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Voorwoord 

  
In de maand mei bleek dat het weer en de temperatuur de goede kant op gingen. Dat belooft wat 
voor de komende zomer. Zo her en der horen we dat dorpsbewoners al op vakantie gaan of anders 
plannen hebben om binnenkort op pad te gaan. Dit zijn mooie vooruitzichten. 
  
 

Voor de komende maand staat er weer een aantal mooie festiviteiten te 
gebeuren. Hoe dat verlopen is hopen we in het juli/augustus nummer te 
kunnen lezen. Het is zeker de moeite waard om in ieder geval een paar 
activiteiten vooraf te benoemen.   
Wat te denken van de high tea in de tuin van de kerk, de motortoertocht op 
vaderdag, de dorpsfietstocht, de schilder- en teken workshop in het 
Karkehuus – en natuurlijk niet te vergeten de verschillende gebeurtenissen 
tijdens het Vesuvius tentfeest met o.a. de buurtquiz, het optreden van 
Corrie Konings, het Bingo spektakel en niet te vergeten de muzikale 
hoogtepunten op elke avond. 
 
 

 
 
Dan nog een opmerking over de cover foto van dit juni nummer. We hebben gekozen voor de 
driesprong Noord-Hoofdweg-Peperstraat. 
 
Even wat uitleg bij de oude foto: 
Dit punt in Elsloo was destijds het verzamelpunt voor de schoolgaande jeugd die naar het 
voortgezet onderwijs in Oosterwolde ging. Een gezicht op de weg die van de Hoofdweg naar de 
Bûtenweg loopt.  Dat is nu “Noord”, een straatnaam die in 1965 tot stand is gekomen. Maar deze 
straat kent èn kende in de volksmond ook bijnamen als “Klompenbuurt” en ”Bakkerstraote”. In het 
midden van de foto de stalen richtingaanwijzer die destijds met nog een aantal andere 
richtingaanwijzers uit de oud-ijzerbak is gered. Ze zijn allemaal gerenoveerd en staan er nu nog 
steeds.                                                                                                                                                                                   
Rechts is de Peperstraat richting De Veneburen. Op de foto van begin 1947 staan drie woningen die 
in opdracht van bakker Ale van der Heide in 1935 zijn gebouwd. Vandaar de naam “Bakkerstraote”. 
Dit particuliere initiatief gebeurde op verzoek van de gemeente Ooststellingwerf.  
 
De plaatselijke politieman Remmers moest onderdak hebben, maar de gemeente had geen geld om 
hem in Elsloo te kunnen vestigen. Remmers woonde in de derde woning. De familie van der Heide 
in de eerste woning en in de middelste woning had Karst Russchen in latere jaren zestig-zeventig 
een kruidenierszaak. Eind jaren veertig begin jaren vijftig zijn de andere twee woningen aan de 
Noordkant gebouwd.  
Wanneer we de oude en de nieuwe foto vergelijken valt op dat de stalen richtingaanwijzer een 
aantal meters is verplaatst. 
 
Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier, 
Dick 
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Opgeprikt !!! 

 

Nao een zwaore operaosie en een verblief van krapan 3 weken in et UMCG bin ik wat an et 
opknappen. Dit gaot liekwels een mooi schoffien duren. Et gaot now aorig goed. 
Mit disse bedaanken wi'j iederiene veur de vule appies, mailties,  telefoonties, kaorten,bloemen en 
ere ommedaenken. Dat het oons slim goed daon. 

Groet van Kees en ok van Gerrie 

Oproep 
Beste dorpsgenoten, sinds december 2020 wonen wij in Elsloo aan de Kloosterheerd. Het bevalt ons 
hier erg goed! Nu is het zo dat wij met ons werk en twee jonge kinderen niet altijd toekomen aan 
ons huishouden. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die ons daar wekelijks een ochtend bij kan 
ondersteunen. Het gaat dan vooral om de basistaken zoals badkamer, wc’s, vloeren, keuken 
schoonmaken en af en toe de ramen (binnen) lappen. Wie zou ons daarbij willen helpen? Uiteraard 
krijg je betaald voor je werk! Neem contact op met Karin Bons 0653751793, over het algemeen na 
17 uur en in het weekend bereikbaar. 

Karin Bons 
 
Hallo allemaal.  
Ik ben verhuisd van Trambaan 22 naar Rikkingahof 522 8431 MB Oosterwolde.  
Mijn telefoon nummer blijft hetzelfde 0516441324. 

  Groeten Wiske Bos  

advertentie 

Zonder leiding geen spelweek; Vakantiespel zoekt leiding! 

Stichting Vakantiespel Ooststellingwerf is zich al druk aan het voorbereiden op de 

Vakantiespelweken in 2022. Wij zijn daarom druk op zoek naar jongeren tussen 17 en 27 jaar die 

zich een week lang willen inzetten. Dit om kinderen uit de groepen 5 t/m 8 uit de gemeente 

Ooststellingwerf een mooie Spelweek te bezorgen. Een week lang barst het van de activiteiten voor 

kinderen in de bossen van Appelscha; er worden hutten gebouwd, grote bosspelen gespeeld, 

luidkeels gezongen en naar toneel gekeken. 

De jongeren geven niet alleen leiding aan een groep kinderen in de week zelf, in het weekend 

vooraf bedenken ze met elkaar hoe de week eruit komt te zien. Een zelfbedacht thema vormt de 

rode draad van de week. Dit komt terug in een kamplied, toneel en in de verschillende spelen die 

worden gespeeld. 

Ook voor de leiding zelf wordt goed gezorgd. Er is dagelijks een gezonde driegangenmaaltijd, een 

slaapplek en ondersteuning door hoofdleiding en het bestuur van de Stichting. 

Voor elke week zijn er zo’n 25 tot 35 leiding nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht is 

en de kinderen voldoende aandacht krijgen. 

Dit jaar vinden de Vakantiespelweken voor de kinderen plaats van 18 t/m 22 juli (de leiding start 16 

juli) en 25 t/m 30 juli (de leiding start 23 juli). Leiding en kinderen kunnen zich opgeven via 

www.vakantiespel.nl. 
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Dorpsweetjes 

Als deze editie van het EB op de mat ligt, is het dorpsfeest alweer voorbij, ik hoop dat iedereen 

genoten heeft. Het programma ziet er vooraf in ieder geval geweldig uit, er is aan iedereen gedacht, 

dat maakt dit feest ook meteen bijzonder. 

Ook voor de rest van de maand is juni een heel drukke maand, overal starten de BBQ’s en 

evenementen weer op. Veel mensen blijken tijdens de pandemie een nieuw ritme te hebben 

ontwikkeld, het moet dus nu nog wat wennen aan al die actie. Misschien zijn er wel meer van 

dingen weggezakt, daarom hierbij een korte opsomming met Elser Dorpsweetjes, doe er je voordeel 

mee! 

Electrische DUO-Fiets gratis te gebruiken 

Bij Hulzinga Tweewielers staat een Duo-fiets, waarop je naast elkaar 

zit. Met hulp van het Bercoop-fonds kon deze fiets worden 

aangeschaft. Deze fiets is gratis beschikbaar voor inwoners van Elsloo 

die op deze manier wél een keer op de fiets de natuur in kunnen. Te 

reserveren bij Remco 

Activiteiten dagelijks beschikbaar op de dorpsagenda 

Op de website Elsloo-FR staat prominent de dorpsagenda. Hier vind je alle activiteiten in het dorp, 

zowel de wekelijkse vaste activiteiten van de clubs en verenigingen maar natuurlijk ook de specials, 

zoals de vaderdag-motortoertocht of een fietstocht. Één voorwaarde: je moet het programma 

natuurlijk vooraf wel bekendmaken! Op de website vind je het aanmeld formulier. 

Bello’s om ons dorp schoon te houden 

De gemeente heeft op verschillende plaatsen een aantal hondenpoepbakken 

geplaatst: Bello’s. Hier kun je de grote boodschap van je hond netjes 

achterlaten. De gemeente leegt deze Bello’s regelmatig, zo blijven ook onze 

bermen en stoepen schoon en onze parken fijne speelplekken voor onze 

kinderen 

Maatschappelijk budget beschikbaar voor verenigingen en 

maatschappelijke initiatieven 

Plaatselijk Belang beheert een lokale subsidiepot voor het organiseren van maatschappelijke 

activiteiten in Elsloo. Voorbeelden: huren van spelletjes of een spreker, het organiseren van een 

sportevenement of een gezellige middag, of een open dag voor je club. Criterium is, dat het niet 

gebruikt kan worden voor eten. Het aanvraagformulier staat op de website van Elsloo. 
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Kennismakingspakket voor nieuwe inwoners 

Nieuwe dorpsgenoten worden verwelkomd met een set met speciale 

kennismakingsaanbiedingen van bedrijven en verenigingen in Elsloo. Op 

dit moment wordt weer een nieuwe set samengesteld, bedrijven kunnen 

deelnemen voor €30 en voor clubs wordt dit bedrag gesponsord vanuit 

het maatschappelijk budget. Buurten kunnen nieuwe inwoners aanmelden 

bij Plaatselijk Belang. 

