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 Bijdragen voor het Elshof Nieuws januari 2022,   
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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 
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van de redactie 

 
 
Beste Elshoffers, 
 
Het Elshof Nieuws heeft laatst een mooi cadeau gekregen! 
Plaatselijk belang heeft via de Rabobank Clubactie een bedrag bij 
elkaar verzameld. PB had hier een doel aan gekoppeld: 
Communicatie. En toen dachten ze aan het Elshof Nieuws en ze 
hebben het bedrag aan ons geschonken. Bijna 170 euro! Wat een 
leuke verassing en wat een mooi cadeau. Dank Plaatselijk Belang! 
We gaan kijken of we hier iets leuks mee kunnen doen voor onze 
lezers.  
 
Dit maakte me nieuwsgierig naar wat de clubactie nog meer heeft 
betekend voor de Elshof. Dit staat allemaal openbaar op de Rabo-
site dus ik kan het hier ook wel even met jullie delen; in totaal 1500 
euro! Voor zover ik kan zien. Verdeeld over Elshoffeest, de IJsbaan, 
het Buurthuis en dus PB (of liever Elshof Nieuws). Wat een mooi 
cadeau voor ons allemaal!  
 
En is dit dubbeldikke kerstnummer van het Elshof Nieuws ook geen 
cadeautje? Natuurlijk staat er veel in het teken van deze 
feestmaand met een bedankje van de Sint, nieuws over de 
kerstdienst op 1e kerstdag, een kerstdiner dat nou eens niet 
ingewikkeld is en een mooi kerstverhaal. Maar ook andere geplande 
activeiten komen aan bod; de verwerping op 30 december, het 
dialect-café op 27 januari en de toneelvoorstellingen op 25 febr en 3 
en 4 mrt. En we kijken terug op wat activiteiten die al achter de rug 
zijn; de reparatie van de wilgenhut in de vlindertuin, de AED 
training, een nieuwe brug bij de Langeveldsloo en een bedankje aan 
Antoon en Minie. En tot slot een leuke pen met foto’s van een huis 
waar ik zelf heel benieuwd naar ben.  
 
Namens Ria, Lia, Machteld en mijzelf wens ik jullie allemaal hele 
fijne feestdagen!  
 
Veel leesplezier! 
Gitta Junius  
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De Pen 

 
 
Wij zijn Marco en Nikki Dijkslag, wij zijn de toekomstige bewoners 
van Velnerweg 2a. Sinds okt/nov 2020 zijn wij bezig geweest om 
alle vergunningen te verkrijgen en zomer 2022 hebben wij groen 
licht gekregen. Middels de Rood voor Rood regeling is dit gelukt, wat 
betekent dat er nogal wat gaat veranderen op het erf van Velnerweg 
2. Alle schuren gaan er af, en er komt een woning (Velnerweg 2a) 
en een nieuwe schuur voor terug. 
 
De Velnerweg 2 is voor een groot deel van Marco zijn leven de 
thuisbasis geweest. Hij heeft hier altijd samen met zijn ouders en 3 
zussen gewoond. Hij is een paar jaar weg geweest, maar wil nu toch 
wel graag terug richting de oude vertrouwde plek aan de Velnerweg. 
Hij heeft heel wat uren doorgebracht in de oude schuur voor zijn 
hobby motorcrossen. Gelukkig voor hem komt er wel weer een 
nieuwe schuur  Naast de motor kan je hem ook op de 
mountainbike tegenkomen, of soms hardlopend. Marco werkt in 
Zwolle als automonteur. 
 
Nikki is opgegroeid aan de Wijheseweg. Daar heeft ze altijd 
gewoond samen met haar ouders, broer en zusje totdat ze het huis 
uit ging. Nikki heeft haar hele leven aan wedstrijdzwemmen gedaan, 
maar ook haar kun je tegenkomen op de mountainbike. Nikki werkt 
als manueel therapeute in Deventer. 
 
