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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 juni 2022,
uiterlijk 15 mei 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. 5
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl

Drukwerk: DDMC Raalte
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van de redactie
Beste Elshoffers,
In april hadden we een familieweekend op een bungalowpark bij
Breda. Met mijn moeder, zusjes, zwagers, neven en nicht. (En
aansluitend een midweekje voor wie er maar geen genoeg van kon
krijgen.) Wat hadden we hier lang naar uit gekeken! Want net als
zoveel andere leuke dingen is dit uitje al twee jaar doorgeschoven
i.v.m. corona. En wat was het heerlijk om elkaar weer te zien. En
dat alles weer gewoon spontaan kon; samen eten, beetje winkelen,
op een terrasje ploffen, bowlen, zwemmen.
Ik moet zeggen dat ik een beetje verrast werd door hoe blij ik werd
van alle vrijheid die we weer hebben. Ik kon redelijk goed leven met
alle regels en restricties maar ik heb veel dingen toch wel heel erg
gemist. En dat merk ik nu pas eigenlijk echt. Gelukkig.
Inmiddels hebben we weer allemaal feestjes, festivals, uitjes en
vakanties in de agenda staan. Voorlopig geen angst over of dingen
wel of niet door zullen gaan. Ik durf er weer op te vertrouwen dat
dat deze lente en zomer alles gewoon doorgaat. En het najaar, wie
dan leeft, dan zorgt. Nietwaar?
De komende anderhalve maand kijk ik vooral uit naar alles was
lange tijd niet zomaar mogelijk was; onze vakantie, Dauwpop, Ribs
& Blues en (dan eindelijk) het Elshoffeest. En ik ga ervanuit uit dat
dit laatste voor de meeste lezers geldt.
In dit Elshof Nieuws kun je lezen wat ze allemaal van plan zijn in het
tweede weekend van juni. Zo heerlijk vertrouwd allemaal.
En verder in deze editie: een terugblik op de paasgezinsdienst en
hoe het kwam dat de klok toen kon slaan. Verder nieuws van
Plaatselijk belang en over de collecte voor het Reumafonds. En
natuurlijk weer een heerlijke schotel en leuke pen.
Veel leesplezier!
Gitta Junius
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De Pen

Dank jullie wel, Simon en Katrien, voor het
doorgeven van de pen.
Wij zijn Jan-Willem en Annemieke Egberts en wij wonen sinds 2,5
jaar met veel plezier aan de Engeweg 2. We wonen er samen met
onze dalmatiërs Jente en Simen.
We zijn al sinds 1992 samen en hebben op diverse plekken
gewoond voordat we zijn neergestreken op de Elshof. Jan-Willem
komt oorspronkelijk uit Heino en Annemieke uit Raalte. We zijn
allebei natuurliefhebbers en wilden dan ook graag op een plek
wonen met ruimte om ons heen om natuur te creëren. We zijn de
afgelopen 2,5 jaar dan ook eigenlijk alleen maar in de tuin bezig
geweest en niet zoals gebruikelijk met het huis. Vele bomen en
planten zijn geplant, evenals 2 vijvers. We merken nu al een
enorme toename aan vogels, bijen, hommels, vlinders en zelfs al
salamanders in de vijvers. Heel bijzonder!
Natuurlijk moet er ook gewerkt worden! Jan-Willem is werkzaam als
teamleider asset management bij netbeheerder Coteq in Almelo.
Annemieke werkt als order picker bij Olaf Nijenkamp Tuinplanten.
Jan-Willem mag in zijn spaarzame vrije tijd graag vliegvissen. Je
kunt hem dan ook aantreffen in en bij de Sallandse wateren. Ook
het binden van de vliegen is een hobby op zich.
Annemieke houdt van lezen en werken in de moestuin. En als
gezamenlijke hobby hebben we natuurlijk de tuin!
In de zomer zoeken we graag de echte stilte en natuur op in
Noorwegen of Zweden. We verblijven dan in hutten in de middle of
nowhere met vaak weinig tot geen voorzieningen. Heerlijk om dan
midden in de natuur te zijn. De honden gaan dan gezellig mee.
Op en rond de boerderij is er altijd genoeg te doen. Je zou het af en
toe bijna vergeten om er ook van te genieten. Dat doen we gelukkig
volop op deze mooie plek. Het landschap rondom de Elshof is
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geweldig mooi. Met name nu in het voorjaar met al het ontluikende
groen en prachtige bloesem op diverse plekken, is het heerlijk om ‘s
ochtends of ‘s avonds een rondje door de tuin te wandelen en je te
verwonderen bij kleine opkomende frisse blaadjes of een mooie
zoemende bij. En daarbij te genieten van de uitzichten.
Graag geven wij de pen door aan José Baas. Zij is een van de
nieuwe bewoners van de voormalige Elshof school en ze wil graag
een stukje schrijven over haar nieuwe leven op de Elshof.
Groetjes,
Jan-Willem en Annemieke Egberts
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Paasgezinsdienst Buurthuis Elshof
Zondag 17 april jl. werd er een dienst gehouden in het buurthuis op
de Elshof. Veel buurtbewoners wisten de weg weer te vinden naar
het buurthuis op 1ste Paasdag. Het zangkoortje en de organist
willen we alsnog bedanken voor hun tomeloze inzet.
Voor Rini van Dijkhuizen, onze voorganger in deze dienst, was het
de 1ste keer in ons buurthuis. Zij speelde prachtig viool voor ons
allen.
De bloemen uit deze dienst gingen naar Anton en Miny Klein
Woolthuis en Fam. Henk Hekkert. We willen Anton en Miny
bedanken voor hun vrijwillige inzet tijdens de Kerst en Paasdiensten
van de afgelopen jaren.
De kerkklok luidde weer maar dat heeft nog heel wat voeten in de
aarde gehad om het probleem op te lossen. Onderdelen uit Brussel
werden opgestuurd en na de nodige onkosten luidde de klok
uiteindelijk weer op 1ste Paasdag. Bedankt Gerben en Tamas voor de
vele uurtjes die hiermee gemoeid waren. Ook vanaf deze kant
bedankt Machteld en Jan Dijkslag.
Het eieren zoeken was een groot succes en Bertus Jonkman had zijn
best weer gedaan om de eieren te verstoppen in zowel de
vlindertuin als langs de slootkant.
Uitslagen
t/m groep 3
1. Micky
5 eieren
2. Noa en Luuk
4 eieren
3. Luuk en Charissa 3 eieren

