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DE ELSHOF

Geachte nieuwe bewoner,
Wij heten u van harte welkom op de Elshof. Een prachtige kern
binnen de gemeente Olst-Wijhe in het Sallandse land. Het buurtschap
karakteriseert zich door de landelijk leefomgeving, het
coulisselandschap, weidse uitzichten en natuurlijk de trotse bewoners
die u graag als buur zien.
Op de volgende pagina’s stellen alle verenigingen, clubs en
stichtingen zich aan u voor. Wij hopen dat u hier met veel plezier gaat
wonen en naar wens gebruik maakt van de vele aangeboden
mogelijkheden tot ontspanning en inspanning.
Wij starten met de geschiedenis van de Elshof. Met reden omdat de
bewoners trots zijn op hun geschiedenis en het voor nieuwe
bewoners een goede indruk geeft van de gewoonten binnen het
buurtschap.
Dit boekje wordt u aangeboden door Plaatselijk Belang Elshof, de
belangenvereniging van de bewoners van de Elshof. Het is een
hernieuwde versie van de eerste uitgave gemaakt door een
werkgroep bestaande uit een aantal bewoners uit en rondom de
Elshof in 2005.
Mei 2017.
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Elshof, in een oude buurtschap
Het is nog niet eens zo lang geleden dat de voormalige
gemeente Wijhe naast het dorp nog een zevental buurtschappen
kende. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd
bijvoorbeeld in rapporten nog melding gemaakt van Hengevelde,
Herxen, Marle, Tongeren, Wechterholt, Wengelo en
Wijnvoorden. Voor de geschiedenis van de Elshof zijn wij vooral
aangewezen op die van Tongeren en Wechterholt.
De kern van de huidige Elshof lag in Tongeren, terwijl de school in
Wechterholt gesitueerd was. Nog in 1975 was de officiële naam
ervan “Openbare Lagere School Wechterholt”. Kinderen uit
Tongeren, Wechterholt en een enkel kind uit Hengevelde volgden er
onderwijs.
De Raalterweg was de zuidgrens van Tongeren, terwijl Kappeweg,
Hagenvoorde en Hogeweg de noordgrens vormden. De
Soestwetering en de gemeentegrens met Raalte waren
respectievelijk de west- en de oostgrens. Ten noorden van Tongeren
lag Wechterholt en ten zuiden ervan Hengevelde.
Voor zover bekend komt de naam Elshof voor het eerst omstreeks
1360 voor. Niet als buurtschap, maar als benaming van een
boerderij. Dan wordt namelijk melding gemaakt van een “erve
Elshove”, dat op de plaats stond waar zich thans Hagenvoorde 14
bevindt. Een hevige brand in januari 1976 was er de oorzaak van dat
de oudst zichtbare herinnering eraan verdween.
Wat het eerste deel van de naam Elshof betreft, volgen we maar
wat H.C. Brandt schreef in “De Heilige Eik van de Wezenberg”: “En
nadat de ruiters opgestegen zijn, de beek doorwaad hebben, ter
plaatse waar een spoor er door leidt en het aan de overzijde gelegen
elzenboschje binnenrijden, hooren wij Gerbrandt nog zeggen: ‘het
mocht hier wel den Elshof heten; de struiken staan er zoo dicht alsof
ze er geplant waren.”
Het deel “hove” betekent hier waarschijnlijk hoeve en mag niet
verward worden met “hof”, dat een soort centrum was waar de
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administratie gevoerd werd over de landerijen die er verspreid
omheen lagen.
De boerderij Elshove stond in de onmiddellijke nabijheid van de
zaalstede, later havezate Hagenvoorde.
In Tongeren stond ooit nog een havezate, namelijk Langeveldsloo.
Zowel deze als de Hagenvoorde zijn in het begin van de 19e eeuw op
afbraak verkocht. Van de Hagenvoorde resten enkel nog de tot een
wandeling uitnodigende met eikenbomen omzoomde paden. Ook
de voormalige in het park gelegen vijver is nog te onderscheiden.
Het ooit aanwezige toegangshek verhuisde naar de havezate de
Gelder in Wijhe.
De enige nog bestaande havezate in de buurt, het Nijenhuis, staat in
Wechterholt. In dit gebouw - dat zich thans vrij brutaal ‘kasteel’ laat
noemen, hoewel het dat nooit is geweest – is een museum
ondergebracht. Een aantal jaren geleden diende het nog als locatie
voor de film “De ontdekking van de hemel”, naar het gelijknamige
boek van Harry Mulisch.
In de naaste omgeving van de Elshof, maar op het grondgebied van
de gemeente Raalte, stond vroeger nog een havezate, namelijk de
Velner. Hiervan zijn enkel nog de voormalige grachten terug te
vinden in een overigens prachtige omgeving.
Eens lagen de voormalige boerderij Elshove en de in de loop der
eeuwen ontstane gemeenschap Elshof dus in de buurtschap
Tongeren. Een oude buurtschap. In het jaar 956 werd in een akte
voor het eerst melding gemaakt van ’ons’ Tongeren. In dat jaar
schonk Otto I, de Grote, keizer van het Duitse rijk, acht hoeven in
Tongeren aan het St. Mauritiusklooster te Magdeburg.
Over bewoning voor die tijd tasten wij in het duister. Wel laten
voorwerpen, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn
opgegraven, ons zien dat in de Midden Steentijd (ca. 10.000 – ca.
5.000 voor Chr.) jagers en voedselverzamelaars zich ook in onze

