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Redactieteam:
Ria van den Brink
Machteld Dijkslag
Gitta Junius
Lia Jalink

(0570) 523117
06 - 2882 6304
06 - 3014 1870
(0570) 521508

De spelregels:
 Bijdragen voor het Elshof Nieuws mei 2022,
uiterlijk 15 april naar Gitta Junius:
- bij voorkeur per e-mail: redactie@elshofnieuws.nl, voorzien
van uw naam en telefoonnummer;
- als per e-mail niet lukt, dan in de brievenbus bij Hogeweg 8 en
s.v.p. vermelden dat het voor het Elshof Nieuws is.
 Anonieme stukken worden niet geplaatst.
 De redactie is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de
ingezonden kopij.
 Klachten of vragen over de bezorging?
Bel Ria van den Brink op (0570) 523117.
 Verenigingen of clubs die in het Elshof Nieuws publiceren, zullen
we een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen.
 Tarief voor een jaar lang adverteren: 1/3e pagina € 50, halve
pagina € 75 en hele pagina € 100. Nieuwe adverteerders mogen
éénmalig gratis 2/3e pagina vullen met informatie over het
bedrijf.
 Tarieven voor eenmalige advertenties:
- hele pagina
€ 17,50
- 2/3e pagina
€ 12,50
- 1/2e pagina
€ 10,00
- 1/3e pagina
€ 7,50
- 3 regels
€ 1,50
- verloren/gevonden voorwerpen: gratis.
Bankreknr. NL81 RABO 0142 969 419
Jaargang 32, no. 4
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl

Drukwerk: DDMC Raalte
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van de redactie
Beste Elshoffers,
Half februari kregen we hét nieuws waar we met z’n allen op zaten
te wachten. De coronamaatregelen zouden worden opgeheven;
Nederland ging weer open! Wat heerlijk, mooi op tijd voor de lente
en de zomer. Eindelijk vrijheid.
En nog geen twee weken later kregen we het nieuws waar helemaal
niemand op zat te wachten… Poetin besloot Oekraïne binnen te
vallen. En zomaar ineens hadden we een oorlog op iets meer dan 15
uur rijden van de Elshof. Als ik de hartverscheurende beelden zie
van verwoeste steden en al die vluchtelingen, dan lijkt het ongemak
dat corona met zich meebracht ineens zo onbeduidend.
Tegelijkertijd benadrukt het ook hoe rijk we in Nederland zijn met
onze veiligheid en vrijheid. En hoe belangrijk het is om het goed te
hebben met elkaar, om samen een gemeenschap te vormen. Zeker
in deze periode waarin we weer teruggaan naar het ‘oude normaal’.
We kunnen weer bij elkaar op visite, naar elkaar glimlachen in de
winkel, samen komen voor sport of hobby...
En voor ons hier op de Elshof betekent dit dat alle clubs en
verenigingen in het buurthuis weer gewoon draaien. Ook worden
daar weer feestjes gepland. Zoals bijvoorbeeld de paasviering op 17
april en een buurtfeestje dat wordt georganiseerd door Plaatselijk
Belang en het Buurthuis op 14 mei. En natuurlijk komt ook ons
Feest er ook weer aan, na twee jaar wachten; het Elshoffeest op 10,
11 en 12 juni. Eindelijk kunnen weer samen komen met een biertje
(in het zonnetje) om bij te praten of nieuwe buren te leren kennen.
En onszelf gelukkig te prijzen dat we het hier goed hebben aan deze
kant van Europa.
Lees alles over deze feestplannen en meer in dit Elshof Nieuws. En
geniet van een leuke pen, een lekkere saus en alles wat je nog niet
wist over Land van Waarde.
Veel leesplezier, Gitta Junius
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De Pen