Momenteel wonen wij tijdelijk aan de Wijheseweg, totdat wij straks 
kunnen gaan verhuizen naar de Velnerweg. Gelukkig is het maar 
een klein stukje tussen beide huizen waardoor wij de bouw goed in 
de gaten kunnen houden, en natuurlijk hebben wij twee goede 
buurvrouwen (moeder en zus van Marco) die alles even goed voor 
ons in de gaten houden. Ze zijn door ons tot bouwopzichters 
gepromoveerd. 
 
Op het moment van schrijven zijn ze bezig om de vloer van de 
bovenverdieping erin te leggen, het huis staat in de steigers. Er 
moet dus zeker nog het een en ander gebeuren. Wij hopen dat het 
allemaal op schema blijft lopen zonder al te veel problemen. Indien 
alles goed blijft lopen zal ons huis volgend voorjaar opgeleverd 
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worden, en hopen wij volgend jaar zomer in ons nieuwe huis te 
wonen. 
 
Ondanks dat het nog even duurt, kijken wij er erg naar uit om in 
ons huis te gaan wonen. En ons officieel op de Elshof toe te voegen. 
Voor iedereen die een beetje nieuwsgierig is hier alvast een 
voorproefje hoe het zal gaan worden. 
 
We geven de Pen door aan Jorrit Nijenhuis. 
  
Groetjes Marco & Nikki 
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Kerstgezinsdienst buurthuis Elshof 

 
 
Zondag 25 december (1ste Kerstdag) a.s. wordt er een gezinsdienst 
gehouden in het buurthuis op de Elshof. 
 
Aanvang:      10 uur 
Voorganger:  Rini van Dijkhuizen (jeugd en jongerenwerker) 
Thema:          LICHT EN DONKER 
 
De kinderen zullen als vanouds weer een kerstverhaal gaan vertellen. 
Muzikaal worden we bijgestaan door het koortje bestaande uit de 
dames Helen, Marion en Linie. 
 
Vorig jaar ging het op het laatste moment niet door en we hopen dat 
we dit jaar volop kunnen gaan genieten. De kinderen zijn enthousiast 
aan het oefenen. 
 
Iedereen op de Elshof is van harte welkom en na afloop van de dienst 
staat er voor iedereen een warme kop chocolademelk klaar. 
 
Kerst 2022, we gaan ons 
voorbereiden en rekenen op uw 
komst. 
 
Namens de werkgroep, 
Gerrie, Helen, Johan, Marielle en 
Willy 
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Een bedankje van sinterklaas 

 
 
 
Lieve allemaal, 
 
Wat fijn, wat fijn, jullie waren allemaal gekomen om ons welkom te 
heten. Het zonnetje scheen wel, maar er waaide een koude wind 
rond de Elshof.  In een mooie optocht met verklede kinderen, 
versierde stuurtjes en wielen!  
 
En wat een schrik toen de trekker van Hans er opeens mee stopte en 
er rook uit kwam!! Gelukkig konden we snel en veilig van de wagen 
afkomen en was daar meneer Wim met een vervangende trekker en 
kon iedereen het feest verder vieren in de mooie tent bij het 
buurthuis. Wat een feest met disco  en al die prachtige tekeningen 
die we mochten ontvangen! 
 
We willen alle vrijwilligers en sponsors bedanken die bij dit feest 
hebben geholpen, zonder jullie was dit niet gelukt! Geweldig! 
        
We hopen dat jullie het ook net zo leuk hebben gehad als wij, graag 
weer tot volgend jaar! 
 
Groeten van de Sint en Pieten. 
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Bedankt , Anton en Minnie! 

 
 
Op 29 oktober heeft het buurthuis-bestuur Antoon en Minie Klein Woolthuis 
even in het zonnetje gezet. Als bedankje voor alles wat ze gedaan hebben 
voor het buurthuis en het buurtschap in de afgelopen tientallen jaren. En dat 
is nogal wat!  
Het was een gezellige middag in het buurthuis, samen met de kinderen en 
kleinkinderen van Antoon en Minie en de mensen van het zgn. 
maandagochtend-team.  
 
Antoon en Minie, jullie hebben het verdiend!  
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PLAT PROAT’N, VEUR NIET PLAT PROATERS !! 

