 

omheinde schoolplein de woning van het hoofd der school en de kerktoren. Vooraan een melkbus 

van boer Hendrik Hendriks Bergsma. 

 

De nieuwe foto is gemaakt op precies dezelfde plaats. Het Anker heeft nu René en Naomi Ykema als 

uitbaters. De lagere school heet nu basisschool en de lindeboom is flink gegroeid. Ook hier op de 

achtergrond de woning van het vorige hoofd der school Willem Veurman. 

 

Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier, 

Dick 
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Opgeprikt !!!!! 

 
 

 
Gratis moes- of bloementuin. 
Achter mijn woning heb ik ongeveer 4m bij 6m  tuin die ik beschikbaar wil stellen voor iemand  die  
graag een moes-en/of bloementuin wil.  

                                                    Mina Veensma  0561-421403 
Frankenaweg 18 

 
 
Bedankt al voor alle plaatjes van AH voor het elfstedenboek die ik al van jullie mocht ontvangen. 
Geweldig, hiermee kon ik  al veel mensen helpen om het boek vol te krijgen.  
Maar wie nu nog plaatjes over heeft,  graag NIET weggooien, maar de restant zou ik graag willen 
hebben. Je mag ze bij mij in de brievenbus doen. Zo kan ik nog meer mensen helpen om de laatste 
boeken vol te krijgen.   Bij voorbaat dank.   

 Zwaantje Siedsma , Hoofdweg 16B Elsloo. 

 

 

De praktijk is gesloten van 

zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei. 

Herhaalmedicatie graag bestellen vóór dinsdag 26 april. 

Waarneming: 

Op werkdagen van 8.00-17.00 uur:  

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop, Wolvegasterweg 15, tel: 0516-451250. 

Buiten deze uren is de Dokterswacht Friesland bereikbaar.  

Tel: 0900-112 7 112. 

 
  

Na een periode van afnemende gezondheid hebben wij afscheid 
moeten nemen van een altijd vrolijke en markante buurman. 
 

Gé Heemskerk 
 

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte toe. 
Buurt Centrum 
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Algemene ledenvergadering weer een feestje! 

Voor het eerst sinds ruim 2 jaar konden we weer zonder beperkingen een ledenvergadering 
beleggen in ’t Anker. Met 45 mensen was er over de belangstelling niets te klagen, bovendien 
waren verschillende politieke partijen vertegenwoordigd, terwijl wethouder Marcel Bos namens het 
college aanschoof. 
Het zakelijke deel van de vergadering verliep vlot, natuurlijk met een korte terugblik op een bizar 
coronajaar, maar met de constatering, dat we als dorp gelukkig creatief en actief konden blijven. Bij 
het onderwerp financiën werd besloten, dat een abonnement op ‘t  Elseblattien en het 
lidmaatschap van Plaatselijk Belang allebei per jaar €1,- duurder worden. Voor het Elseblattien 
spelen hierbij de snel stijgende papierprijzen een belangrijke rol. Voor Plaatselijk Belang wordt de 
kostenstijging veroorzaakt door de aanschaf van een nieuw online administratiepakket. Met dit 
pakket is ook de ledenadministratie weer AVG-proof. 

 
Woningbouw in Elsloo 
 
Bij de vooruitblik was er een hoofdrol voor onze jeugdraad weggelegd. Bijgestaan door de voorzitter 
en de secretaris van de Vesuviusclub hebben ze een statusupdate gegeven voor de bouwplannen op 
het terrein van de melkfabriek. De partij die met een groot plan de media heeft gezocht, blijkt 
inmiddels geen eigenaar meer van de oude melkfabriek. Het complex is verkocht een aan 
projectontwikkelaar uit Ede. Deze heeft al contact gehad met de Vesuviusclub en heeft een plan in 
hoofdlijnen geschetst waar in ieder geval ruimte is voor starterswoningen, terwijl de plannen voor 
een appartementenflat van tafel zijn. Volgens Sil van den Berg een prettig gesprek met iemand die 
het project serieus lijkt op te pakken. 
 
Wethouder Bos complimenteerde de jeugd met hun betrokkenheid en inzet voor het dorp. Hij gaf 
ook aan, dat bouwen niet zomaar klaar is, maar dat er in Ooststellingwerf wel bereidheid is om mee 
te denken en te werken, zeker als er sprake is van lokaal draagvlak. 
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Plaatselijk Belang en de jeugdraad hebben samen het plan opgevat, om een inventarisatie te maken 
van de woningbehoefte in het dorp. Dit voorjaar willen we samen de inwoners van Elsloo de vraag 
voorleggen, of men plannen heeft om te verhuizen, zo ja naar wat voor type woning en of dat een 
woning in Elsloo is. Dit project wordt dus nog vervolgd. 
 
Sport en bewegen 

Een ander belangrijk thema bij de vooruitblik werd gevormd door het project bewegen in Elsloo. Dit 
project gaat niet alleen over sport, maar ook over gezond blijven en sociale contacten. De 
werkgroep die ODIS en Plaatselijk Belang samen in het leven riepen heeft zijn eerste gesprekken 
gevoerd. Ook de jeugdraad had zich gebogen over het onderwerp en een aantal creatieve ideeën 
nar voren gebracht, o.a. het plan om voor verschillende sporten mintoernooitjes te organiseren. 
Ook werd nog even de zorg uitgesproken over het voetballen, door het samenvoegen van 2 teams is 
er geen team meer met Elsloo als vast standplaats heeft. Dat wordt als een bedreiging gezien voor 
het voetbal in Elsloo.  
Over sport was het laatste woord die avond nog niet gezegd, daar zorgde de spreker Luca Spin wel 
voor. Voor hij aan het woord kwam, werd eerst de vergadering afgerond. Lowie van Nieuwenhoven 
was beschikbaar om nog een bestuurstermijn te aanvaarden, wat met applaus werd ontvangen. En 
het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe facebook-redacteur voor de FB-pagina van Elsloo. 
 
Bevlogen betoog door Luca Spin 
 

Na de pauze was het tijd voor 
de spreker van de avond. Luca 
Spin is sinds zijn bijdragen aan 
het Else Blattien over vogels al 
een naam met een bekende 
klank, daar kwam op deze 
avond een gezicht bij. In het 
dagelijks leven is Luca actief in 
de sport, hij werkt bij Sport 
Fryslân en is als sportleraar op 
verschillende 
onderwijsinstellingen actief. In 
zijn vrije tijd is Luca korfbal 
jeugdtrainer bij DOS46, een 
club die in Nederland op het 
hoogste niveau speelt. 
 
Na deze korte voorstelronde 
werd snel duidelijk waar het 
vanavond over ging: bewegen. 
De eerste opdracht aan de zaal 

was: allemaal staan, en kort daarna stond iedereen achter zijn of haar tafel de Macarena te dansen, 
inclusief de wethouder. Daarna volgde een enthousiaste presentatie over een sportpas, waarmee 
iedereen verschillende sporten in het dorp kan spelen. In kleine groepjes werd aan de verschillende 
tafels gediscussieerd over de beren op de weg en de voordelen van zo’n pas. Er bleek alom 
enthousiasme voor dit plan en zo kreeg de werkgroep Bewegen in Elsloo er zomaar een hele serie 
leuke tips bij. 
 
