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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 oktober 2022,   

uiterlijk 15 september 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. 7 
 
Lees het Elshof Nieuws online: www.elshofnieuws.nl  
 
 
 

Drukwerk: DDMC Raalte 
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van de redactie 

 
 
 
Beste Elshoffers, 
 
En dan zomaar ineens is de zomer bijna afgelopen. Ons Elshoffeest 
lijkt inmiddels zo lang geleden. Wij hebben sindsdien, net als veel 
anderen, alweer wat zomerse festiviteiten achter de rug. Gelukkig 
heeft Jan Dijkslag mijn geheugen weer helemaal opgefrist met een 
terugblik op het Elshoffeest, toen het nog vers in zijn geheugen zat. 
Dit kun je twee bladzijden verderop lezen. 
 
Wat was het een mooi feest! Niet in de laatste plaats door het 
heerlijke weer. Maar toch vooral door de geweldige organisatie, 
petje af! Wat was het fijn dat het allemaal weer kon! En wat een 
hoop mensen! 
 
Ik vond de pubquiz op de vrijdagavond geweldig. Vooral de vragen 
over de Elshof waren verrassend lastig. Zoals; hoeveel huizen staan 
er ‘tussen de borden’? (43) Hoeveel bunder beslaat de Elshof? 
(2230) En wist je dat de Elshof 775 bewoners heeft? Daarvan zijn 
de vrouwen met 350 in de minderheid. En de vraag hoe vaak het 
Elshof Nieuws jaarlijks verschijnt, bleek voor velen niet zo 
vanzelfsprekend als het voor mij was… Hopelijk is de pubquiz een 
blijvertje.  
 
Naast mijmeren over het Elshoffeest is er natuurlijk nog meer te 
lezen in dit Elshof Nieuws. Elshof-Fit gaat weer van start en de 
collecte voor de KWF komt er weer aan, met borden ipv bussen. PB 
deelt het laatste nieuws met ons en vrijwilligers van het buurthuis 
worden uitgenodigd voor een feestje. Verder nog een heerlijke koek 
En tot slot een nieuwe lijst met contactpersonen. (Heb je 
aanvullingen of wijzigingen? Doe even een mailtje naar 
redactie@elshofnieuws.nl.)  
 
Veel leesplezier! 
 
Gitta Junius  
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Elshoffeest 

 
 

Elshof, 13 juni 2022 
 
Maandagmorgen heel vroeg, we kunnen terugkijken op een 
geweldig goed geslaagd Feest der Feesten!!!  
 
Vrijdagavond de aftrap met de Pubquiz en Zwarte Jannes. De tent is 
al mooi op tijd goed gevuld en de quiz is goed georganiseerd en in 
elkaar gezet. De touwtrekkers doen buiten hun best om het touw 
wat langer te maken en als later Zwarte Jannes op het podium 
staat, dan staat de dansvloer rond vol en het swingt de pan uit. 
 
Zaterdag begint met het houtdorp en de Trekkerslep. Na de middag 
wordt er ook druk gevolleybald. Tegen vieren zakt de meute neer op 
het terras, er worden wat sapjes gedronken, er is een verloting, de 
BBQ is aan en er wordt een boel bijgepraat.  
 
Een gedeelte van de aanwezigen zakt op huis aan om op te laden 
voor de avondsessie, een ander deel blijft hangen op het terras en 
de gesprekken worden steeds beter en zinvoller.    
 
Tegen tienen begint de jonge garde te arriveren en de laatste 
daggasten vertrekken. Een paar hebben nog plannen voor een 
retour en een enkeling lukt dat ook nog, respect!! 
De opkomst in de tent is super en de avond geslaagd!! 
 
Zondagmorgen gaan de motoren weer van start en 's middags loopt 
het terrein alweer mooi op tijd goed vol. Het terras wordt weer 
bezet en de nuttige gesprekken voeren al snel weer de boventoon!! 
Het is weer de zondag als vanouds, heel veel dezelfde gezichten, 
het jaarlijkse weerzien voor velen, allemaal weer een paar jaar 
ouder en wijzer maar het is ook allemaal weer vertrouwd en goed!! 
De sapjes komen in vlot tempo door, het stro vliegt voor de band 
langs en de sfeer is 100 punten. 
 
Thuisgekomen zak ik aan de keukentafel in slaap terwijl vrouwlief 
gewoon het bed opzoekt (ook dat is als vanouds  ). Ik schrik om 
half 3 wakker en begin aan dit epistel... 
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Het is een prachtig weekend geweest, super georganiseerd.  
We mogen allemaal trots zijn op dit bestuur en alle vrijwilligers die 
het mogelijk maken dat we na al die jaren nog steeds kunnen 
zeggen; de Elshof heeft nog steeds het Feest der Feesten!! 
 
Dan hoor ik ineens de regen tegen de rolluiken aan slaan en dan 
besef ik me: het was ons gegund, na een paar waardeloze corona 
jaren, dit mooie weekend!! 
 