4

naaste omgeving hebben opgehouden. In de kelder van de
Oudheidkamer te Wijhe bevinden zich stenen speer- en pijlpunten
en krabben uit die tijd. Zij zijn o.a. gevonden aan de zuidkant van de
Raalterweg - tussen de Soestwetering en de Oude Wetering - en ook
in het Kattenwinkelbosje ten noorden van ’t Zwervel aan de
Raalterweg. En wat te denken van die stenen vuistbijl, die achter de
woning Elshof 3 werd gevonden. Misschien dat bodemonderzoek
aldaar nog meer sporen uit een ver verleden zal kunnen opleveren.
De eerste bewoners in Tongeren en Wechterholt zullen zijn gaan
wonen op de tijdens de laatste ijstijd ontstane dekzandhoogten.
Hierop bouwden zij hun boerderijen en legden zij hun akkers aan.
Via de aanwezige dekzandlaagten kon het overtollige water richting
IJssel worden afgevoerd.
Aanwijzingen voor de hoogten vinden we nog in boerderijnamen als
Bishorst (al in 1300 vermeld), Weghorst en Kappestee (kappe = kop),
maar ook in de straatnaam Leugenshorst. En de naam Hogeweg
spreekt voor zich. De wegen volgden vroeger ook deze hoogten,
vandaar dat o.a. Bremmelerstraat, Duisterendijk, Kappeweg en
Hagenvoorde thans nog veel bochten kennen.
Voor de aanwezigheid van hoogten in het oorspronkelijke landschap
beschikken we dus over de nodige aanwijzingen. Dat geldt ook voor
de laagten. Zo treffen we aan de Elshofweg de veldnaam de
Goorzen (Goorslanden) aan. Het woorddeel ‘goor’ verwijst naar laag
gelegen moerassig land. Ook het woorddeel ‘broek’ geeft
oorspronkelijk laag gelegen drassig land aan. Voorbeelden van
broeknamen waren in Tongeren o.a. de boerderijen Smalenbroek
(ca. 1450), Harinckbroick (ca. 1500) en Gansebroek (?). In
Wechterholt liggen het Wechterholterbroek en het Lierderbroek
(gedeeltelijk).
Toen zich langs de IJssel rivierduinen ontwikkelden en er later dijken
werden aangelegd, werd de waterafvoer naar de rivier moeilijker,
zo niet onmogelijk. Het is in die tijd (14e eeuw) dat in Tongeren en
Wechterholt grote ontginningsactiviteiten plaatsvonden waarbij o.a.
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de Oude en de Nieuwe Wetering werden aangelegd. Hierdoor kon
het overtollige water in noordelijke richting worden afgevoerd.
Toch zouden de buurtschappen tot ver in de 20e eeuw hinder blijven
ondervinden van wateroverlast. Nog in 1951 werd in een aan de
gemeente Wijhe uitgebracht rapport gemeld: “De slechte
waterstaatkundige toestand in een groot gedeelte van de gemeente
Wijhe kan als een belangrijk knelpunt voor de verdere ontwikkeling
van de landbouw in deze gemeente worden beschouwd.” Oudere
bewoners kunnen zich nog herinneren, dat zij tijdens strenge
winters schaatstochten konden maken over het ijs van de vele
onder water gelopen weilanden. Toen omstreeks 1970 het
Waterschap Salland overging tot de herinrichting van de afwatering
in Salland kwam er een einde aan de regelmatig terugkerende
wateroverlast.
In deze oude buurtschap waren de mensen op elkaar aangewezen.
Of het nu in de eerste helft van de 14e eeuw was bij het aanleggen
van de weteringen, of omstreeks 1825 bij het aanvoeren van zand
dat nodig was om de grond waarop de onderwijzerswoning
gebouwd zou worden op te hogen, ze deden het samen. Zij maakten
samen bittere ellende door, zoals in de jaren tachtig van de 16e
eeuw, maar vierden ook gezamenlijk de bevrijdingsfeesten in 1945.
En thans? Er is in de loop der jaren veel veranderd in de buurtschap.
Het “samen doen” is gebleven. Op allerlei terreinen beschikt de
Elshof over vrijwilligers, die er samen wat van willen maken.
Hier woonden - en wonen nu - mensen. Samen!
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Plaatselijk Belang Elshof
Plaatselijk Belang Elshof is opgericht op 30 mei 1952 en is een
vereniging die zich statutair als doel stelt het welzijn van de
gemeenschap van de Elshof in de ruimste zin des woord te
bevorderen. De vereniging telt op dit moment ongeveer 150 delen.
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Het bestuur vergadert elke eerste
woensdag van de maand in het buurthuis van de Elshof.
Het bestuur van de vereniging stelt zich ten doel een netwerk te
onderhouden met het college van B&W van de gemeente OlstWijhe, de politieke partijen, maatschappelijke en sociaal-culturele
organisaties en verenigingen die kunnen bijdragen aan het welzijn
van de inwoners van de Elshof. Zij verzorgt de communicatie tussen
de bewoners van de Elshof en deze instanties en organisaties. Zij
stimuleert het gezamenlijk optrekken van de bewoners van de
Elshof waar het gaat om de kwaliteit van het sociale,
maatschappelijke en infrastructurele voorzieningenniveau.
De oriëntatie van het bestuur ligt op het bevorderen van een
duurzame en vitale samenleving op de Elshof. Duurzaam en vitaal is
voor het bestuur vooral een leefbaarheidsvraagstuk. Zowel voor
ouderen en jongeren moet het plezierig wonen en werken zijn op
de Elshof voor nu en in de toekomst. De bewoner van de Elshof is
trots op zijn omgeving en wil deze zo behouden. Dit vraagt van het
bestuur dat het, met respect voor wat er is, zich richt op thema’s
zoals huisvesting, wegen en bermen, veiligheid, een groene
omgeving, gezondheid, vervoer en welzijn.
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Het Plaatselijk Belang organiseert in het voorjaar voor haar leden
bijeenkomsten die bestaan uit een gezamenlijke activiteit.
In het verleden zijn er bezoeken gebracht aan het Motormuseum,
de IJssellinie, het landbouwmuseum de Laarman en de Aardehuizen
in Olst.
In het najaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het
buurthuis waarbij onder andere verslag wordt gedaan van de
activiteiten van de vereniging. Tijdens deze bijeenkomst kunnen
leden leefbaarheidthema’s bespreken en die tijdens het
kernenbezoek voorleggen aan het college van burgemeester en
wethouders.
Tijdens het kernenbezoek, dit is een bezoek van de leden van het
college van B&W in het najaar, kunnen bewoners van de Elshof in
een direct contact met de bestuurders van deze gemeente spreken
over allerlei leefbaarheidthema’s. Voorafgaand aan deze
bijeenkomst bezoekt het bestuur samen met het college een lokaal
interessant bedrijf of activiteit en bespreekt het bestuur met het
college de lopende zaken tijdens de avondmaaltijd. Dit gesprek
wordt voorbereid in een vooroverleg met een aantal MT leden van
de gemeente Olst-Wijhe.
Jaarlijks vindt er een buurtschouw plaats, waarbij de bestuursleden
en bewoners samen met de gemeente een rondgang maken over de
Elshof, waarbij allerlei zaken aan de orde komen zoals onderhoud
van wegen en bermen, onveilige situaties, natuurbeheer, etc.
Als u als bewoner de Elshof een warm hart toe draagt, wordt dan lid
en meldt u aan via het secretariaat van PB Elshof of via de website.
Contactpersoon
Machteld Dijkslag-Lammers, secretaris
info@pbelshof.nl
www.buurtschapelshof.nl