Met een streekproducten pakket werd Luca voor zijn inspirerende inbreng bedankt. Daarmee was 
deze Plaatselijk Belang avond ten einde. Tijdens de evaluatie aan de bar werd de avond bestempeld 
als geslaagd! 
 

Hartelijke groet namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde,  
Arno Goettsch 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022                                                              
Elke stem telt! 

Blijft Ooststellingwerf verdeeld? Dat was de vraag de afgelopen periode in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. De kiezers mochten dus weer naar de 
stembus. Begrijpelijk dat zo’n verkiezing het aflegt tegen het harde wereldnieuws van dit moment. 
Maar het ging dit keer dus over de gemeente, de directe omgeving en de lokale omgeving en 
thema’s. Met grootse plannen  en vol idealen gaan de kandidaten de raad in om als vertegenwoor-
digers het verschil in Ooststellingwerf te maken. 
 
Op de “echte” verkiezingsdag woensdag 16 maart zorgden de stemgerechtigde kiezers dat in totaal 
312 stembiljetten in de stembus in het stembureau 6 (Elsloo) werden gedeponeerd. Een flink aantal 
inwoners kwam met volmachten voor familieleden aan de tafel en ook mensen uit andere 
Ooststellingwerfse dorpen melden zich. Het opkomstcijfer is zodoende, ook al omdat men op 14 en 
15 maart ook elders in de gemeente gestemd kon worden, wat vertekent ten opzichte van het tal 
Elsloo’se kiesgerechtigden (569).  
 
Dat gaf een vertekend opkomstpercentage van 54,8 procent. Die lagere opkomst ten opzichte van 
2018 tekende zich op de verkiezingsdag af toen om negen uur ’s avonds de stembus werd gesloten 
en de stemmen werden geteld. In 2018 kwam van de 504 stemgerechtigden 288 opdagen. Dit jaar 
tekende zich zowel gemeentelijk (  54,3 %) als provinciaal (53,9  %) ook een daling af. 
 
Versplintering in de raadsperiode 2018-2022                                                                                               
 

Ooststellingwerfs 
Belang raakte in de 
raadsperiode als 
grootste partij (7 van 
de 21 zetels) maar 
liefst vier van de 
zeven raadszetels 
kwijt. Twee daarvan 
vormden de nieuwe 
fractie Wij Lokaal, 
Edwin Meijerhof 
stapte ook uit de 
partij.  Hij ging eerst 
op eigenhoutje verder 
en sloot zich voor de 
verkiezingen aan bij 
de nieuw gevormde 
partij Lokaal Sociaal 
Ooststellingwerf, 
waarin ook Niels van 
den Berg aansloot, na 
eerst bij Stellingwerf 
Plus zijn aangesloten.  
 
In dezelfde periode 
brak  de PvdA met 

raadslid Simon ter Heide, die een eenmansfractie begon en zich ook aansloot bij LSO. Op een 
gegeven moment waren er 11 partijen in de raad vertegenwoor-digd. Wij Lokaal stopte na deze 
raadsperiode. Op de rechterflank kwam er een nieuwe partij bij: de Vrije Partij  Ooststellingwerf. 
 
Zodoende maakten de verkiezingen van woensdag 16 maart nog geen einde aan de versplintering in 
de raad van Ooststellingwerf. Er doen zijn nu negen partijen in de raad vertegenwoordigd.  
De kiezers stemden op alle partijen die aan de verkiezingen 2022 in Ooststellingwerf deelnamen. 
Men kon kiezen uit 123 kandidaten uit alle dorpen in Ooststellingwerf. 
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Raadszetels nu                                                                                                                                                                        
 
In de redelijk verdeelde gemeente Ooststellingwerf werd Ooststellingwerfs Belang net als in 2018 
de grootste. Nu gingen  vijf zetels van de 21 raadszetels gingen naar die partij. Groen Links is de 
verrassende tweede partij geworden met 3 zetels. De PvdA kwam uit op 3 zetels. Overigens alle 
negen partijen die in de gemeente aan d verkiezingen deelnamen zijn in de raad gekomen. 
Nieuwkomers Lokaal Sociaal Ooststellingwerf en de Vrije Partij Ooststellingwerf krijgen elk twee 
zetels. De VVD gaat van 3 naar twee zetels. De CDA kwam ook niet verder dan twee zetels en D66 
en ChristenUnie  behouden elk één zetel. 
 
 
 
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022 op stembureau 6 (Elsloo) 

 
2006  2010  2014  2018          2022 

 
Aantal    501  512  486  504           569                    
Opkomst   317  344  295  288                 312               
Percentage   63,47  67,19  60,70  57,14           54,8 
Ooststellingwerfs Belang 84  169  135  121             69                                
PvdA    65  25  29  28               20              
CDA    49  32  37  36               32                
VVD    75  90  48  48               61                          
D66     12  4  14  8                 14                     
Christen Unie   2  4  4  5                 15                             
GroenLinks   28  20  16  27               39       
StellingwerfPlus  --  --  10  15         --                  
Vrije Partij O’werf    --  --  --  --  33       
Lokaal Sociaal O’werf            --  --  --  --  29             
Blanco    2  --  2  --         --                                    
Ongeldig   --  --  --  --                - 
                                                                                                                                                      Hendrik Betten 
 

Gratis Energiescan 
Wilt u een gratis energiescan van uw huur- of  koopwoning? Een energiecoach uit Ooststellingwerf 
(misschien wel een bekende van u!) komt graag bij u thuis aan de keukentafel. Samen met u wordt 
dan een energiescan uitgevoerd. Hiervan krijgt u een rapport met handige tips en voorstellen over 
hoe u energie kunt besparen in huis. 

- De energiecoach gebruikt een checklist om uw energieverbruik te onderzoeken. Met deze 
uitgebreide checklist, de energierekening en de woninggegevens gaat de energiecoach samen 
met u de woning door. 

- De energiecoach geeft voorlichting en informatie over uw energierekening en vertelt hoe u met 
eenvoudige maatregelen veel energie kunt besparen. 

- De energiecoach geeft informatie over de kwaliteit van de constructies (e.g. isolatie) en de 
installaties in de woning. 

- De energiecoach kijkt met u naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, zoals 
zonne-energie. 

- De energiecoach geeft bespaartips. 
 
Na het huisbezoek ontvangt u van de energiecoach een rapport met de resultaten. De 
energiecoaches zijn opgeleid tot ‘Energiecoach aan huis’. De Energiecoaches zijn vrijwilligers uit 
Oostellingwerf, die inwoners namens de gemeente helpen energie te besparen. Wilt u een gratis 
energiescan? Meld u zich dan aan via: www.ooststellingwerf.nl/energiescan  

 
 

about:blank
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Ken jij het Lammert Brouwer fonds al? 

Het is een fonds wat bedoeld is om initiatieven te ondersteunen 
in de dorpen Makkinga, Elsloo, Donkerbroek, Nijeberkoop en 
Oldeberkoop. Dat betekent dat je een financiele bijdrage kunt 

aanvragen. Dit geldt voor initiatieven van verenigingen, stichtingen en organisaties die zich vooral 
richten op de inwoners van de dorpen, maatschappelijk georienteerd, in de breedste zin van het 
woord. Ook als je vereniging een jubileum te vieren heeft, meld dit dan en doe een aanvraag.  
Ben jij betrokken bij een activiteit, initiatief of bijeenkomst?  
 