 
 
Leu,  
 
Wulle wilt ulle graag uutneudigen veur een avond onmeunig Elshofs 
kuieren in ons buurthuus.  
 
De bedoeling is det wulle, an de hand van wat leuke activiteit’n en 
spellegies, ulle wat wies maakt over oonze mooie moedertaal, het 
ABE. Ut mut een oomp word’n veur iedereene, plat proaters en 
(nog) niet plat proaters. Een leuke quiz zit ok nog in de penne !! 
Naar gelang van ut aantal bezuukers goat wulle de mensen ,veur 
wat dinge, op deel’n in gruupies. Graag wilt wulle weten hoevulle 
belangstelling dur is veur disse oomp.  
 
Disse onmeunig mooie winter activiteit geet plaats hebb’n op 27 
Januari 2023, um half 8e in oons buurthuus.  
 
Ut zol veur oons arg handig ween’n um te weten hoevulle leu dur 
schik van hebt um te komm’n ok i.v.m. de te regelen activiteit’n.  
 
Graag opgave veur 13 Januari bie:  
Tone Brouwer 06-83775558 of Jan Diekslag elshofkapel@gmail.co 
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Nieuws van de vlindertuin 

 
 
Zaterdag 5 november hebben een aantal vrijwilligers van de 
Vlindertuin de wilgenhut gerepareerd. Het dak was er door de storm 
eerder dit jaar afgewaaid. Ook worden elk najaar de uitgelopen 
wilgentakken teruggebogen, opnieuw ingevlochten en waar nodig 
gesnoeid. Het was een prachtige ochtend en de koffie met 
zelfgebakken appeltaart doet het altijd goed. 
 
Heb je ook zin om ongeveer 1 keer per maand samen met andere 
buurtbewoners gezellig buiten in het groen een bijdrage te leveren 
aan het mooi houden van de Vlindertuin?  
 
Meld je dan bij Anneletty, 06 23740901, zij coördineert het 
onderhoud tussen april en september. 
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Kaartverkoop Toneel

 
 
Op zaterdag 25 februari, vrijdag 3 en zaterdag 4 maart zal het dak 
van het buurthuis er weer af gaan tijdens de jaarlijkse 
toneeluitvoeringen (tenminste; dat hopen we!!). 
 
Het stuk wat we dit jaar gaan spelen heet: 'Festival der Fantasten'. 
En dit jaar hebben met name de mannen het voor het zeggen...... 
(belooft dat veel goeds??....) 
 
De kaartverkoop zal, net als andere jaren, in januari van start gaan 
en wel op woensdag 11 januari vanaf 20.00 in het buurthuis. 
Vanaf die datum zullen op woensdagavond bij Gerdien Rensink en 
op donderdagavond bij Adriaan de Ruiter in het buurthuis kaarten te 
koop zijn. De kosten zijn €7 voor volwassenen en €4 voor kinderen 
t/m 12 jaar. 
 
Kaarten kunnen niet gereserveerd worden. Er kan zowel met de pin 
als contant betaald worden. 
Wees er snel bij om een kaartje te bemachtigen! 
 
Tot dan! 
 
Toneelclub Elshof 
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Nieuws van Plaatselijk Belang 

 
 
Opfriscursus AED: 
 
Op donderdag 10 november hebben 5 buurtbewoners de kwalificatie 
van ERC ontvangen; Basic Life Support (BLS) Hulpverlener. Of te 
wel 5 buurtbewoners hebben de opfriscursus reanimeren met AED 
succesvol afgesloten.  
 
Deze buurtbewoners kunnen zich nu aanmelden bij de HartslagNu-
app. Hiermee komen zij in het landelijk oproepsysteem. Als er een 
reanimatie in de buurt bij 112 wordt gemeld krijgen deze 
buurtbewoners hiervoor een oproep. Wanneer zij in de buurt zijn 
kunnen zij naar de reanimatie gaan en hulp bieden. Deze 
opfriscursus wordt jaarlijks gegeven. PB Elshof verzorgt deze avond.  
 