9

Stichting Buurthuis Elshof
Het buurthuis is in 1990 ontstaan door een aantal enthousiaste
inwoners van de Elshof. Zij wilden een ontmoetingsplaats hebben
op de Elshof. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw waren
toen ook al initiatieven hiertoe genomen, maar deze stranden
steeds. Er was zelfs nog een spaarrekening aanwezig die een positief
saldo aangaf dat nu eindelijk gebruikt kon worden. En zo werd er uit
Wijhe het zogenaamde ‘Wiejes Hokkie’, bestaande uit enige units,
overgenomen. Met hulp van veel vrijwilligers is van deze units één
gebouw gemaakt, waarbij de nodige aanpassingen en verbeteringen
werden uitgevoerd. Het buurthuis werd in 1991 geopend.
De belangstelling om het buurthuis te gebruiken bleek zo groot, dat
men in 1998 besloot tot uitbreiding. Door sluiting van de Kapel in
het jaar 2006 zochten ook de clubs en verenigingen die voorheen in
de Kapel onderdak vonden ruimte in het buurthuis.
Dit leidde ertoe dat
plannen werden gesmeed
voor een grootscheepse
verbouwing in 2008. Met
financiële bijdragen van de
provincie Overijssel, de
gemeente Olst-Wijhe, het
Oranjefonds
en
het
Coöperatiefonds van de
Rabobank is dat gelukt. De
ondergrond werd aangekocht van buurman Smallegoor. Er kwamen
muren van steen rondom de houten buitenkant en er kwam een
verdieping bovenop. Ook werd het buitenterrein bestraat. Het
metselwerk werd uitgevoerd door een bouwbedrijf, maar gelukkig
waren er opnieuw vele enthousiaste vrijwilligers die bereid waren
om de handen uit de mouwen te steken. Het gebouw is nu klaar om
meer clubs tegelijkertijd onderdak te bieden.
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Momenteel maken zo’n 14 clubs/verenigingen gebruik van het
buurthuis. Het varieert van onder andere de kaartclub,
beleggingsstudieclub, Elshof fit, ouderengymnastiek tot biljartclub,
kinderclub en toneelgroep.
Daarnaast organiseert de activiteitencommissie van het buurthuis
ook diverse activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals
een tweejaarlijkse spokentocht, een verwerping, hanenkraaien, etc.
etc. Ook Sinterklaas maakt jaarlijks bij het buurthuis zijn entree. Dit
is altijd een erg gezellige, door jong en oud druk bezochte middag.
Tevens wordt het buurthuis gebruikt voor de zogenaamde
kernenbezoeken van de gemeente Olst-Wijhe en dient het ook als
stembureau in de verkiezingstijden. Door de sluiting van de Kapel
wordt er tegenwoordig met Pasen en Kerst in het buurthuis een
kerkdienst gehouden. Voor de vrijwilligers van het buurthuis wordt
er jaarlijks in september een vrijwilligersavond georganiseerd.
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ELSHOF NIEUWS
Beste Nieuwe Bewoner,
De redactie van het Elshof Nieuws heet u van harte welkom in dit
fraaie en bovenal gezellige buurtschap. Het Elshof Nieuws verschijnt
alweer ruim 25 jaar, sinds 1990. En hoewel er nog geen 100
mensen wonen tussen de borden van de Elshof, wordt dit blad
maandelijks bij zeker 300 huishoudens in de wijde omgeving
thuisbezorgd.
Het is een uitgave die volledig tot stand komt door de inzet van
vrijwilligers. Vier redactieleden zorgen voor de inhoud en
de administratie. En jongelui uit de omgeving combineren de
bezorging aan huis met een krantenwijkje. Inkomsten uit
advertenties dekken de drukkosten af en als het nodig is zijn er altijd
mensen of organisaties op de Elshof die financieel willen
bijspringen.
Voornaamste doel van het Elshof Nieuws is een platform te bieden
aan al die vrijwilligers die zich met hun verenigingen & activiteiten
bezighouden en er iets over willen vertellen aan de buurt. Maar
ook is er ruimte voor verhalen en lekkere recepten. Iedereen die
iets, wat dan ook, te melden heeft mag het opsturen naar
redactie@elshofnieuws.nl.
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De Elshof is een actieve gemeenschap, die van alles organiseert voor
de bewoners. Zeker genoeg om er maandelijks een blaadje mee
te vullen. Zo hebben we de wekelijkse Open Avond in het buurthuis,
kerst- en paasdiensten, de ‘verwerping’ en het Elshoffeest. In het
Elshof Nieuws kunt hier alles over lezen. En over nog heel veel
meer!
Om het te ontvangen behoeft u niets te doen, het valt vanzelf bij u
in de bus.
Wij wensen u veel plezier in uw nieuwe woonplaats!
De redactie van het Elshof Nieuws;
Lia Jalink, Machteld Dijkslag, Ria van den Brink en Gitta Junius.