Hallo allemaal, wij zijn de familie Schimmel wonend aan de
Engeweg nr. 1. Zeven jaar geleden kwamen we hier met zijn
tweeën wonen en ondertussen zijn we met vier; Kyaran, Samuel,
Katrien en Simon. Daarnaast hebben we nog onze hond Kasper,
onze kat Meneer Beer, drie kippen zonder naam en een konijn
genaamd Molly.
Laat ik met mijzelf beginnen. Ik ben Simon en ben geboren en
opgegroeid in Terwolde. Na de basisschool ben ik de LAS gaan doen
in Twello en vervolgens de MTS in Deventer. Aangezien Katrien ging
studeren in Groningen ben ik haar gevolgd en heb daar Technische
Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool gedaan. Om m’n opleidingen
compleet te maken ben ik daarna International Management gaan
studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Samen met een vriend heb ik sinds een jaar of 4 een software
bedrijf genaamd Track32 in Ede. We richten ons op het toepassen
van Kunstmatige Intelligentie in met name land- en tuinbouw. Zo
hebben we voor een klant een nieuw software systeem gemaakt
voor een schoffelmachine met camera’s, waarbij wij de computer
geleerd hebben om het gewas (in dit geval suikerbieten) te
onderscheiden van onkruid. Het onkruid wordt vervolgens weg
geschoffeld door de machine en het gewas blijft staan. Deze
machine is net op de markt en aankomend groeiseizoen gaan de
eerste boeren hier echt mee werken. Ook maken we software om
beelden van drones in kassen te verwerken, testen we met sensoren
op cultivators en helpen we veredelaars met het gestandaardiseerd
beoordelen van hun nieuwe rassen. In mijn vrije tijd werk ik graag
in de tuin en houd ik van klussen.
Ook ik (Katrien) kom hier niet vandaan. Mijn roots liggen in Edam.
Maar omdat ik op mijn zesde verhuisde naar Markelo, en op mijn
twaalfde naar Beemte Broekland (vlakbij Apeldoorn) voel ik me
vooral verbonden met Oost-Nederland. Ik heb biologie gestudeerd
in Groningen, maar een paar weken na de start van mijn eerste
baan bij een ingenieursbureau ontdekte ik dat ik vooral een passie
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heb voor water. En dat heeft mij naar een waterschap geleid. Ik
werk inmiddels in Apeldoorn bij waterschap Vallei en Veluwe als
programmamanager waterveiligheid, waarbij ik onder andere
verantwoordelijk ben voor dijkversterkingen. Ook werk ik een deel
van mijn tijd als projectmanager aan projecten om grondstoffen uit
afvalwater te winnen en om te vormen tot waardevolle producten,
zoals bioplastics.

We voelen ons helemaal gesetteld hier op de Elshof. Samuel en
Kyaran gaan naar basisschool de Vogelaar in Raalte, maar vinden
het geen probleem om een tijdje onderweg te zijn naar school.
"Want bij ons thuis kan je tenminste voetballen in de tuin", zegt
Samuel dan. En de grote trampoline kan ook in de winter
droogstaan in de schuur, wat Kyaran heel fijn vindt. En hebben jullie
afgelopen mei dat grote springkussen in ons weiland gezien? Dat
past zeker niet in elke tuin in een woonwijk. De speeltuin van de
Elshof, die bij ons op de hoek is, zorgt voor mogelijkheden om met
de kinderen uit de buurt te spelen. Als wij aan het werk zijn gaan de
kinderen naar onze gastouder Ursela, die twee huizen verderop
woont. Alles bij de hand en heerlijk genieten van de ruimte!
Graag geven we de pen door aan onze overburen die ‘s ochtends
door de honden worden uitgelaten. Beste Annemieke en Jan Willem
Egberts, hoe bevalt het jullie op de Elshof?
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Paasgezinsdienst Buurthuis Elshof
Zondag 17 april a.s. is het eerste Paasdag en wordt er een
paasdienst gehouden in het buurthuis op de Elshof.
Na twee jaar kunnen we eindelijk weer van start gaan. Met Kerst
waren we bijna zover maar uiteindelijk ging op 19 december alles
weer op slot. We hadden voor de kinderen nog wel een mooie video
opname kunnen maken zodat de ouders het Kerstspel toch nog
konden zien.
We hebben de tradities op de Elshof gemist en hopen dat vele
bewoners op de Elshof 1ste Paasdag zullen komen.
De dienst begint om 10.00 uur en Rini van Dijkhuizen (in opleiding)
zal deze dienst voorgaan.
Inmiddels hebben enkele kinderen zich aangemeld en we hopen met
hun samen iets te gaan zingen tijdens deze dienst. Helen en Lenie
zullen ook weer aanwezig zijn en mooie liederen voor ons gaan
zingen.
Het thema voor deze dienst is: Boodschap van Hoop.
Na afloop van de dienst begint voor de kinderen het eieren zoeken
in de vlindertuin. Doe jij ook mee?
De werkgroep bestaande uit Gerrie, Johan, Marielle, Helen en Willy
rekenen op uw komst en hopen deze traditie te kunnen blijven
doorzetten.
Tot 1ste Paasdag 10.00 uur in het Buurthuis.
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Elshoffeest

