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Redactieteam: 
Ria van den Brink (0570) 523117 
Machteld Dijkslag 06 - 2882 6304 
Gitta Junius 06 - 3014 1870 
Lia Jalink (0570) 521508 
 
De spelregels: 
 Bijdragen voor het Elshof Nieuws september 2022,   

uiterlijk 15 augustus 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. 6 
 
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl  
 
 
 

Drukwerk: DDMC Raalte 
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van de redactie 

 
 
Beste Elshoffers, 
 
Wij zijn net terug gekomen van een heerlijke vakantie naar Italie, 
Toscane. We hadden enorm veel geluk met het weer want vorig jaar 
deze tijd heeft het weken geregend daar. Wij hadden elke dag rond 
de 25 graden, strakblauwe hemel. En dan lekker rondrijden, stadjes 
bezoeken en bij het zwembad onder de parasol. We hebben weer 
heerlijk wat boeken gelezen.  
 
We zijn met de auto gegaan want het leek me een mooie rit, zo 
door en over de bergen. En dat wás ook zo! Vooral Zwitserland is 
natuurlijk prachtig rijden zo tussen de bergen.  
 
En wat wáren we blij dat we met de auto waren gegaan want met al 
die toestanden op Schiphol wil je dáár in ieder geval niet zijn. Zo 
lang van tevoren aanwezig moeten zijn en eindeloos in de rij staan. 
En dan maar hopen dat je je vlucht haalt. Niks aan om je vakantie 
zo te beginnen. Voor iedereen die wel vakantieplannen heeft die 
starten op Schiphol, ik hoop van harte voor jullie dat Schiphol gauw 
een oplossing vindt voor haar problemen. 
 
Afgelopen woensdagavond kwamen we thuis. Mooi op tijd voor 
Dauwpop en nog een paar dagen thuis. Want er moest natuulijk nog 
wel een Elshof Nieuws verschijnen! Maar door onze vakantie dus wel 
een beetje later dan gebruikelijk… 
 
Met in dit Elshof Nieuws natuurlijk het programma van het 
Elshoffeest (we kunnen weer!!) met enkele oproepjes/ 
mededelingen. Is iedereen er klaar voor? Ik heb er in ieder geval 
veel zin in. Daarnaast een leuke Pen vanuit de school, een 
schoonmaakactie hier aan de Hogeweg, biljartkampioenen, nieuws 
van BP en een lekkere Foeyonghai.  
 
Tot ziens op het Elshoffeest! En, voor wie nog gaat; alvast een hele 
fijne vakantie! 
 
Gitta Junius  
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Elshoffeest 

 
 

Beste buurtgenoten,  
 
Nog minder dan 2 weken en dan is het alweer zo ver Elshoffeest 
2022. Wij zijn er klaar voor en hebben er super veel zin in!  
 
Mocht je je nog niet hebben opgegeven voor een van onze 
onderdelen zoals de pubquiz, volleybal, touwtrekken, cross, 
trekkerslep, etc. Doe dat dan nog snel via onze website  
https://www.elshoffeest.eu/opgave/.  
 
We zien jullie graag allemaal weer in de tent op 10, 11 en 12 juni!  
 
Groetjes,  
 
Elshoffeest Bestuur 
 
Verloting 
Nog geen loten voor de verloting van zaterdagmiddag 11 juni? 
Deze zijn nog steeds te koop! Mocht je nog loten willen hebben 
stuur dan even een berichtje naar 06-40566923.  
 
Vlaggen 
Bijna iedereen heeft natuurlijk een mooie Elshoffeest vlag gekocht 
een aantal jaar geleden. Mocht je hier nieuw zijn komen wonen en 
nog geen vlag hebben, we hebben er nog een paar over!  
 
Geïnteresseerd in een vlag stuur dan even een berichtje naar 06-
40566923. Kosten van een vlag zijn €15  
 
Evaluatievergadering  
Op woensdag 15 juni houden we de evaluatievergadering van het 
Elshoffeest in het Buurthuis. De vergadering begint om 20:30 uur.  
Tips of feedback voor ons? Kom dan zeker langs!  
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Programma 
 
Vrijdag 
 
19.00u Kermis 
19.30u EK Touwtrekken 
19.30u Kindercross 
20:00u Wie is de kloekst’n (pubquiz) 
22.00u Feestavond met DJ Wesley 
Met special guest: Zanger Orlando 
ook bekend als: Zwarte Jannes 
 
Zaterdag 
 
09.00u Trekkerslep 
10.00u Houtdorp 
13.00u Elshof Games: Schotelschieten 
13.00u Volleybal 
16.00u BBQ +  muziek 
17.00u Verloting 
22.00u Feestavond met: 
         Bad Shoes 
 
Zondag 
 
11.00u Training Crossmotor Spektakel 
13.00u Crossmotor Spektakel 
16.00u Live muziek met: LEAD 



9 

 
Volleybal Elshoffeest 

 
 

Ja het kan weer, je kunt je nog opgeven! 
 