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De Vlindertuin
In het najaar van 2008 besluit het Plaatselijk Belang Elshof mee te
doen aan het DOP, het DorpsOntwikkelingsPlan, van de gemeente
Olst-Wijhe. Een aantal initiatieven wordt opgestart, waaronder een
enthousiaste Werkgroep Natuurbehoud, die zich wil gaan inzetten
voor het realiseren van een openbare tuin. Er komt een stukje grond
van 20 bij 20 meter beschikbaar achter het Buurthuis, dat door het
bestuur wordt aangekocht en beschikbaar gesteld voor dit doel. In
2009 wordt gestart met de aanleg van de tuin. Het ontwerp voor de
tuin is gemaakt door tuinontwerper Anneletty Schumacher.
Bekendheid
De tuin, grotendeels een combinatie van vlinder- en prairieplanten,
geniet langzamerhand de nodige bekendheid. Het al groeiend
bezoekersaantal wordt extra gestimuleerd door de opname in de NSwandelroute Wijhe-Heino en de ‘Open Tuinen- Dagen’ van Groei- en
Bloei. Elke woensdagavond van april tot oktober besteden de
vrijwilligers van de werkgroep met veel plezier een aantal uren aan
het onderhoud van de tuin. Zij worden beloond met veel moois, veel
bezoekers en veel vlinders. Kom gerust eens kijken en geniet.
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StichStichting School &
Volksfeest Elshof
Feest der feesten.
Het school en volksfeest Elshof heeft ongeveer een honderdjarige
geschiedenis. Centraal bij dit evenement stond de school en het
waren dan ook de leden van de oudercommissie, ouders en
onderwijzend personeel die voor de organisatie zorgde.
Vandaag de dag kan
elke buurtbewoner
meewerken aan het
Elshoffeest, of
deelnemen aan de vele
activiteiten.
De kinderen rondom
de Elshof staan
centraal, heel het
weekend worden veel activiteiten voor ze georganiseerd bv.
Houtdorp en fietscrossen, en natuurlijk is de kermis heel het
weekend aanwezig.
Op zondag proberen
wij altijd een leuke
activiteit te bedenken.
Daarnaast hebben we
tegenwoordig een
eigen muziekfestival.
Op het terras of in de
feesttent is het altijd
gezellig. Het feest der
feesten is altijd in het
tweede weekend van juni. Dus kom en geniet mee.
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www.elshoffeest.nl
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STICHTING DE ELSHOFJES
Ongeveer in de jaren 1969/1970 is er een zondagschool ontstaan op
de Elshof. Waarschijnlijk was er in de voorgaande jaren ook al
sprake van een zondagsschool, dit is niet meer te achterhalen. In
het jaartal 1973 is de zondagschool opgeheven. Met het beëindigen
van de zondagsschool kwam er een einde aan leuke activiteiten
voor de jeugd van de Elshof en omgeving. Enkele bewoners van de
Elshof namen het initiatief tot het oprichten van een jeugdclub voor
kinderen van de Elshof en omgeving. De zondagsschool vond elke
zondag plaats. Met het ontstaan van de jeugdclub werd de
woensdagavond een vaste clubavond.
In 2005 is de kinderclub een stichting geworden en kreeg de naam,
Stichting de Elshofjes. Jarenlang hebben wij gebruik gemaakt van de
kapel, helaas werd deze gesloten. In het jaar 2006 zijn gebruik gaan
maken van het buurthuis op de Elshof, waar we nog steeds onze
avonden organiseren. De kinderclub vindt elke woensdagavond
plaats van 18.45 uur tot 19.45 uur.
De kinderen komen met veel plezier naar de kinderclub. Dit komt
onder andere doordat er veel voor de jeugd georganiseerd wordt.
Wij organiseren het volgende voor de kinderen:
 Spelletjes (binnen en buiten en knutselen met allerlei
materialen);
 excursies (politiebureau, brandweer en ambulance) en
 uitstapjes (uit eten, kaarsen maken en zwemmen).
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Aan het eind van het seizoen gaan we een dag of een weekend weg.
Dit is altijd een leuke verrassing voor de kinderen en een goede
afsluiting van het seizoen voor zowel de kinderen als de leiding.
De kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.
Wij organiseren veel leuke en ontspannende dingen voor de
kinderen. De leiding van de kinderclub bestaat dan ook uit
vrijwilligers die zich met veel plezier inzetten voor de jeugd die
afkomstig zijn van de Elshof. Wij beginnen ons seizoen altijd op de
eerste woensdag van september, het seizoen wordt beëindigd in
het weekend na het Elshoffeest.
Uw contactpersonen zijn:
Ans Roelofs
Hermien Reins
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tel:0572-353315
tel:0572-351143