Beste Elshofnaren,
Vorig jaar hebben we het Elshoffeest digitaal met jullie moeten
vieren, maar voor dit jaar hebben we goed nieuws!
Na ruim 2 jaar is het 10, 11 en 12 juni eindelijk weer zover dat we
het Elshoffeest fysiek met jullie kunnen vieren.
Achter de schermen zijn we alweer druk aan het regelen en kunnen
we niet wachten tot het weer zover is.
Dus SAVE THE DATE voor wie het nog niet op onze social media
heeft gezien.
In het volgende Elshof Nieuws zullen we ons programma bekend
maken.
Groetjes,
Elshoffeest Bestuur
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Volleybaltoernooi

Het tweede weekend van de maand juni is een belangrijk weekend.
Het Elshofse feest dendert dan weer voorbij.
En natuurlijk is er tijdens dat weekend ook weer het
volleybaltoernooi op de zaterdagmiddag. Een mooie gelegenheid om
een begin te maken met het kwijt raken van de overtollige
coronakilootjes.
In het volgende nummer komt het adres waar je je kunt opgeven.
Dus zorg dat je er bij bent, want vol is vol. Daarna gezellig op het
terras met elkaar een biertje en een patatje nuttigen en de
spectaculaire prijzen in ontvangst te nemen.
De volleybalcommissie.
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Nieuws van Plaatselijk Belang
De coronamaatregelen zijn voorbij,
althans voorlopig zijn ze voorbij.
Om dit te “vieren” hebben we gemeend om samen met het
buurthuis op 14 mei een middag voor onze buurtschap te
organiseren met een hapje en een drankje. Voor de kinderen
hebben we een springkussen georganiseerd. Binnen kunt u terecht
voor een drankje. In het Elshof Nieuws van mei komen we hier nog
een keer op terug. Daarin vermelden we dan het programma van
deze middag op 14 mei.
Plaatselijk belang heeft Bep Koekoek als vast contactpersoon bij de
gemeente Olst-Wijhe. Zij is al vele jaren het vaste aanspreekpunt
voor plaatselijk belang. Zonder haar was niet alles gelukt van
hetgeen we nu bereikt hebben. Ze is eind maart met pensioen
gegaan. Dit is gevierd in café de Slinger in Wijhe. Het dagelijks
bestuur (Henk, Inge en ondergetekende) zijn hier naartoe geweest.
Alle PB’s van onze gemeente hebben een stukje over haar gemaakt
die zijn samen gevat in een leuk naslagwerkje voor haar. Dit is aan
haar overhandigd door PB Olst tijdens het afscheid. Namens alle
buurtbewoners hebben we Bep bedankt voor haar inzet.
Begin april start de werkgroep “Akkerranden” in navolging van
“Akkerranden Broekland” met haar zaaiactie. Dit jaar hebben we 13
deelnemers met een totale oppervlakte van ruim 3000 vierkante
meter. Een mooi begin vinden we zelf. Ook dit jaar komt er weer
een nieuwe oproep in het EN met mogelijkheid tot deelname. De
geschatte kosten vallen reuze mee.
De oproep voor hulp aan de Oekraïners heeft een aantal gegadigden
opgeleverd. De gemeente wil hierbij de bewoners bedanken voor
hun hulp. Wordt zeer gewaardeerd.
Groet,
Andre Nijboer
Voorzitter PB Elshof.
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Agenda en verslagen bestuursvergaderingen PB:
PB Elshof plaatst telkens de agenda’s en verslagen van de
bestuursvergaderingen op de website www.buurtschapelshof.nl.
Wilt u reageren op een of meerdere items, dat kan. Schrijf een mail
naar info@pbelshof.nl en u krijgt een antwoord. Kijk ook op onze
website www.buurtschapelshof.nl

15

16

Over koetjes en kalfjes
Land van waarde
Al enkele jaren zijn we deelnemer aan het project LandvanWaarde.
Dit is gestart als pilot in ons gebied (Elshof/Lierderholthuis) en er
doen zo’n 30 boeren mee. De deelnemende boeren proberen een
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Dit
doen ze door agrarisch natuurbeheer toe te passen op hun bedrijf,
o.a. het planten van extra bomen, heggen, aanleggen van
kruidenrijk grasland, etc.
De bedoeling is dat de boer voor het leveren van deze zogenaamde
‘ecosysteemdiensten’ ook een beloning ontvangt. Hij is tenslotte
bereid een deel van zijn land om te zetten naar natuur en kan dan
op datzelfde land geen of veel minder ruwvoer telen voor het vee.