Leu, allemoale bedankt, ut was een weekend veur in de boeken!! 
 
Jan Dijkslag 
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Elshof-Fit gaat weer van start 

 
 
Gezocht: dames voor de Elshof-Fit 
 
Op donderdag 1 september om 19.45 uur starten we weer in het 
Buurthuis.  
 
De Elshof-Fit is een club dames die fit wil blijven en het 
uithoudingsvermogen wil verbeteren. Dit doen we in de vorm van 
dansjes op moderne muziek en de conditie op peil houden door 
cardio op muziek.  
 
Dit alles onder begeleiding van onze expert Bianca. Natuurlijk is er 
ook genoeg ruimte voor de sociale contacten.  
 
Elshof-Fit is wekelijks op de donderdagavond van 19.45-20.45 uur 
in de sportzaal van Buurthuis Elshof.  
 
Heb je belangstelling kom dan ook op donderdag 1 september.  
Je mag 2 avonden meedoen om te ondervinden of Elshof-Fit iets 
voor jou is.  
 
Tot 1 september!! 
 
Namens de dames van Elshof-Fit,  
Inge Neplenbroek 
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*** DIT BLAD KUNT U ERUIT NEMEN *** 

 
Hier volgt een lijst van de 
contactpersonen van verenigingen 
en clubs op de Elshof.  
 
Wijzigingen of toevoegingen kunt 
u doorgeven aan Gitta Junius  
(06-30141870 of 
redactie@elshofnieuws.nl). 
Aanpassingen zullen volgend jaar, 
als de lijst weer verschijnt, 
worden meegenomen.  

Biljartclub 
René Lozeman 
Engeweg 4 
0570-522503 
 
Buurthuis  
- Agendabeheer, 
reserveringen/afspraken 
Gitta Junius 
Hogeweg 8  
06-33305120 
 

- Bardiensten 
Tonnie Brouwer 
Hogeweg 13 
06-83775558 
 

- Keuken buurthuis 
0570-522106 
 
Elshoffeest 
André Reins 
info@elshoffeest.eu  
De Lange Slagen 4 Wijhe 
06-29115660  
 
 

Elshof Fit   
Inge Neplenbroek 
Lierderholthuisweg 6 
06-13641740 
 
Elshof Nieuws 
Gitta Junius 
redactie@elshofnieuws.nl  
Hogeweg 8  
06-30141870 
 
Elshofjes Kinderclub 
Hermien Reins 
Hermienreins-
brouwer@hotmail.com  
Engeweg 26 
0572-351143 
 
Kaartclub  
Antoon Klein Woolthuis 
Elshof 21 
0570-522 695 
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Klootschieten 
Erik Lozeman 
Engeweg 4  
0570-522503 
 
Ouderensoos 
Ria v.d. Vondervoort 
Hogeweg 8a 
0572-354940 
 
Plaatselijk Belang 
André Nijboer 
info@pbelshof.nl  
Hogeweg 18 
06-46058823 
 
Salland Ploffers 
Wim v.d. Brink 
Elshof 3 
0570-523117 
 
Sjoelen 
Jennie ten Broeke 
Elshof 15  
0570-522624 

 
Toneelgroep 
René Derks 
Hogeweg 20 
0572-358505 
 
Touwtrekclub 
Rudolf Jalink 
Elshofweg 11 
06-48933763 
  
Voetbal 
Brian Brouwer 
Van Karnebeekstr. 29 Zwolle 
06 31644191 
 
Volksdansgroep 
Heily Witteveen 
Elshof 41 
0570-525255 
 
IJsbaan Elshof 
Wim Dijk 
Kappeweg 38 
0570-523068 
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Nieuws van het buurthuis  

 
 
 
VRIJWILLIGERSAVOND 16 september 
 
Graag willen wij de jaarlijkse vrijwilligersavond even onder uw 
aandacht brengen. Deze is, zoals ieder jaar, op de derde 
vrijdag in september, op 16 september a.s. dus. Alle 
vrijwilligers krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. 
 
Mocht u, als vrijwilliger, toch geen uitnodiging hebben ontvangen 
van ons – iets wat zeker niet onze bedoeling is, maar tja … een 
foutje is snel gemaakt – meldt u zich dan even bij Ria Soesman? 
Tel. 06-81273103 of R.soesman1956@outlook.com. Dan wordt dit 
rechtgezet en zien wij u graag op de vrijwilligersavond.  
 
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Ook uw partner is 
natuurlijk van harte welkom. 
 
Tot ziens op de vrijwilligersavond op vrijdag 16 september a.s. 
 
Het buurthuisbestuur 
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Collecte KWF 

 
 
Van 4 t/m 10 september komen de collectanten weer bij u aan de 
deur voor de collecte van de kankerbestrijding. KWF heeft besloten 
dat er alleen digitaal gedoneerd kan worden. 
 
