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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 april 2022,
uiterlijk 15 maart 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. 3
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl

Drukwerk: DDMC Raalte
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van de redactie
Beste Elshoffers,
Wat een geweld, met die storm vrijdag de 18e! Het voortdurende
geraas om het huis, daar zijn we de afgelopen tijd wel aan gewend
geraakt. Maar vrijdag raasde het niet, het bulderde. Zulk weer heeft
altijd wel iets, een soort sensationele dreiging ofzo. Het horen van
de aanzwellende wind, de meebuigende bomen, de verlaten
Hogeweg.
En toen ineens (ja, wat wás het eigenlijk?) een flits en een paar
seconden later… Donker! Dan zit je toch altijd weer even raar te
kijken. Maargoed, in veel Elshofse huishoudens ging de helft eerst
maar doen wat belangrijk is: even delen op het Elshof Eppie. De
andere helft deed dat andere belangrijke; licht brengen in de
duisternis. Zo ook bij ons. Lopend door het donkere huis bleef ik
onwillekeurig overal op alle lichtknopjes drukken, herken je dat?
Gelukkig hebben we altijd veel kaarsen staan dus het was in een
mum van tijd gezellig in huis. Nog een blokje in de kachel, telefoon
op hotspot, laptop op tafel en we gingen we gewoon verder met tv
kijken.
Het zou volgens Enexis tot 20.45 uur duren en dat klopte, ze waren
exact op tijd! Alsof er iemand met zijn hand bij de knop zat te
wachten tot de afgesproken tijd! En ook toen volgde er weer een
hoop gebabbel op Elshof Eppie. Grappig zoals je de dingen, midden
in zo’n storm, allemaal in je eigen huis, toch een beetje samen
beleeft.
En terwijl er weer een code geel, hopelijk de laatste, over het land
raast en de regen weer op het dakraam slaat, leg ik nu de laatste
hand aan dit Elshof Nieuws. Met dit keer een mooi verhaal van
Carien die ons meeneemt op een tourtje over de Elshof. Verder
nieuws over een trekbrug en een dringend verzoek van het
buurthuis. En natuurlijk een leuke pen, een lekkere brownie en een
heuse buurthuisagenda!
Veel leesplezier, Gitta Junius
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De Pen

Hartelijk dank voor het doorgeven van de Pen Mark, Romy en Pim.
Alhoewel wij niet echt mensen zijn die graag “in the picture” staan,
hebben wij de Pen toch maar in ontvangst genomen. Dit omdat wij
hier toch vrij nieuw zijn, en de mensen het misschien toch wel
interessant vinden “woar ie dur ene van bint”.
Ik bin dur ene van Katerstede. Jeroen Katerstede om precies te zijn.
Geboren en getogen in het buitengebied van Heino.
Na 4 verknooide jaren op de mavo, heb ik de MTS weg- en
waterbouw gevolgd in Zwolle. Na een aantal jaren voor een baas te
hebben gewerkt, heb ik besloten om voor mezelf aan de slag te
gaan als zzp-er in de grond-, weg- en waterbouw, wat ik tot op
heden nog steeds doe, ik verhuur mezelf als minikraanmachinist
voornamelijk voor aannemers in de bouw.
Zoals ieder jonge twintiger wilde ik ook wel eens wat van de wereld
zien, dus zo ben ik in een huurwoning in Liederholthuus beland,
daar heb ik wel met plezier gewoond, maar het is toch niet het vrije
buitenaf leven wat ik altijd gewend was. Gelukkig heb ik ongeveer 9
jaar geleden mijn vriendin Patricia leren kennen, zij komt van
oorsprong uit Hilversum, en heeft een groot deel van haar leven in
het westen gewoond, waar zij haar eigen landgoedje met bijhorende
beestenboel had.
Zij heeft altijd in de zorg gewerkt, later als juridisch koerier, helaas
heeft ze twee fikse auto-ongelukken gehad. Nu is ze fulltime mama,
en verzorgt daarnaast de afgekeurde, oude, afgedankte
en afgeschreven beestenboel, die ze hier weer oplapt ,en ze bij ons
een goede oude dag geeft, misschien hebben jullie haar als eens
langs zien rijden in haar vrolijke rode bestelwagentje vol
bloemen.
Na vele jaren op Funda en tientallen bezichtigingen, kwamen we in
2018 uit op de Elshof , op Hagenvoorde 7 om precies te zijn, (olde
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kante van dhr. Ten Broeke). Affiniteit had ik al wel met de Elshof,
van de verhalen van mijn opa, die aan de duusterndiek is geboren
en opgegroeid, en later elk jaar op de fiets de tentfeesten in de
buurt langs, dus ook het Elshoffeest en het bosfeest.
Inmiddels is ons gezinnetje uitgebreid met een kleine krullenbol
genaamd Dirk, hij is inmiddels alweer 3 jaar, mooi om te zien dat hij
nu ook vrij kan opgroeien op het mooie sallandse platteland.
Het is een heel project, een oude boerderij ,maar dat was precies
wat we zochten, wij vinden het allebei leuk om te klussen, en wij
zijn dan ook van plan om deze boerderij in ere te herstellen, en
hopen hier met z’n drieën nog lang van te mogen genieten.
Groet Jeroen, Patries en Dirkie
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Data inzamelen oud-papier 2022 Elshof
Voor het komende jaar staat de oud papier container dan ook weer als
vanouds op de parkeerplaats naast het buurthuis. Verzamel al het oud papier
en kom het brengen op de volgende data:

laatste weekend van de even maanden
behalve december:

24 t/m 26 februari
23 t/m 25 juni
27 t/m 29 oktober

* 21 t/m 23 april
* 25 t/m 27 augustus
* 27 t/m 30 december (di-vr)

Bent u niet in de gelegenheid je oud papier te brengen? Vraag dan buren,
familie of bel 06-20023921, dan komen we, op afspraak, het oud papier thuis
ophalen.



9

10

Bezien vanuit het zadel

IJs en weder dienende, rijd ik om de dag met mijn zwarte IJslandse
paardje over onze mooie Elshof.
Ik woon daar nu bijna 18 jaar. En ik kan me nog herinneren dat er
een enquête werd gehouden met de vraag wat we wilden
veranderen op de Elshof. NIETS riep het in mij. Ik was zo blij met
onze mooie locatie dat ik zeker, zeker niets wilde veranderen.
Natuurlijk is er wel het nodige veranderd. Afgezien van mooie
bloembakken heb ik toch aardig wat huizen zien bouwen! Straks
moeten we nog stadsrechten aanvragen! De bouw van het schooltje
heb ik op de voet gevolgd. Daar rijd ik altijd langs. Een appartement
is nu bewoond. Als de bewoonster thuis is, zwaaien we altijd even.
We groeten ook altijd de paarden van Karin en Gino. Het veulen, nu
een jaarling, liep altijd een stukje met ons mee. Nee, ik zeg het
verkeerd, zweefde mee. Wat een mooie gangen heeft dat dier. Nu
heeft Veulen een maatje in de vorm van Witte Paard, maar af en toe
trekt hij nog een sprintje.
We passeren ook, althans in de winter, de schapen. Soms donzige
witte dotten verspreid over het weiland, maar soms staan ze
allemaal aan de rand van de wetering elkaar verdringend op het
randje. Heel griezelig. En dan ineens springt er 1 met vier poten
tegelijk in de lucht en dan in weer een ander. Soms met nog een
halve draai erin. Alsof ze oefenen voor de dubbele rietberger. Mijn
paardje vindt dat ook altijd heel interessant en kijkt met de oortjes
gespitst. Aan de andere kant van de weg wonen ook schapen, zelfs
al met lammetjes zag ik laatst, maar die doen niet zo griezelig op
een richeltje.
We groeten natuurlijk ook vele wandelaars, meestal met hond.
Sommige honden gaan helemaal uit hun dak en sommige doen net
alsof wij er niet zijn! Omdat ik al 55 was toen ik hier kwam wonen
ben ik heel slecht in namen. Sowieso wat lastiger met het stijgen
der jaren. Maar ik ken iedereen wel, zij het zonder naam. De vrouw
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met de jonge enthousiaste bruine labrador, de vrouw met de Friese
stabij, de familie met de Berner Senner die altijd los loopt, de
mensen van de twee dalmatiërs etc.
Soms gaan we linksaf door het kleine bosje om weer uit te komen
op Hagenvoorde. Soms door naar de Velnerallee. Daar kunnen we
dan even wat sneller gaan. Nou ja, zowel mijn paardje als ikzelf zijn
een tikkeltje bejaard dus zo hard gaat het nou ook weer niet.
Gelukkig maar want je wil met een paard langs de weg niet in zeven
sloten tegelijk lopen. Ze is redelijk koel in de kop. Maar het blijft
een paard dus ze kan wel schrikken. Vorig jaar, toen we weer naar
buiten konden na de sneeuw periode, lagen er nog kleine bergen
sneeuw. Het leek wel of er ijsberen lagen te slapen op de Elshof.
Mijn diertje maakte het me zeer duidelijk dat ze niet gesteld was op
ijsberen. De brave rottweiler van Karin in Gino heeft ons ook eens
de stuipen op het lijf gejaagd toen hij een kap om had. En soms
blaast de wind
bouwmateriaal van de
verbouwing van het
schooltje in de heg.
Oef. Zit ik ineens
midden op de rijweg
omdat ze een stuk
isolatie ziet. Als we vijf
keer langs datzelfde
stuk isolatie zijn
gereden, wordt het
kennelijk in het beeld
opgenomen en kunnen
we er normaal langs.
Niemand hoeft dus te
denken dat er maar
iets veranderd kan
worden op de Elshof
zonder dat ons dat
opvalt! We boffen
maar met zo’n mooie
plek om te wonen.
Carien Everwijn
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Nieuws van Plaatselijk Belang

