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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 december 2022,   

uiterlijk 15 november 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. 9 
 
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl  
 
 
 

Drukwerk: DDMC Raalte 
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van de redactie 

 
 
Beste Elshoffers, 
 
Het was met oud en nieuw 21/22 dat Karin en ik hadden bedacht 
dat het leuk zou zijn om in de winter in buitenwater te zwemmen. 
Dus ergens in januari gingen we voor de eerste keer naar de Lange 
Kolk voor een frisse duik. Nou, dat heb ik volgens mij al een keer 
verteld, dat was koud, heel koud! 3oC… achteraf gezien misschien 
niet het beste moment om ermee te beginnen. Maar we hadden wel 
de smaak te pakken. Joke bleek ook een liefhebber van het koude 
water en Harry was zo aardig om ons op zaterdagen de goudvissen 
in zijn vijver de stuipen op het lijf te laten jagen. We gingen door tot 
ergens in mei.  
 
Dit jaar zijn we wat eerder begonnen, begin oktober. En inmiddels is 
ons groepje gegroeid met Anne Marie en Mariska van de 
Stoombootweg. We zijn er allemaal erg enthousiast over en 
proberen er nu meerdere keren per week even tijd voor te maken. 
Dan wen je beter aan de kou en gaat het echt iets opleveren voor je 
weerstand en je lijf. Wist je dat je lijf door die kou beter bestand is 
tegen lagere temperaturen? Heel handig nu de thermostaat een 
graadje lager staat. 
 
Als we hierover vertellen krijgen we steevast één van de volgende 
drie reacties: een meewarige “Je bent gek!”. Of een waarderende 
“Joh, wat stoer!”. Of, de leukste: “Dat wil ik ook!”. Als er nou aan de 
andere kanten van de Elshof ook dames zijn die deze laatste reactie 
voelen opkomen, kom maar op!  
 
In dit Elshof Nieuws nog meer kou met herinneringen en nieuws van 
IJsbaan De Elshof. En we richten ons vast op wat gezelligheid in het 
buurthuis met Sinterklaas, kerst en toneelvoorstelling. En verder 
even over de brandwondenstichting, nieuws van PB, lekker beskuit 
en een leuke pen! 
 
Veel leesplezier! 
 
Gitta Junius  
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De Pen 

 
 
We kregen de vraag of we iets voor De Pen in  
het Elshof Nieuws wilden schrijven over hoe het ons vergaat op de 
Elshof.  
 
Nou, we kunnen je vertellen: we hebben er geen seconde spijt van 
dat we precies vier jaar geleden hier kwamen wonen aan de 
Stoombootweg. Floris en ik hadden de gezamenlijke droom om in 
een klein huisje met veel ruimte om ons heen te wonen, waarin we 
veel buiten konden zijn, met wat beestjes, een trekker en een 
moestuin.  
 
Iedereen beseft dat dat helemaal niet zo makkelijk te vinden is, 
want A: waar betaal je dat van en B: als je geen agrariër bent, hoe 
kom je dan aan een klein boerderijtje?  
 
Wij hadden op de kaart een fictieve driehoek getekend tussen 
Zwolle, Deventer en Luttenberg waar we graag zouden wonen en 
begin 2018 kwam dit kleine, vervallen boerderijtje, beschikbaar, 
precies het midden van deze driehoek. Over het algemeen zijn wij 
vrij nuchtere mensen maar ik zag dit toch wel als een soort teken 
aan de wand, dat dit wel goed ging komen.  
 
Er werd door de makelaar een open dag georganiseerd die druk 
bezocht werd. Ik denk dat de staat van de woning veel mensen 
heeft afgeschrikt. Maar liefde maakt blind; Floris en ik hadden geen 
idee wat ons qua verbouwing precies te wachten stond, maar dit 
plekje moesten we hebben. Familie, vrienden en bekenden die we 
onze nieuwste aanwinst vol trots lieten zien zeiden vooral: “mooi 
plekje wel, maar mij niet gezien!”.  
 
Ik vind dat we heel veel gedaan hebben in die vier jaar: het 
boerderijtje (veelal zelf) opgeknapt, met behulp van de 
Ervenregeling ons maisland omgetoverd tot biodivers paradijs, een 
rustpunt begonnen met verkoop van ijs en ook nog eens voor 
verjonging gezorgd: op 28 juli 2022 is onze dochter Janne geboren.  
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We vinden het een geweldig idee dat Janne opgroeit aan de 
Stoombootweg en we zien het al helemaal voor ons dat ze in een 
overalletje door het land banjert, tussen de schaapjes die er 
hopelijk ooit nog eens komen.  
 