We hopen dat er weer meer initiatieven en activiteiten gehouden kunnen worden. Ben jij hier actief 
bij betrokken, en wil je een aanvraag doen? Beschrijf dan je initiatief, met een toelichting en bij 
voorkeur een begroting van je project. Stuur je aanvraag naar aanvraag@lammertbrouwerfonds.nl.  
Op de site www.lammertbrouwerfonds.nl vind je meer achtergrond informatie. Het bestuur van de 
stichting vergadert slechts 3 maal per jaar (juni, oktober, februari) en beoordeelt dan de aanvragen. 
Na de vergadering hoor je van ons.  
 
Het bestuur is gewijzigd.  
De bestuursleden zijn Jan Veenstra uit Makkinga, Harrie Neimeijer uit Donkerbroek, Betty Veurman 
uit Elsloo, Gosbert Brandsma en Anneke Lukkes uit Oldeberkoop en vanuit Nijeberkoop is Sibelina 
Hollander toegetreden tot het bestuur. 
Heb je nog vragen? Schroom dan niet, kijk op de site, doe een aanvraag, of neem contact op met de 
contactpersoon uit je dorp.  
 

 

Samen Schilderen Karkehus. 
 
Twee keer nieuw. 
 
Nieuw 1 
Op 26 februari kwamen er in het Karkehus 6 mensen bijeen om 
samen te schilderen. Al eerder verscheen in het Else Blattien een 
uitnodiging voor deze bijeenkomst. Het doel is samenkomen als 
creatievelingen om elkaar te inspireren, te stimuleren en samen fijn 
bezig te zijn. Ieder neemt daarbij zijn/haar eigen werkstuk en 
materialen mee. 
 

En wat was het leuk. Zes mensen 
die allemaal bezig zijn met een eigen werkstuk of techniek. 
Sommigen schilderen al langer en anderen nog maar kort. 
Ervaring is dus echt niet belangrijk, enthousiasme des te meer. 
Eén deelnemer was zelfs op die zaterdag voor het eerst 
begonnen met schilderen. 
 
De tafels zijn zo geplaatst dat ieder voldoende werkruimte heeft 
en het is echt leuk om af en toe even op te staan om te zien 
waar de ander aan werkt. Er werd gewerkt met acrylverf, 
aquarelverf en tekentechnieken, zo kun je dus veel van elkaar 
leren.  
 
Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar en de volgende 
afspraak voor 2 april staat al in de agenda. De planning is de 
laatste zaterdag van de maand maar omdat we op 26 maart al 
de garageverkoop hebben is besloten het schilderen een week 
op te schuiven. 
 

about:blank
about:blank
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Nieuw 2 
Nu schreef ik zojuist: “wat mij betreft” maar u weet helemaal niet wie ik ben. Ik stel me daarom 
graag aan u voor als redelijk nieuwe inwoner van Elsoo. 
 
In september 2020 kwamen wij in Elsloo wonen aan de Donkereweg. Het buitengebied dus.  
Door corona was het lastig om ons voor te stellen in het dorp maar nu kan dat gelukkig wel.  
Mijn man Jappie en ik Fenna wonen hier dus al een tijdje. We komen beide van het platteland, 
Jappie is een echte Fries en ik ben van geboorte Gronings maar al zo lang in Friesland dat ik denk 
dat ik voor een Fries kan doorgaan. (Hopelijk nemen de echte Friezen mij dit niet kwalijk) Onze 
kinderen zijn volwassen en wonen dus niet meer thuis. 
 
Jappie werkt voor Antonius (Antonius zorggroep Sneek) als wijkbroeder, ik heb geen betaald werk 
meer maar was voorheen werkzaam als psychosociaal therapeut. Ik heb dus alle tijd voor mijn 

hobbies en dat zijn er best veel. We hebben twee honden met wie ik alle 
dagen naar het bos ga, ik teken en schilder en lees graag. Daarbij hebben we 
een tuin die ook de nodige aandacht vraagt. Jappie werkt ook graag in de tuin 
en hij hakt graag hout voor de houtkachel. Ook hij houdt van lezen.  
 
Wat het wonen hier betreft, we vinden het buitenleven heerlijk en vinden 
onszelf bofkonten dat we in zo’n prachtige omgeving mogen wonen. Hopelijk 
leert u ons wat beter kennen nu het lente seizoen er aan komt en iedereen 
vaker buiten is. Ik ben blij dat ik me bij de schildergroep heb mogen 
aansluiten en zie er naar uit meer mensen uit ons dorp te leren kennen. 

Fenna van der Molen    

 

Grootse dingen staan hier voor de deur…. 
“Een bijzondere gebeurtenis staat hier voor de deur en wel de opname voor de plaatselijke film 
anno 1954”, zo liet destijds diegene die de films vervaardigde en de initiatiefnemers van de plaat-
selijke film in een schrijven aan de dorpsbevolking weten. 
 
Met het bekijken van een drietal korte historische films in zwart-wit beelden werd zaterdagmiddag 
19 maart op initiatief van het Historisch Archief Elsloo-Tronde het dorpsleven en daaraan gekop-
pelde activiteiten uit de jaren 1955, 1954 en 1964 in de Boerenzaal van ‘t Anker als bijzondere 
gebeurtenissen nog eens in herinnering gebracht. 
 

Levende prentenboeken met 
steeds dezelfde opbouw middels 
de karakteristieken van het dorp 
en haar inwoners en de woningen. 
Maar ook in dit geval de 
optochten met versierde wagens 
of dorpsfeest als uitgangspunt. De 
films eindigden meestal met een 
soort defilé met de verenigingen 
uit het dorp, spelen op het 
schoolplein dan wel in elkaar 
gezette dorpsspelen. Bijna 
iedereen(jong en oud en levende 
have) uit het dorp kwam wel even 
in beeld. 
 
De belangstellenden op deze 
middag waren benieuwd of men 
zelf, familie, school of verenigings-
genoten op de films terug kon 
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vinden. Ook kon men duidelijk het verschil in het dorp ontdekken en werd menigmaal de film bij het 
zien van huizen en boerderijen stil gezet om de situatie van toen beter in zich op te nemen.  
 
Bij de vertoning van deze films leidde dat stopzetten van de film om even een foto of kort filmpje 
voor het nageslacht van familie, een bekende of een herkenbare buurtgenoot te maken. Boeiend 
voor de (oud)-inwoners voor het kennen van vele personen, woningen en plekken in het dorp. Maar 
ook voor de nieuwe inwoners, werden de films stil gezet om de situatie van een kleine zeventig jaar 
geleden in zich op te nemen en hen te vertellen wat waar stond. 
 
De tweede filmmiddag van het Historisch Archief is op zaterdagmiddag 16 april, ook om 14.30 uur 
in ’t Anker in Elsloo. Dan worden de drie delen van de film van het jaar 1966 vertoond. Elsloo en 
Tronde had toen net de ruilverkaveling en streekverbetering achter de rug. 

Hendrik Betten 

Het Dr. Poolbosje in Makkinga 

Vorige maand ben ik voor de eerste keer in de vijftien jaar dat ik in Elsloo 
woon in het Dokter Poolbosje in Makkinga geweest. De onopvallende 
toegang tot het bosje ligt naast naturistencamping Kuinderloo aan de 
Middelburen, maar staat niet als zodanig aangegeven en dat is jammer  
 
Het bosje, dat alleen lopend via een pad te 
bereiken is, werd waarschijnlijk zo’n 100 jaar 
geleden op initiatief van toenmalig huisarts 
Onno Jan Pool toegankelijk gemaakt. Midden 
in het bosje ligt een fraaie ronde vijver. ‘De 

Viever’ zoals ze die in Makkinga noemen.  Rond 1950 is het bosje via 
een legaat    eigendom van Plaatselijk Belang Makkinga geworden.   
 