Na alle coronaperikelen gaan we tijdens het Elshoffeest weer 
een gezellige recreatieve volleybaltoernooi organiseren. 
 
 

Op zaterdag 11 juni 
met aansluitend de barbecue en verloting. 
 
Aanvang 12.45 uur!!  
Wedstrijden starten om 13.00 uur. 
 
 

Dus sportieve Elshofnaren meldt je aan met vrienden,  buren of 
familie en doe mee! Minimaal 2 dames per team. Inschrijfgeld 15 
euro per team. Geef je op via www.elshoffeest.eu.  
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De Pen 

 
 
Wonen op de Elshof 
 
De afgelopen dagen is het chaotisch op Wechterholt 5. Relatief 
rustig waren de afgelopen 8 maanden ondanks dat er nog veel 
moest gebeuren in en rondom de oude school die ik nu ‘thuis’ noem.  
 
Maar de rust is verdwenen. Bo is bij me ingetrokken. Een energieke 
jonge bruine labradoodle van 10 weken oud. Wat ik mij niet had 
gerealiseerd, is dat een jong pup ‘werk’ is. Maar we redden het 
samen al zijn de nachten pittig. Van mijn reizen van vóór het 
Corona-tijdperk heb ik gelukkig oordopjes bewaard. Ze komen 
uitstekend van pas!  
 
Ik ben José (Baas), een jonge oudere van 64 jaar. Voor KPN 
Zakelijke markt werk ik fulltime als marketing manager. Als gevolg 
van Corona werk ik meestal vanuit huis. Dan zit ik achter mijn 
bureautje voor het raam in de woonkamer. Het uitzicht een rustig 
genieten. Het brengt evenwicht in een hectische werkdag. Maar ik 
maak tijd om te zwaaien naar mede-Elshofnaren die langskomen op 
de fiets, het paard of lopend met de hond.    
 
Ik ben 18 jaar en uitgeloot voor de studie Journalistiek. Daarom 
besluit ik om een tussenjaar te nemen en de wereld te verkennen. 
Voor het eerst in mijn leven stap ik op een vliegtuig op weg naar 
Kibboets Mismarot in Israël. Ben ik voorbereid? Natuurlijk niet. Het 
is de rode draad die hoort bij mijn leven. Net als Bo en wonen op de 
Elshof. Laat het maar gebeuren. 
 
Israël brengt mij vervolgens naar Amerika en ik blijf er 1,5 jaar. Ik 
maak nieuwe vrienden met wie ik later door Europa trek. Dan volgt 
Azië. Je leert over grenzen heen te kijken. Wat vanuit je eigen 
cultuur ‘normaal’ is, is niet ‘normaal’ voor een ander, die heeft zijn 
eigen ‘normaal’.   
 
Australië is het land waar ik mijn hart aan heb verpand. Drie jaar 
heb ik in dit prachtige land gewoond. Van de zuidwest kant tot aan 
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de noordoost kant. Waarom ik er nu niet woon, is voor nu een té 
lang verhaal. 
 
In je leven kom je op een punt dat je denkt: ‘wat wil ik verder?’ En 
dan opeens heb ik een keurige baan. Tas in de hand, knap jurkje 
aan, ongemakkelijke hoge hakjes en lippen felrood gestift. Rennen 
van de ene naar de andere vergadering. Regelmatig naar Schiphol 
op weg naar een bijeenkomst ergens in Europa. Maar dan is er 
Corona. Alles is anders. Makkelijke losse broek, versleten sloffen 
aan de voeten, wél met een mooi blousje aan - is namelijk te zien 
op de computer tijdens een Teams-vergadering - zit ik op de bank 
met mijn laptop op schoot. Een weekje vakantie in Griekenland gaat 
vanwege Corona niet door. Dan maar een boerderijtje huren in de 
buurt van mijn familie in Wijhe. En het is die week die mij door 
toevallige gebeurtenissen en ontmoetingen ‘thuis brengt’ op de oude 
school op de Elshof.  
 
Eslie en Sander van Wechterholt 5A nemen De Pen over. 
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Zwerfvuilactie Hogeweg 

 
 
Op 30 april ging dan eindelijk de zwerfvuilactie van de Hogeweg 
weer van start. De Nijnenhuisjes hadden de keuken op de kop 
staan, dus streken we neer bij de Haasjes aan de Hogeweg 4. 
 
Om 9.30 uur begonnen we natuurlijk met koffie en een heerlijke 
appeltaart, gebakken door Ilja Elskamp. Annie Schrijver bracht ook 
nog een heerlijke notencake mee. Dus  de magen gevuld en aan de 
slag! 
 