Op ons bedrijf houdt de deelname aan LandvanWaarde concreet in,
dat we op zo’n 7% van ons totale land agrarisch natuurbeheer
toepassen, in totaal bijna 3 hectare. We hebben bloeiende
akkerranden aangelegd rondom de mais (langs de Velnerallee), op
diverse percelen wordt minder bemest en later gemaaid en ook
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langs een aantal slootkanten worden minder of niet bemest en later
gemaaid. Hierdoor ontstaan nieuwe grassen en kruiden in het land,
waardoor ook andere en nieuwe insecten plaats krijgen. Hierdoor
hopen ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van de
biodiversiteit. Dat past mooi bij de ervenregeling, waaraan veel
inwoners van de Elshof meedoen. Zo versterken boeren en burgers
op de Elshof samen de biodiversiteit!
Het leuke is, dat bij LandvanWaarde ook vrijwilligers (van o.a.
Natuur en Milieu) de boeren helpen, met bijvoorbeeld het tellen van
vlinders, vogels en het in kaart brengen van de biodiversiteit. Meten

is weten, door deze metingen kunnen we zien of de genomen
maatregelen ook in de praktijk werken. Van die vrijwilligers leren wij
weer veel over insecten, bloemen, vlinders en vogels. De
vrijwilligers leren wat over de agrarische bedrijfsvoering en zo is het
een mooie kruisbestuiving, om in biodiversiteitstermen te blijven!
Vanuit het project LandvanWaarde ontvangen we een beloning voor
het agrarische natuurbeheer. Ook onze melkfabriek,
FrieslandCampina, wil via het Planet Proof programma biodiversiteit
versterken en daarom ontvangen we wat extra melkgeld voor o.a.
de inspanningen op het gebied van biodiversiteit (maar daarbij
spelen naast biodiversiteit ook nog veel andere zaken mee die we
op orde moeten hebben).
Door deze beide vergoedingen, kan het net uit om agrarische
natuurbeheer toe te passen en daardoor minder gewassen te
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kunnen verbouwen op ons land. Rijk worden we er niet van, maar
we vinden het erg leuk en belangrijk om een steentje bij te dragen.
Helaas zijn de mooi bloeiende akkerranden langs het maisland vanaf
de weg nauwelijks te zien. Dat geldt voor de inspanningen van heel
veel boeren op dit gebied; het is niet altijd even goed zichtbaar. Dat
is wel jammer, zeker omdat het soms lijkt alsof boeren helemaal
niet met dit soort zaken bezig zijn. Terwijl dat juist steeds meer
gebeurt!
Sterker nog, de pilot van LandvanWaarde wordt verder uitgerold
over heel Salland. En daarnaast zijn we bezig met een project om
e.e.a. meer zichtbaar te maken, daarover horen jullie binnenkort
meer!
Groeten, Gino & Karin
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BUURTHUIS ELSHOF ZOEKT NOG STEEDS VRIJWILLIGERS
Onze herhaalde oproep voor vrijwilligers heeft inmiddels al voor wat
nieuwe aanwas gezorgd, maar we zijn nog steeds dringend op
zoek naar buurtgenoten die een (klein) deel van hun vrije tijd
willen inzetten voor het buurthuis. Want als we het buurthuis open
willen houden zoals het altijd was, dan kunnen we niet zonder
nieuwe vrijwilligers!
We zoeken vooral jongeren tussen 18 en 40 jaar. Oudere jongeren
zijn natuurlijk ook welkom! En ook nieuwe buurtbewoners zijn van
harte welkom om zich aan te melden.
Het gaat om een aantal terugkerende werkzaamheden, die in
sommige gevallen maar weinig tijd kosten of maar heel weinig
voorkomen. Zoals:
Kleine klusjes
 Het vlaggen op feestdagen
 Frituurvet vervangen
 Zoutblokken in de waterontharder bijvullen
 Na activiteiten in het buurthuis een rondje
lopen om lampen, koffiezetapparaten etc.
uit te zetten
 Zalen klaarzetten voor activiteiten
Een paar uur per keer
 Podium opbouw bij voorstellingen (toneel)
 Grote schoonmaak (samen met een groep
vrijwilligers)
 Opruimen binnengekomen bestellingen
(drank en/of spullen voor in de koeling)
 Bardiensten bij activiteiten, met name
in het weekend

