
Elsloo, volop activiteit 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid Ooststellingwerf heeft afgelopen zaterdag  
21 januari een werkbezoek gebracht aan Elsloo. Achtereenvolgens bekeken we de 
uitbreiding bij De Samenwerking, Winkel Elsloo, het sportveld, de klokkenstoel en de 
graftrommels.  
 
De Samenwerking B.V. 
In november 2015 heeft de gemeenteraad, in afwijking van het bestemmingsplan, 
toestemming gegeven voor het bouwen van twee kapschuren voor De Samenwerking 
B.V. De bouw mocht doorgaan op voorwaarde van het graven van een nieuwe sloot en 
het aanplanten van bomen rondom het perceel. De PvdA-fractie wilde wel eens wat 
meer weten van dit bedrijf en eens met eigen ogen bekijken hoe de bouw van de schuren 

was uitgepakt. Vandaar het werkbezoek.  
 
We werden allerhartelijkst ontvangen door Jan Roelof 
Betten en Marcel Betten. De geschiedenis van dit, voor 
Elsloo en omgeving zo belangrijke bedrijf is ons 
enthousiast verteld. Er werken 32 mensen, 15 van hen 
wonen in Elsloo, de rest woont allemaal in de buurt. We 
hebben alle gebouwen (en machines) bekeken en zijn 
veel wijzer geworden over hoe het bedrijf tegenwoordig 
werkt. Met GPS op de tractor en drones in de lucht 
probeert men het gebruik van bijvoorbeeld kunstmest zo 
laag mogelijk te houden. Dit plaatsgericht kunstmest 
strooien is redelijk nieuw en milieuvriendelijker en 
goedkoper. Vanwege de pieken en de dalen in het werk 
heeft De Samenwerking haar werkzaamheden verbreed. 
De Samenwerking houdt zich namelijk niet alleen bezig 

met de landbouw, ze leggen ook fietspaden aan, maken milieuvriendelijke oevers 
(bijvoorbeeld aan de Boventjonger) en baggeren vijvers en watergangen. In de 
Koepelbos in Oldeberkoop zijn de mensen van de Samenwerking ook actief geweest. 
Kortom een zeer veelzijdig bedrijf waar we pagina’s vol over kunnen schrijven. De 
fractie is zeer onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Ook is de fractie vol lof over 
de nieuwbouw en de inpassing in het landschap.  
 
Winkel Elsloo 
Na de Samenwerking trekken we naar de buren, naar Winkel Elsloo. Ook hier worden 
we hartelijk ontvangen door de eigenaren Marja en Roelof Brouwer. De geschiedenis 
van Winkel Elsloo werd uit de doeken gedaan.  

 
De bouw van de winkel ging niet zonder slag of stoot en 
wijlen onze gedeputeerde Anita Andriessen heeft zelfs 
nog een rol gespeeld bij de uiteindelijke vergunning 
voor Winkel Elsloo. We hebben het uitgebreide 
assortiment voor landbouw, dier, tuin en hobby 
bekeken. Een winkel waar zeer veel te koop is voor 
iedereen in Elsloo en wijde omgeving. Tegen de 



jaarwisseling is er vuurwerk te koop en daarvoor zijn er twee speciale 
vuurwerkopslagplaatsen beschikbaar. Bij Winkel Elsloo kunt u ook terecht voor 
machinereparaties. De wensen van Winkel Elsloo worden door de fractie meegenomen 
naar het college.  
 
Sportveld 
We kunnen op weg naar de kerk en het kerkhof niet voorbij het Anker, het sportveld, de 
school en dergelijke rijden zonder even te kijken hoe het er mee staat. De tennisbaan ligt 
er dankzij een subsidie uit het Fonds Ooststellingwerf prima bij. Aan de rand van het 
sportveld zijn vrijwilligers bezig hout te verwijderen.  

 
Het ziet er allemaal prima uit. Na een gesprekje melden wij 
ons vervolgens bij … 
 
 
 
 
 

De kerk, het kerkhof en de graftrommels 
Wat fijn dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers bezig zijn in Elsloo. Dat zien we hier ook 
weer; mensen die de klok luiden, mensen die alles doen wat nodig is voor de kerk en 
mensen die de oude graftrommels restaureren.  

 
Wat zijn graftrommels? Ik citeer nu even uit het 
projectplan dat is ingediend in het kader van Fonds 
Ooststellingwerf. ‘Graftrommels zijn de meestal van zink of 
ander materiaal gemaakte trommels die met een glasplaat 
waterdicht zijn afgesloten en die door nabestaanden ter 
nagedachtenis aan een overledene op de graven worden 
geplaatst.’ Op het kerkhof in Elsloo liggen nog zeven 
graftrommels, waaronder één voor meester K.J. Dijkstra, 
voormalig hoofd der school. In Veenhuizen is een 
Graftrommelmuseum en aan het museum is een 
restauratieatelier verbonden. Het is prachtig dat deze oude 
trommels, die in de jaren 1900 – 1950 werden gemaakt, 
bewaard blijven. 
 

Na het buitengebeuren hebben we de kerk bekeken en hebben we nog genoeglijk aan de 
snert gezeten met de vrijwilligers. 
 
De fractie van de Partij van de Arbeid Ooststellingwerf 
heeft een zeer interessante, leerzame ochtend gehad en 
bedankt iedereen in Elsloo daarvoor. 
 
Fimke Hijlkema 