IJsclub Elshof 60 jaar
De ijsbaan is opgericht eind 1954, ontstaan uit het Plaatselijk
Belang. Met R. Jalink als voorzitter, in 1979 opgevolgd door A.
Schippers.
In het begin, en nu nog steeds, op het land van de familie Hekkert,
waarvoor onze hartelijke dank. In de beginjaren werd een pomp
met dieselmotor gehuurd welke in het seizoen ook ’s nachts moest
worden bijgevuld (koud hè). Dit werd afwisselend door de
bestuursleden gedaan.
De eerste pomp werd gekocht in 1960. Er was ook een koek en zopie
(1965): een oude kraam zonder verwarming. Het tochtte van alle
kanten en er werd veel kou geleden. Later kwam er een oude
caravan. Een hele verbetering! In 1968 werd er met subsidie van de
gemeente en een lening van Plaatselijk Belang een elektrische
dompelpomp met tijdschakelaar aangeschaft. Deze werd met een
zwaaiarm in de Wetering gehangen, en kon op nachtstroom
draaien.
Eind november wordt de pomp geplaatst en tot ongeveer 1 maart
wordt er gepompt.
In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, moet men
wegens het wegzakken van het water alle nachten nog 3 á 4 uur
pompen om de baan op peil te houden. Om de baan schoon en
sneeuwvrij te houden, werd tot 1979 met handkracht (schuiven en
bezems) gewerkt.
In 1979 verscheen de eerste veegmachine, een trekker was er nog
niet en H. v.d. Vegt stelde toen zijn tuinbouwtrekker beschikbaar.
Het jaar erop werd onze eerste trekker met sneeuwschuif
(eigenbouw) aangeschaft. Wat een vooruitgang! In 1981 werd de
baan door de fa. Elshof, in de huidige vorm gelegd, in overleg met
de familie Hekkert. Voorheen was het meer een ovale baan, die veel
water lekte. Na deze verbetering bespaarde men 2/3 op de kosten
van weleer.
Om de baan in goede conditie te houden werd i
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ndien nodig, door Brilleman warm water met een giertank van
Schrijver, van de melkfabriek uit Heino gehaald. Hiermee kon de
baan worden hersteld.
In 1982 werd een oude schaftwagen uit Zwolle gehaald, opgeknapt
en is nu nog steeds als “koek en zopie kroam” in gebruik.
Bij de ingang stond een oude Ford-bus, gekregen van de familie
Dijkslag. Ook is er sinds jaren muziek op de baan.

Het jaar 1984 was heel goed. Doordat er sneeuw op de baan lag en
het ijs te dun, werden er 2 regenkanonnen opgesteld, één van de
familie Brilleman en één van de familie Groot Koerkamp. Na 2uur
spuiten (avondwerk) smolt de sneeuw en het werd een prachtige
ijsvloer, waardoor wij als enige ijsbaan uit de hele omtrek open
waren.
Door de goede inkomsten kon er een 2e trekker met bezem en
sneeuwschuif worden aangeschaft. In 1986 werd er een nieuwe
dompelpomp aangeschaft omdat de oude het opgaf.
Na lang beraad is er sinds 1993 verlichting op de baan en zijn wij
ook ‘s avonds geopend.
In het jaar 2000 kregen wij van de familie Dennebos een oude
schaftwagen die, na te zijn opgeknapt, bij de ingang staat en dienst
doet voor de kaart verkoop.
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Wij zijn er trots op dat wij zo’n goede baan hebben en meestal als
eerste binnen de regio geopend zijn.
Hopelijk gaan we nog vele jaren door voor het plezier van vele
mensen welke er gebruik van maken.
Vanaf 18 december 2001 heet de ijsbaan: Stichting IJsbaan de
Elshof.
Na 2004 werd er nog extra verlichting aan de andere kant van de
baan geplaatst en het kassa hok werd uitgebreid met een
toiletvoorziening.
In 2008 werd het machinepark uitgebreid met een kleine
veegmachine.
In 2009 vond er een bestuurswisseling plaats.
Ab Schippers nam na 30 jaar afscheid als voorzitter.
Heden ziet het dagelijks bestuur er als volgt uit:
Voorzitter:
Wim Krijt.
Secretaris:
Wim Dijk (Kappeweg).
Penningmeester:
Wim Dijk (Elshof).
Deze vereniging bestaat dus al meer dan 60 jaar op de Elshof, daar
zijn we best trots op met z’n allen.

