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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 februari 2022,
uiterlijk 15 februari naar Gitta Junius:
- bij voorkeur per e-mail: redactie@elshofnieuws.nl, voorzien
van uw naam en telefoonnummer;
- als per e-mailniet lukt, dan in de brievenbus bij Hogeweg 8.
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) is € 50.
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. 2
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl

Drukwerk: DDMC Raalte
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van de redactie
Beste Elshoffers,
Ik ben gek op kou! Temperaturen ergens tussen de plus 5 en min 5
vind ik heerlijk. Voor mij geen winterdip dus. Of toch wel… Sinds
een week of twee ervaar ik ook een ‘winterdip’. En dan bedoel ik
een dip in het winterse water van de Lange Kolk. Het is allemaal
begonnen met een vrolijk plan met Karin van der Kolk in de eerste
uurtjes van dit jaar; we zouden gaan winterzwemmen! We hadden
nog geen idee hoe dit zou zijn, maar het klonk wel goed.
Nou, ik was de eerste keer behoorlijk onder de indruk van hoe koud
water van 3oC aanvoelt (ja, we hadden een badthemometer
meegenomen). Binnen een paar seconden was ik alle gevoel in mijn
huid kwijt. Langer dan een seconde of 10 heb ik het ook niet
volgehouden. En het gekke is, als je dan uit het water klimt, voelt
het niet eens meer echt koud. Terwijl het toch een graad of 5 was
en er een stevig windje stond. Mijn huid was gewoon te koud om dit
nog te voelen. Toen gauw gauw aankleden en weer naar huis. Wat
was dat een heerlijke kick!
De tweede keer wisten we beter wat ons te wachten stond. Het
water was ongeveer even koud en we konden het net weer even
wat langer volhouden. En we vinden het beiden zo leuk om te doen,
dat blijven we, één keer in de week, doen deze winter. En hopelijk
kunnen we tegen de tijd dat het maart is, wat makkelijker en wat
langer in het water blijven. En, in mijn geval, gewoon rustig
ademhalen.
Enne… als er nog meer dames op de Elshof zijn die een winterdipje
ook wel zien zitten, je bent van harte welkom om mee te gaan!
En voor iedereen die het liever warm en droog houdt, hierbij wat
leesvoer voor bij de kachel. Met nieuws van de toneelclub en over
inzameling van oud papier. Een oproep van het Buurthuis, een
lekkere winterse schotel, een uitleg over latente ruimte en een leuke
Pen. Veel leesplezier!
Dit keer een hartelijke koude groet, Gitta Junius
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De Pen

Bedankt Arnold en Marielle en de kids voor de pen. Jullie zijn
gezellige buren en we wensen jullie veel plezier op de Hagenvoorde.
Ik ben Mark ten Have. Ik ben geboren (1975) aan de hagenvoorde 3
en ik woon daar nog steeds. Samen met Romy en onze zoon Pim.
Mijn vader en mijn moeder wonen er ook, naast ons in hetzelfde
huis.
Ik ben naar de kleuterschool op de Elshof geweest. Daarna naar de
basisschool in Liederholthuis. Daarna heb ik de MAVO gedaan in
Wijhe en de MAS in Raalte.
Toen ik 14 jaar was kon mijn vader de boerderij niet meer aan
i.v.m. zijn slechte rug en toen ben ik begonnen met melken thuis op
de grupstal.
Toen ik klaar was met de MAS ben ik naast het werk thuis ook gaan
werken op het Landgoed ’t Reelaer. Waar ik nu al 26 jaar werkzaam
ben.
Verder werk ik nog bij Roots als agrarisch medewerker bij boeren in
de buurt. Samen met Romy vervang ik ook wel eens boeren die op
vakantie gaan.
Na enkele jaren met mijn ouders in een maatschap te hebben
gezeten, heb ik in 2013 de boerderij overgenomen. Ik melk nu zo’n
30 koeien en heb 6 jaar geleden een nieuwe stal gebouwd voor de
melkkoeien. Velen dachten dat het “kleine boertje” wel zou stoppen
maar tot op de dag van vandaag boer ik er nog steeds met veel
plezier.