Vanaf groep 4
1. Anne
2. Joyce
3. Jessie

6 eieren
5 eieren
4 eieren

Dit evenement was weer geslaagd en we waren blij dat alles weer in
een normale setting door kon gaan.
Namens de werkgroep
Helen, Gerrie, Johan, Marielle en Willy
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De geest der kapel

Wie woont al een poossie in de kapel, det geet merakel. In den
beginne gaf de belle, in de klokkestoel, de geest. Samen met de
gemeenschap en de karke heb wie toen de slaghamer van de belle
loat’n vernieuwen.
Sindsdien is e in gebruuk tijdens de diensten in ons buurthuus en
bie apartigheid. Iedere middag um 12 uure klinkt e over de
landerijen der diamant van salland.
Een poar joar terugge gaf e wederom de geest en dur was corona
en gien apartigheid dus wie hadden ut mar zo e loat’n. Mar toen
kwam poas’n in zicht en de vroage um te bell’n kwam, mar wie
moss’n teleurstell’n, hij deut ut niet......
Toen bleek det de belle toch meer in de belangstelling was dan det
wulle e dacht hadd’n, ut zol toch mooi wezen as e ut met de poas’n
weer deut.
Feestboek bracht de oplossing, Tamas en Gerben (uut de
boerderieje van Antonie Kriet eslhof 2...iedereene weet wa), zie
woll’n wel de stroomkabel vervangen en det gebeur’n mar helaas
was dur ok nog een spoel verrot. Mar de mannen wuss’n ok nog
binn’n 5 daag’n een andere spoel te regelen en de zaak te fixen
zodet dur met poasen weer e klingelt kon worden.
Mannen, onmeunig bedankt, de positieve reacties in ut buurthuus,
op 1e Poasdag, waren super!! Mar noe zult ulle wel denk’n: wat mut
diekslag noe met die kop boven dit stukkie??
Het is nameluk zo det onze buur’n, in de kosterswoning, al zolang
ze er woont een deurbelle hebt die mar zo geet, gien mense an de
deure, niks te ziene en toch geet e, zo af en toe. Det was altied al
apart.
Mar noe heb wie de belle weer terechte, iedere middag um 12 uur
dut e 12 slagen…. Maaaaaar........sinds e weer kloar is....
Precies um midderbacht 1 slag.
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De Tiedschakelaar die er tussen zit hef een minimale schakeltied
van 10 seconden en det is precies 12 slagen. Dus die ene slag um
middernacht, gien idee weur e weg kump mar wie loat ut mooi zo,
ik vind ut wel wat hebb’n.
Jan Dijkslag.
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Elshoffeest