Het is belangrijk voor de buurtschap dat er buurtbewoners zijn die 
weten hoe je moet reanimeren en hoe een AED werkt. PB Elshof wil 
met een nieuwe groep deelnemers starten. Op een zaterdag wordt 
deze beginnersopleiding gegeven. Daarna kun je jaarlijks de 
opfriscursus volgen. Het is wel de bedoeling dat je na de 
beginnersopleiding de HartslagNu-app activeert zodat je wordt 
opgeroepen voor reanimatiemeldingen in de buurt van de Elshof. 
Je kunt je opgeven bij PB Elshof via onderstaand mailadres. 
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Vernieuwde brug Elshof ommetje 
 
Wim van den Brink & Wim Weijermars 
hebben de brug in het Elshof ommetje 
aan de rand van het bos aan de 
Langeveldsloo vernieuwd. Iedereen kan 
weer veilig de route door het 
bos/weiland vervolgen. 
 
Heren hartelijk dank namens PB Elshof!! 
 
PB-Elshof is momenteel druk bezig met de gemeente om de vragen 
welke vanuit de ledenvergadering zijn gesteld op te lossen. 
 
We doen ons best, maar we hebben niet op alle vragen in januari 
met het kernenbezoek een antwoord is de verwachting. 
We zullen u dan in ieder geval de status geven. 
 
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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Een kerstverhaal 

 
 
Recept voor een bijzonder kerstdiner 
 
Door Irma Moekestorm (www.knipoog.nu)  
 
We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik. 
 
Moe maar voldaan ploffen we neer bij de haard met een beker warme 
chocolademelk. We hebben zojuist een stevige wandeling gemaakt. Het was 
ijzig koud buiten, maar toch wilden we deze kans benutten. Zo vaak gebeurt 
het niet dat er zo’n pak sneeuw valt. 
 
‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, ‘u houdt toch ook heel 
veel van sneeuw?’ 
 
Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds 
sneeuwvlokken dwarrelen. Ik zuig het beeld in me op: De straat is vol leven. 
De lantarenpalen zijn nog net niet aangesprongen en het lijkt wel of de 
sneeuw alle kinderen voor het donker nog de straat op jaagt. Mensen 
haasten zich naar de winkels voor de laatste boodschappen voor hun luxe 
kerstdiners. Zij lijken het veel te druk te hebben om de sneeuw op te merken. 
‘Ja, meisje’, bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van sneeuw en vooral met 
Kerst. Dan moet ik altijd denken aan mijn allereerste, witte Kerst…’ 
 
… 
 
‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker. 
Geërgerd trek ik de warme dekens over mijn oren, totdat het tot me 
doordringt hoe opgewekt ze klinkt. Ik weet het al weer, het is Kerst. Maar 
Geertje roept heel enthousiast: ‘Er is sneeuw gevallen!’ Dat laat ik me geen 
tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik meteen mijn bed uit. Geertje heeft 
gelijk, het is prachtig buiten. Geertje is al aangekleed en ik hijs me ook snel in 
mijn warme kleren. 
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Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen tintelen als we klaar zijn met 
het bouwen van een reusachtige sneeuwpop. 
Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat winterpeen achter de hand 
gehouden. Nu komt ze ons er eentje brengen. 
 

‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie 
neus,’ lacht ze vrolijk. 
 

Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel 
eten meer. Zelfs op onze boerderij wordt het 

voedsel nu schaars. Er komen steeds vaker mensen 
van heinden en ver om bij ons eten te halen. 
 
Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende 
hand te bieden, want zij vinden dat we moeten delen 

van onze rijkdom. Dat vind ik wel een beetje vreemd, we 
zijn immers helemaal niet rijk. Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten 
helpen. Daarom twijfel ik nog wat over die peen. Maar mama knikt me toe, ze 
begrijpt wel waarom ik twijfel, maar het mag echt. Eén winterpeen voor de 
sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag. 
 
Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een klein stukje 
spek. Ik kan me niet herinneren dat iets me ooit zo goed heeft gesmaakt. Na 
het eten loop ik naar het raam en schuif voorzichtig een klein stukje van het 
verduisteringsgordijn opzij. Ik wil nog even een glimp van onze sneeuwpop 
opvangen. Ik zie zijn vage silhouet in het maanlicht en ik voel me warm 
worden van trots. 
 
Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het erf 
sneeuwvrij te krijgen, zien we twee mensen naderen. Moeder heeft hen ook al 
gezien en komt naar buiten. Ze nodigt hen uit in onze warme keuken. Het zijn 
een vader en zijn zoontje. Met open mond luisteren we naar hun verhaal. Ze 
komen uit het Westen en zijn al dagen onderweg op zoek naar eten voor hun 
gezin. Er is in de grote steden bijna niets meer te krijgen, vertellen ze. 
Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee gasten blijven vannacht 
slapen; vooral zoon Kees is te uitgeput om de lange tocht naar huis meteen 
weer te hervatten. 
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Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu met z’n zessen. De gasten 
vallen op het kerstmaal aan en verzuchten: ‘Dit is echt het allerbeste 
kerstdiner wat we ooit hebben gegeten’. 
 
Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee. Thuis 
wachten een vrouw en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen eten mee voor 
thuis. Het is niet genoeg, beseft vader, maar er is niet meer. Ik loop een klein 
stukje met hen op. Dan ziet Kees de sneeuwpop. Hij is er verrukt van. 
‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is prachtig, ik heb nog nooit zo’n mooie 
gezien.’ 
Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar. 
 
Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen. Pas als ik hen bijna niet 
meer kan zien, draai ik me om. Ik kijk recht in het gezicht van de sneeuwpop. 
Wat staart hij mij opeens verwijtend aan. Gemeen bijna. Zijn zwarte 
kraaloogjes loensen en zijn steentjesmond trekt een scheve grijns. 
Maar dat hij zo boosaardig kijkt, komt vooral door zijn neus, weet ik 
ineens: de grote, knaloranje peen.  
 
In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en begin te rennen. Ik 
ren zo hard ik kan en roep hard: ‘Kees, wacht!’ Als ik hen eindelijk 
ingehaald heb, duw ik Kees de peen in zijn hand en ren zonder wat 
te zeggen terug naar huis, naar de sneeuwpop. Hij ziet er raar uit 
met dat gapende, zwarte gat in zijn gezicht. Raar, maar hij kijkt niet 
meer gemeen of verwijtend. 
 
Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen om die 
rare sneeuwman, zo hard dat er tranen over onze wangen biggelen. 
 
… 
 
Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht. 
 
Ik glimlach om de herinnering. En vader en moeder? Ach, wat waren ze trots 
op ons. En wat ben ik trots op hen, nog steeds. Niet geld en bezit waren hun 
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rijkdom, maar gastvrijheid en vriendelijkheid. Ze deelden er royaal van uit. 
Maar dat zal ik haar later wel vertellen, mijn kleindochter van vijf. 
 
Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken. Vanavond komen immers jouw papa en 
mama eten. En ook tante Geertje.’ 
 
Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig niet naar de 
drukke winkels om boodschappen te doen of uren in de keuken te staan, 
denk ik, terwijl ik de aardappelen schil. Daardoor heb ik mijn dag aan veel 
waardevoller zaken kunnen besteden.  
 
Toch staat mijn gasten vanavond een bijzonder kerstdiner te wachten. Een 
diner naar een zeventig jaar oud recept. Ik heb er geen receptenboek voor 
nodig, ik ken het uit mijn hoofd. Het staat voor altijd in mijn geheugen 
gegrift. 
 
Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien… 
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De Verwerping Buurthuis Elshof

 
 
Het is nu bijna weer zover. Doordat 
corona 2 jaar roet in het eten gooide 
wordt er op vrijdag 30 december weer 
een grandioze verwerping gehouden in 
het buurthuis.  
 
Ouderwetse gezelligheid met spelletjes uit 
oude en nieuwe tijd. Het rad van fortuin 
met prachtige prijzen. Houdt u niet van 
spelletjes, kom dan gerust voor de 
gezelligheid.. U bent welkom vanaf 20.00 
uur in het buurthuis.  
 