21

Volksdansgroep Elshof
De Volksdansgroep is in oktober 1960 opgericht door dames die op
dat moment lid waren van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen. Twee keer in de maand werd er afgesproken
om een avond gezellig te gaan dansen met z’n allen. Een
volksdansavond duurde gemiddeld 2 uur en tijdens de oprichting
was de heer Niewaal uit Zwolle de dansleraar. Hij leerde de dames
veel Engelse dansen. Tijdens een Volksdansavond danste de ene
helft van de groep als man en de andere helft als vrouw. Na de heer
Niewaal volgden alleen maar dansleraressen. Op dit moment is
Gonnie Rentink de danslerares. Zij leert de groep verschillende
dansen zoals: Griekse dansen, Israëlische dansen, Engelse en Noorse
dansen. Tevens geeft ze ook Country Linedance.
Op dit moment is er een Volksdansavond op elke 1e en 3e maandag
van de maand. Het seizoen duurt van september tot en met april.
De avond start om 19.30 uur en loopt rond 21.30 uur tegen het
einde. Hier blijft het niet alleen bij. Af en toe is er een optreden van
de Volksdansgroep. De Elshof is vertegenwoordigd bij de
Boerenkool dansdag in Wijhe en de Volksdansdag van de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Dijkerhoek.
Bent u geïnteresseerd? Neem gerust een kijkje tijdens een gezellige
Volksdansavond.
Er is geen
leeftijdsgrens.
Voor verdere
informatie over
de
Volksdansgroep
Elshof kunt u
contact opnemen
met
Heili Witteveen, Elshof 40, tel 0570-525255.
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Toneelgroep Elshof
De toneelgroep Elshof bestaat al vele jaren. De groep is
voortgekomen uit een tweetal verschillende verenigingen die ook
toneeluitvoeringen kenden. Zo was er een jongerenvereniging, de
CJV, een vereniging die vroeger veelvuldig op het platteland
voorkwam. Zij gaven tot midden jaren zeventig haar jaarlijkse
toneeluitvoeringen in de Kapel op de Elshof. De andere ‘vereniging’
was eigenlijk meer een groep die ontstond ergens midden jaren
zestig.

Het toenmalige ‘hoofd der lagere school’, de heer H.J.D.J.
Maandag, stelde voor om ter opvulling van de toen jaarlijks in
augustus gehouden school- en volksfeesten een toneelvoorstelling
op te voeren. De groep bestond uit ouders van leerlingen, maar ook
uit buurtbewoners en oud-leerlingen. Toen de jaarlijkse school- en
volksfeesten zich verplaatsten naar de maand juni, bleef de groep
haar toneelvoorstellingen op de vrijdagavond in de feesttent
houden. De groep bleef door de jaren heen intact, al werd de
binding met de school, waar zij ook oefenden, in de loop der jaren
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minder. Vanaf de beginjaren negentig vinden de jaarlijkse
uitvoeringen plaats in het buurthuis. De oefenavonden van de groep
zijn dan al verplaatst naar de Kapel. Na het sluiten van de Kapel in
het jaar 2007 oefent de groep ook in het buurthuis.
De toneeluitvoeringen vinden hier tegenwoordig meestal in februari
of maart plaats.
De groep bestaat uit een tiental enthousiaste personen die
nagenoeg allen uit de omgeving van de Elshof afkomstig zijn of
waarvan hun ‘roots’ op de Elshof liggen. Door de jaren heen is de
groep qua samenstelling steeds gewisseld. De toneelstukken die
voor het voetlicht worden gebracht zijn meestal blijspelen of
kluchten in drie bedrijven. De laatste jaren ontbreekt het de groep
aan een vaste regisseur. Inmiddels heeft zich iemand gemeld die
zich als regisseur wil opwerpen en die nu een soort van testjaar
ondergaat.
De oefenavond, die afwisselend op woensdag en op donderdag in
het buurthuis wordt gehouden, mondt vaak uit in een vrolijke boel
al dan niet geënsceneerd door het in te studeren toneelstuk.
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Sjoelclub Elshof
Wij zijn een groepje dames die iedere woensdagavond bij elkaar
komen voor een partijtje sjoelen.
We bestaan sinds de oprichting van het buurthuis, begin jaren
negentig.
Wij sjoelen meer voor de gezelligheid dan om te winnen, hoewel
een gezonde rivaliteit niet ontbreekt. Met de nodige lachpartijen als
(heel hoog) of soms (heel laag) wordt gescoord.