Dokter Onno Jan Pool woonde van 1923 tot 1930 aan de Lyclamaweg in 
‘huisartsenvilla’ Villa Nova. Een schok ging door het dorp Makkinga 
toen Dokter Pool op zaterdag 29 maart 1930 op 35-jarige leeftijd door 
een noodlottig ongeval met zijn Harley Davidson in Oldeberkoop om 
het leven kwam.  
 

Na zijn dood werd in het bosje dat in de 
volksmond toen al het dr. Pool Bosje 
heette aan de rand van de vijver een in 
halfsteens verband gemetseld bankje met een natuurstenen 
gedenkplaat geplaatst. Met dit bankje wordt de nagedachtenis aan 
dokter Pool levend gehouden. In 1969 kreeg het Dr. Poolbosje een 
opknapbeurt. Bij de heropening was o.a. Burgemeester Oosterwijk 
aanwezig.  
Het bankje is op dit moment een zogenaamd Potentieel Gemeentelijk 
Monument. Het is licht beschadigd en verdient het om gerestaureerd 
te worden. Ook het bos zelf kan wel een opknapbeurt gebruiken en 
een toegangsbord aan de Middelburen zou niet misstaan.  
Nog nooit in het dr. Pool Bosje geweest?  Pak dit voorjaar op een 
mooie dag een keer de fiets en ga zelf eens een kijkje nemen. Het is de 
moeite  waard! 

Aad Oudshoorn 

 

Drs. Marie Tiesinga geeft lezing over Maria. 
De Stichting “Vrienden van Andreas” houdt op zondagmiddag 1 mei 2022  een lezing met 
aansluitend een lunch.  
Het thema van deze middag sluit aan bij  de meimaand, die in de rooms-katholieke kerk in het teken 
staat van “Maria” . De lezing wordt verzorgd door Drs. Marie Tiesinga. Zij heeft zich verdiept in de  
geschiedenis van de persoon “Maria”.  



 

13 
 

Maria is uitverkoren. Lucas vertelt in de Bijbel  over de aankondiging van de geboorte van Jezus, hij 
vertelt over die geboorte in Bethlehem, over Jozef en over engelenzang. Verder komen we Maria 
weinig tegen in de evangeliën. Dus worden er vanaf die vroege jaren van de jonge kerk verhalen en 
legenden over haar verteld…. 
De lezing wordt gehouden in de  R.K. H. Andreas kerk in Zorgvlied en begint om 11.00 uur. Na de 
lezing zal er een kleine lunch worden genuttigd. Een ieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp is 
van harte welkom. De toegang is gratis. Voor de lunch vragen we een bijdrage van € 5,00. In 
verband met de voorbereidingen van de lunch vragen wij of u zich hier voor wilt opgeven. Dit kan 
door een mail te sturen naar: info@vriendenvanandreas.nl 
Informatie over de Stichting “Vrienden van Andreas” vindt u op de website; 
www.vriendenvanandreas.nl 
 

Et störkenust van Tronde….. 

Een artikel, vorig jaar mei, in de Nieuwe Ooststellingwerver over het feit dat een stel ooievaars op 
een treurberk in Tronde  een natuurlijk nest maakte, inspireerde schrijver-dichter in het 
Stellingwarfs Harmen Houtman uit Heerenveen tot het maken van een gedicht. Op de bladzijde van 
Stellingwarver Zaeken van de NOS werd dat gedicht met een door Hendrik Betten gemaakte foto  
geplaatst. 
Omdat een stel ooievaars niet in Tronde maar wel weer op de voersilo aan de Hoofdweg in Elsloo 
zijn neergestreken volgt hieronder het gemaakte gedicht. Toepasselijk in dit jaargetijde! 

Hendrik Betten 

Et störkenust van Tronde… 
 
Tronde dat was echt heur plak,             't Nust dat was nog lang niet klaor, 
         daor wol 't peertien zo graeg bouwen,              't koppel was nog toek an' t togen, 
niet op zoe'n groot waegenviel,            mar wodde ofkering van 
         dat was vuus te vule sjouwen.                                  de journalisten, biologen.                                     
 
Waor de Lende ooit begon, 
         dat leek heur een hiel goed plakkien, 
in die hoge birkeboom 
          stief vol blad en grune takkies. 
 
't Meitiedsweer dat hulp heur niet, 
       in weer en wiend veur anwas zorgen; 
vandaege stevig op et nust, 
       mar hoe gaot et bruden  morgen?! 
 
't Volk dat waacht'  in spanning of, 
        stokkies kwammen d'r in de kraanten, 
kiekers stroomden volop toe, 
reuring kwam van alle kaanten!                                                                                                                                                                          
                                                                                              't Wol niet langer op dat nust  
                                                                                                         't vuulde as een soort attraktie. 
                                                                                              Mar... 
                               strakkies gaon ze Tronde deur 
                                              mit een een poppe-sutelaksie... 
 
                                                                                              05/'21                                       Harmen Houtman 

about:blank
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VOETBAL IN DE DERDE KLASSE D 

In en tegen Ruinen bepaalde Trinitas eind februari wat er in de eerste helft 
gebeurde op het veld. Door doelpunten van Jesse de Weert en Jurgen Verbaarschot 

begonnen de bezoekers met 2-0 aan de tweede helft. Daarin scoorde het fortuinlijke Ruinen ook 
twee keer; 2-2. Een onnodig gelijkspel vond trainer Gregory Wismeijer toen. 
 
Op de doordeweekse donderdag de 3e maart behaalde Trinitas een simpele 3-1 zege op hekken-
sluiter Sweel. Geert de Boer en Jesse de Weert waren binnen tien minuten trefzeker. Zonder echt te 
imponeren bouwde Trinitas de voorsprong uit. In de slotfase maakte Sweel nog een eretreffer. 
 
Op zondag 6 maart was Trinitas op eigen veld in Boyl er als de kippen bij tegen opponent Oranje 
Zwart uit Wanneperveen. Met doelpunten van Roy Slager, Mark Platje en Jesse van Weert in het 
eerste kwartier was in feite de wedstrijd gespeeld. Vlak voor rust maakte Jesse nog een doelpunt en 
stond er een afgetekende 4-0 voorsprong op het scorebord. In de tweede helft werd de voor-sprong 
uitgebreid met nog twee doelpunten van Jesse en een 6-0 zege binnen gehaald. 
 
Het op de tweede plaats staande Oldeholtpade was op zondag 13  maart de tegenstander van 
Trinitas op sportpark Boyl. Na en 0-1 achterstand in de eerste minuut en een treffer van Jesse de 
Weert lagen de kansenverhoudingen op 50%. Toch liet de thuisclub zich aftroeven door de altijd 
balvaardige- en gevaarlijke Oldeholtpadespits de Vries en moesten mannen van Trinitas met 1-3 het 
onderspit delven. 
 