27 apr, 4&5 mei
2 x per seizoen
Incidenteel
Regelmatig
Zo vaak je wilt
Incidenteel
1 x per jaar
Regelmatig
Zo vaak je wilt

Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd je wilt besteden en op welke dag
je beschikbaar bent. Bij een hoop van deze klussen is het heel goed
te doen om dit samen met je partner, gezin of buren op te pakken.
Gezellig samen een feestje bestieren of om de beurt een klusje
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oppakken. En als het dan een keer niet uitkomt, kun je samen
afstemmen over wie je even kan vervangen.
Tot slot zijn we ook nog op zoek naar een bestuurslid om ons
bestuur te komen versterken.
Wie o wie komt ons helpen?
We kijken uit naar alle reacties!
Adriaan de ruiter (voorzitter)
06 5356 9047
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Succesrecepten

Beste Elshoffers,
Dit succesrecept is bij ons in de loop van de tijd van toepassing
gewisseld. Waar ik de saus eerst alleen gebruikte voor op de pasta,
is het nu meer een pizza-topping geworden. Voor beide
toepassingen is het zeer de moeite waard. Het recept komt uit de
Volkskrant, van Marcus Huibers. Het is niet moeilijk te maken, je
kunt het prima invriezen en het smaakt echt véél beter dan welke
saus-uit-een-potje-of-zakje dan ook. Proberen dus!
Ingrediënten:
4 teentjes knoflook
1 rode peper
Olijfolie
Oregano en rozemarijn (vers of gedroogd)
Scheut witte wijn
Scheut sherry
Pak gezeefde tomaten (500 g.)
1 kippenbouillonblok
Snijd de knoflook in dunne plakjes en de rode peper in dunne
ringetjes. Snij (verse) oregano en rozemarijn heel fijn. Verhit in een
(hapjes) pan een flinke plens olijfolie en fruit hierin de knoflook en
peper (laat de knoflook niet bruin worden). Doe er de kruiden bij en
vervolgens de wijn en sherry – laat dit even bruisen. Doe de
gezeefde tomaten erbij en verkruimel het bouillonblokje erboven.
Laat de saus (met een deksel erop) 15 minuten pruttelen. Proef en
breng eventueel op smaak met zout en peper (bij mij nooit nodig).
Gebruik als pizza-saus spreekt voor zich denk ik (vries dan vooral
een deel in!). Als je de saus met pasta wilt eten kook je die terwijl
de saus pruttelt. Maak er een groene
salade bij. Serveer de saus met de
pasta en salade en eventueel lekker
brood om de restjes saus mee op te
deppen. Voor de liefhebbers: er mag
ook Parmezaanse kaas over.
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Activiteitenkalender Elshof
Agendabeheer Buurthuis
Gitta Junius: 06 333 05 120 | Buurthuiselshof@gmail.com
Planning bardienst medewerkers Buurthuis
Tonny Brouwer: 06 83 77 55 58
Telefoonnummer Buurthuis - 0570-522106

Maart 2022
30
30
31
31

mrt
mrt
mrt
mrt

18.45
19.30
19.45
20.00

Kinderclub de Elshofjes
Biljarten - Sjoelen
Elshof Fit
Biljarten

April 2022
1 apr
20.00
4 apr
13.00
4 apr
19.30
6 apr
18.45
6 apr
19.30
7 apr
19.45
7 apr
20.00
11 apr
13.00
12 apr
19.45
13 apr
18.45
13 apr
19.30
14 apr
19.45
14 apr
20.00
17 apr
10.00
20 apr
18.45
20 apr
19.30
21 apr
19.45
21 apr
20.00
21 tot 23 apr
25 apr
13.00
25 apr
19.30
26 apr
19.45

Open Avond
Biljarten
Volksdansen
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten - Sjoelen
Elshof Fit
Biljarten
Biljarten
Kaarten
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten - Sjoelen
Elshof Fit
Biljarten
Paasgezinsdienst
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten - Sjoelen
Elshof Fit
Biljarten
Papiercontainer bij het buurthuis
Biljarten
Volksdansen
Kaarten
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28 apr
28 apr

19.45
20.00

Elshof Fit
Biljarten

Mei 2022
1 mei
2 mei
4 mei
4 mei
6 mei

10.00
13.00
18.45
19.30
20.00

Klootschieten
Biljarten
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten en Sjoelen
Open avond
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