Halverwege de avond gaan we vaak nog een spelletje kaart spelen
(pesten) dit levert vaak hilarische momenten op.
We kunnen altijd nog nieuwe leden gebruiken.
Onze contactpersoon is Jennie ten Broeke Elshof 15 telefoon:
0570-522624.
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ELSHOF FIT
Elshof Fit is een sportgroep voor 30+ dames.
Het doel van onze sportclub is lekker een uurtje in
beweging zijn. Wij sporten in de bovenzaal van
het buurthuis waar we een ruimte, met een grote
spiegel, tot onze beschikking hebben en diverse
sportmaterialen. We doen allerlei oefeningen op
muziek waarmee alle spiergroepen getraind
worden. De vormen die gebruikt worden zijn
bijvoorbeeld Aerobics, Zumba, Pilatus, etc.
Elshof Fit is in de maanden september t/m juni en is één keer per
week op de maandagavond.
Plaats:

Buurthuis Elshof.

Aanvang: maandagavond.
Groep 1 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
groep 2 van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Contactpersoon: Pauline van Tongeren, 06-40324340
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OUDERENGYM ,,ELSHOF''
Vanaf de oprichting in 1992 van de ouderensoos is deze
gymnastiekclub ontstaan.
Wat doen we zoal op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur in het
buurthuis?
We hebben als leidster een fysiotherapeut, Marijke Bos, die een uur
met ons bezig is. Zij geeft grondoefening op een mat en
stoeloefeningen - denk maar niet dat het niks te betekenen heeft,
het is best pittig en er wordt overal aandacht aan besteed.
Zowel spieren, maar ook houding en
bewegen. Goede voorlichting over hoe
je de heupen en knie kunt sparen
tegen artrose. De leeftijd is vanaf 55
jaar, ons clubje is gemend, zowel
mannen als vrouwen. Maar na alle
inspanningen hebben we één keer in
het jaar een gezellig samenzijn. Het is
een fijne club, die zich na een uur
gymmen weer lekker fit voelt.
Annie Grotenhuis.
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Klootschietclub Elshof
Wat is klootschieten en hoe is het op de Elshof ontstaan?
Toen er in 1990 plannen waren om een buurthuis te bouwen, moet
je ook gebruikers hebben - zo is het klootschieten op de Elshof
ontstaan.
Klootschieten gaat als volgt: je speelt met 2 teams van elk 4 of
meer personen tegen elkaar.
Je probeert dan een parcours af te leggen met zo min mogelijk
worpen met de kloot (dit is een houten bal met lood er in). Het
parcours kan over zand en verharde wegen gaan.
Wij gaan klootschieten op de eerste zondag van de maand s
‘morgens om 10.00 uur.
Zie het Elshof Nieuws voor de juiste data.
We vertrekken vanaf het buurthuis Elshof.

Het is een ontspanningssport voor jong en oud.
We gaan één keer per jaar met zijn allen gezellig eten.
Lijkt dit u wat, kom dan een keer sfeer proeven.
Klootschietclub Elshof, contact persoon Erik Lozeman,
Elshof 29, 0570-522503.
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Olde trekker club salland
De Salland Ploffers
De Salland Ploffers bestaat uit een groep mensen die zich inzetten
om het historische karakter van de Elshof te behouden op het
gebied van de agrarische gemeenschap.
Dit proberen we door middel van het restaureren van historisch
materieel zoals tractoren en rollende machinerie, evenals statisch
machines van 30 jaar en ouder.
Ook geven we demonstraties van het gebruik van deze machines
door het houden van ploegwedstrijden, grasmaaiwedstrijden,
optochten, oldtimershows en dorsdagen.
Doel
Het doel van de Salland Ploffers is het restaureren van rijdend en
statisch materieel van 30 jaar en ouder. Het tonen van historische
landbouwmachines zoals oude trekkers en machines tijdens
oltimershows, toertochten en boerendagen aan het publiek.
Voor meer informatie:
www.sallandploffers.nl
of volg ons op Facebook
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Kaartclub " Elshof "

♥

De kaartclub is in 1988 ontstaan na een oproep in de
Reklamix door Corry & Gerry Rorije:

Gezocht kruisjassers en klaverjassers
We gingen kaarten in de gemeenschapsruimte van de Elshof school.

♣ We kaarten 16 keer per seizoen op de dinsdag avond.

Voor juiste data zie het Elshof Nieuws.
Vanaf oktober 1991 kaarten we in het buurthuis Elshof, een
vooruitgang want nu kon je ook licht alcoholische drank kopen.

♦

Elk seizoen is er een kruisjas- en een klaverjaskampioenschap.
We kaarten 16 avonden, maar de 10 beste kaartavonden zijn
bepalend voor dit kampioenschap.

♠

Lijkt u dit wat, komt dan eens een keer kijken!