In en tegen Dwingeloo zat op de 20e maart op een gegeven moment de arbitrage niet mee. Een 
aantal beslissingen zorgden voor de nodige irritatie en frustratie en leidde tot twee rode kaarten 
aan Trinitas zijde. Uit voorzorg werd de wedstrijd ook nog eens vijf minuten eerder dan de volle-
dige negentig minuten afgefloten. De bezoekers stonden toen al achter met 3-0. 
 
Stand tot en met maandag 21 maart:                                                                                                                                         
HODO    12-31                                                                                                                                                                     
Oldeholtpade   13-25                                                                                                                                              
Steenwijkerwold  13-14                                                                                                                                                     
Raptim    12-20                                                                                                                                                                        
Dwingeloo   13- 19                            PROGRAMMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ruinen    13-18               3 APRIL 2022  Olyphia Noordwolde  - Trinitas                                                                                                                                                                         
Protos    12-17                             10 APRIL 2022  Trinitas  -HODO Hollandscheveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Oldemarkt   12-16                             18 APRIL 2022  Oranje Zwart W’veen  - Trinitas 
Trinintas    13-15                             24 APRIL 2022  Trinitas -Protos Coevorden                                                                                                                                                                                                               
Olyphia   13-15               1 MEI 2022   Sweel Zweeloo -Trinitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sweel    12-10                                                                                                                                                                                            
USV    12- 9                                aanvang van de alle wedstrijden: 14.00 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Oranje Zwart   12- 8                                                     
                                      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. 

https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1628782504/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M874799571/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M874799571/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1674100267/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1016832760/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M1016832760/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M254222091/programma
https://www.voetbal.nl/wedstrijd/M254222091/programma
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In Vledder was het ook nog eens prachtig weer, zodat je tussen de partijen door heerlijk in het 
zonnetje op het terras kon zitten. 
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. 

Willem Veurman. 

 

ODIS-afdeling korfbal 

 

 
KORFBAL jeugd groepje  (F- pupillen) start in de 
competitie 
Het  groepje jongeren (van +/- 6  - 7 jaar) wat al begonnen 
is met korfbal trainen gaat in het voorjaar op het veld 
beginnen in de competitie en wel als F-pupillen. Eind april 
2022 zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden. Het is 
de bedoeling dat de thuiswedstrijden op de vrijdagavond 
worden gespeeld op het sportpark Elzenhagen in Elsloo.  
 
Lijkt het jou ook leuk om met korfballen te beginnen, kom 
eens langs.   
Er wordt getraind door Gerri en Rina op de 
woensdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur op het 
sportveld in Elsloo.  Voor meer informatie kun je terecht bij 
Jan Siedsma, (tel. 06-15173154) of mail naar 
korfbal@svodiselsloo.nl 

 
 
TT-actie 
ODIS helpt ieder jaar mee met de TT-races in Assen. De 
TT-races vinden dit jaar ook weer plaats in het laatste 
weekend van juni. De wedstrijd ook dit jaar op de zondag 
worden gehouden 26 juni . Men kan onder andere helpen 
bij controle kaart tribune, kaartverkoop, of controle 
parkeren. Zelf kan men tijdens deze dag ook en glimp van 
de wedstrijden opvangen. Ook vrijdag 24 of zaterdag 25 
juni bij de trainingen kan men helpen.  Met deze actie 
verdient men geld voor de club ODIS. 
 
 

 
Wie wil er meehelpen voor ODIS ?????    
Graag opgeven bij Jan Siedsma voor 8 april (tel 06-15173154) of mail korfbal@svodiselsloo.nl   
Daarnaast is het ook mogelijk om mee te helpen op de Jack’s Racing Day  5 tm 7 aug,  Truckstar 
Festival (30- 31 jul) en Classic GP Assen (16-18 sept)   
 
 

 

 

 

mailto:korfbal@svodiselsloo.nl
mailto:korfbal@svodiselsloo.nl
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O.b.s. meester K.J. Dijkstraschool 
 

 

Nestkastjes bouwen  

Woensdag 8 maart hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 
vogelnestkastjes gemaakt o.l.v. drie medewerkers van Staatsbosbeheer. 
Na informatie te hebben ontvangen over vogels zijn de kinderen 
enthousiast aan de slag gegaan met hamers en spijkers. De nestkastjes, 
voor de koolmeesjes, moeten er voor zorgen dat er minder 
eikenprocessierupsen komen.  

 
 

Slotoptreden lessen slagwerk en ritme 
Na de Kerstvakantie zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 
gestart met lessen slagwerk en ritme, o.l.v. Anne-Symen 
Abma. De kinderen maakten tijdens de lessen kennis met 
muziek maken op trommels (emmers, djembés, 
klokkenspel en body percussie).  

Tijdens de workshops leerden de kinderen om mee te 
spelen met verschillende medleys van Disney, dj’s, series/ 
games en popliedjes. Maandag 14 maart presenteerden de 
kinderen wat ze hebben geleerd tijdens de lessen.  

Niet alleen de kinderen van groep 1 t/m 4 zaten in het 
publiek, maar ook de uitgenodigde ouders van groep 5 t/m 
8. We kunnen terugkijken op een geweldig optreden.  
  

 

 

 

Open dag 
Woensdag 23 maart organiseerden wij een open dag voor 
ouders/verzorgers. Van 10.45 tot 12.00 uur stonden onze deuren open 
om een kijkje te nemen in de klassen. De kinderen van groep 7/8 
verzorgden verschillende rondleidingen.  
Belangstellende, potentiële  ouders, kunnen voor een informatief 
gesprek en rondleiding een afspraak maken met Greetje Ensing, 
directie.mrkjdijkstraschool@comprix.nl  
 

  

about:blank
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Oekraïne 

Deze toppers wilden 
heel graag iets doen 
voor Oekraïne. Ze 
hebben lekkere 
pindarotsjes gemaakt 
en deze vol 
enthousiasme langs de 
deuren verkocht. Er is 
in totaal €200,- 
opgehaald! 
  
Namens de kinderen 
bedankt! 

Liane Ekhart  
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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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Stormschade begraafplaats 
 
De storm van de afgelopen maand heeft ook op de begraafplaats voor schade gezorgd. Er 
zijn drie graven door de storm beschadigd. Bij inspectie is gebleken dat twee van de drie 
graven nog te repareren zijn. Het derde graf is onherstelbaar beschadigd. 
 
Het gaat om de volgende 3 graven 
 
-graf A-10-08 van Martinus J. Bult overleden op 23-11-1931. Volgens de 
begraafplaatsadministratie zijn de rechten voor het graf betaald tot en met 2019. De 
schade aan de grafversiering is te repareren. De kosten worden geschat op 100,-. 
 
-graf B-07-03 van Lenze K. Baron overleden op 25-08-1949. Volgens de 
begraafplaatsadministratie zijn de rechten voor het graf betaald tot en met maart 2025. 
Het graf is onherstelbaar beschadigd. 
    
-dubbelgraf D-03-03 en D-03-04 van Egbertje M. Schurer (overlijdensdatum 18-05-1949) 
en Jacob W. Wemer (03-09-1947).  
 
De schade aan de grafversiering is te repareren. In het begraafplaatsarchief is geen info 
beschikbaar over in het verleden betaalde rechten. De kosten worden geschat op 100,-. 
De kosten voor het onderhoud van een graf komen voor rekening van de rechthebbende. 
 