Dorps-facebook 

De nieuwtjes en leuke weetjes uit Elsloo worden gepubliceerd op onze dorps-facebookpagina (zoals 

recent hartstikke leuke foto’s van bezoek van onze schoolkinderen aan de boerderij van Jos en Rina) 

Deze facebookpagina kun je ook bekijken op de dorpswebsite. We zoeken nog iemand die onze 

dorps-facebookpagina wil helpen vullen (zie vacature in dit bericht) 

Feestcommissie 

Elsloo heeft een eigen 

feestcommissie, die jaarlijks 

meerdere activiteiten voor het 

dorp organiseert. Zo werd in 

april weer een prachtig 

Koningsdag festijn 

georganiseerd met vrijmarkt, 

suikerspinnen, schminken en 

koffie georganiseerd, waarvan 

hier een foto. Het was een zeer 

geslaagde ochtend, net als de 

puzzelcompetitie en de 

garageverkoop. 

 

Diana, Thijs, Karen, Dick en Jantien verdienen hier wel even een bijzondere vermelding voor: 

compliment van het dorp voor jullie! 

Hartelijke groet van Plaatselijk belang Elsloo en Tronde, Arno Goettsch 

VACATURE 

Ben jij goed bekend met facebook en vind je het leuk om af en toe foto’s en berichten uit 

Elsloo te maken en te plaatsen? Dan willen wij graag met jou in gesprek voor een rol als 

acebook redacteur 

Als je dit leuk lijkt of je hebt vragen over deze rol, ga naar de facebookpagina Elsloo-

Tronde Friesland en stuur een chatbericht naar onze Facebook beheerder Bertha 

Middendorp 
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De Sportwerkgroep van Elsloo 

Er bestaat in ons dorp een sportwerkgroep. Een gezamenlijk initiatief van ODIS en 
Plaatselijk Belang. Deze werkgroep houdt zich bezig met sportieve activiteiten om 
verschillende doelgroepen van ons dorp in beweging te houden of te krijgen.  
Vol enthousiastme wordt er maandelijks vergaderd en de ideeen die op tafel liggen 

voor na de zomer, daar worden wij heel blij van! Sterker nog, er komt al heel snel een 
dorpsactiviteit aan maar daarover later meer! 
 
De sportwerkgroep bestaat uit Dick, Rina, Jaqueline, Lowie, Rene en Luca waarbij eerst genoemde 
uit dit rijtje enthousiastelingen de voorzittershamer (eigenlijk een lepeltje van de koffie) hanteert.  
Onze sportwerkgroep zal tegenwoordig door het leven gaan als: 
                                                                                         “Else Sport – Fit & Vrolijk “ 
 

 

Koningsdag 2022.  LOEMPIA’s! 

Eindelijk mochten we weer. Elsloo pakte leuk uit op koningsdag en ook Hart voor Cambodja was van 
de partij. 
 
Annemarijke en Sib bevrouwden de kraam en voorzagen iedereen van een overheerlijke loempia.   
Een paar dagen eerder was al een diepvries afgeleverd die helemaal vol zat met loempia’s. Yean 
(mijn cambodjaanse halfzusje) was druk bezig geweest om alle loempia’s te “draaien”.   
Oef. Een hele diepvries vol.  Zou dat wel leegkomen?.  Maar zoals ze dat op de markt zeggen:  aan 
het eind van de markt waren we helemaal los. 
 
Lag het aan het weer?  De marktvrouwen? Of zijn ze gewoon te lekker om te laten liggen? 
In ieder geval stond de teller aan het eind van de dag en rekening houdend met alle bestellingen die 
ook nog gedaan waren,  op iets meer dan 400 euro. Een heel mooi bedrag, genoeg om een huis van 
te kunnen laten bouwen in Cambodja. Want zoveel kost het bouwen van huis daar. 
 

De afgelopen twee corona jaren hebben de activiteiten 
wat stil gelegen, zowel in Nederland maar ook in 
Cambodja.  Het toerisme was helemaal tot stilstand 
gekomen in Cambodja en dat betekent nogal wat waar 
het grootste deel van de bevolking toch zijn inkomsten 
uit het toerisme  haalt. Daarom hebben we de 
allerarmste gezinnen in de omgeving van Battambang  
voorzien van zakken rijst. De zus van Yean, Oun die in 
Cambodja woont heeft lokaal van alles geregeld voor 
ons.  
Nieuwsgierig wat we allemaal doen:  kijk op 
hartvoorcambodja.nl .  Daar zie je ook foto’s van de 
projecten die we uitgevoerd hebben. 
 
Eenmalig of geregeld een donatie doen.  Dat kan ook 
via de website. 
Ik hoop dat de loempia’s jullie goed gesmaakt hebben.  
Nabestellen kan altijd. Als we genoeg bestellingen 
hebben worden er weer nieuwe loempia’s gemaakt. 
 

Paul de Bruijn penningmeester HvC 
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Stappers van toen even terug in ’t Anker in Elsloo 

Het uitgaanspubliek dat vanaf ongeveer 1960 tot en met de jaren zeventig-tachtig van de vorige 
eeuw aan het nachtleven deelnam kon zaterdagavond 7 mei a.s. in het sfeervolle 
restaurantgedeelte van ’t Anker in Elsloo de herinneringen van toen weer ophalen. Jammer genoeg 
was de belangstelling niet groot, maar die er wel waren hebben de gezelligheid en vooral de muziek 
uit die jaren wel gewaardeerd. 
In het programma “Stappers van toen” dat door de uitbaters van ’t Anker werd georganiseerd, 
bracht  DJ Rene met het draaien van de muziek die tijd van het uitgangsleven weer helemaal terug. 

Hendrik Betten 

18e Vaderdag Toertocht Elsloo 

Zondag 19 juni organiseren we weer onze jaarlijkse 
toertocht voor motorrijders uit Elsloo. 
 
We komen bijeen om 10.00u bij fam.de Boer  
Hoofdweg 5. 
Er word u een kopje koffie/thee aangeboden 
door Marion en Mettie. 
En na de rit iets te drinken. 
 
Tot dan! 
Eise van Vondel , Theo Oenema       
 
ps.  graag met volle tank starten. 

 

Het Fonds 2022 eind juni van start 
 
De gemeente Ooststellingwerf laat weten dat “Het Fonds” ook dit 

jaar een vervolg krijgt. Er is in totaal  € 145.000 subsidie beschikbaar gesteld, waarvan       € 
50.000,- voor kleine initiatieven en € 95.000,- voor grote initiatieven. Van 27 juni tot en met 22 
juli 2022 kunnen initiatiefnemers een idee indienen. Omdat het beschikbare bedrag in 2021 niet 
volledig is gebruikt, kan in 2022 nog een ronde van het Fonds worden georganiseerd. De 
gemeenteraad besluit later dit jaar over een mogelijk vervolg van Het Fonds na 2022.  
 
Wethouder Esther Verhagen daarover: ‘We zijn blij dat we nog een ronde kunnen organiseren. De 
afgelopen jaren zijn al mooie projecten gestart. Zo zijn er initiatieven die zich inzetten voor ont-
moeting, verbinding en sociaal contact. Maar ook initiatieven met als drijfveer om mensen binnen 
en buiten de gemeente kennis te laten maken met de geschiedenis van Ooststellingwerf. Allemaal 
mooie manieren om mensen samen te brengen.’  
 
Op basis van vastgestelde criteria geeft de adviescommissie, net als voorgaande jaren, punten aan 
de ingediende ideeën van initiatiefnemers. Op basis van de ranking van de adviescommissie be-sluit 
het college van B&W vervolgens welke projecten subsidie krijgen.  
 
 
Procedure  
Van 27 juni tot en met 22 juli 2022 kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen. Dat duurt nog 
even, maar zo heeft iedereen alvast de tijd na te denken over mogelijke ideeën. Op basis van de 
evaluatie is besloten de indieningsperiode, anders dan voorgaande jaren, voor de zomervakantie te 
plannen. We hopen hiermee de timing voor initiatiefnemers te verbeteren. Op 4 en 5 juli worden 
inloopmomenten gepland. In het proces wordt waar nodig rekening gehouden met eventuele 
coronamaatregelen.  
Meer informatie is te vinden op www.ooststellingwerf.nl/fonds. 
 

about:blank
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“DIT ZIJN WIJ, OOSTSTELLINGWERVERS” 

Stichting Kunstwerf heeft een project bedacht waarbij de inwoners van Ooststellingwerf zichzelf 
kunnen portretteren met als eindresultaat een portretten-mozaïek. 

 
Dinsdag 17 mei had Elsloo de eer om 
als eerste dorp of buurt aan de beurt 
te zijn.  Benieuwd wat de bedoeling 
was, ging ik erheen. Een portret van 
mezelf maken?  Terwijl ik absoluut 
niet kan tekenen?  
Er waren zowaar tien enthousiaste 
deelnemers en ik was niet eens de 
enige man. Een portret maken is toch 
geen vrouwen-zaak? 
 
Martina van Kunstwerf gaf een korte 
uitleg wat de bedoeling was.  En we 

konden aan de slag. Er hoefde helemaal niet getekend te worden!.  Je silhouet werd afgetekend en 
daarna kon je je eigen hoofd uitsnijden. 
 
En het was de bedoeling om dat hoofd te vullen.  Dat lijkt raar en een beetje vreemd, maar 
gaandeweg kreeg iedereen in de gaten wat de bedoeling was. Je moest beeldmateriaal verzamelen, 
waarvoor stapels tijdschriften en wat afgeschreven boeken klaar lagen.  Daaruit knipte of scheurde 
wat je interessant vond voor in je hoofd, of wat betrekking had op dat wat vaak in je hoofd zat.  Het 
werd dus eigenlijk een momentopname van “in je hoofd” .  En met het verzamelde beeldmateriaal 
maakte je een compositie binnen je eigen uitgesneden hoofd. 
 