Komt allen, dan maken we er met z’n allen weer een leuke avond 
van. 
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Succesrecepten

 
 
Beste Elshoffers, 
 
Het voelt al bijna als een traditie… ook dit jaar heb ik een eenvoudig 
klaar te maken maar desalniettemin lekker en feestelijk drie-gangen 
kerst menu voor jullie bij elkaar gezocht. Ik wens iedereen alvast 
een zorgeloze kerst toe!  
Alle gerechten zijn voor 4 personen.  
 

 
MENU:  

Vitello tonnato  *  Gevulde kipfilet  *  Panna cotta 
 

 
Vitello tonnato 

Ingrediënten:  
 2 kalfsschnitzels óf ongeveer 300 gram (kalfs)fricandeau 

(vleeswaar) 
 2 el olijfolie en 100 ml witte wijn 
 4 ansjovisfilets 
 1 blikje tonijn  
 5 el mayonaise 
 2 el kappertjes 
 
De vitello tonnato wordt beter van een uurtje (of iets langer) 
marineren in de koelkast, dus je kunt dit helemaal voorbereiden op 
de ochtend voor je diner.  
 
Je kunt voor dit gerecht kiezen uit een aantal mogelijkheden. Als je 
het relatief makkelijk en goedkoop wilt houden, kies dan voor 
varkensfricandeau gewoon uit het vleeswaren schap in de 
supermarkt. Wil je het simpel maar iets luxer, vraag dan om 
gebraden en gesneden kalfsfricandeau bij de slager. Wil je zelf de 
keuken in, bestrooi dan twee kalfsschnitzels met zout en peper en 
bak deze in ongeveer 4 minuten op middelhoog vuur rosé (gebruik 
de olijfolie hiervoor), blus af met de witte wijn en laat nog 2 
minuten op laag vuur stoven. Neem het vlees dan uit de pan en laat 
afkoelen.  
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Doe ansjovis en tonijn in de keukenmachine en puls tot het fijn is 
(met de hand fijnsnijden kan natuurlijk ook), meng dan de 
mayonaise erdoor en meng tot een gladde saus. Eventueel kun je 
nog wat water toevoegen zodat het mengsel wat dunner wordt (het 
mag net van de lepel af lopen). Roer er 1 eetlepel kappertjes door 
en maak op smaak met peper en eventueel zout.  
 
Snijd de kalfsschnitzels in dunne plakken. Verdeel de plakjes vlees 
of vleeswaar over vier borden en verdeel de tonijnsaus erover. 
Bestrooi met de rest van de kappertjes, dek af met huishoudfolie en 
zet tot gebruik in de koelkast.  
 

Gevulde kipfilet 
Ingrediënten: 
 4 kipfilets 
 100 zachte geitenkaas of verse roomkaas 
 Paar takjes verse tijm, blaadjes van takjes gerist 
 1 bosuitje, fijngesneden 
 100 g Ardennerham 
 25 g boter 
 ½ pot gevogeltefond (of 250 ml kippenbouillon van een ½ 

tablet) 
 1 el vloeibare honing 
 1 el sojasaus (of ketjap manis)  
 
De combinatie met zachte geitenkaas is heerlijk, maar zijn er 
dinergasten die niet van geit houden, kies dan voor verse roomkaas. 
Prak de kaas in een kom en meng goed met de helft van de tijm en 
het bosuitje. Snij de kipfilets in de lengte diep in en vul de ontstane 

holte met het kaasmengsel. Druk 
de filets weer dicht en rol ze 
vervolgens elk zo strak en volledig 
mogelijk in plakken ham – dit gaat 
als het goed is de kaas ín de kipfilet 
houden tijdens het braden! 
 
Verhit de boter in een koekenpan of 
braadpan en bak de kipfilets op 
matig vuur in ongeveer 15 minuten 
goudbruin en gaar: keer 
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regelmatig. Houd ze warm onder een bord of een stuk 
aluminiumfolie.  
 
Voeg de helft van een pot fond of een flinke scheut kippenbouillon 
toe aan de pan en roer de aanbaksels los. Voeg honig, tijm en 
sojasaus toe en laat even inkoken tot een lichtgebonden jus. 
Serveer de kipfilets met een schep van de jus erover.  
Eet er je lievelingsgroenten bij en gebakken aardappels, uit de pan 
of (makkelijker!) uit de oven.  
 