Graag komen wij in contact met de rechthebbende van rechten inz. bovengenoemde 
graven of nabestaanden om afspraken te kunnen maken over de reparatie van de schade, 
het vervangen van de grafversiering en het eventuele verlengen van de periode van 
grafrust. Wie kan ons helpen aan info over de rechthebbenden inz. bovenstaande graven?   
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministrateur A. 
Oudshoorn (0561-850870) 
                                                                                                           Bestuur Stichting Het Karkehuus 

Maart 2022 
 

Oolderensoosni'js 
 
Op 8 meert kwammen 8 leden bi'jmekeer om te strieden om de vel begeerde sjoelbeker. Afke trok 
an et langst aend mit 266.punten. 
Hier onder de volledige uutslag.:  

  Groep 1   Groep 2  

1 Appie 189 Willie Be 226 

2 Willy Br 186 Pietje 223 

3 Rosa 208 Jeen 208 

4 Zwaantje 253 Afke 266 

 
Daoran veurofgaond was de kombineerde jaorvergeerdering van de jaoren 2020 en 2021. Dat gaf 
een positief saldo te zien van € 120,95.    
Veur de invulling van de beide vri'jkommende bestuursfunksies was gien animo. De vergeerdering 
was van mening, de soos mar op te heffen. Op 12 april, de slotmiddag stelt et bestuur veur de 
Oolderenoos Elsloo op te heffen. 
Volgende bi’jienkomst is op 12 april om 15,30 u. Onder leiding van Willem Veurman gaon we ‘Keten 
‘speulen. Nao afloop schoeven we veur een waarm maol an taofel.  

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

Elsloo en Tronde hebben hun historie in eigen huis. Althans wij als Historisch Archief Elsloo-Tronde 
hebben bij ’t Praothuus een aantal jaren gelden en eigen ruimte gekregen. Daar is heel veel 
materiaal veilig opgeborgen en opgeslagen van o.a. de Elsloo’se verenigingen en instanties. Ook van 
verenigingen die niet meer bestaan is archiefspul aanwezig. De kasten zitten vol met dozen, ordners 
e.d. Wij als archief willen graag de materialen verzamelen.  
 
Vandaar ook de volgende oproepen aan (oud)inwoners en mogelijk familieleden die wat 
bewaren. Wie heeft nog spullen van: 
 

- De in de gemeente Oostellingwerf bestaande vereniging “Onderlinge Hulp, welke vereni-
ging ten doel stelt, hare leden tegemoet te komen in de kosten van vervoer en verpleging 
met specialistische hulp, wanneer op advies van de behandelende geneesheer specialisti-
sche hulp met opname of behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk is 
 

- Van de Schaakclub Elsloo , die in ieder geval tussen 1949 tot het eind in 1967 bestond. In 
1950 telde de vereniging een kleine dertig leden en speelde men in de Friese Schaak Bond 
met een tiental en achttal en soms wel met drie achttallen en twee tientallen. De club-
avonden waren in cafe de Drie gemeenten (L.Hoogeveen) op Elsloo Zuid.  

 
De kalverfokclub, genaamd “ELSLOO”, werd op 29 januari 1962 te Elsloo opgericht. Het doel der 
fokclub is het bevorderen van meerdere kennis en ervaring in het fokken van uitmuntend 
productief, zo mogelijk F.R.S geregistreerd rundvee. Wie heeft nog keuringsboekjes in het bezit. 
 
De Rundveefokvereniging “Elsloo en omstreken”. Deze  werd opgericht op 25 maart 1916 en was 
gevestigd in Elsloo. “Het doel der vereeniging is door samenwerking de rundveestapel van de leden 
te verbeteren. Zij tracht dit doel te bereiken door het aanschaffen van uitmuntende fokstieren, die 
moeten ingeschreven zijn in het Fries Rundvee-Stamboek”. Op een drietal plaatsen in Elsloo en 
Tronde werden de stieren gestationeerd , waar niet meer dan zes koeien per dag mochten worden 
toegelaten. 
 
Ook werden er regelmatig, misschien wel jaarlijks fokveekeuringen gehouden. Beurtelings in ieder 
geval in de dorpen Elsloo en Makkinga, waar dan Tronde het centrale punt was waar de keuringen 
werden gehouden. Vooral vlak na de oorlog tot de jaren midden vijftig werden die keuringen een 
uithangbord voor de boeren. Zijn er keuringsboekjes onder de (oud) inwoners? 
 
En dan was er nog “het Onderling Paardenfonds Ooststellingwerf”, die in 1904 werd opgericht door 
boeren die het risico op het verlies van hun werkpaard(en) wilden verkleinen.  Wie spullen ter 
beschikking wil stellen kunnen op bovenstaand telefoonnummer reageren.                                                       

Bestuur historisch Archief Elsloo-Tronde 

 

 

about:blank
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Tiny Houses, ook in Elsloo  

Tegenwoordig zijn ze wat groter en kun je er in wonen, maar vroeger bestonden er ook al kleine 
huisjes. Je treft ze nog her en der op het platteland, ook in Elsloo. We hebben het dan over de 
stookhutten of bakhuisjes, die vooral bij oudere boerderijen te vinden zijn. 
 
De meeste zijn eind 19e, begin 20ste eeuw gebouwd toen de export van varkens, met name naar 
Engeland, een grote vlucht nam: er moest veel varkensvoer gekookt worden!  
 
De stookhutten zijn eenvoudige stenen gebouwtjes: een deur, een paar kleine raampjes, en een 
schoorsteen. Vanwege het brandgevaar lagen er pannen op het dak en stond het hok los van de 
grote boerderij.  
Binnenin was er een open schouw met, later, een kookfornuis en buiten stond het emmerrek om de 
schoongespoelde melkbussen te laten drogen. 
Behalve varkensvoer kon er natuurlijk nog meer gekookt worden: 's maandags werd er water 
verwarmd voor de was, je kon er groenten en vlees wecken en er was heet water voor de slacht van 
het varken of de schoonmaak van de stallen. 
 
Door de moderne landbouw werden varkens niet meer kleinschalig gehouden en verloren de 
bakhuisjes hun functie. Velen zijn dan ook als nutteloos bouwsel en sta-in-de-weg afgebroken. 
Maar gelukkig reageerde niet iedereen zo en zijn er nog een heleboel van deze karakteristieke 
stookhokjes bewaard gebleven. 
 
In deze rubriek zullen we enkele bijzondere Elsloose exemplaren bespreken. 
 
Bakhuis bij De Olde Duker, Hoofdweg 68 
 
Het bakhuisje naast deze oude boerderij heeft vele 
kenmerken die bij bakhuisjes horen: raampjes, 
schoorsteen, het dak bedekt met antieke Friese 
Golfjes, de waterput in de buurt en een deur pal 
tegenover de ingang van de boerderij zelf.  
 
Maar er zijn ook weer opvallende verschillen.  
De raampjes zijn relatief groot. Daardoor is er binnen 
meer licht waardoor het prettiger is om er 's zomers 
overdag te wonen: koffiedrinken, de warme hap en 
aan het einde van de dag het avondbrood. In huis 
hoefde je alleen maar te komen om te slapen; zo 
bleef de grote boerderij schoon. 
 