Heel apart dat in twee uur iedereen het  voor elkaar krijgt om van 
de inhoud van zijn hoofd een momentopname te maken.  Het 
resultaat was erg leuk en zeer divers, volle hoofden, redelijke lege 
hoofden, kleurrijke hoofden, gescheurd, netjes langs de lijntjes,  
sommige hoofden zeer herkenbaar, andere weer wat lastiger.  
 
Zonder vooraf wat me boven het hoofd hing, kijk ik nu terug op 
een geslaagde middag. Erg leuk om op deze wijze van je eigen 
hoofd een kunstwerkje te maken. Benieuwd naar het grote 
overzicht als men langs alle dorpen geweest is. 
 

Paul de Bruin 
 

Cultuurfonds start landelijke actie voor 
verenigingen: Cultuur in de buurt 

Vervangt jaarlijkse Anjeractie collecte 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds start een nieuwe, landelijke campagne om geld op te halen voor 
het Nederlandse verenigingsleven. Deze komt in de plaats van de jaarlijkse collecte, de 
Anjeractie, zoals die jaren achtereen door de muziekvereniging, toneelvereniging en zangver-
eniging in juni in Elsloo werd gehouden. 

Cathelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds laat desgewenst weten:  “Omdat 
amateurverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van het culturele landschap, collecteert het 
Cultuurfonds daar elk jaar voor. Tot 2019 met de jaarlijkse, fysieke huis-aan-huis-collecte de 
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Anjeractie, en de afgelopen twee coronajaren met een mobiele collecte met een QR-code. Maar het 
mobiele collecteren kostte veel tijd en mankracht en was niet rendabel, omdat de kosten niet 
opwogen tegen de opbrengsten.                                                                                                                                                  
Daarom vragen we dit jaar op een nieuwe manier aandacht voor het Nederlands verenigingsleven 
en starten we op 23 mei de landelijke campagne Cultuur in de buurt, waarin we iedereen oproepen 
geld te doneren voor amateurverenigingen in heel Nederland.” 
  
Met de campagne Cultuur in de buurt kan geld worden gedoneerd aan de clubkas van de eigen 
vereniging óf aan het culturele verenigingsleven in het hele land. Van fanfares tot vogelspotters en 
van brassbands tot zondagsschilders in het hele land: alle lokale amateurverenigingen zijn voor het 
Cultuurfonds belangrijk en kunnen meedoen. De campagne is nog tot 6 juni te zien op tv, in de 
kranten, op de radio en alle sociale kanalen. 
 
Van collectebus via collecte met QR-code naar deze landelijke campagne 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie en is daarmee de oudste 
collecte van Nederland. Ieder jaar collecteerden honderden organisaties huis-aan-huis met een 
collectebus voor hun vereniging en voor het Cultuurfonds. Door de opmars van het elektronisch 
betalen hebben mensen minder vaak contant geld in huis en is sinds twee jaar de actie mobiel 
georganiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur, maar eenmalig, veilig en anoniem 
doneren via het scannen een QR-code. Collectanten hoefden niet meer met geld over straat en elke 
QR-gift stond meteen op de rekening van Cultuurfonds, veiliger voor de collectant én makkelijker 
voor de organisatie. Maar gezien de hoge kosten van het tijdrovende mobiele collecteren is het nu 
tijd voor een volgende stap en komt er een landelijke campagne, waarbij het Cultuurfonds de hele 
opbrengst weer teruggeeft aan de deelnemende lokale organisaties, stichtingen of verenigingen. 
Kijk voor meer informatie op www.cultuurfonds.nl/cultuurindebuurt  
  
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur 
te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en 
wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Samen met schenkers en 
makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdragen van de 
VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze schenkers en donateurs. 
 

Feestcommissie Elsloo altijd actief 

De boulevard is schoongemaakt en versierd met vlaggetjes, de 
kostuums zijn uit de kast gehaald, de toverdrank als 
oranjebitter op de disk gezet en de versiering aangebracht. 
Hier en daar wappert de Nederlandse vlag aan mast of stok en 
er is een koek-en sopietent. Alles is weer in gereedheid 
gebracht voor de Koningsdag.  
En dus kunnen de bewoners van de Portingaweg de 
feestcommissie van Elsloo weer verwelkomen. Wie zou denken 
dat deze complete feestavonden organiseert heeft het mis. 
Maar wat ze organiseren kun je wel als een feestje 
beschouwen. En er gaat bij iedereen in het dorp wel een 
belletje rinkelen bij het horen, lezen en zien van de naam 
“Feestcommissie Elsloo”. Ze blijven niet onder de radar en vullen 
ook de rol van figuranten niet in. Ze geven geen donder om status 
of geld en zijn min of meer toevallig commissielid geworden. 
 
Met moeite probeert de zon door een taai wolkendek heen te wringen. Hier en daar maken mensen 
op straat een praatje. De wind is schraal. Het ruikt dan wel naar lente, maar zo voelt het nog niet. 
Op straat liggen her en der spullen voor de verkoop, er is weer loempiaverkoop en de kinderen 
kunnen aan diverse spelletjes meedoen. Koningsdag is een goed middel om mensen met elkaar in 
contact te brengen. Op deze dag straalt Elsloo gemoedelijkheid uit, de behoefte van eigenheid en 
een vriendelijke houding jegens de dorpsbewoners en mensen van buiten af. 

about:blank
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Daarom hebben wij een Feestcommissie die al meer dan 51 jaar actief is in het dorp en door het 
jaar heen tal van uiteenlopende activiteiten organiseert. 
Maar voor 1971 en eigenlijk van oudsher waren er ook commissies die schoolfeesten met versierde 
wagens en volksspelen in het dorp organiseerde. Commissies, bestaande uit veelal 
oudercommissieleden en het hoofd van de school, caféhouders en/of dorpsbewoners die bij jubilea 
een en ander op poten zetten.  
 
Na al bij de afsluitende streekverbetering en ruilverkaveling in 1966 en het bevrijdingsfeest 5 mei 
1970 betrokken zijn geweest werd in 1971 de feestcommissie Elsloo in het leven geroepen. Meer 
structuur erin vond men toen.  De heren H.J.Betten W.Koopstra, J.Hulzinga, en de dames B.Baron, 
A.van Weperen en A.de Boer waren de eerste commissieleden die in de jaren die volgden een en 
ander voor het dorp organiseerden. Toen ging het eerst ook om de optocht met versierde wagens, 
buurtversieringen en volkspelen voor de buurten van Elsloo en Tronde.                                                                                                                          
Gaandeweg werden de activiteiten aangevuld met bijvoorbeeld vliegerfeesten, dorpsquizen en 
speciale activiteiten bij jubilea of een volledig programma bij een dorpstentfeest. In 1982 nam de 
Vesuviusclub dat dorpsfeest over met de befaamde tentfeesten. 
Maar de feestcommissie bleef aan nieuwe ideeën werken en gaandeweg kwamen er andere 
inwoners in de commissie om de kar te trekken. Op de een of andere manier heeft het publiek 
immers altijd honger gehouden naar dergelijke activiteiten. De laatste jaren zijn er allerlei 
activiteiten door haar georganiseerd. Wat te denken van een stoelendans en cabaretavond en 
dansen na.  
 
En de feestcommissie heeft de behoefte om wat zij organiseren dichterbij de inwoners te brengen. 
Het gaat door de jaren heen om zoveel mogelijk initiatieven. Nieuwe verrassende activiteiten 
bedenken en laten zien doen waar anderen enthousiast van worden. Wat te denken van de 
garageverkopen, pubquiz-avonden, bingo-avonden, scrabbleavond, activiteiten rondom 
Koningsdag, puzzelkampioenschap. Activiteiten ontplooien en op het goede spoor zetten is het 
credo voor de feestcommissie, die nu uit Thijs van Buuren, Diana Kleine,Karen Japink, Dick Wilbrink 
en Jantien van Dalen bestaat. De feestcommissie blijft actief in Elsloo! 
          Hendrik Betten 

 
 

FEESTCOMMISSIE – ELSLOO 

    De Brede Feestcommissie is een commissie van de Stichting Verenigingsaccommodatie Elsloo (SVAE)    
 

De Brede Feestcommissie in deze nieuwe tijd. 
 
De Brede Feestcommissie (BFC) is een samenstelling van een groep Elsloose verenigingen die 
activiteiten voor het dorp Elsloo organiseren. Elk jaar in september komt men bijeen om een 
jaarprogramma op te stellen. 
De laatste jaren blijkt de belangstelling voor deze bijeenkomst echter steeds verder af te nemen. 
Gevolg is een jaarprogramma met veel lege plekken dat lang niet actueel is. 
 
Het fenomeen Brede Feestcommissie blijkt dus zijn langste tijd gehad te hebben. De informatie naar 
het dorp moet anders. De hoofdrol zal nu gespeeld gaan worden door de  
 

Elser Agenda. 
 