Beste Elshofnaren,
Nog even en dan is het al weer zo ver, Elshoffeest 2022.
Na ruim 2 jaar kunnen wij niet wachten tot het weer zo ver is.
In dit Elshof Nieuws willen we jullie graag informeren over de
opgavemogelijkheden van de verschillende onderdelen.
We hopen dat jullie je weer massaal gaan aanmelden voor de
verschillende onderdelen!
Vrijdag 10 juni:
Op vrijdag trappen we af met het EK Touwtrekken en de
Kidscross.
EK Touwtrekken:
Niet getraind? Dat is om mee te doen aan het EK touwtrekken geen
probleem! Een ongetraind team bestaat uit 7 heren, 9 dames of 5
heren en 3 dames. Een getraind team bestaat uit 6 heren, 8 dames
of 4 heren en 3 dames. Een team mag maximaal 2 wisselspelers
inzetten. Lijkt dit je een leuke uitdaging schrijf je dan snel in.
Deelname is gratis!
Inschrijven kan eenvoudig via onze website:
https://www.elshoffeest.eu/opgave/
Kidscross:
Welk snelheidsmonster gaat er dit jaar met de eerste prijs vandoor?
Crossfiets of niet iedereen kan mee doen. Lijkt dit jou leuk, geef je
dan snel op via onze website: https://www.elshoffeest.eu/opgave/
Pubquiz
Om 20:00 uur gaat het programma verder met de Pubquiz:
Welk team is dit jaar het slimste team van de Elshof? Wij zijn erg
benieuwd of jullie algemene kennis nog op peil is. Dit jaar hebben
we een extra optie aan de pubquiz toegevoegd namelijk VIP Tafels,
wil je team extra goed verzorgd worden, met welkomstdrankje,
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extra hapjes en super snelle bediending geef je dan op als VIP
Team. Een team bestaat uit maximaal 5 personen. Inschrijving voor
de pubquiz kost €20 per team of €50 voor een VIP TEAM.
Ook hiervoor gaat inschrijven via onze website:
https://www.elshoffeest.eu/opgave/.
Doe gezellig mee met je
buren, vrienden, familie,
collega’s etc!
Na de Pubquiz sluiten we de
vrijdagavond af met een
gezellig feestje! Dit jaar
geen band op de
vrijdagavond maar een DJ
en een special guest wat nog
even een verassing blijft!
Zaterdag 11 juni:
Na een kort nachtje starten we de zaterdag met de Trekkerslep en
het Houtdorp voor de kinderen.
Trekkerslep:
Laten we hopen dat de weergoden ons dit jaar meezitten en het
droog blijft, zodat de trekkerslep niet afgezegd hoeft te worden
zoals bij de laatste editie. Opgeven kan binnenkort via onze social
media kanalen.
Volleybal:
Als de drank is
uitgewerkt en we weer
fris en fruitig zijn is het
rond 13:00 uur tijd voor
de Volleybal. Zin een
sportieve en gezellige
zaterdagmiddag? Geef
je team dan snel op!
Een volleybalteam
bestaat uit minimaal 6
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personen, waarvan altijd 2 vrouwen in het veld moeten staan. De
inschrijfkosten voor een team bedragen €15. Opgeven:
https://www.elshoffeest.eu/opgave/
Op zaterdagmiddag bestaat ons programma zoals vanouds ook nog
uit de Elshofgames, BBQ en de verloting. Aanmelden voor deze
activiteiten is niet nodig.
We sluiten de zaterdag af met een feestavond met de band Bad
Shoes.
Kom gezellig langs!
Zondag 11 juni:
Ook dit jaar bestaat ons zondagprogramma weer uit het
Crossmotor Spektakel
Zorgt jouw motor voor flinke stofwolken over de Elshof? Dan kan je
je binnenkort via onze website aanmelden voor dit onderdeel!
We sluiten het feestweekend hopelijk buiten in het zonnetje af met
de band LEAD.
Kijken jullie ook zo uit naar weer een gezellig weekendje
Elshoffeest? Hopelijk zien we jullie 10, 11 en 12 juni!!
Groetjes,
Elshoffeest Bestuur!
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Houtdorp
Zaterdag 11 juni
Ook dit jaar wordt er tijdens het
Elshoffeest dus weer een houtdorp
georganiseerd!
Heb je zin om mee te timmeren? En heb
jij de leeftijd van ongeveer 2,5 jaar tot
en met de basisschool?
Geef je dan snel op voor 22 mei bij:

Helen Jalink:

rud.hel.jalink@hotmail.com
of

Wendy Dijk: wendyvolkerink@hotmail.com
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Nieuws van Plaatselijk Belang
In de vorige editie heeft PB Elshof aangegeven dat zij op 14 mei een
middag voor de buurtschap ging organiseren.
Dit gaat niet door. Het lijkt ons beter om dit te doen in het weekend
van het Elshoffeest. Het bestuur van SVE (School- & Volksfeesten
Elshof), heeft een verzoek bij ons neer gelegd om iets te gaan doen
tijdens dit weekend. In de volgende editie komen we hier op terug
wat dit dan precies gaat worden. Dit wordt gezien als het
voorjaarsuitje van PB Elshof. Volgend jaar zoeken we weer wat op in
de manier zoals u dat van ons gewend bent.
Op 23 april heeft de werkgroep “Akkerranden” haar werk
gedaan. Er is gefreesd en gezaaid. Zoals aangegeven in de vorige
editie hebben we ruim 3000 vierkante meter ingezaaid. Een mooi
begin. Nu is het afwachten hoe het gaat worden. De deelnemers
kwamen van alle windstreken rondom de Elshof.
In de maand mei wordt de ervenregeling afgewerkt. Dat wil
zeggen dat de laatste 10% subsidie wordt aangevraagd. Daarvoor
moet er een meldingsformulier worden ingevuld. We verwachten in
de maand juni of juli het resterende bedrag uit te keren aan de
deelnemers.
Oud papier; onze buurtschap kan nog weer een jaar genieten van
de opbrengst van het oud papier. De prijs trekt aan en de container
is telkens goed vol. De opbrengst gaat naar de verschillende
activiteiten welke worden gehouden in onze buurtschap.
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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Collecte Reumafonds
Beste Elshoffers,
Na 2 jaar afwezigheid door corona heeft dit jaar de collecte van het
reumafonds weer fysiek plaatsgevonden. Ook een primeur was dit
jaar het collecteren met de bus, i.p.v. met een lijst. Even wennen
voor ons, maar is toch achteraf prima bevallen.
De opbrengst dit jaar was maar liefst ruim €633!!!
Langs deze weg wil ik alle inwoners van de Elshof bedanken voor
hun gift en uiteraard de collectanten voor hun inzet. Een speciale
dank dit jaar voor Ria van Dartel die voor het eerst heeft
gecollecteerd en Henk Kortekaas die dit jaar de collecte heeft
overgenomen van Tiny Kerkdijk. Ten slotte wil ik Joop Lozeman
bedanken, hij heeft na jarenlange inzet besloten om ermee te
stoppen. Welverdiend! Gelukkig al een opvolger voor hem; Kaarina
Fritz. Ook een dank voor haar.
Volgend jaar maart zullen we weer bij jullie
langskomen!
Gr. Machteld Dijkslag
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Succesrecepten

Beste Elshoffers,
Nu de avonden nog fris zijn kun je best een keer je oven aanzetten
voor het avondeten: is het meteen een beetje warmer in de keuken.
Het recept van deze maand is van Yvette van Boven, bij mij was het
een instant favoriet.
Het recept is volgens Yvette voor 4 personen, maar als je eet zoals
ik, dan is het eerder voldoende voor 2 personen… Met een voor- en
nagerecht erbij zal het voor 4 bescheidener eters wel voldoende zijn
denk ik.
Ingrediënten:
800 g kikkererwten (2 blikken/potten) afgespoeld en uitgelekt
225 g halloumi kaas (bij de voorverpakte kazen in het koelvak)
150 ml honing
1 tl chilivlokken
1 tl appelazijn
4 el olijfolie
2 el komijnzaad
85 g rucola
Zout en peper
Bereiden:
Verwarm de oven voor op 200 ˚C.
Verwarm de honing in een klein pannetje, wanneer het goed
vloeibaar is draai je het vuur uit en voegt de azijn en chilivlokken
toe. Snij de halloumi in plakken van maximaal 1 cm. Schep de
kikkererwten om met de olijfolie en het komijnzaad, voeg zout en
peper naar smaak toe. Spreid de kikkererwten uit op een bakplaat
bekleed met bakpapier en verdeel de halloumi erover. Besprenkel
het geheel met de helft van de honing. Bak 15 minuten in de warme
oven (tot de halloumi wat zachter en mooi goudbruin is). Haal de
bakplaat uit de oven, verdeel de rucola en de rest van de honing
erover en serveer direct.
Eet smakelijk!

Jacqueline Poot
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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

April 2022
28 apr
28 apr

19.45
20.00

Elshof Fit
Biljarten

Mei 2022
1 mei
4 mei
4 mei
6 mei
10 mei
11 mei
11 mei
18 mei
18 mei
19 mei
24 mei
25 mei
25 mei

10.00
18.45
19.30
20.00
19.45
18.45
19.30
18.45
19.30
19.45
19.45
18.45
19.30

Klootschieten
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten en Sjoelen
Open avond
Kaarten
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten en Sjoelen
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten en Sjoelen
Elshof Fit
Kaarten
Kinderclub De Elshofjes
Biljarten en Sjoelen

1 juni
1 juni
2 juni
3 juni

18.45
19.30
19.45
20.00

Kinderclub De Elshofjes
Biljarten en Sjoelen
Elshof Fit
Open avond

Juni 2022
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