Verder zit ik nog op de schietvereniging S.V. de Treffers in Heino.
Voor wie Romy niet kent, ze heeft al een keer eerder de pen gehad
maar hier een klein stukje over haar.
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Ik ben Romy en geboren (1985) in Dordrecht. Na mijn veehouderijopleiding ben ik naar Nieuw zeeland verhuisd om daar 3 jaar op
melkveebedrijven te werken. In de tussentijd kwam ik in 2009 Mark
tegen op internet via een dating site en toen besloten om weer naar
terug naar Nederland te gaan.
Momenteel werk ik bij twee boeren via Roots en doe daar de avond
melking en overdag ben ik thuis bij Pim en de koeien. Mijn hobby is
lekker bezig in m’n moestuin en lekker koken en bakken.
Ik geef de pen door aan Jeroen en Patricia & Dirk.
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Nieuws van Toneelclub Elshof
Beste Elshoffers,
Gezien de huidige stand van zaken rondom corona en de daarbij
behorende maatregelen, hebben we helaas moeten besluiten om
voor dit seizoen te stoppen met toneel.
We hopen dat we dit najaar de draad weer op kunnen pakken, we
houden jullie daar natuurlijk van op de hoogte.
Toneelclub Elshof
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Oud papier Elshof

De afgelopen periode is door het Plaatselijk Belang contact gezocht
met de gemeente en GIOW (Gemeentelijke Inzamelaars Olst Wijhe)
voor de oud papier inzameling op en rond de Elshof. Ons contract
liep af op 31 december 2021.
Na een constructief gesprek hebben we gezamenlijk besloten ook
voor dit jaar de oud papier inzameling op de huidige methode door
te zetten!
De gehele opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de
sociale activiteiten in de buurt.
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OPROEP VRIJWILLIGERS BUURTHUIS ELSHOF
Het buurthuis is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Als buurthuis hebben we al een groot aantal vrijwilligers die allerlei
taken uitvoeren om alles op rolletjes te laten verlopen.
Wij zoeken nu vrijwilligers die ons willen ondersteunen met agenda
planning en reservering van zalen en catering opdrachten en ook
voorraad beheer. Daarnaast is er ook een taak om het
schoonmaakrooster af te stemmen met onze schoonmaaksters.
Dit is jaren gedaan door Anton en Minie Kleinwoolthuis waarvoor
natuurlijk onze dank. Voor hun is nu het moment om een stap terug
te doen en anderen de kans te geven om hun bijdrage te leveren
aan ons prachtige buurthuis. Als je beziet wat ze allemaal regelden
is dat best veel en dat zomaar allemaal overnemen is best veel
gevraagd.
We hebben gelukkig een zogenaamd maandag ochtend team waar
je dan deel vanuit gaat maken en worden onder het genot van een
bakje koffie alle komende activiteiten besproken en verdeeld.
Kun je daar niet bij aanwezig zijn is dat natuurlijk geen probleem,
en wordt in overleg een oplossing gevonden.
Ook zoeken we aanvulling voor bar vrijwilligers om bardiensten te
draaien bij activiteiten.
Hoe meer mensen zich aanbieden hoe makkelijker het voor ons is
om alles top voor elkaar te hebben. Dus ook als je maar beperkt tijd
hebt, meld je aan en gaan we in overleg wat je zou kunnen en
willen doen.
Heb je interesse loop op maandag ochtend rond 09:30 uur even
binnen en informeer je. Natuurlijk kun je ook contact op nemen met
de bestuursleden.
Namens het bestuur stichting buurthuis Elshof,
Adriaan de ruiter (voorzitter) 06 5356 9047
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Succesrecepten

Beste Elshoffers,
Ik hoop dat jullie ondanks alle gedoe toch leuke feestdagen gehad
hebben dit jaar. Met ongetwijfeld net íets te veel eten en drinken,
maar ja, het was feest. Nu we in januari zijn aangekomen is het
toch echt tijd om weer gezond te gaan eten. Dat betekent wat mij
betreft: groenten en vezels. Daarom deze maand een recept voor
‘comfort food’ (makkelijk en lekker eten voor koude donkere
avonden) maar dan een stukje gezonder.