Deze Elser Agenda is van belang voor iedereen in Elsloo, en vooral voor: 
 

 Voor de Elsloose consument:  
in de Elser Agenda kun je zien wat er zoal in Elsloo te doen is. Met slogans, illustraties en 
teksten worden mensen uitgenodigd evenementen te bezoeken. 
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 Voor de Elsloose producent:  
 als hulpmiddel bij het plannen van activiteiten: Waar is nog tijd en plaats voor mijn 

activiteit?  
Van belang daarbij is dan natuurlijk te kijken of de betreffende zaal of locatie voor de te 
houden activiteit vrij is.  

 
De Elser Agenda is op twee plaatsen te vinden: 
 

• in het Else Blattien (met een actualiteit van ongeveer twee maanden) 
• op de website van Plaatselijk Belang (www.elsloo-fr.nl) met een steeds bijgewerkte 

actualiteit voor vele maanden)  
 
Voor de organisatoren van evenementen die hun activiteit op de Elser Agenda willen zetten, 
worden de spelregels als volgt: 
 

• Kijk in de Elser Agenda of jouw gewenste datum vrij is zodat je andere evenementen niet in 
de weg loopt. 

• Organiseer je een binnenevenement, neem dan contact op de zaalbeheerder.  
Als zijn agenda leeg is, kun je daar waarschijnlijk wel naar binnen.  

• Meld je activiteit bij de Elser Agenda (elseragenda@gmail.com)  
• Schrijf een wervend stukje in het Else Blattien (elseblattien@gmail.com)  

 
Voor verdere informatie kun je terecht bij: 
 Arno Goettsch  (Pl. Belang: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com )  of  
 Thea Groote   (Elser Agenda: elseragenda@gmail.com) 
 

  

http://www.elsloo-fr.nl/
mailto:Elseragenda@gmail.com
mailto:Elseblattien@gmail.com
mailto:plaatselijkbelangelsloo@gmail.com
mailto:Elseragenda@gmail.com
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                     Weer korfbal op “Elzenhagen” 

Zaterdag 20 Mei was het dan zover, de eerste korfbal thuiswedstrijd 
van onze F-jes.  Onze stoere meiden trotseerden de regen, die zeer 
welkom was, maar even niet op dat moment. 
Alle papa’s en mama’s en opa’s en oma’s stonden aan te moedigen 
van onder hun paraplu’s en dat gaf de kids vleugels. 
 
Was vorige week nog wat moeizaam met hun eerste uitwedstrijd     
( Hoe gaat dit spelletje eigenlijk??), nu deden de meiden het super, 
de aanval en de verdediging gingen nu een stuk beter. Zo zie je 
maar dat door te doen je het spel eerder door hebt dan met 
trainen.  
We hebben uiteindelijk met 4-9 verloren, maar de strafworp 
competitie, werd net als vorige keer, weer gewonnen met 1-0. 
Super gedaan. 

                                                                                                       Rina Eriks 

 

ODIS-afdeling korfbal 

 
KORFBAL jeugd groepje  (F- pupillen) van start in de competitie 
Het  groepje jongeren (van +/- 6  - 7 jaar) heeft inmiddels de eerste wedstrijden. Het was eerst 
vooral even wennen.  De eerste 2 wedstrijden werden weliswaar verloren, maar vooruitgang is er al 
zeker. Werd er in 1e wedstrijd nog maar 1x gescoord door ODIS. De 2e wedstrijd was dit al 4x.  
Daarnaast  wordt na afloop van de wedstrijden een aparte strafworp- competitie gedaan. Hierin 
waren de meiden van ODIS wel 2x de beste.   
 
Het restant van het competitie - programma ziet er als volgt uit.  
za 28-5-2022 Kinea F2 ODIS F1 09:00 De Knipe 
za 11-6-2022 Pallas '08 F1 ODIS F1 11:00 Leeuwarden 
za 18-6-2022 ODIS F1 LDODK F2 11:00 Elsloo 
za 25-6-2022 ODIS F1 Pallas '08 F1 11:00 Elsloo  

 
De thuiswedstrijden zullen nog worden geprobeerd om op de vrijdagavond te 
spelen. 
Maar dit zal via facebook worden medegedeeld.  
 
Dit ploegje zal ook nog spelen op de Lintjo-serie op hemelvaartsdag op 26 mei 
2022 
 
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 

 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
Op 1 juni is er weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van Ooststellingwerf. 
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op het sportveld van Donkerbroek. Ook 
de Mr. KJ Dijkstraschool van Elsloo doet  met een aantal teams mee.   Ter 
voorbereiding is er door ODIS een training gegeven aan de schoolgaande 
jeugd.  
 
  

about:blank
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                 Trinitas toont enorme dosis aan veerkracht en 
blijft derde klasser 

De trouwe volgers van Trinitas zijn gerust gesteld. In een spannende eindfase van deze competitie 
in de derde klasse D, waar nog niet beslist is wie er degradeert en nacompetitie gaat spelen, had 
de ploeg van de vertrekkende trainer-coach Gregory Wismeijer en sterke eindsprint en is ook 
volgend seizoen gewoon weer derde klasser. 
 
Stand tot en met maandag 23 
mei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
HODO    22-52   Trinintas                  23-
28                                                                                                                                                                                                                 
Steenwijkerwold     22-42   Oranje Zwart  22-26 
Oldeholtpade   22-41   Olyphia   22-22  
Raptim    22-35  Protos    22-21                                                                                                                                                                                                  
Oldemarkt   22-34   SV Sweel           22-20                                                                                                                                                                      
Ruinen    23-30  USV    22-19                                                  
Dwingeloo  22-28 
                                                                                                                                                    
Het zijn altijd de mooiste weken van het voetbalseizoen, de laatste weken van de 
voetbalcompetitie. In de zondag derde klasse D zijn het, ook al dat de teams dicht bij elkaar zaten, 
boeiende voetbalweken geworden. Behalve het verdelen van de prijzen bovenin, is er de intense 
voetbalbeleving in de kelder van deze klasse.  Met nog twee wedstrijdrondes te gaan vinden de 
ontknopingen en de beslissingen plaats.  
In Hollandscheveld zijn ze nog aan het bijkomen van het feestgedruis toen door HODO op 
overtuigende manier de titel in de wacht werd gesleept. Daaronder  is het stuivertje wisselen als 
het gaat om nacom-petitie voor promotie gaat.                                                                                                           
Voor de combinatieploeg Trinitas werden de afgelopen maand met vijf te spelen wedstrijden de 
druk al maar opgevoerd. Nek aan nek vechtend met andere teams uit de onderste regionen tegen 
het degradatiespook of nacompetitie.  
 
Trinitas zette, op de wedstrijd tegen Oldemarkt na, echter een goede eindreeks neer. Om te 
beginnen tegen SV Sweel op 1 mei was men niet ongelukkig, toen Mark Platje uit een scrimmage 
het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Een week later moest er alles uit de kast worden 
gehaald om in de thuiswedstrijd tegen Raptim een goed resultaat te bewerkstelligen. De 0-2 
achterstand werd de nodige risico’s weggewerkt en een vrije trap in de slotminuten zorgde voor 
een 3-2 zege.                 
Op de door de weekse donderdagavond kwam middenmoter Ruinen naar sportpark Boyl. Met veel 
inspiratie kwamen de bezoekers op een 0-2 voorsprong, waardoor Trinitas wederom een 
achterstand moest zien weg te werken. Het was Platje die de thuisclub bij de hand pakte, vier 
treffers produceerde en zijn ploeg met een 4-2 zege van het veld zag stappen. 
In de thuiswedstrijd tegen het hoger op de ranglijst staande Oldemarkt, de ploeg die volgend 
seizoen door Trinitas trainer Wismeijer wordt getraind, was Trinitas uiteindelijk niet opgewassen. In 
een doelpuntrijke wedstrijd, dat wel, trok de thuisclub na een knotsgekke wedstrijd met 4-8 aan het 
kortste eind.  
De uitwedstrijd tegen laagvlieger USV op zondag 22 mei werd gelijkgespeeld. In Nieuwleusen 
hadden de blauw-zwarten ook aan een punt genoeg om de nacompetitie te ontlopen. Het werd 
tegen de hekkensluiter 2-2. Met voor Trinitas nog een wedstrijd te gaan (uit tegen Oldeholtpade op 
zondag 5 juni) speelt men ook volgend jaar in de derde klasse. Een knappe prestatie, al was het 
spannend genoeg! 
 
Terwijl op het veld de prijzen verdeeld werden, was de club al eerder bezig met de toekomst om er 
voor te zorgen dat er een vervanger kwam voor de afzwaaiende trainer Gregory Wismeijer, die 
Trinitas al na twee seizoen gaat verlaten. Na een aantal gesprekken met gegadigden voor de functie 
trainer-coach kwam men uiteindelijk terecht bij de jonge trainer-coach Jonno van Dijk uit 
Noordwolde. Van Dijk is al vijf seizoen op rij trainer van vierde klasser Zandhuizen en ziet de 
overgang naar derde klasser Trinitas als een goede stap in zijn loopbaan als trainer. 

Hendrik Betten 
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Else Sport  -  Fit & Vrolijk 
 

  

Al eerder in deze juni versie van ’t Else Blattien is de nieuwe werkgroep 
“Else Sport  -  Fit & Vrolijk” aan jullie voorgesteld. Hieronder probeer ik 
jullie enthousiast te maken voor de door ons georganiseerde sporten van 
juli t/m december 2022. 