 
 
Er lag gelukkig minder zwerfvuil dan andere jaren. Veel buurtjes 
spotten vaak al het zwerfvuil tijdens het uitlaten van de hond en 
ruimen dit direct op. 
 
Ondertussen werd er in huize Haas flink wat broodjes gesmeerd. 
Gerrie te Broeke bracht een grote 
pan juliennesoep met flink wat 
ballen. Paulien zorgde voor 
mosterdsoep met spekkies. Na het 
ophalen van het vuil, werd er 
gezellig samen geluncht. 
 
De ROVA ondersteunt deze actie en 
dat was weer supergoed geregeld. 
Hesjes, prikstokken, vuilniszakken, 
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enz.; alles werd geleverd. Ook het verzamelde vuil werd de 
maandag erop keurig opgehaald.  
 
Dus Elshofnaren, als jullie ook een schoon straatje willen; trommel 
de buurtjes bij elkaar en maak er een gezellige ochtend van!! 
 
Groeten van een schone Hogeweg. 
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Clubkampioenschap Biljartclub 

 
 
Op donderdag avond 28 april jl. is er gespeeld om het 
clubkampioenschap van onze biljartclub. 
 
Eerst hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Cees 
Bongers, die 20 jaar lang met verve op onze centen heeft gepast. 
Frans Kiekebosch neemt deze taak van Cees over. 
 
Dan het kampioenschap; we hadden 4 finalisten, Martin Kerkdijk en 
Hennie Joxhorst van de woensdag en Rene Lozeman en Henk de 
Graaf van de donderdag. 
 
Na alle partijen gespeeld te hebben bleken Hennie Joxhorst en Henk 
de Graaf de meeste punten te hebben. Het onderlinge resultaat 
bepaalt dan wie kampioen wordt.  
Henk had gewonnen van Hennie en mag zich nu kampioen noemen.  
Het werd na afloop nog gezellig en werd de bijbehorende beker nog 
goed nat gemaakt.  
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Nieuws van Plaatselijk Belang 

 
 
In de vorige editie heb ik vermeld dat we  
als plaatselijk belang iets gaan organiseren voor het Elshoffeest. 
Zoals het er nu naar uit ziet wordt dit een banner waarop alle 
verenigingen van onze buurtschap staan. Een aantal verenigingen 
heeft behoefte aan nieuwe leden. We merken in de 
welkomstbezoeken, die we als plaatselijk belang uitvoeren bij 
nieuwe bewoners, dat er behoefte is om ergens in deel te nemen. 
Vaak weet men dan niet de weg of wie men moet benaderen. Het 
Elshoffeest leek ons een gelegenheid bij uitstek om mensen hier op 
attent te maken. Komt dat zien. 
 
Oud papier; vorige keer heb ik vermeld dat onze buurtschap nog 
weer een  jaar kan genieten van de opbrengst van het oud papier. 
Dat bleek niet goed te zijn. We kunnen de komende twee jaar weer 
op dezelfde manier ons oud papier inleveren bij de inzamelaar. De 
prijs trekt aan en de container is telkens goed vol.  
 
De vorige container heeft 
€272,- opgebracht. Een mooie 
aanvulling op ons budget. De 
opbrengst gaat naar de 
verschillende activiteiten die 
worden gehouden in onze 
buurtschap. 
 
Onze contactpersoon van de gemeente, Bep Koekoek, is met 
pensioen. Robin Jansen is de nieuwe contactpersoon voor ons. Zij 
heeft zich in de laatste bestuursvergadering voorgesteld. 
 
De weg tussen de borden(langs de wetering) wordt zeer 
waarschijnlijk in 2023 of 2024 opgeknapt. De gemeente heeft ons 
gevraagd of we hier in willen mee denken. De werkgroep “bermen 
en sloten” wordt binnenkort uitgenodigd om een eerste opzet te 
maken. Daarna kunt u als buurtbewoner uw wensen kenbaar 
maken. Dit willen we realiseren door op een zaterdagmiddag het 
buurthuis open te stellen waar u uw wensen kenbaar kunt maken. 
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We hopen in het najaar weer onze ledenvergadering te houden. 
We hebben hem dit jaar wat naar voren gehaald zodat de kans wat 
groter is dat we de vergadering kunnen houden. Hij is nu op 
donderdag 29 september. Indien iemand een onderwerp behandeld 
wil zien, reageer dan even naar onderstaand mailadres. Naderhand 
nemen we dan contact met u op. 
 
Groet, 
Andre Nijboer 
Voorzitter PB Elshof. 
 