Afgelopen jaar zelfs voor het eerst het Elshof Feest meegemaakt en 
jeetje, wat vond ik dat gezellig. Floris deed mee als jurylid bij de 
Pubquiz en toen ik, hoogzwanger, kwam aanmoedigen werd ik ook 
ineens bij een team getrokken.  
 
Ik ervaar de bewoners van de Elshof allen als super aardig, 
tevreden en actief bij de gemeenschap. We voelen ons hier reuze 
thuis en hopen nog heel lang de tijd te krijgen om ons mooie plekje 
nog verder naar wens te maken.  
 
Wisten jullie dat er zelfs een clubje Winterdippers actief is op de 
Elshof? Ik ga mij er ook eens aan wagen en kijken of ik net zo stoer 
ben als de dames die dit vorig jaar al gestart zijn! Mochten er meer 
potentiële winterdippers geïnteresseerd zijn, stuur dan even een 
berichtje naar Gitta.  
  
Groetjes van Anne Marie van de Stoombootweg 
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Kerstgezinsdienst buurthuis Elshof 

 
 
Hallo Allemaal, 
 
Op eerste Kerstdag is er weer een Kerstdienst in het buurthuis op 
de Elshof.  
 
Tijdens deze dienst is er ook weer een Kerstspel. 
 
Heb jij zin om mee te doen aan het 
Kerstspel? En ben je (bijna) 4 t/m 12 jaar? 
Geef je dan snel op, voor 7 november a.s., 
bij Helen Jalink, telnr. 06-10155218. 
 
Wij gaan iedere zondagmorgen van 10.30 - 
11.30 uur oefenen in het buurthuis. Dit 
doen we op 20 en 27 november, 11 en 18 
december en 24 december om 16.00 uur. 
 
De dienst zal eerste Kerstdag om 10.00 uur 
beginnen. 
 
Meer nieuws volgt in het Elshof nieuws van december a.s. 
 
Groetjes van  
Marielle, Johan, Gerry, Willy en Helen.  
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Seizoenskaarten IJsbaan de Elshof 

 
 
Verkoop seizoenkaarten 
Seizoenkaarten kunnen van 26 november t/m 1 december  a.s. 
afgehaald worden bij: 
 
W. Dijk Elshof 4a Wijhe  0570-522632  
 
Ook kunnen kaarten bij de Bakker van de Paraboolwinkel aan het 
Bouwhuisplein  in Broekland afgehaald worden. 
 
Vaste kaarthouders worden dit jaar weer aan huis bezocht. 
 
Volwassenen        4 euro 
Kinderen t/m 15jr. 2 euro 
Kinderen t/m 5 jr. gratis 
 
Na 1 december worden er geen seizoenkaarten meer 
uitgegeven, ook niet aan de baan! 
 
Toegangsbewijs per keer: 
Toegang ijsbaan volwassenen € 2,00  
Toegang ijsbaan kinderen € 1,00   
 
IJs en wederdienende zijn de openingstijden als volgt: 
Maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur 
                                        19.00 - 21.00 uur 
Zaterdag, zon- en feestdagen 13.30  -17.00 uur 
 
Wij hopen dat het seizoen 2022/2023 gunstig uit zal pakken en 
er weer volop geschaatst kan worden op de Elshof. 
 
Het Bestuur IJsbaan De Elshof 
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Afscheid Joop 

 
 
Bijna 35 jaar geleden (2-11-1987)   
werd Joop Lozeman lid van het bestuur van de Stichting IJsbaan  De 
Elshof en op 14 maart 2022 gaf hij aan dat het mooi geweest was. 

In die 35 jaar was hij op alle fronten actief: seizoenkaarten huis aan 
huis verkopen, elektra aansluiten, verkeer regelen, aan de kassa 
staan, boodschappen doen voor de keet en uiteraard chocolademelk 
en worst warm maken en verkopen. 

Joop, je zal ongetwijfeld nog wel meer klusjes hebben gedaan, voor 
dit alles heel veel dank. 

Op zondagmiddag 4 september hebben we Joop met een hapje, een 
drankje en een cadeautje in het zonnetje gezet (een beetje vreemd 
voor een ijsbaan bestuur, die hebben liever vorst dan zon  ). 

Joop we zullen je vast 
nog wel vaak op de 
ijsbaan zien als er ijs is 
maar dan mag je 
genieten en hoef je 
niet meer aan het 
werk. 

Namens ons allen:  

Dankjewel voor je 
inzet! 

