
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Oktober 2022 



2 
 

  



3 
 

 
 
 
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 november 2022,   

uiterlijk 15 oktober 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. 8 
 
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl  
 
 
 

Drukwerk: DDMC Raalte 
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van de redactie 

 
 
 
Beste Elshoffers, 
 
Ik kijk naar buiten en zie dat de zomer nu toch echt is afgelopen. En 
wat mij betreft; laat die herfst maar komen. De tuin gaat weer in 
rust, fijn weer pantoffels en warme jassen aan, heerlijk onder een 
dekbed slapen en gezelligheid bij kaarsen en kachel. (En dat laatste 
is dit jaar nog wat harder nodig dan andere jaren vanwege de 
gasprijzen… nog even niet teveel over nadenken.) 
 
Ik ben dus helemaal klaar voor de herfst. Maar waar ik niet klaar 
voor ben is de feestdagen in december. Ik liep van de week door 
wat winkels en verbaasde me over alle sinterklaas-lekkernijen die 
overal al weer volop te koop zijn. Pepernoten, chocolade letters, 
chocolade muizen, pakpapier, cadeautjes. Het lijkt wel of het elk 
jaar eerder begint maar dan kan verbeelding zijn.  
 
En waar ik nóg minder enthousiast van wordt zijn de schappen die 
volliggen met guirlandes, kerstverlichting, kerstmannen, kerstballen 
en andere kerst-bling. Zijn er écht al mensen die dit kopen? Het 
moet haast wel, anders zou het er waarschijnlijk niet liggen. Het 
enige wat ik nog niet heb gespot zijn happy newyear-kaarsen en 
champagneglazen met 2023 erop. Maar die laten vast niet lang 
meer op zich wachten.   
 
Maar goed, ík ben er dan misschien nog niet klaar voor. De sint is 
natuurlijk wel allang bezig met het plannen van zijn bezoek aan 
Nederland en met name de Elshof. Verderop in dit Elshof Nieuws 
lees je wat de sint ons hierover al wil vertellen. 
 
Verder is er nog meer kindvriendelijk nieuws van de Kinderclub. Ook 
is er weer nieuws van Plaatselijk belang. En tot slot een heerlijke 
pompoensoep en leuke pen.  
 
Veel leesplezier! 
 
Gitta Junius  
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De Pen 

 
 
Wonen op de Elshof 
 
Vanaf 22 februari 2022 wonen wij, Fred en Jantine Willemsen, op de 
Elshof. Wie had dat ooit gedacht. Wonen in een school waar mijn 
vader en andere familieleden hun schooltijd doorgebracht hebben.  
 
In 1975 startten wij in ons eerste huis aan de Molenenk in Wijhe. 
Een hoekhuis dat als enige nog te koop stond. De andere 27 
bewoners kwamen op 1 familie na allemaal uit de omgeving zoals 
Zutphen, Deventer,  Zwolle enz. Voor kinderen een fijne plek om te 
spelen.  
 
Ondanks de fijne plek wilden we graag naar buiten en verhuisden 
naar het witte boerderijtje de Tuterie uit 1714. Hier kregen wij onze 
eerste Zwartbles schapen en Landgeiten die beiden behoorden 
tot het Zeldzaam Huisdierras. Uit het hele  land ontmoetten we 
andere schapen- en geitenhouders en deden veel kennis op. 
 
Aan de Liederholthuisweg konden we een stuk grond kopen van een 
bewoner die nog één wens had: de grond teruggeven aan mens en 
natuur. Een mooie gedachte. Er werd een singel geplant en het 
weiland werd zoveel mogelijk kruidenrijk gehouden. Het aan de rand 
van het dorp wonen was prima maar de hang naar nog meer naar 
buiten was er ook.  
 
Zo verhuisden we na 16 jaar naar de Nieuwe Nes een boerderij uit 
1920 met een Bed en Breakfast. We werkten beiden nog. De één in 
de gemeente Deventer de ander als groepsleerkracht aan de 
Jenaplanschool Boskamp. 
 
Ons eerste jaar daar was een vuurdoop.  
Bijv. gasten die vroegen ons midden in de nacht op te halen. 
Mensen die overnachtten zonder te  betalen, maar ook een stel dat 
wilden trouwen vanuit het B en B. Bijzondere jaren met gewone en 
bijzondere mensen. 
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Echter, zoals het gezegde "ieder huis heeft zijn kruis" hadden  wij 
ook een kruis en moesten we onze boerderij verkopen. Het werd 
moeilijk om een tijdelijk huis te vinden. 
 