Macaroni met kaas uit de oven, maar mét broccoli. En dat is
helemaal geen straf: het is heerlijk. Broccoli is al jaren Neerlands’
favoriete groente, en het mooie is: alles zit er in! Vrijwel alle
vitaminen en mineralen die een mens nodig heeft zitten in broccoli.
En je kunt er zoveel kanten mee op dat het makkelijk elke week op
tafel kan komen. Dit recept komt uit de Allerhande en is echt een
winterfavoriet bij ons.
Smakelijk!
Voor 4 personen:
 350 g volkoren pasta (écht doe nou volkoren; het is net zo lekker
en veeeel gezonder!)
 800 g broccoli (2 grote of 3 kleine stronken)
 125 g gerookte spekreepjes
 50 g ongezouten roomboter
 50 g tarwebloem
 500 ml halfvolle melk
 125 g geraspte kaas
Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de macaroni volgens de
aanwijzingen op de verpakking in een grote pan met ruim water.
Snijd de broccoli in roosjes en de stelen in plakjes. Doe de broccoli
de laatste 4 minuten van de kooktijd van de pasta erbij in het
kookwater (beter voor de planeet, en voor de gasrekening). Giet
pasta en groente af.
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Bak intussen het spek uit in een koekenpan. Smelt de boter in een
pan met dikke bodem. Voeg de bloem in 1 keer toe en bak al
roerend 1 min. zachtjes. Schenk de melk al roerend scheutje voor
scheutje erbij en roer tot een gladde saus, klop eventueel de
klontjes eruit met de garde. Voeg de helft van de kaas toe en laat
even op laag vuur in de saus smelten. Als je dat lekker vind kun je
wat peper door de saus malen, zout is niet nodig.
Schep de kaassaus en het spek door de pasta en broccoli. Schep in
een ovenschaal, bestrooi met de rest van de kaas. Laat de mac 'n
cheese in de oven in ca. 10 min. goudbruin kleuren.
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Over koetjes en kalfjes
Latente ruimte en boze boeren
Iemand vroeg mij laatst waarom de boeren zo boos zijn en nog
steeds regelmatig demonstreren. Hij begreep vooral de boosheid om
het mogelijk innemen van de latente ruimte van boeren op
vergunningen niet. Best een ingewikkeld verhaal, wat ik met een
voorbeeld toch ga proberen uit te leggen.
Latente ruimte, is ruimte in de vergunning die je (nog) niet
gebruikt. Stel je hebt een vergunning voor 100 melkkoeien, maar je
hebt er maar 80 in de stal. Dan heb je latente ruimte voor 20
koeien. In de stikstofcrisis blijkt deze latente ruimte ineens een heet
hangijzer. De overheid wil deze ruimte ‘innemen’, om weer
ontwikkelruimte in andere sectoren mogelijk te maken, zoals
luchtvaart, woning- en wegenbouw. Ik ga aan de hand van een
voorbeeld proberen uit te leggen, waarom dit voor de boeren zo’n
pijn doet.
Stel je koopt een huis. Voor €50.000 extra kun je ook de schuur die
naast het huis staat kopen. Je hebt deze ruimte niet direct nodig,
maar je hebt plannen om samen met je dochter een
kinderdagverblijf aan huis te starten. Je dochter is hiervoor nog in
opleiding, maar haar opleiding is over 2 jaar afgerond. Je koopt de
schuur, voor €25.000 extra kun je deze verbouwen tot
kinderdagverblijf. Dat kan mooi in de tijd dat je dochter nog naar
school gaat.
Vlak voordat je dochter de opleiding heeft afgerond, komen er
plotseling nieuwe eisen voor kinderdagverblijven. Over deze eisen is
nooit eerder gesproken, dus toen je de schuur kocht wist je er nog
niets van, maar de eisen zijn ineens met terugwerkende kracht
geldig. De schuur, waarvan je net de verbouwing klaar hebt, moet
nu voor nog €50.000 extra worden verbouwd, om aan de nieuwe
eisen te kunnen voldoen. Omdat je hypotheek voor het nieuwe huis
en schuur nog lang niet is afgelost, heb je dit geld niet en moet je
eerst een paar jaar sparen. Je dochter, die inmiddels de opleiding
heeft afgerond, gaat hard buiten de deur werken en spaart mee.