Panna cotta 
Ingrediënten: 
 2 blaadjes gelatine 
 500 ml slagroom 
 200 ml Griekse yoghurt 
 75 g basterdsuiker of fijne kristalsuiker 
 1 vanillestokje, opengesneden óf een theelepel vanille extract 
 Siroop in je lievelingssmaak óf gepureerd fruit 
 Mooie wijde glazen 
 
Week de gelatine in koud water. Verwarm de helft van de slagroom 
met de suiker en het vanillestokje al roerend tot tegen de kook (en 
tot de suiker is opgelost). Knijp de gelatine blaadjes uit en los op in 
het roommengsel. Neem de pan van het vuur en laat het 
roommengsel wat afkoelen.  
 
Haal het vanillestokje eruit en voeg de rest van de room toe (als je 
vanille extract gebruikt voeg dit dan toe). Meng nu de yoghurt door 
het roommengsel en verdeel het over de glazen. Laat minimaal 3 
uur opstijven in de koelkast.  
 
Vlak voor het serveren schenk je een dun laagje siroop over de 
panna cotta. 
In plaats van siroop kun je ook ongeveer 100g van je favoriete fruit 
pureren, bijvoorbeeld frambozen of mango is heel feestelijk 
(eventueel met een beetje suiker als het vrij zuur fruit is zoals 
frambozen).  
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Als je echt indruk wilt maken op je gasten, begin dan eerder en 
pureer 300 g frambozen met suiker naar smaak. Verwarm een 
beetje van deze puree in een pannetje en roer daar 1 geweekt 
blaadje gelatine door tot het helemaal is opgelost. Voeg nu de rest 
van de puree toe en verdeel dit 
voorzichtig over de 4 (nog lege!) glazen. 
Zet de glazen schuin in de koelkast 
zodat de puree als ie stijf is (na 
ongeveer 2 uur) scheef in het glas zit. 
Ga daarna verder met het recept 
hierboven en schenk de panna cotta 
voorzichtig op de stijve frambozen 
puree: zet de glazen nu gewoon rechtop 
in de koelkast om op te stijven. (Het kan 
zijn dat er nu wat panna cotta overblijft: 
voor de kok, om alvast te proeven  ).  
 
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 
 

November 2022 
28-nov 13.00 Biljarten 
29-nov 19.30 Kaarten 
30-nov 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
30-nov 19.30 Biljarten en sjoelen 
30-nov 20.00 Toneel 

December 2022 
1-dec 19.45 Elshof-Fit 
1-dec 20.00 Biljarten 
2-dec 21.00 Open avond 
4-dec 10.00 Klootschieten 
5-dec 13.00 Biljarten 
5-dec 19.30 Volksdansen 
7-dec 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
7-dec 19.30 Biljarten en sjoelen 
7-dec 20.00 Toneel 
8-dec 19.45 Elshof-Fit 
8-dec 20.00 Biljarten 
12-dec 13.00 Biljarten 
13-dec 19.30 Kaarten 
14-dec 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
14-dec 19.30 Biljarten en sjoelen 
14-dec 20.00 Toneel 
15-dec 19.45 Elshof-Fit 
15-dec 20.00 Biljarten 
19-dec 13.00 Biljarten 
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19-dec 19.30 Volksdansen 
20-dec 14.00 Ouderensoos 
21-dec 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
21-dec 19.30 Biljarten en sjoelen 
21-dec 20.00 Toneel 
22-dec 19.45 Elshof-Fit 
22-dec 20.00 Biljarten 
24-dec 15.30 Repetitie Kerstverhaal 
25-dec 10.00 Kerst gezinsdienst 
28-dec 19.30 Biljarten en sjoelen 
28-dec 20.00 Toneel 
30-dec 20.00 Verwerping 

Januari 2023 
3-jan 19.30 Kaarten 
4-jan 19.30 Biljarten en sjoelen 
4-jan 20.00 Toneel 
5-jan 19.45 Elshof Fit 
6-jan 21.00 Open avond 
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