Het park Old Heino had nog een huisje te huur. Vanuit deze plek 
moesten we op zoek naar een nieuwe plek met mogelijkheden en 
ruimte. Toen kwam school  op ons pad en konden we de verbouwing 
van ons deel helemaal volgen. 
 
Het speel/gymlokaal is onze woonkamer en van daaruit hebben  we 
een prachtig uitzicht op de verschillende bomen en het weiland. In 
het lokaal aan de voorkant worden kleilessen (handvormen en 
draaien) gegeven. 
 
In de komende tijd hopen we een tuin en een moestuin te 
realiseren. 
 
In de 8 maanden dat we hier wonen hebben we het Elshoffeest op 
afstand meegemaakt, buren ontmoet en de omgeving verkend. 
 
We gaan voor een fijne tijd op de Elshof en zullen elkaar vast 
tegenkomen.  
 
Fred en Jantine Willemsen  
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Intocht sinterklaas 

 
 
Lieve allemaal, 
 
Terwijl ik dit schrijf, denk ik nog weer even terug aan vorig jaar, 
want wat zijn we toen weer warm ontvangen op de Elshof. De 
Pieten hebben het er nog vaak over, want een feestje organiseren, 
dat kunnen jullie op de Elshof wel! 

 
 
Ik kijk er nu alweer naar uit 
om jullie allemaal te weer te 
mogen zien, al die blijde 
kinderen, ouders & opa’s en 
oma’s. 
Op dit moment zijn we hier 
druk bezig met het inspecteren 
van de stoomboot, zoekt de 
Bakpiet vast zijn recept voor 
de lekkere pepernoten en doen 
de Dakpieten de oefeningen 
om straks weer vlot en fit het 
dak op te kunnen! 
  
Wij zijn er dus (bijna) klaar 
voor, jullie ook? 
 

 
Noteer het vast op de kalender:   ZATERDAG  19  NOVEMBER 
 
Heel graag tot dan, 
Groeten van de Sint en Pieten!   
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Kinderclub de Elshofjes 

 
 
Hallo allemaal,  
 
Woensdag 7 september zijn we weer begonnen na de zomerstop. 
We hebben allemaal weer kunnen bijkomen van het vorige seizoen 
en hadden weer veel zin om te beginnen aan het nieuwe seizoen.  
 
Wij hopen dat aankomend seizoen weer net zo leuk gaat worden als 
vorig seizoen! We hebben in ieder geval weer leuke activiteiten op 
de planning staan.  
 
Nog even een kleine samenvatting van wat 
wij vorig seizoen hebben gedaan: We hebben 
onze eigen happy socks gemaakt, een 
insecten hotel gemaakt, meerdere spelletjes 
gedaan, pannenkoeken gebakken en nog veel 
meer andere leuke activiteiten gedaan.  
 

Zoals elk jaar hebben wij 
het seizoen weer afsloten met een dagje weg. 
Dit jaar zijn we naar attractiepark de Waarbeek 
geweest. Dit was weer een gezellige dag een we 
hadden ook heel veel geluk met het weer.  
 
Lijkt het jou nou ook leuk om iedere 
woensdagavond van 18:45 tot 19:45 gezellig bij 
de kinderclub te komen, ben jij 7 jaar of ouder 
en zit je nog op de basisschool én woon jij in (de 
nabije omgeving van) de Elshof? Meld je dan 
aan bij één van onze leidsters.  

 
Groetjes, Helen Jalink, Ans Roelofs, Hermien Reins, Jacqueline Klein, 
Manon Klein, Kathinka Roelofs.  
Leidsters kinderclub de Elshofjes  
 
Ps. Volg je ons ook al op Facebook? Daar kun je ook zien wat wij 
allemaal gedaan hebben.  
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Nieuws van Plaatselijk Belang 

 
 
Als u dit leest is de ledenvergadering van Plaatselijk Belang van 
29 september waarschijnlijk al achter de rug.  
 
Op 3 oktober hebben we het directiebezoek. Het dagelijkse 
bestuur van PB Elshof gaat dan in gesprek met de directie van het 
gemeentehuis Olst-Wijhe. De gemeente wil graag weten wat het 
kan verwachten tijdens het kernenbezoek en wil daarom graag goed 
voorbereid zijn. Onderwerpen waarvan het mandaat (volmacht) bij 
de bestuurders ligt worden hier voornamelijk besproken. 
De volgende agendapunten worden in ieder geval besproken: 
 Ligusterhaag(veiligheid, uitstraling buurtschap), groenbeleid 

Elshof(maai- groenonderhoud Elshof). 
 Oud papier. 
 Subsidiebeleid. 
 Buurtschappenbeleid. 
 