In plaats van de vertrouwde collectebus komen de collectanten nu 
met een "collectebord" met QR-code (zie foto’s hieronder).  
Op deze manier kun je je donatie veilig en makkelijk doen. 
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Nieuws van Plaatselijk Belang 

 
 
De vakantie is helaas al weer voorbij, we gaan 
binnenkort de herfst al weer in. Aan de ene 
kant ben ik hier blij mee, dan valt er hopelijk 
wat meer regen dan dat nu het geval is. Aan de 
andere kant heb ik erg genoten van het vele 
mooie weer van de afgelopen tijd al zal niet iedereen hier hetzelfde 
over denken. Maar dat mag ook, we leven in een vrij land. 
 
Even denken, in de vorige editie heb ik vermeld dat de 
ledenvergadering wordt gehouden op 29 september. Dit klopt nog 
steeds. We willen u laten zien wat we zoal hebben gedaan in het 
afgelopen jaar(en). Een belangrijk punt in dit overleg is het directie-
overleg dat we als plaatselijk belang hebben met de directie van 
onze gemeente. Welke punten willen we hier behandelen? Ik lees 
regelmatig het Elshof Eppie. Daar is het tijdig maaien van de heg 
naar voren gekomen. Dit zullen we behandelen in dit overleg.  
 
Verder zijn we benieuwd welke andere punten naar voren komen in 
onze ledenvergadering. Het oud papier staat ook op de agenda. De 
prijs trekt flink aan, en dat is goed nieuws voor onze financiën. Het 
overleg met de directie staat gepland op maandag 3 oktober. Ook 
kunt u de punten naar ons mailen via onderstaand mailadres. 
 
Ton Strien gaat ons verlaten als zijnde onze burgemeester. We 
werden even verrast door deze mededeling. Ik verwacht dat dit gaat 
betekenen dat de nieuwe burgemeester zich gaat voorstellen in het 
kernenbezoek. 
 
We zijn uitgenodigd voor de afscheidsreceptie van Ton. Deze wordt 
gehouden op donderdag 22 september. Er wordt een quiz 
georganiseerd rondom het vertrek van Ton Strien, ook wij hebben 
een aantal vragen over onze buurtschap ingeleverd. Ben zeer 
benieuwd naar wat zijn eindscore zal zijn. In de volgende editie zal 
ik jullie hierover informeren. 
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Indien iemand een onderwerp behandeld wil zien op de 
ledenvergadering van 29 september, reageer dan even naar 
onderstaand mailadres. Naderhand nemen we dan contact met u op. 
 
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, 
 
Deze week een recept dat ik pas afgelopen zaterdag heb ‘ontdekt’. 
Ik wilde iets lekkers maken voor bij de koffie in het weekeind en liep 
vervolgens tegen een vol pak kokosrasp op, dat al twee jaar over de 
datum was.. En waar denk je dan als eerste aan? Kokosmakronen 
natuurlijk! Die had ik nog nooit gemaakt. Het recept vond ik in de 
Allerhande. Het blijkt ongelofelijk makkelijk, snel klaar én 
ontzettend lekker te zijn.  
 

 Kokosmakronen, 16 stuks 
 4 eieren – alleen de eiwitten 
 200 g fijne kristalsuiker 
 200 g geraspte kokos 

 
Verwarm de oven voor op 175 °C. Splits de eieren en doe de 
eiwitten in een steelpan. Meng de suiker en kokos door de eiwitten: 
dit wordt een behoorlijk dikke pasta. Zet de steelpan op het vuur en 
verhit al roerend 3 min. op middelhoog vuur. Blijf goed roeren: het 
mengsel mag niet verkleuren, het wordt iets vloeibaarder.  
Schep met 2 eetlepels 16 bergjes van het kokosmengsel op een 
bakmat of een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de 
kokosmakronen in het midden van de oven in ca. 20 min. goudbruin 
en gaar. 
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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 
1-sep 19.45 Elshof-Fit 
2-sep 21.00 Open avond 
4-sep 10.00 Klootschieten 
5-sep 19.30 Volksdansen 
6-sep 19.45 Kaarten 
7-sep 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
7-sep 19.30 Biljarten en sjoelen 
8-sep 19.45 Elshof-Fit 
14-sep 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
14-sep 19.30 Biljarten en sjoelen 
15-sep 19.45 Elshof-Fit 
15-sep 20.00 Biljarten 
16-sep 20.00 Feestavond vrijwilligers buurthuis 
19-sep 19.30 Volksdansen 
20-sep 14.00 Ouderensoos 
20-sep 19.45 Kaarten 
21-sep 18.45 Kinderclub De Elshofjes 
21-sep 19.30 Biljarten en sjoelen 
22-sep 19.45 Elshof-Fit 
22-sep 20.00 Biljarten 
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  
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Oktober 2022 
2-okt 10.00 Klootschieten 
3-okt 19.30 Volksdansen 
4-okt 19.45 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 
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