’t Giet oan!
Normaal roept onze weerman Piet Paulusma dit. Nu even niet. Ik
ben blij dat ik dit ook een keer mag roepen. Waarom dan wel zult u
denken?
Welnu, in één van de vorige edities van het EN heb ik het gehad
over het verbreden van de wetering die door onze buurtschap loopt
ten behoeve van de natuur. Indien dit verbreden door gaat (en daar
lijkt het wel op), wordt de wandelroute van station Wijhe naar
station Heino onderbroken bij de overgang van de allee van de
familie Brilleman op de allee van de Velner. Dit is het stukje waarbij
u via het schouwpad, langs de boerderij van de familie Pol, de route
weer kunt vervolgen.
Tot aan 1966 lag hier een brug. Deze brug is weggehaald bij het
verbreden van de wetering. Het schouwpad komt in de nieuwe
situatie te vervallen, deze wordt namelijk afgegraven. Daarmee zou
deze prachtige wandeling niet meer gelopen kunnen worden. De
benoemde wandelroute wordt ruim 2000 maal per jaar gedownload.
We zijn in overleg gegaan met het Waterschap, Wandelnetwerk.nl(zij hebben de NS-wandelroute overgenomen), De kracht
van Salland en een aantal buurtbewoners. Het waterschap erkent
het probleem en heeft aangeboden een trekpontje te plaatsen om
zodoende de verbinding in stand te houden. Het plaatsen van dit
trekpontje wordt vermoedelijk uitgevoerd in 2023.
We verwachten dat dit gepaard gaat met een officiële opening
inclusief het plaatsen van een informatiebord met een stukje
historie. Wellicht begrijpt u nu waarom we als plaatselijk belang erg
verheugd waren met deze mededeling waarmee de titel van dit
stukje in onze ogen goed tot zijn recht komt.
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Ook is er een succes te melden t.a.v. het oud papier. In goed
overleg met het GIOW en de gemeente hebben we de inkomsten
(en daarmee de uitgaven) van het oud papier aan onze buurtschap
kunnen verbinden. Een paar bladzijdes eerder in dit Elshof Nieuws
kunt u lezen op welke dagen de container in 2022 weer bij het
buurthuis staat.
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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HERHALING: OPROEP VRIJWILLIGERS BUURTHUIS ELSHOF
Het buurthuis is nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hopelijk levert een herhaling ons verzoek reacties op want we
hebben écht nieuwe vrijwilligers nodig!
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,
Het is een goed bewaard, en veel gebruikt, recept dat ik met jullie
wil delen deze keer.
In mijn tijd was één van de dierenartsen bij de afdeling
‘buitenpraktijk’ van de faculteit diergeneeskunde heel populair. Hij
was aardig, gaf goed les en liet de studenten veel dingen zien en
doen én hij nam zijn groepjes co-assistenten vaak mee naar huis.
Nee, geen gekke dingen, gewoon naar zijn schapen kijken, het
prachtige oude boerderijtje bewonderen en dan koffie met brownies.
Grappig genoeg (en tot zijn verbazing denk ik) was ik veel meer
onder de indruk van zijn vrouw dan van hemzelf. Zijn vrouw was
voor mij namelijk ‘bekend’ als auteur van een aantal heel goede
boeken over quilten… Ja, ik geef toe, ik had in mijn studententijd al
‘suffe’ hobby’s! Ik was dan ook helemaal gelukkig met de
persoonlijke rondleiding die ik kreeg langs al haar quilts. En, na de
koffie, óók nog helemaal verguld met het recept van haar (onder de
studenten beroemde) brownies…