 
 

1. We trappen af met een eerste special: een buurt/straat- volleybaltoernooi op 
zaterdagmiddag 9 juli vanaf 13.00 uur op het sportveld. Opgave voor dit toernooi wordt 
binnenkort opgestart middels een mail aan de voorzitter van elke buurtcommissie. 
Wij hopen op een grote opkomst.  
Ook willen we dit eerste sportieve evenement in een extra leuk jasje steken. De ploeg die 
het leuks verkleed is valt in de prijzen. Tevens zal er een verloting zijn. Om het onszelf niet 
te moeilijk te maken hebben we besloten dat iedere ploeg z’n eigen 
consumpties/versnaperingen kan meenemen. 
 

2. Na de zomer gaan we door met ons eerste blok sporten: 
• Leeftijd 4-12 jaar: freerunning 
• Leeftijd 13-18 jaar: kickboksen 
• Leeftijd 18+ jaar:            kickboksen 

 
De reeds bestaande activiteit “Bootcamp” zal tijdens dit eerste blok extra in de 
belangstelling staan en gewoon doorgaan; net als de afgelopen tijd. Dit eerste blok wordt 5 
weken achter elkaar gedaan, van week 36 t/m 40, beginnend in de week van 5 september. 
   

3. De tweede special wordt gehouden op zaterdagmiddag  15 oktober.  
Op deze dag gaan we met alle belangstellenden “Klootschieten”. In de september versie 
van ’t Else Blattien zal hierover meer volgen wat betreft de opgave voor dit evenement. 
   

4. Daarna volgt ons tweede blok sporten: 
• 4-12 jaar: spelmiddag in de gymzaal of misschien wel buiten 
• 18+:  tafeltennis in de gymzaal 

 
De reeds bestaande activiteit “Mountainbike” zal tijdens dit tweede blok extra in de 
belangstelling staan en gewoon doorgaan; net als de afgelopen tijd. Ook dit tweede blok 
wordt 5 weken achter elkaar gedaan, van week 42 t/m 46, beginnend in de week van 17 
oktober. 
 

 
Hieronder volgen nog enkele praktische opmerkingen: 

➢ Op welke dag en tijd de verschillende sporten van blok 1 en 2 gehouden zullen worden, 
wordt bekend gemaakt in ’t Else Blattien van juli/augustus. 

➢ Om de kosten voor zaalhuur en/of materiaal te kunnen voldoen hebben we besloten om de 
sportactiviteiten van blok 1 en 2 op € 2,50 per keer te zetten. 

➢ In 2023 gaan we zeker door met andere sporten. Hierover later meer. 
 
Wij hopen als werkgroep jullie enthousiast te hebben gemaakt voor de aangeboden sporten. Alles is 
natuurlijk bedoeld op recreatief niveau. En ook de gezelligheid zal daarbij erg belangrijk zijn. 
 

Met sportieve groeten, mede namens de werkgroep, 
Dick 
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Toneel workshop improvisatie  

Op 13 mei 2022, organiseerde de toneelvereniging Elsloo (gesponseerd door Plaatselijk Belang) een 
improvisatieworkshop. 
 
Toen ik binnen kwam zaten er al een stuk of 4 mensen, 
later stroomden er nog wat mensen binnen. 
Uiteindelijk waren we met een leuke diverse groep van 
10 personen (man, vrouw, jong en oud). We begonnen 
met wat oefeningetjes: “vorm een duo en kiest een 
onderwerp en ben het overal mee eens” Daarna moest 
je een discussie starten en als laatst het ook weer 
goedmaken. 
 

Toen kwam het echte werkt! Je 
werd ingedeeld en kreeg een 
opdracht wat je moest spelen 
bijv. een meisje met blond 
haar, is 21 en houdt van 
voetballen is van de trap 
gevallen en ligt nu in het 
ziekenhuis. En de rest? 
Improvisatie! 
 
We gingen meerdere 
improviseren en het was erg leuk! Zowel het ernaar kijken, als het spelen 
zelf natuurlijk. De tijd vloog voorbij en we waren zo klaar. Als laatste kregen  
we een groepsopdracht doen dat was erg leuk met zijn allen. Het ging er 

over dat er een beroemd persoon kwam bij de bushalte en het was op een gegeven moment erg 
chaotisch maar wel gezellig!  
 
En dat was dan de avond erg gezellig en veel geleerd! Bedankt! 

Geschreven door Julia de Vos 

 

Recreantentoernooi in Vledder 

Op woensdag 11 mei organiseerde jeu-
de-boules-vereniging ‘Vledderboules’ 
een toernooi voor recreatiespelers. 
Vledderboules is een grote en actieve 
jeu de boules vereniging met een 
fantastische accommodatie die bestaat 
uit een eigen kantine met 
bestuurskamer en 2 grote banen op 
een hele mooie locatie met prachtige 
parkeervoorzieningen. 
   
Aan het toernooi heeft het Elser 
Boeltiem meegedaan met drie teams. 
Paul en Femia de Weyer vormden team 
één. Jannie Hof en Aafke Godrie 
vormden er ook een en Ineke en Aad 
Oudshoorn waren het derde team. In 
z’n totaliteit deden er 20 teams mee. 
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Wij waren niet het enige team uit onze Gemeente.  Ook de Klokkenboulers uit Langedijke waren 
met drie teams vertegenwoordigd.  
   
’s Ochtends werden we welkom geheten met koffie en thee en daarna werden er twee rondes 
gespeeld. Tussen de middag had de organiserende vereniging voor soep en broodjes gezorgd en 
daarna werd de derde ronde gespeeld. Wij vielen dan wel niet in de prijzen, maar waren daar niet 
echt bedroefd over zoals u op onderstaande foto wel kunt zien. Mede door het zomerse weer werd 
het een hele geslaagde dag. 
  
Wij zijn wel een beetje jaloers geworden op de fraaie accommodatie in 
Vledder. Daarmee is onze eigen jeu de boules accommodatie aan de 
Horstlaan maar een trainingsbaantje en ga je nadenken over mogelijkheden 
over andere plaatsen in het dorp.  En die zijn er natuurlijk wel.  Daarvoor 
zouden de gebruikers van het sportpark Elzenhagen een keer de koppen bij 
elkaar kunnen steken om te overleggen over de toekomst van het sportpark 
en het Elser Praothuus. Voorlopig blijft het bij wat dromen en brainstormen 
over de toekomst.   
Ontspannen wacht het Elser Boeltiem op de uitslag 

Aad Oudshoorn 

Uitstapje naar Staphorst. 

Ditmaal, om diverse redenen uitgeweken 
naar woensdag 18 mei. We gingen met 8 
dames op stap met het museum als doel. 
We zijn veel te weten gekomen over 
klederdrachten voor diverse gelegenheden. 
De rouwkleding kreeg veel aandacht. We 
zien in een filmpje hoe baby's aangekleed 
werden in meerdere lagen. Het kindje kon 
zich amper bewegen en viel tijdens de 
aankleedsessie van uitputting in slaap.  
 
 

 
Wij hebben daarna, het was prachtig weer, de inwendige 
mens verzorgd op het terras van het museum. In  het dorp 
is een bekende lapjeswinkel. Daarom splitsen we ons op.  
Sommige dames gingen naar de winkel, de anderen naar 
het Eeserveld. Daar is een ooievaarsbroedstation. Helaas 
was dat gesloten. Toch hebben we wel ooievaars in het 
veld gezien. En via een mooie binnenroute zijn we weer op 
huis aan gegaan.  

 
De volgende activiteit is op dinsdag 28 juni.  Gaat u mee ?  

Foto’s: Gerda Schuiling Tekst: Thea Bouwma 

 
 



 

22 
 

                                             

                                                 Stichting Het Karkehuus 

 

Even bijpraten. Zo zouden we deze bijdrage ook kunnen noemen, want hoewel er geen kerkdiensten 
in onze dorpskerk meer worden gehouden, gebeurt er in en om de kerk van alles. Het bestuur van 
Stichting Het Karkehuus zet zich in om kerk, klokkenstoel en begraafplaats voor ons dorp te 
behouden en daar is altijd wel iets over te melden.  
 
– Onze oproep om een financiële bijdrage.  
De in april in Elsloo verspreide oproep aan de inwoners van Elsloo om de SKH financieel te steunen 
heeft tot medio mei € 1.330,- opgebracht. Dat is een mooi bedrag en de SKH dankt alle gevers. Een 
aantal mensen hebben wij niet kunnen bereiken, omdat zij niet (meer) in Elsloo wonen, maar 
wellicht dragen zij onze organisatie een warm hart toe. Kent u iemand die ons wil steunen of wilt u 
zelf alsnog een bijdrage doen, maak dan uw bijdrage over op ons bankrekeningnummer NL08 RABO 
0362 4844 49 t.n.v. Stichting Het Karkehuus. In onze bestuursvergadering van mei hebben we een 
aantal bestemmingen de revue laten passeren en is onze keuze gevallen op de aanschaf van een 
informatiebord bij de ingang. Wordt vervolgd dus.  
  
– High Tea op 12 juni.  
Volgende week zondag 12 juni organiseert 
onze activiteitencommissie een High Tea in 
de tuin van de kerk bij de klokkenstoel. Die 
high tea begint om 15.00 uur en duurt tot 
17.00 uur. Deelname kost 15,-.  Het aantal 
deelnemers dat zich inmiddels heeft 
opgegeven, is 14. Officieel kon u zich tot 3 
juni opgeven, maar als u er niet aan 
gedacht heeft u op te geven, kunt u er altijd 
nog een telefoontje aan wagen.  (Janneke 
Haveman 06-46108292)  
 
– Nieuws over ons kerkorgel.  
Elders in dit blad is een uitgebreid artikel 
over de historie van het orgel van onze 
dorpskerk. 
 