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Echter na een jaar sparen komt de overheid opnieuw met nieuwe
eisen. Er is gebleken dat de luiers van kinderen op kinderdagverblijven het milieu te veel belasten. Alle ruimtes die bestemd zijn
voor kinderdagverblijven, maar die nog niet in gebruik zijn genomen
als kinderdagverblijf worden door de overheid in beslag genomen.
Met de eerdere verbouwing en investeringsbedrag van jouw schuur,
heeft de overheid niets te maken, dat is je eigen risico, dan had je
de schuur maar niet moeten kopen. Maar het gekke is dat je
buurman, die ook een extra schuur bij zijn huis heeft gekocht, om
modelvliegtuigen te bouwen, jouw schuur er nu bij krijgt van de
overheid. Want de bouw van modelvliegtuigen is volgens de
overheid essentieel voor de Nederlandse economie. Zou je hierover
boos zijn? Ik denk het wel. En dit is precies hetzelfde als wat er nu
bij de boeren gebeurt.
Een boer heeft vaak ook een zoon of dochter die in de toekomst
mogelijk het bedrijf over wil nemen en verder wil ontwikkelen.
Stikstof (ammoniak) rechten om de juiste vergunning te verkrijgen
kun je eigenlijk alleen kopen van een buurman die met zijn
boerenbedrijf stopt. Bij de buurman gaan dan bijvoorbeeld 50
koeien weg. De rechten worden dan afgeroomd, om de totale
uitstoot van stikstof te verminderen, dus als je rechten voor 50
koeien van de buurman aankoopt, houd je daar rechten voor het
houden van 35 extra koeien aan over. Veel boeren hebben hierin,
met het oog op de toekomst, in het verleden al fors geïnvesteerd.
Mede ook, omdat het niet heel vaak voorkomt dat een buurman
stopt. Echter ondertussen heeft de overheid de regel ingevoerd, dat
je naast stikstofrechten, ook fosfaatrechten aan moet kopen. Die
investeringsruimte daarvoor ontbreekt op veel bedrijven, waardoor
ze de in het verleden aangekochte stikstofruimte, nog niet volledig
benutten. Deze latente ruimte dreigt de overheid nu in te nemen. En
niet, om de natuur te beschermen met minder stikstofuitstoot, nee,
de ruimte wordt gebruikt omdat bedrijven als Schiphol en Tata steel
vooruit te helpen. Bedrijven die nu niet eens een (correcte)
vergunning hebben.
En dat laatste is misschien wel hetgeen, waar de boeren het meest
boos over zijn. En natuurlijk heb je altijd te maken met een stuk
ondernemersrisico. Dat heeft elke boer ook, met fluctuerende
markten en sterk wisselende opbrengstprijzen. Maar
ondernemersrisico, zou je niet moeten lopen door een
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onbetrouwbare overheid, die steeds tijdens het spel de regels
wijzigt.
En dan is het innemen van latente ruimte nog peanuts bij de
plannen van de overheid, rondom het onteigenen van boeren nabij
natuurgebieden. Generaties lang, honderden jaren hebben deze
boeren hier samen met de natuur kunnen boeren. Maar, ondanks
dat sinds bijvoorbeeld 1980 de hoeveelheid vee in Nederland fors is
afgenomen, terwijl het aantal mensen, auto’s, vluchten, etc enorm
is toegenomen, zijn het de boeren die ons voedsel produceren, die
moeten wijken. Dat is moeilijk te begrijpen en maakt dat veel
boeren in grote onzekerheid zijn over hun voortbestaan.
Begrijpelijk dus dat er steeds acties zijn van boeren die strijden voor
hun voortbestaan in Nederland.
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Activiteitenkalender Elshof
Agendabeheer Buurthuis
Antoon en Minie Klein Woolthuis: 06 333 05 120
Planning bardienst medewerkers Buurthuis
Tonny Brouwer: 06 83 77 55 58
Telefoonnummer Buurthuis - 0570-522106
I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten in het buurthuis
tijdelijk stopgezet.
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