Bestuur IJsbaan de 
Elshof  
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Een brief van sinterklaas 

 
 
 
 
 
Dag lieve allemaal, 
 
We zijn hier nog druk bezig met de laatste voorbereidingen, en dan 
hopen we de Elshof te bezoeken en jullie allemaal weer te mogen 
zien, we hebben er zin in! Het was vorig jaar zo leuk om samen met 
jullie in een lange stoet over de Elshof te gaan, dit willen we weer 
gaan doen! Op zaterdag 19 november om 14.00uur mogen jullie 
verzamelen op de kruising Hogeweg/Engeweg, waarna we feestelijk 
richting het buurthuis gaan om het feestje daar verder te vieren. 
Versier dus met je broertje, zusje buurjongen of nichtjes je fiets, 
skelter of traptrekker zo mooi mogelijk, we hebben dit jaar een mooi 
thema; DE BOERDERIJ!’ 
 Als je (net als de Sint) wat eerder moe bent, mag je op elk ander 
punt van de route aansluiten. We willen jullie er graag bij! 
  
Vanaf 29 oktober mag je de kleurplaat in de speciale Sint 
brievenbus doen, doe goed je best, misschien win je een leuk prijsje!  
 
We zien jullie graag de 19e!  
 
Groeten van de Sint en Pieten. 
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Collecte brandwondenstichting 

 
 
In de week van 9 tot 15 oktober jl is er  
op de Elshof weer gecollecteerd voor de Nederlandse brandwonden 
stichting.  
 
Met 6 collectanten hebben we in totaal EUR 321,00 opgehaald. Een 
mooi bedrag voor deze mooie stichting!  
 
We konden helaas niet alle straten van de Elshof belopen met z’n 
zessen dus extra collectanten zijn meer dan welkom. 
Draag je de brandwondenstichting een warm hart toe? En heb 
volgend jaar in de eerste helft van oktober een paar uurtjes over?  
Stuur mij dan even een berichtje.  
 
Gitta Junius 
gittajunius@gmail.com  
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Toneelgroep Elshof 

 
 
Beste Elshoffers en toneelliefhebbers; 
 
Nadat we vorig jaar enthousiast waren begonnen met oefenen voor 
een nieuw toneelstuk, moesten we vanwege de corona perikelen 
helaas toch een punt zetten achter het toneelseizoen. 
 
Inmiddels zijn we deze week weer gestart met de repetities. Onder 
de spelers hebben wel een paar wisselingen plaatsgevonden, 
waarover later zeker meer! 
 
Voor nu willen we jullie allen laten weten dat we er zin hebben om 
weer een hilarisch stuk neer te zetten voor de Elshof op vrijdag 25 
februari, vrijdag en zaterdag 3 en 4 maart 2023. 
 
In de komende edities van het Elshof Nieuws houden we jullie 
uiteraard op de hoogte!  
 
Groeten,  
Toneelgroep Elshof  
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Nieuws van Plaatselijk Belang 

 
 
De algemene ledenvergadering is geweest in september. Vanuit de 
ALV is een drietal extra agendapunten voor het directieoverleg met 
de gemeente naar voren gekomen. Het gaat om: de lantaarn aan de 
Wechterholt, de OAR Elshof en Morgenlanden en de voortgang van 
de nieuwbouw van de drie woningen. Daarnaast zijn de ligusterhaag 
(groenbeleid), oud  papier, de aansluiting voor een laadpaal voor 
elektrische auto’s, het subsidiebeleid, het wegzakken van de 
grasklinkers op de Wechterholt en de Liederholthuisweg en het 
buurtschappenbeleid behandeld.  
 
Het directieoverleg gaat vooraf aan het kernenbezoek, waar deze 
punten aan de orde zullen komen. 
Gerard van Ooijen en Gitta Junius gaan namens de leden het 
document WBTR bestuderen. Ook deze willen we tijdens het 
kernenbezoek ter goedkeuring voorleggen aan de leden. 
Het addendum (nieuwe onderwerpen die in de buurtagenda moeten 
worden opgenomen) wordt aangepast en tijdens het kernenbezoek 
aangeboden voor goedkeuring. 
In de maand december hebben we duidelijk wat de agenda is voor 
het kernenbezoek van 19 januari. 
 
We hebben gemerkt tijdens de ledenvergadering dat mensen vragen 
stellen die we al veel eerder hadden kunnen beantwoorden als we 
ze hadden gekregen op het moment dat het onderwerp speelde. 
Ons voorstel is om de onderwerpen te benoemen als het speelt. We 
zijn bereikbaar via onderstaand mailadres en indien nodig kom je 
gewoon langs bij één van de leden van het bestuur. We kunnen niet 
alles op lossen, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar zolang we 80% 
van de vraagstukken op weten te lossen zijn we tevreden. Soms 
duurt het wat langer dan gewenst, daar moeten we ook rekening 
mee houden. Een jaar is zo voorbij. 
 