- werkzaamheden begraafplaats.  
In het vorige Else Blattien hebben wij u geïnformeerd over de stormschade aan een drietal 
grafmonumenten. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan grafmonumenten is voor de 
rechthebbende, maar als de periode van grafrust is verstreken en niet wordt verlengd, ontstaat er 
een probleem. Dat geldt voor twee van de drie graven.  
 
Op korte termijn moet het bestuur van de SKH een besluit nemen of wij de twee stenen voor onze 
eigen rekening laten repareren of de stenen voor goed zullen laten verwijderen. Over het derde graf 
waarvan de periode van grafrust nog niet is verstreken, zijn wij inmiddels in overleg met de 
rechthebbende. Waarschijnlijk laat die de restanten van de onherstelbaar beschadigde stèle 
verwijderen.  
 
Verder zullen wij de komende maanden een aantal grafversieringen op graven waarvan de periode 
van grafrust al langere tijd is verstreken en niet is verlengd, laten verwijderen. Alleen de vaak bijna 
onleesbaar geworden grafversiering wordt dus verwijderd. Het graf wordt niet geruimd. Op de 
begraafplaats van Elsloo is nog nooit geruimd. In het mededelingenkastje bij de ingang van de 
begraafplaats hangt een lijstje met een overzicht van de betreffende graven.  

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

Bulletin juni 2022 

In het mei nummer van ’t Else Blattien lieten wij een oude foto publiceren met de vraag welk huis 
dat betrof en waarom de speciale vorm van traditie van een ooievaar in de nok van de woning en bij 
de schoorsteen iets onduidelijks.                                                                                                                     
Gelukkig kregen wij daar een mooie reactie op van oud-inwoner Harm Joustra(geboren in 1937) uit 
Oosterwolde. Hij kon het zich wel herinneren. Dat was de woning van toen Elsloo 37, dat nu als 
Noord 12 bekend staat. “Dat was naast het café van Jan Cats en de eigenaar van de woning was 
Arnold Bijlsma die getrouwd was met Geertje Woudstra.                                                                                           
De woning werd op dat moment verhuurd aan Willem Veensma(geboren in 1915) en Lammigje 
Mulder(geboren in 1912), die op  latere leeftijd op 14 november 1958 getrouwd zijn. Aan de 
schoorsteen hadden de in een jolige bui verkerende dorpsgenoten toen een wieg vastgezet”. Het 
tafereel, zo liet Joustra desgewenst weten( hij sliep achter het bovenvenster), kende in die periode 
veel nieuwgierige dorpsbewoners die het grapje, net als het “jonge”- en pas getrouwde echtpaar” 
wel konden waarderen. 

Bestuur Historisch archief Elsloo-Tronde 

100- jarig concert 

Muziekvereniging Concordia 
Zaterdagmiddag 4 juni 2022 te Elsloo, 

                                                                                                Vesuvius Tentfeest Aanvang 14.00 uur  

 

 

 

 

 

 
De voorbereidingen voor het 100 - jarig concert is in volle gang. 
We brengen een afwisselend repertoire met een touch off gold.                     
Door middel van een mooie samenwerking tussen (oud-)leden van muziekvereniging Concordia & 
leden vanuit andere verenigingen, zullen we een mooi concert ten gehore brengen.                         
  
De Vesuvius club heeft als mooie aanvulling, het initiatief genomen om ouderen woonachtig in 
regio Ooststellingwerf, uit te nodigen en te begeleiden, door middel van gratis busvervoer naar de 
Feesttent.                                                                                                                       
Een mooie actie, de lange duur van de coronamaatregelen hebben ook voor ouderen veel impact 
gehad, en dan is dit initiatief een prachtig gebaar!   
Naast ons optreden in de tent, zullen er twee volkszangers met landelijke bekendheid optreden, 
te weten; Corrie Konings en Marco de Hollander.          

Tot zaterdagmiddag 4 juni 2022 
  

mailto:habe-tee@hetnet.nl
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55-plussers kunnen lokalen activiteiten opzoeken in de app 

Dag!enDoen! 

Oosterwolde - Dag!enDoen! is dé verzamelplaats voor de activiteiten in Ooststellingwerf & 
omgeving. Dag!enDoen! is speciaal bedoeld voor de 55 plus inwoners van Ooststellingwerf die 
graag wat vaker leuke dingen willen ondernemen. Basimeh Fokkema, coördinator Dag!enDoen!: 
,,Wij van stichting Scala hopen met Dag!enDoen! bij te kunnen dragen aan het dagelijks geluk van 
de 55 plussers in de gemeente Ooststellingwerf.’’ 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via de gratis app Dag!enDoen! in de Playstore of de Applestore (iPhone), per 
e-mail dagendoen@scala-welzijn.nl of telefonisch via 06 55 00 11 54. Er kan ook een vrijwilliger 
langskomen om u te helpen met het aanmelden. De vrijwilligers helpen dan met het omgaan van de 
mobiele telefoon of tablet als u daar wat minder handig mee bent. Zij komen bij u thuis om u te 
helpen om de app zelf onder de knie te krijgen en blijven ook net zo lang tot het lukt! Heeft u zelf 
geen tablet? Via stichting Scala kunt u een tablet in bruikleen krijgen! Zo kunt u daarna zelf met één 
simpele druk op de knop zich aanmelden voor allerlei verschillende activiteiten binnen de gemeente 
Ooststellingwerf. Naast activiteiten kunt u in de app ook verschillende spelletjes vinden zoals 
patience of solitair. 
Maatjes en vervoer 
Waar nodig kunnen we u van vervoer voorzien. Dit gaat via de vrijwillige chauffeurs van 
AutoMaatje. Ook als u liever niet alleen gaat, kan er een vrijwilliger (Maatje) met u mee gaan. Soms 
kan er een bijdrage gevraagd worden voor een activiteit, bijvoorbeeld entreekosten of de kosten 
voor het eten of drinken. Voor het vervoer wordt een bijdrage gevraagd van €0.35 cent per 
kilometer vanaf het adres van de chauffeur. Mocht u na dit bericht nog vragen hebben over 
Dag!enDoen! Dan kunt u ons bereiken via de e-mail: dagendoen@scala-welzijn.nl of telefonisch via: 
06-55 00 11 54. 
 
  

mailto:dagendoen@scala-welzijn.nl
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Om te kleuren 
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Groep 5/ 6 
Mr. K.J. Dijkstraschool 

 

We gaan richting het einde van het 
schooljaar, tijd om terug te blikken!  
 

 
 
Ik ben Nikky en ik vind dit schooljaar fantastisch. Wij hebben een hele lieve, leuke juf en meester. Ik 
heb het super leuk gehad in groep 6, omdat ik veel geleerd heb. We hebben hele leuke tekeningen 
gemaakt. Ik heb hier ook veel geleerd. Ik ga juf Janique erg missen en meester Bart ook. 
 
Nikky Coenrades groep 6 
 
Ik ben Bentley en ik heb geleerd, spelling en taal. Mijn ooiste herinnering is Koningsdag. Ik vind het 
erg leuk om spelling te doen. Want het is niet lang en ik vind het niet leuk om te rekenen omdat het 
lastige keersommen zijn. Ik hou van tekenen. We gingen ook gekke bekken trekken. We vonden het 
heel grappig om te doen. 
 
Bentley van den Heuvel groep 5 
 
Ik moest heel hard lachen toen Jelmer op Fedde zijn rug ging bij geschiedenisles. Ik vond het heel 
leuk toen we bij gym een soort van rugby gingen doen., Het was minder leuk toen iemand op mij 
sprong. Ik heb in groep 6 geleerd hoe je keer onder elkaar doet. Ik vond spelling wel heel lastig. Ik 
vond het ook heel leuk toen groep 6 de spreekbeurten gingen doen. Ik vond het heel leuk maar 
lastig toen ik goocheltrucs aan de klas liet zien.  
Jesse de Vos groep 6 
 
Ik heb heel veel geleerd in groep 5 en ik heb heel veel gelachen. Ik vond sommige dingen ook wel 
moeilijk. Ik vond het in groep 5 lastig en leuk en ik moest heel hard lachen. Ik hoop dat het in groep 
6 net zo leuk is als in groep 5. 
 
Sebas Dibbets groep 5 
 
Ik heb in dit schooljaar heel veel geleerd. Ik heb breuken geleerd onder elkaar rekenen keer. En 
natuurlijk  nog veel meer. En mijn mooiste herinnering is eigenlijk heb ik heel veel leuke 
herinneringen. Eigenlijk is elke dag een mooie herinnering. Ik weet niet meer veel leuks. Koningsdag 
was heel leuk en vogelhuisje timmeren. 
 
Hanna Pan groep 6 
 
 
Ik heb geleerd, met gym leren met de ringen zwaaien en super veel met tekenen. We hebben met 
koude en warme kleuren leren tekenen. Mijn mooiste herinnering was bij het trefbal, dat ik met 
toeval de korf raakte. Ik vond het heel leuk om je haar statisch te mkane. Ik hoop volgend jaar veel 
meer te lachen. Op dit moment moet ik super hard lachen want juf viel in de gang en ik moest zo 
erg lachen dat ik ook bijna viel. 
 