Op donderdag 19 januari is het kernenbezoek. Dan komt de 
Yvonne van Mastrigt als interim burgemeester met een aantal 
wethouders en andere belanghebbenden van Olst-Wijhe bij ons op 
bezoek. Het kernenbezoek start om 20:00 uur. 
 
We merken dat onze buurtbewoners de weg goed weten te vinden 
naar het “Elshof Eppie”. Niet alle bewoners weten dat we ook een 
“buurt preventie app” hebben. Iedereen die het Elshof Nieuws 
ontvangt kan deelnemen aan deze app. Inschrijvingen vinden plaats 
via PB Elshof. PB heeft het beheer over beide apps. 
 
Groet, 
Andre Nijboer, Voorzitter PB Elshof. 
 
Agenda en verslagen estuursvergaderingen 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, 
 
Het kan niemand ontgaan zijn, de herfst is aangebroken. Eerlijk 
gezegd vind ik het ook wel weer lekker, zeker na al die hete dagen. 
Het is met de seizoenen eigenlijk net zo als met eten: afwisseling is 
fijn. Bij de herfst horen natuurlijk pompoenen, en hoe beter dan in 
een lekker warme en pittige soep. Het recept komt uit Zuid-Afrika, 
ik kreeg het van mijn (Zuid-Afrikaanse) schoonzus.  
 
Voor 4 personen: 
3 uitjes 
2 tenen knoflook 
3 rode pepertjes   
1 stengel citroengras  
1 lepel trassi (garnalenpasta) 
2 kippenbouillonblokjes 
500 g pompoen 
1 blik kokosmelk 
1 eetlepel maizena 
250 g garnalen 
Verse basilicum (of peterselie of koriander) 
 
Snipper de ui en rasp of knijp of snij de knoflook fijn, snij de 
pepertjes fijn (wil je het minder pittig, neem dan 1 pepertje). Snij 
de stengel citroengras in de lengte door en kneus (plet) de helften 
met de zijkant van je koksmes, zo komt de smaak beter vrij. Schil 
de pompoen en snijd in blokjes.  
 
Fruit ui, knoflook, citroengras en pepers aan in een scheutje olie, 
laat dit heel rustig een paar minuten kleuren tot de uien zacht zijn.  
 
Los de bouillonblokjes op in 750ml kokend water en voeg dit samen 
met de trassi (klein plastic potje, vind je in het Indonesische schap) 
toe aan de uien. Voeg nu de pompoenblokjes toe en breng het 
geheel weer aan de kook. Laat ongeveer 10 minuten koken tot de 
pompoen gaar en zacht is. Prak de pompoen met een vork (of een 
puree stamper). Roer er de kokosmelk door.  
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Meng de maïzena in een 
schaaltje met wat koud water 
tot een papje en voeg dit al 
roerend aan de soep toe. Blijf 
roeren tot de soep is gebonden.  
 
Voeg de garnalen toe en laat al 
roerend alles goed heet 
worden. Haal de citroengras uit 
de soep en serveer in diepe 
borden met wat fijngesneden 
basilicum erover.  
 
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 
 

September 2022 
28-sep 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
28-sep 19.30 Biljarten en sjoelen 
28-sep 20.00 Toneel 
29-sep 19.45 Elshof-Fit 
29-sep 20.00 Ledenvergadering Plaatselijk Belang  

Oktober 2022 
2-okt 10.00 Klootschieten 
3-okt 19.30 Volksdansen 
4-okt 19.30 Kaarten 
5-okt 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
5-okt 19.30 Biljarten en sjoelen 
5-okt 20.00 Toneel 
6-okt 19.45 Elshof-Fit 
6-okt 20.00 Biljarten 
7-okt 21.00 Open avond 
12-okt 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
12-okt 19.30 Biljarten en sjoelen 
12-okt 20.00 Toneel 
13-okt 19.45 Elshof-Fit 
13-okt 20.00 Biljarten 
19-okt 19.30 Volksdansen 
18-okt 14.00 Ouderensoos 
18-okt 19.30 Kaarten 
19-okt 19.30 Biljarten en sjoelen 
19-okt 20.00 Toneel 
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20-okt 19.45 Elshof-Fit 
20-okt 20.00 Biljarten 
26-okt 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
26-okt 19.30 Biljarten en sjoelen 
26-ot 20.00 Toneel 
27-okt 19.45 Elshof-Fit 
27-okt 20.00 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 
5-nov 21.00 Open avond 
6-nov 10.00 Klootschieten 
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