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.  
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Open Dag bij Overesch – zondag 12 juni 2022 
 
Zondag 12 juni opent Overesch Ecologische Landbouw van 10.30 tot 
16.00 uur haar (stal-)deuren. Het thema van dit jaar: Boeren in 
harmonie met de natuur. De leerzame activiteiten, die op en rond 
de boerderij plaatsvinden, sluiten hier perfect op aan. En wie op een 
gegeven moment moe is van de voedselwandeling, het opsporen 
van weidevogelnesten en het zoeken naar waterleven in de 
wetering, kan heerlijk gaan uitrusten op het terras onder het genot 
van live muziek van de band ‘The New Country Ramblers’ en een 
goed verzorgde BBQ.  
 
Voor het volledige programma en meer informatie  
kijk je op www.overesch.nl/open-dag.  
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Succesrecepten

 
 
Beste Elshoffers, 
 
Komende week ga ik een paar dagen koken voor een groep mensen. 
Een jaarlijks terug kerende vakantie-met-het-paard op een mooi 
plekje in Nederland. Ik vind het niet erg om de kok te zijn, sterker, 
ik vind het heel leuk. Gelukkig heb ik inmiddels aardig wat ervaring 
en dus weet ik hoeveel ik moet koken en wat de meeste mensen 
lekker vinden. Zo doen we altijd een dagje ‘oosters’, met 
Indonesische en Chinese gerechten, een soort rijsttafel dus. Nu ik 
toch die recepten tevoorschijn heb gehaald, geef ik jullie ook 
meteen het recept voor Foeyonghai. Het kan mét of zonder 
garnalen, dus ook geschikt voor vegetariërs (en je komt lekker van 
je eieren af… leggen jullie kippen ook een doos per dag?).  
 
Ingrediënten voor 4 personen 
1 prei 
1 rode paprika 
Grote doos champignons (500g) 
Taugé 
3 tenen knoflook 
1 blikje tomatenpuree  
100 ml gembersiroop 
250 ml kippenbouillon (van ½ blokje) 
2 eetlepels sojasaus (ketjap manis) 
8 eieren 
3 theelepels sesamolie 
(zonnebloem) olie 
Optioneel: gepelde grote garnalen ± 250 g 
Lekker er bij: rijst (neem zilvervlies rijst, voor extra vezels!) 
 
Bereiden: 
Zet een pan water op en kook de rijst volgens de 
gebruiksaanwijzing.  
Halveer de prei in de lengte en was het zand er goed uit onder de 
kraan: snij in smalle ringetjes. Snij de paprika in smalle reepjes en 
de champignons in kwarten.  
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Snij/hak/rasp of knijp één teen knoflook fijn en fruit even in een 
(steel)pan in een lepel (zonnebloem) olie, voeg dan tomatenpuree, 
gembersiroop, bouillon en sojasaus toe en laat nog 5 minuten 
pruttelen (daarna mag de saus apart gezet).  
Roer intussen de eieren los met de sesamolie en wat peper en zout. 
Verhit een lepel olie in een koekenpan en schep er een kwart van 
het eimengsel in, bak op middelhoog vuur tot het ei bijna gestold is 
en keer het om. Bak nog een halve minuut en laat het omelet op 
een bord glijden (houd warm). Bak zo nog 3 omeletten.  
Verhit intussen een lepel olie in de wok en fruit de 2 overige 
fijngesneden/geraspte/geknepen knoflooktenen aan. Als je garnalen 
hebt, bak die dan nu op middelhoog vuur tot ze roze zijn. Voeg dan 
prei, paprika en champignons toe en bak op hoog vuur enkele 
minuten tot de groenten gaar en lichtgebruind zijn.  
 
Serveer de omeletten gevuld met de groenten (en garnalen) en 
overgoten met wat saus. Lekker met rijst.  
 
Eet smakelijk! 
Jacqueline.  
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Activiteitenkalender Elshof 

 
 
Agendabeheer Buurthuis 
Gitta Junius: 06 333 05 120  
Uitsluitend voor reserveringen:  Buurthuiselshof@gmail.com  
Overige vragen:  info@buurthuis-elshof.nl  
 
Planning bardienst medewerkers Buurthuis 
Tonny Brouwer: 06 83 77 55 58 
 

Telefoonnummer Buurthuis - 0570-522106 
 

Juni 2022 
1 juni 19.30 Biljarten en Sjoelen 
2 juni 19.45 Elshof Fit 
3 juni 20.00 Open avond 
8 juni 19.30 Biljarten en Sjoelen 
9 juni 19.45 Elshof Fit 
15 juni 19.30 Biljarten en Sjoelen 
15 juni 20.30 Evaluatievergadering Elshoffeest 
16 juni 19.45 Elshof Fit 
22 juni 19.30 Biljarten en Sjoelen 
23 juni 19.45 Elshof Fit 
29 juni 19.30 Biljarten en Sjoelen 
30 juni 19.45 Elshof Fit 

Juli 2022 
1 juli 20.00 Open avond 
6 juli 19.30 Biljarten en Sjoelen 
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