Jonah Schmink groep 5 
 
Ik heb heel veel geleerd, zoals tekenen, heel mooi. We hebben met spaghetti en met marshmallows 
een toren geb ouwd. We hadden de grootste. Ik hoop dat we in groep 7 Engels gaan leren en 
breuken bij elkaaroptellen. Mijn leukste herinnering is de natuur en techniek les met ballonen.  
 
Tieme Blauw groep 6 
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Ik heb leuke dingen geleerd en proefjes en dat was heel leuk. De mooiste herinnering was toen we 
proefjes deden. Ik vond rekenen gewoon wel moeilijk, maar wel leuk. Ik denk leuke dingen ik moest 
lachen om Sebas. Ik was een keergevallen op school omdat ik struikelde. 
 
Hilbrand Landman groep 5 
 
Wij hebben geleerd dat je statische elektriciteit kan maken door een ballon over je haar heen te 
wrijven. Mijn mooiste herinnering was dat wij met spaghetti en spekjes een toren gingen maken en 
wij wonnen ook. Wat ik lastig vond, dat was rekenen. Toen moesten wij onder elkaar rekenen. Ik 
hoop in groep 7 te leren over de oorlog. Wij hebben al veel tijdvakken gehad. Ik moest ontzettend 
lachen toen juf gek deed en in de gang struikelde. 
 
Fedde Blauw groep 6 
 
Ik heb dit jaar heel hard gewerkt, bij de gym hebben we met ringen zwaaien en met bank op een 
ring er over lopen . Het slagballen was het leukst tot nu toe. Wat ik het leukst vond was knutselen 
en wat ik soms lastig vind is spelling.  
Ik hoop als het volgend jaar is, dat het hetzelfde is als nu. Waar ik heel erg om moest lachen dit jaar 
is de film Boskampi’s. 
 
Sylvie Coenrades groep 5 
 
Ik heb in groep 6 breuken geleerd. Mijn mooiste herinnering tot nu toe is dat ik met gym vier 
homeruns achter elkaar maakte. Ik vond rekenen moeilijk. Ik  hoop volgend jaar nog meer breuken 
te leren. Ik moest keihard lachten toen we een les gingen doen dat we met statische elektriciteit 
gingen maken met ballonnen want alle haren gingen omhoog.  
 
Mecx Poelder groep 6 
Ik heb rekenen, taal en spelling geleerd en aardrijkskunde in groep 5. Ik vond de mooiste 
herinnering naar de boerderij van juf. Ik vond alle lessen van juf superleuk. Ik moet altijd lachen als 
we grapjes maken in de klas. Maar ik word ook wel eens boos als ik me niet kan concentreren. 
 
Lauren Worst groep 5 
 
Ik heb geleerd gedeeld door met breuken. Mijn mooiste herinnering tot nu toe is dat ik met Mecx 
mocht proefdraaien om naar groep 5 te gaan. Ik heb heel veel zin in het schoolreisje, want ik zit bij 
Mecx in het groepje en in de auto. We blijven tot half 4. Ik wil in groep 7 of 8 graag leren over de 
slaven want ik vin dhet interessant. Ik vond mijn eerste spreekbeurt spannend en dat was lastig, 
maar ik kreeg van de positieve juf Janique een 7. 
 
Sandra Haveman groep 6.  
 
Ik heb heel veel geleerd, maar het leukste zijn de breuken of de nieuwe tekentechnieken. Ik heb 
heel veel geleerd, zoals afkortingen en nog veel meer. Ik hoop volgend jaar nog meer breuken te 
leren. Ik heb heel hard gelachen als juf een leuke grap maakte . Mijn mooiste herinnering is naar de 
boerderij van juf. 
 
Jelmer Kok groep 6 
 
Ik moest heel erg lachen toen Tieme en Fedde over Ruben vertelde. Ik vond de rekenlessen heer erg 
leuk maar ook moeilijk. Ik vond de tekenopdrachten super leuk. Ik vond het heel erg leuk in groep 
5/6 . Ik vond de gymlessen ook leuk, vooral het trefballen en het slagballen., Ik zou het in groep 7 en 
8 ook leuk vinden met slagbal en trefbal en ook de tosti-dag zou ik leuk vinden. 
 
Jayden Gorter groep 6 
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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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Het orgel in de dorpskerk van Elsloo 
 

Onze dorpskerk is gebouwd in 1914. Bij de bouw is 
achter in de kerk weliswaar een orgelgalerij gebouwd, 
maar de aanschaf van een pijporgel was waarschijnlijk 
te begrotelijk. Ene H. Schurer werd tot voorzanger 
benoemd en kreeg daarvoor 30 gulden op jaarbasis 
toegezegd. Al vrij snel na de ingebruikname van de kerk 
werd er echter een harmonium aangeschaft. In oude 
notulenboeken lezen wij dat het harmonium uiteindelijk 
525 gulden kostte. Ook de kosten van plaatsing worden 
apart genoemd. Zij bedroegen fl. 1,50.  
 
 

In 1991 wordt duidelijk dat het dan bijna 80 jaar oude harmonium gereviseerd moet worden. Op 
een gegeven moment blijft tijdens een dienst ‘één toon’ hangen, blijkt een balg lek te zijn en wordt 
houtworm geconstateerd. De kerkenraad besluit dan dat het oude harmonium moet worden 
vervangen. Er komt een “modern gesampeld elektronisch orgel”, een Gem 3 dat een krachtig 
pijporgel geluid maakt. Toenmalig organist Jannes Hartholt vindt het een duidelijke verbetering. 
Toch wordt dit orgel niet zo lang gebruikt. In 2002 speelt organist Philip Feij voor het laatst op de 
Gem 3.  
 
De Kerkenraad besluit dan tot aanschaf van een 
Johannusorgel, type Sweelinck 10. De inwoners van 
Elsloo kunnen in maart 2002 tijdens een 
inwijdingsdienst, waarin mevrouw Erica Plomp-den 
Uyl voorgaat, kennis maken met de aanwinst. Hoewel 
toenmalig organist Philip Feij opmerkt dat “elke 
zichzelf respecterende organist kiest voor een 
pijporgel boven het reproduceren van de in samples 
opgeslagen geluiden ervan” blijft het Johannesorgel 
tot de dag van vandaag in gebruik.  
 
 
 

Omdat er in onze kerk geen kerkdiensten meer worden gehouden, 
wordt het orgel nog maar zeer incidenteel bespeeld. Daarom was 
het bestuur van Stichting het Karkehuus zeer verheugd toen vorig 
jaar organist Henk Tigchelaar uit Huizen tijdens Open Monumenten 
Dag aangaf dat hij op zoek was naar de mogelijkheid om tijdens zijn 
zomerse vakanties in zijn vakantiewoning in Zorgvlied te kunnen 
oefenen op een orgel in onze regio. Henk is de vaste bespeler van 
het orgel van de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg.  
 
Inmiddels hebben wij een aantal afspraken gemaakt met organist 
Henk Tigchelaar. Het orgel is gerepareerd en volgens het 
Orgelcentrum Andante nog in prima staat en nu oefent Henk 
Ticchelaar regelmatig op het orgel in onze dorpskerk.  
 
Het bestuur van Stichting Karkehuus is op zoek naar de 
mogelijkheid om inwoners van Elsloo het geluid van het orgel te 
laten horen en zal u op de hoogte houden.  
 
Tjeerd Oenema 
Aad Oudshoorn 
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NOSTALGIE 

Woeste grond en heidevelden ten oosten van Elsloo  

In 1906 werd door het Nederlands Rijk de uitgebreide heide velden en woeste gronden ten oosten 
van Elsloo tot over de Waterseweg (Canadaweg) aangekocht. De heide- en woeste gronden, inclu-
sief de Monden waren in vroegere dagen de zogenoemde mandegronden: gemeenschappelijk be-
zit van de landeigenaren. Zij bakenden hun bezit af met behulp van rooibulten, een grensafschei-
ding van grond ter hoogte van zo’n 50 centimeter. 
 
Tot 1930 was het land langs de weg van Elsloo naar Oud Appelscha (Ni’jeweg) in handen van de 
Staatsdomeinen. In de jaren dertig kocht de toen belangrijke instelling de NV Ontginningsmaat-
schappij “De Drie Provinciën” de heide gronden aan. Het gebied de Monden bleef grotendeels in 
handen van Elsloo’se grondeigenaren. Via de toenmalige werkverschaffing kwamen arbeiders 
iedere dag met autobussen aan. De arbeid bestond uit het in cultuur brengen en aanmaken van het 
omliggende landschap o.l.v. een uitvoerder van de Nederlandse Heide Maatschappij. Een soort 
technisch toezicht op het ontginnen van de heide en woeste grond. 
 

Begin 1940 kreeg een aantal aannemers de 
opdracht barakken te bouwen. In eerste 
instantie werden ze ten behoeve van de 
Nederlandse Heidemaatschappij gebruikt 
om werklozen in werk-
verschaffingsverband in die barakken 
onder te brengen. Een jaar later  maakte 
de oorlog abrupt een einde aan de 
ontginningswerkzaamheden. In januari 
1942 werden alle Heidemijkampen onder 
beheer van de bezettingsautoriteiten 
geplaats. Vanaf maart 1942 werden voor 
een klein half jaar in  Joodse landgenoten 
o.l.v. de Nederlandse Heide maatschappij 
belast met de ontginning. 
 