De schoorsteen is buiten tegen de achtergevel gebouwd, op die 
manier is er binnen meer ruimte voor een tafeltje en wat stoelen. 
Nadeel is wel dat 's winters de sneeuw door de rookgaten binnen 
in de de stookhut voor een wit winterlandschap zorgde. 
Maar de regenput met pomp naast de deur was wel weer handig. 
Zo hoefde je niet ver met volle emmers water naar het fornuis te 
sjouwen.  
De bijbehorende boerderij dateert uit 1904. Hij werd toen 
opgebouwd met de spanten van de Olde Rikkenakkers, een 
boerderij die aan de overkant van de weg achter het huidige Zuid 
2 stond.  
 
De naam Olde Duker herinnert nog aan een van de vele duikers in 
de duikersloot die het overtollige water van de oostelijke 
hogergelegen heidegronden en vennen (o.a. van De Monden) 
moest afvoeren via de Volle Riete (het grensriviertje tussen Oost- 
en Weststellingwerf) naar de Linde. 

situatie 2012 

Situatie 2022 

2012 

2022 
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Helaas verkeert dit bakhuisje momenteel in slechte staat met kapotte dakpannen en een wrakke 
deur. Vanwege een verrot kozijn is ooit één van de raampjes dichtgemetseld.  
Het zou jammer zijn als door de afbraak van dit kleine gebouwtje weer een belangrijk onderdeel van 
onze landbouwgeschiedenis zou verdwijnen. 
 

Thijs van Buuren 
(Mocht u ook een interessante stookhut hebben, meld het dan bij de redactie.) 

Een kijkje in de natuur… #3 
 
Om erachter te komen waar de mooiste plekken te vinden zijn om vogels of ander wild te 
fotograferen, ben ik veel in contact met mensen uit voornamelijk het Noorden van het land. Zo geef 
ik hun tips voor mooie plekjes of delen zij informatie met mij. Soms, als ik naar een locatie ga,  
vergeet ik daar nog wel eens om ook daadwerkelijk te genieten van hetgeen ik er tegenkom.  Als 
fotograaf wil ik daar dan simpelweg “dat ene plaatje schieten”.  
 
Heel af en toe krijg je een unieke kans. Eentje waarvan je zeker weet dat je die niet moet afslaan. 
Dat overkwam mij enkele weken terug. Ik belde buurman Dick aan (ook een vogelkenner en 
fotograaf) of hij zin had om mee te gaan. Natuurlijk ging hij mee! En zo reden wij in alle vroegte 
samen richting Apeldoorn om naar “The Kingfisher House” te gaan; het paradijs van de ijsvogel! Er 
is geen andere vogel in Nederland die zulke schitterende blauwe vleugels heeft met knaloranje 
borst als de ijsvogel. 
 
De ijsvogel 
Vorig jaar, toen we een dik pak sneeuw mochten ontvangen 
en het ‘s nachts flink vroor, hebben de ijsvogels in 
Nederland een beste knauw gekregen. Volgens informatie 
heeft zeker 35% van de ijsvogels het niet gered. Je zult nu 
misschien denken; “een ijsvogel houdt toch van ijs”? Niks is 
minder waar. Zij verafschuwen het. De vogel komt namelijk 
aan zijn voedsel door te vissen in een liefst stromende 
beekjes of visrijk stilstaand water. En je begrijpt, dat, als dat 
een tijd lang niet kan, ze van de honger omkomen. 
Natuurbeheerders en liefhebbers slaan daarom bewust 
gaten in het ijs waarvan ze weten dat het een ijsvogel 
territorium is. Op deze manier kan de vogel aan zijn voedsel blijven komen. Groot geluk is wel dat 
wanneer ijsvogels in de vroege lente eenmaal een koppeltje gevormd hebben, zij soms wel tot 3 
nesten per jaar grootbrengen. Dat compenseert het verlies bij strenge winters dan snel. 
 
De nesten van ijsvogels vinden we in zelf gegraven tunnels in steile beekoevers of tussen wortels 
van bomen aan de waterkant. In het geval van het KingFisher House gebeurt  ook in kunstmatige 
ijsvogelwanden die door natuurbeheerders zijn aangelegd.  
 
De Engelse benaming Kingfisher is heel logisch: Deze vogel kan als de beste vissen. Dit doen zij vanaf 
een tak, die boven het water hangt. Daar zit hij dan een tijdlang bewegingsloos om plotseling als het 
ware uit het niets het water in te duiken voor een lekker visje.  In tijden van liefde is de vis een 
cruciaal onderdeel van het paringsritueel en het bewijs van de mannelijke ijsvogel om te laten zien 
dat hij de verantwoordelijkheid dragen kan voor het stichten van een gezinnetje. Het mannetje 
vangt namelijk vis voor de vrouw en jongen, slaat deze hard tegen zijn zittak aan om de vangst  
vervolgens af te staan aan het vrouwtje. Net als bij mensen, gaat de liefde ook hier door de maag.  
 
Dus, mocht u nu eens ergens fietsen en een ‘blauwe flits’ voorbij zien komen met een fluitende 
roep, dan is het waarschijnlijk de prachtige ijsvogel.  
( The KingfisherHOUSE bij Apeldoorn is een kijkhut speciaal aangelgd om ijsvogels te bekijken en te 
fotograferen. Vooraf je bezoek wel reserveren: https://kingfisherhouse.reservio.com/) 
 

Tot volgende maand! Luca Spin 
Foto: Luca Spin 
 

https://kingfisherhouse.reservio.com/
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Onderweg met Sinneskyn 

 

Vrij van verleden 

Ze blijven maar komen 

zijn trouwe schimmen 

op stinkende slagvelden 

rond haarden van koudvuur 

 

wat wil hij zielsgraag 

ogen toedekken 

voor het duister breekt 

hun uitgemergelde lichamen afleggen 

met in onschuld gedrenkte doeken 

 

zodat zij eindelijk 

de dood kunnen gaan vieren 

en zijn vrede kans krijgt te ontluiken 

 

hij is het waken zo moe. 

 

Frij fan ferline 

Se bliuwe mar kommen 

syn trouwe skimen 

op stjonkende slagfjilden 

om hurden fan kâldfjoer hinne 

 

wat wol hy sielsgraach 

eagen tadekke 

foar it tsjuster brekt 

harren útmergele liven ôflizze 

mei yn ûnskûld drinze doeken 

 

dat sy einlings 

de dea fiere kinne 

en syn frede oan ‘e loft komt 

 

hy is sa wurch en ynein fan it wekjen. 

© Hiltsje Jongsma 

 

Ik hoop dat als u deze woorden leest er geen oorlog meer woedt in OekraÏne. Helaas zal ook deze 

oorlog niet stoppen bij degene die de onbeschrijflijke verschrikkingen ervan hebben moeten 

meemaken. Trauma’s zullen nog lang doorwerken in de volgende generaties.  
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Hassenspinsels uut de schriefkomputer van Kees 
Koopstra 

 
Uut de oolde deuse. 

 
Veraandering. 
 
‘Jan was zoe’n lieverd. En now ïs hi’j vot.’ 
Femmegien zit alliend in heur keuken. 
Zi’j begriept d’r niks van. Jan was vanmorgen al vot, doe zi’j de kleren an daon hadde. Zi’j is et hiele 
huus deur west. Hi’j is nargens te vienen. Zol Jan bi’j heur weggaon wezen en ok nog de hiele 
inboedel mitneumen hebben? Et huus is hielemaol leeg. D’r is alliend nog de beschuut-, koffie en 
theebusse. 
 