120 gram pure chocolade
100 gram boter
2 zakjes vanillesuiker
4 eieren
280 gram bruine basterdsuiker
150 gram zelfrijzend bakmeel
Extra nodig: vierkante vorm van 23x23 cm
(dat is een ‘9 Inch brownie vorm’)

Oven voorverwarmen op 180 graden.
Chocolade met de boter au-bain-marie smelten, af en toe
doorroeren, als alles gesmolten is iets laten afkoelen (moet wel
vloeibaar blijven).
Intussen eieren met suiker en vanille suiker heel schuimig en licht
gekleurd kloppen. Bakmeel door het ei-mengsel mengsel kloppen

20

met de mixer. Al kloppend de gesmolten chololade/boter aan het
beslag toevoegen tot alles goed gemengd is. Beslag in ingevet
bakblik schenken en in oven zetten.
Ongeveer 30 tot 45 minuten bakken, het hangt een beetje af van de
grootte van je vorm en van je oven. Als een satéprikker schoon uit
het midden komt is de brownie klaar, maar voor een 'kleffe' variant
mag het ook wel iets plakkerig blijven in het midden.
Laat de brownie afkoelen in het blik. Snij als ie lauwwarm is de
brownie in stukken: 16 stukken kan prima, maar je kunt ook voor
royalere porties gaan door 3x4 of zelfs 3x3 te snijden. Daarna kun
je de stukjes uit het bakblik wippen en een paar dagen bewaren in
een luchtdichte doos of blik.
Variatie tip: de brownie is erg lekker met toevoeging van (2
handjes) noten. Ook kun je gerust ‘restjes’ chocolade met smaakjes
(butterscotch, caramel, sinaasappel etc.) of met noten gebruiken.
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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

Maart 2022
1-mrt
2-mrt
2-mrt
3-mrt
4-mrt
6-mrt
7-mrt
7-mrt
9-mrt
9-mrt
10-mrt
14-mrt
15-mrt
16-mrt
16-mrt
17-mrt
21-mrt
21-mrt
23-mrt
23-mrt
24-mrt
28-mrt
29-mrt
30-mrt
30-mrt
31-mrt

18.45
18.45
19.30
20.00
21.00
10.00
13.00
19.30
18.45
19.30
20.00
13.00
19.45
18.45
19.30
20.00
13.00
19.30
18.45
19.30
20.00
13.00
19.45
18.45
19.30
20.00

Kaarten
Kinderclub
Biljarten en sjoelen
Biljarten
Open avond
Klootschieten
Biljarten
Volksdansen
Kinderclub
Biljarten en sjoelen
Biljarten
Biljarten
Kaarten
Kinderclub
Biljarten en sjoelen
Biljarten
Biljarten
Volksdansen
Kinderclub
Biljarten en sjoelen
Biljarten
Biljarten
Kaarten
Kinderclub
Biljarten en sjoelen
Biljarten
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April 2020
1-apr
3-apr
4-apr
4-apr

21.00
10.00
13.00
19.30

Open avond
Klootschieten
Biljarten
Volksdansen
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