 

 
Na de oorlog behoorde dit deel der gronden tot de Agrarische pachtbedrijven van de Rijksdienst 
Domeinen en is de ontginning opnieuw ter hand genomen. Een deel van de grond werd bestemd 
voor bosbouw. In  het voorjaar van 1950 kwamen een drietal Domeinboerderijen gereed en kregen 
hetzelfde aantal boerengezinnen de mogelijkheid geschapen in dit gebied een nieuw bestaan te 
vinden. Het werden hoofdzakelijk gemengde- en akkerbouwbedrijven. In latere jaren werden de 
boerderijen aan de Kloosterweg kampeerboerderijen en een mechanisatiebedrijf. Ook langs de 
Canadaweg werden twee nieuwe boerderijen gebouwd, die later ook als kampeerboerderijen c.q. 
campings werden omgebouwd. Daarvan is er nog een boerderij met wat grond over(Canada 4). 
 
Wanneer we de oorsprong van de ontginningen na de vervening nagaan, blijken deze tot stand te 
zijn gekomen door “particulieren”. Globaal kunnen we stellen dat voor 1930  het zwaartepunt van 
de ontginning lag bij J.H.Koops en Joh.van Riessen.  Niemand weet precies hoeveel hectare deze 
mannen aan  cultuurgrond bezaten. Toen werd door J.H.Koops  aan de westkant van weg Oud-
Appelscha-Wateren een boerderij gebouwd naar Canadees voorbeeld. Hij liet de heidegrond bij zijn 
boerderij ook ontginnen, ook zoals de Canadezen dat deden. In die periode kochten de ge-broeders 
Witvoet uit Oud-Appelscha in diezelfde omgeving 10 hectare grond, lieten dat ontginnen en 
begonnen daar een akkerbouwbedrijf. 

Hendrik Betten 
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Een kijkje in de natuur… #5 
 
De Jan van Gent: een prachtige watervogel die veelal op zee leeft, maar die met enige regelmaat 
met name in het najaar aan de Nederlanse kusten wordt waargenomen. Ik heb deze vogel ontmoet 
op het Duitse eiland Helgoland. Hier leven niet slechts een handjevol Jan van Genten maar we 
hebben het over een broedkolonie van meer dan 1000 dieren die hier op de cliffen broeden…. 
 
Het is 11 mei 2022. De auto start in alle vroegte (06.30uur) om samen met collega fotograaf Mark 
de Boer de autorit naar Cuxhaven te voltooien. Na een lekker ritje van drie uurtjes is het wachten 
op de boot naar Helgoland. Deze luxe boot brengt je binnen anderhalf uur naar het eiland. Een 
eiland waar je naast het spotten van de vele vogels en zeehonden ook ‘tax-free’ kan shoppen. 
Eenmaal aangekomen op Helgoland gaat de reis per voet naar ons appartement. Alles op Helgoland 
moet met de benenwagen, maar goed te doen. Daarbij, het eiland is auto vrij; je hebt geen andere 
keuze. Ons appartement keek uit over zee. Wel een romantisch idee maar is echter niet aan ons 
besteed.  
 
Eenmaal geïnstalleerd pakten we onze cameratassen en liepen we naar de cliffen van het eiland. Je 
hoort het al van ver; het geluid van vele Jan van Genten.  Boven op de cliffen zit het er ramvol met 
Jan van Genten. Een tikkie overweldigend is het zeker. Een Jan van Gent is overwegend wit met een 
oranjeachtige kruin, prachtige blauwe oogringen en een behoorlijke snavel. Is ongeveer 80cm groot 
heeft een spanwijdt van bijna 180cm.! Wel gaaf te vermelden is dat een Jan van Gent op vis ‘jaagt’. 
Hij zweeft dan over een school vissen heen en wanneer hij zijn kans ziet, knalt hij als een pijl 
omlaag, en duikt met soms wel 190 km/u het water in. Hij duikt dan grofweg 11 meter diep al zijn er 
ook Jan van Genten die zomaar tot 25 meter diep duiken en dan omhoog zwemmen. 
 
Mannetjes proberen vrouwtjes te versieren door bloemen, die ze vinden op de rotsen, mee te 
nemen in hun snavel die ze vinden op de rotsen. Bij goedkeuring (vaak na een poging of 3/4) mag 
het mannetje paren met het vrouwtje waarbij de man zijn snavel in de nek zet van het vrouwtje. 
Tikkeltje grensoverschrijdend maar goed… Als de paring is voltooid, schreeuwen ze het uit van 
blijdschap en ‘snavelen’ ze elkaar voortdurend. Daarna wordt manlief op pad gestuurd om 
nestmateriaal te verzamelen. Het zijn soms net mensen… Op de cliffen van Helgoland leven naast 
de Jan van Genten ook Alken, Zeekoeten, verschillende meeuwachtigen en meer. Het is een 
spectaculair gezicht. 
 

Het buureiland Duhne (op 6 minuten 
varen met een snel bootje) leent zich 
uitstekend om kennis te maken met 
de vele honderden kegelrobben 
(grijze zeehonden) die daar hun 
verblijf hebben. Mens en natuur gaan 
hier uitstekend hand in hand. 
 
Na twee volle dagen fotograferen 
waren we vele foto’s rijker. Intensief 
maar prachtig! 
 

Luca Spin 
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              Hassenspinsels uut de schriefkomputer van  
                                            Kees Koopstra  
Blokke trappers. 

Ik mos zo neudig fietsen leren. Alle daegen, dawwe naor schoele mossen, zak’ bi’j mien breur 
aachterop. Daor ha’k gien muuite mit. As dat veur mien breur ok zo was, daor hebbe ik him nooit 
over heurd. Of zol et zo west wezen, dat mien heit et him inpeperd hadde, Daor hebbe ik him tegen 
mi’j nooit over klaegen heuren.                                                                                                                                                 
Alle aovens perbeerde heit mi’j op de fiets in evenwicht  te holen.en toegeliek de trappers rond te 
kriegen. Dat dat niet veur mi’j makkelik was hebbe ik doe ondervunnen. En toch kwam die dag ok 
veur mi’j. Doe zee’k toch: ‘Now wi’k die rot blokken d’r ok of hebben.’ 

Kees Koopstra 

 
Spelen bij Jesse. 
 
Vorige keer heb ik me bij u voorgesteld.  Als u dit Else Blattien leest is het  “Juni 2022”.  
Op 3 juni 2022  woon ik alweer een jaar in Elsloo. 

 
De allereerste hond die ik, als acht weken oud puppie, in 
Elsloo heb ontmoet is Ivy.  Ivy is een labrador, een leuke  
dame van nu bijna vijf jaar oud.  Ivy is een werkhond van 
geboorte.  Nou ja,ze zou een werkhond worden. 
 
Ze kwam als puppie in de leer bij haar bazinnen Marian en 
Nanny. Ze moest gaan leren om mensen die blind zijn goed 
door het verkeer en het leven te leiden.  Ze was niet de 
eerste hulphond in opleiding die tijdelijk bij Marian en 
Nanny kwam wonen. Er waren er meer  voor haar geweest. 
Ze blijkt wel de meest eigenwijze te zijn.  Ze verkoos  
namelijk om vroegtijdig van school te gaan. Ze woonde in 
ELSLOO en daar wilde ze blijven. Als jonge blom  ging ze  
dus meteen met pensioen. 
 

Dat is mijn 
mazzel. 
Want wie 
woont er 
niet graag naast zo’n mooie blonde vrouw? Ivy en 
haar bazinnen wonen sinds 2018 in Elsloo. Zij wonen 
in een mooi houten huis en hebben een Bed & 
Breakfast.  Omdat  Ivy en ik naast elkaar wonen zij 
woont op de Eikenhorst 6,  spelen wij geregeld met 
elkaar.  Zij pikt mijn knuffels. Maar ik mag ook bij haar 
in haar speelgoedmand snuffelen. Omdat er in mijn 
tuin  nog een grote bult zand ligt,  hebben we daar 
veel lol.  We spelen dan “Strand liggen”. 
 
O ja,  Ik kwam eind april in Tronde twee hartstikke 
leuke blonde golden retrievers tegen? Ik ben 
vergeten naar jullie naam te vragen. Elke keer bij de 
Stobbepoele kijk ik nu naar jullie uit. Ik ben een  jong 
reutje, dus ik kijk vaak naar leuke dames. 

 
Tot later, Jesse. 
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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. 

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

 

o Za 4e:    Jubileumconcert Concordia. 
      14:00-17:30 Vesuvius feesttent. 
 

o Zo 5e:   Elser bingo spektakel. 
       15:00-17:00  Vesuvius feesttent. 
 

o Zo 12e: 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.  
 10:00: bij Fam. de Boer, Hoofdweg 5. 
 

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

 

o Zo 26e: Fietstocht Elsloo. 
              ’t Anker: start: 10:00-14:00. Einde 17:00. 
 

o Di 28e: ETNCC: Naar de Kruithof Buitenpost. 
              Vanaf ’t Anker. 
 

 
 
 

 
 

Juli: 
o Di 26e: ETNCC: gaan naar een stad. 

      Vanaf parkeerplaats achter ’t Anker. 
 

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

 

 
 

 
 

 
Wekelijkse vaste activiteiten: zie agenda op website. 

Colofon 
 
60ste jaargang, nr 665 
 
 
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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