Oud papier: we vinden regelmatig rommel in de oud papiercontainer 
als we de container op zaterdagmiddag afdekken. Wat we zoal 
vinden: plastic, schuim, puin en metaalbusjes. We willen hierbij een 
dringend beroep op een ieder doen om geen materiaal anders dan 
papier in de container te plaatsen. Indien er te veel materiaal in ligt 
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dat niet onder de noemer “oud papier” valt, neemt de 
papierverwerker deze container niet aan. PB Elshof moet dan de 
stortkosten betalen. Dat doen we liever niet, dan is een groot deel 
van de winst van een heel jaar meteen weg. 
 
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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Succesrecepten

 
 
Beste Elshoffers,  
 
De schoonfamilie van mijn broer komt uit Zuid-Afrika. Op dit 
moment zijn we een weekeindje weg met die tak van de familie en 
iemand heeft het typisch Zuid-Afrikaanse gerecht beskuit gebakken 
en meegenomen. Daarom deze maand een recept voor beskuit. 
Heerlijk als ontbijt (handig voor onderweg ook) met een kopje koffie 
of thee om in te dopen (voor de liefhebber).  
 
Ingrediënten  
1,5 kg zelfrijzend bakmeel 
1 eetlepel bakpoeder 
2 theelepels zout 
500 g suiker 
300 gram allbran (van die volkoren cornflakes) 
360 gram boter 
2 eieren 
500 ml karnemelk 
300 ml olie (zonnebloem, koolzaad) 
Naar smaak rozijnen, pitten, zaden en noten 
 
Zeef de droge ingrediënten bij elkaar in een grote kom, doe ook de 
allbran, pitten en rozijnen erbij. Rasp de boter op een grove rasp 
boven de bloem en meng het met de vingertoppen door elkaar. 
Meng en kneed niet langer dan nodig! Klop de eieren door de 
karnemelk en vervolgens de olie, voeg dit toe aan het 
bloemmengsel en kneed tot gemengd (ook nu zo kort mogelijk 
kneden).  
 
Druk het deeg uit in een platte vorm (braadslee of diepe bakplaat), 
zo groot dat het ongeveer 2cm dik is. Eventueel kun je nu het deeg 
alvast 'voorsnijden' zodat je het later makkelijk kunt breken. Het 
deeg rijst ongeveer tot de dubbele hoogte dus hou daar rekening 
mee. Bak 50-60 minuten in een voorverwarmde oven bij 180 
graden. Het deeg moet helemaal gaar zijn! Als je meerdere lagen in 
de oven zet, is het goed de hetelucht-functie te gebruiken.  
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Haal de koek uit de oven en daarna uit de vorm. Breek in stukjes en 
zet deze terug op een bakplaat en zet dit terug in de oven bij 70-90 
graden. Het geheim van goede beskuit is dat het helemaal droog 
moet zijn. Dit duurt ongeveer 2-3 uur en is afhankelijk van hoe 
groot de stukjes zijn. Proef een stukje om te zien of ook de 
binnenkant droog en knapperig is. Bewaar in een luchtdichte doos.  
Smakelijk!!   
 
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 
 

Oktober 2022 
26-okt 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
26-okt 19.30 Biljarten en sjoelen 
26-okt 20.00 Toneel 
27-okt 19.45 Elshof-Fit 
27-okt 20.00 Biljarten 
27 tot 29-okt Papiercontainer bij het buurthuis 
31-okt 13.00 Biljarten 

November 2022 
1-nov 19.30 Kaarten 
2-nov 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
2-nov 19.30 Biljarten en sjoelen 
2-nov 20.00 Toneel 
3-nov 19.45 Elshof-Fit 
3-nov 20.00 Biljarten 
4-nov 21.00 Open avond 
6-nov 10.00 Klootschieten 
7-nov 13.00 Biljarten 
7-nov 19.30 Volksdansen 
9-nov 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
9-nov 19.30 Biljarten en sjoelen 
9-nov 20.00 Toneel 
10-nov 19.45 Elshof-Fit 
10-nov 20.00 Biljarten 
14-nov 13.00 Biljarten 
15-nov 14.00 Ouderensoos 
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15-nov 19.30 Kaarten 
16-nov 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
16-nov 19.30 Biljarten en sjoelen 
16-nov 20.00 Toneel 
17-nov 19.45 Elshof-Fit 
17-nov 20.00 Biljarten 
19-nov 14.00 Intocht Sinterklaas 
21-nov 13.00 Biljarten 
21-nov 19.30 Volksdansen 
23-nov 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
23-nov 19.30 Biljarten en sjoelen 
23-nov 20.00 Toneel 
24-nov 19.45 Elshof-Fit 
24-nov 20.00 Biljarten 
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 
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