Buurvrouw Ans komt d’r in. Zi’j zol vanmorgen bi’j heur koffiedrinken. Zi’j zol heur zelschop holen, 
tot de aanderen weeromme kommen. Zi’j brukten heur tuunstoelen 
‘Et komt allemaol wel goed, Femmegien.’ 
’Zol hi’j d’r van deur wezen mit de jonge meid, die hier gister over de vloer was. Nee, dat kan niet 
waor wezen. Jan stapte ommes nooit buten de stringen.’ 
Zi’j zicht heur buurvrouw an. 
‘Buurvrouw wi’j weren gister 60 jaor trouwd.’ 
‘Nee Femmegien, dat was niet gister, mar gister een jaor leden.’ 
Femmegien schuddet et heufd. 
‘Wi’j hadden gister een mooi feest. Ik hebbe een schoft mit heit daanst, wat kon hi’j toch daansen.’ 
       Ans legt heur haand op de aarm van de oolde vrouw. 
’Ja, jow heit gong vroeger as een toppe over de daansvloer. Femmegien, jow weten toch wel, dat 
jow heit al 34 jaor weg is?’ 
Zi’j kikt Ans an. Zi’j schuddet et heufd.  Zi’j wet et niet meer. 
Et is intusken half twaelven. 
‘Je moe’n  een betien geduld hebben, Femmegien.’ 
 
Op dat moment giet de deur eupen en komt een vrouw van zoe’n jaor of zestig d’rin. 
‘Zi’j is et, die hier gister was.’  
‘Mem, kalm now mar, ik bin et Klaske, jow dochter. Ik was hier vanmorgen ok al. Wi’j hebben alles 
ommes inpakt. Jow zullen wel mu wezen. D’r veraandert zo vule. Jow woonden hier 61 jaor mit heit, 
drie kwat van jow leven. 
 
’ Tuut, Tuut.’ 
Een peer minuten laeter zwaait de deur eupen en stiet Jan mit een prachtig boeket in de deure. 
Femmegien heur gezicht klaort op:    
’Zie je wel, wi’j gaon naor et gemientehuus.’ 

Kees Koopstra 
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NOSTALGIE 

De aloude aanduidingen De Ryken Akkers 

Op diverse oude kaarten(o.a. op de kaart van Schotanus 1718) met komt op het zuideinde van 
Elsloo net als de naam “Suydthorn” ook de naam Ryken Akker (Ryken Acker, Rikkenakkers) voor. In 
een eerder artikel vermelden we dat in 1904 op nieuw ontgonnen grond aan de harde weg een 
boerderij werd gebouwd, genaamd “De Olde Duker”.  Deze werd gebouwd met de aangekochte en 
afgebroken behuizinge van Oude Rikkenakkers, die achter deze boerderij stond meer richting 
Zuidhorn en een optrekkende Zathe was aan het Donkerewegje, dat liep van de Buitenweg naar het 
buurtschap Rijsberkampen.                                                                                                                                                                  
In vroegere jaren (1640) kenden de zathe’s Rikkenakkers en Zuidhorn gezamenlijk maar liefst 107 
hectare grond met bos, graslanden, bouwland en vooral heide. Dat was een grond gebied nabij en 
van het latere buurtschap Zuidhorn(Donkereweg) tot aan de grens van Zorgvlied. 
  
Volgens een publieke verkoop in 1858 werd Jannes Theunis Prakken, gehuwd met Jacobje Jacobs 
Schipper koper van de boerderij op Zuidhorn met 62 hectare land. Van die boerderij lag er ook land 
aan de oostelijke kant van de pas in  1868 doorgetrokken Dorpsstraat op het zuiden van Elsloo. De 
landrijen lagen toen tot aan de provinciale grens met Drenthe bij Zorgvlied.  
 
Elsloo is van oudsher bekend als een 
landbouwdorp met veel opgaand hout. 
De landerijen en zathe’s behoorden 
hier voor eeuwen ook merendeels aan 
groote grondbezitters toe. Koper van 
“Oud Rikkenakkers” met 36 hectare 
land werd in 1858 Jacobus Fransiscus 
de Ruiter De Wildt in Zorgvlied geen 
onbekend grondbezitter. In 1870 werd 
het landgoed doorverkocht aan zijn 
plaatsgenoot, de alom bekende 
landheer Meester Lodewijk Verwer. Hij 
liet op het zuiden van Elsloo een graan 
molen bouwen, in gebruik en later 
eigendom van Roelof Toet, gehuwd 
met Jacobje Jacobs Prakken. Later ging 
de molen over in eigendom van 
Hendrik Bolding, welke de molen in 1946 sloopte. Een kleine boerderij bleef over. In 1886 stichtte 
Verwer op het de aangekochte losse land een der eerste stoomzuivelfabrieken van Friesland. De 
"Zorgvliedsche Natuurboterfabriek" in Elsloo is dan een feit op de grens van de drie gemeenten.  
 
Na het overlijden van Verwer in 1910 verkopen de nabestaanden geleidelijk de overige bezittin-gen. 
Op het gedeelte van het destijds door Verwer gekochte grondgebied op de grens met 
Weststellingwerf en Diever werden later door diverse eigenaren- grondbezitters tot 1965 ook een 
directeurswoning, zes personeelswoningen, een vrij grote boerderij, twee rentenierswoningen, café 
met boerderij en een kleiner bedrijf gesticht. Alles gebouwd na de ontginning der heide gronden, 
bossen en woeste gronden. 
 Ook een aangekochte boerderij van wedevrouw Albert Koops (nu Zuid 2-Lighthart) werd al in 1857 
door Verwer gekocht met nog eens 62 hectare land. Het huisstee werd door hem “Rikkenakkers” 
genoemd. Lang prijkte hier nog die naam op de dakgoot. 
 
In 1929, in het jaar dat de eigendommen werden verdeeld van de boerderij op Zuidhorn (eigenaar 
werd Anne Geerts Koops) en  De Olde Duker (eigenaar Jan Jan Koops Gzn.) en een nieuw gebouwde 
boerderij met landerijen van het oude zathe “Oude Rikkenakkers”(eigenaar Sent Geert Koops) werd 
aan de weg gebouwd (Nu pluimveebedrijf van den Berg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                    

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. 

 
April:       
o Za. 2e:  Clinic Tennis. 10:00-12:00. Tennisbaan. 

       
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 “Keten”  
       o.l.v. W. Veurman en daarna 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 Zo. 17e: Paasvuur: 19:30 uur aan de Riete. 
 

o Di. 26e: ETNCC: gaat naar Museum Staphorst. 
              Tijd ?? Vertrek v.a. parkeerplaats ’t Anker. 
 

o Wo.27e: Koningsdagactiviteit: zie flyer in dit blad. 
         9:30-13:00: Portingaweg. 

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

              in Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292     
 

 
Mei:  
o  Di. 17e: ETNCC: langs de bollenvelden in de regio. 

   Tijd ?? Vertrek v.a. parkeerplaats ’t Anker  
 

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

 
 

Wekelijkse vaste activiteiten: zie agenda op website. 
 

Colofon 
 
60ste jaargang, nr 663 
 
 
Redactie:  
Thijs van Buuren, Thea Groote, 
Janneke Haveman, , Gerda Slager, 
Dick Wilbrink. 
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Email: elseblattien@gmail.com 
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René Slager 
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verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
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op welke wijze dan ook.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
De door de lezer en/of abonnee aan de 
redactie/uitgever verstrekte (persoons-)gegevens 
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