Contact persoon kaartclub Antoon Woolthuis, 06-33305120.
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Biljartclub Elshof
Uit een enquête van de evenementencommissie in 1991 bleek dat
er een aantal personen op de Elshof interesse hadden in de
biljartsport. Er was toen al sprake van dat er een buurthuis zou
komen. 6 personen hadden belangstelling en deze werden door
Paul Schuttert Sr. uitgenodigd voor een ontmoeting/biljart avond in
café ‘d Olde Wettering in Lierderholthuis op 8 okt. 1990. Er werd
fanatiek gebiljart, en afgesproken om op 5 november nog een avond
te biljarten. De hele winter tot eind maart 1991 is er gebiljart in
Lierderholthuis.
Inmiddels stond er in het nieuwe buurthuis ook een biljart opnieuw op initiatief van Paul Schuttert Sr.- en werd er op 28 nov.
1991 een biljartavond georganiseerd. 12 personen waren nu
aanwezig om te biljarten. De koe werd die avond bij de horens
gepakt en de biljartclub Elshof meteen opgericht.
Oprichtingsdatum 28 november 1991.
Het bestuur werd gevormd door: A. de Ruiter (voorzitter), H. de
Graaf (secr.) en A. ten Broeke (penningmeester). Alle 12
aanwezigen werden meteen lid. Het liep goed want, een week later
was het aantal leden al toegenomen tot 16. Op 4 dec. 1991 was de
eerste vergadering van de nieuwe club. Besloten werd het biljart te
huren van het buurthuis (en dat is nog steeds zo). De contributie
bedroeg toen 60 gulden per lid per jaar.
Het is qua tijd niet mogelijk om 16 personen op 1 avond te laten
spelen en er werd besloten dat er gespeeld wordt op zowel de
woensdag- als de donderdagavond. Op beide avonden werd er een
onderlinge competitie afgewerkt met als laatste de finale-avond,
waarbij de 2 besten van beide competities het tegen elkaar
opnemen. De kampioen wordt dan bekend. Dit doen we nu nog zo.
Deze finaleavonden staan bol van spanning en de strijd speelt zich
niet alleen op het laken af. Zo heeft het buurthuis al eens vol
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gehangen met spandoeken van de woensdagploeg, terwijl de
donderdagploeg verbaal wat meer aanwezig is.
Kortom het bleek erg gezellig te zijn op de biljartavonden.
Ondertussen was er door de wederhelften van de woensdag ook
een sjoelcompetitie opgezet. De dames sjoelen ook nu nog op
woensdag. De eerste kampioen van de onderlinge competitie was
Anton ten Broeke.
Elk jaar organiseert de biljartclub, op verzoek van de
evenementencommissie buurthuis, een spannende potstootavond
om het Elshofse kampioenschap.
Ook zit er een vertegenwoordiger van onze club in het
buurthuisbestuur. Er wordt ook al jaren buiten de deur gebiljart o.a.
tegen marktzicht Heino en tegen de ‘oldtimers’ uit Windesheim. Om
dit moment hebben we 22 leden.
Het huidige bestuur bestaat uit:
•
•
•
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Voorzitter: Wim van Dam Elshof 31, Wijhe: tel 0570-524285.
Secretaris: Henk de Graaf, Elshof 8, Wijhe; tel. 0570 522892.
Penningmeester: Cees Bongers, Duisterendijk 1, Wijhe;
0570-394801.

Ouderensoos ELSHOF
De ouderensoos is opgericht in 1992. Het buurthuis was klaar en
wat zou het leuk zijn als er door zowel jong als oud, gebruik van kon
worden gemaakt.
Dat de ouderen het ook een goed idee vonden, blijkt wel uit het feit,
dat de ouderensoos dit jaar al 25 jaar bestaat.
Iedere derde dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is
er een bijeenkomst. In de zomermaanden echter wordt hiervan
afgeweken en is er een stop vanaf april tot en met augustus.
Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals muziek
middagen, bingo, diapresentaties, lezingen, informatie over het
ouder worden, o.a. zoals hoe men zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. In december wordt de middag sfeervol in kerststijl
doorgebracht en wordt er extra aandacht aan Kerstmis geschonken.
Ook gaan de bezoekers daarna meestal met een kleine attentie naar
huis.
Natuurlijk is er iedere soosmiddag tijd om gezellig samen te zijn,
onder het genot van een kopje koffie of thee en een drankje. Dat
die middagen in een behoefte voorzien, blijkt wel uit het feit, dat de
mensen van buiten de Elshof nog steeds terugkeren naar het
buurthuis, om deze middag bij te wonen. Er is dan voldoende
gelegenheid om weer even bij te praten en zo met het laatste
nieuws op de hoogte te blijven.
Met de regio taxi, door buren, familie of een kennis wordt men naar
het buurthuis gebracht. Echter de meesten komen op eigen
gelegenheid.
Voor velen is de soosmiddag echt een uitje. Neem gerust eens een
kijkje en ervaar het zelf. U bent van harte welkom!

Ria v.d. Vondervoort
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FC Elshof

Ieder jaar tegen het einde van de reguliere competitie doen wij als
FC Elshof mee met het Sport Real toernooi op het sportpark van vv
Heino. Dit toernooi is voornamelijk voor recreantenteams uit de
regio. Deze wedstrijden worden vaak op vrijdag- en maandagavond
gespeeld. Er worden twee helften van 20 minuten gespeeld, met
een korte pauze er tussen. Na de wedstrijd wordt er vaak een
biertje gedronken in het buurthuis. Dit toernooi hebben wij in 2016
nog gewonnen. Het toernooi is voornamelijk voor de gezelligheid.
Als afsluiting van het toernooi wordt er elk jaar een feestavond
georganiseerd in het buurthuis voor de spelers en trouwe fans.
Naast dat we op het veld voetballen spelen wij ook nog een paar
wedstrijden en toernooitjes in de zaal. Als voetbalteam tappen wij
elk jaar op de vrijdagavond van het Elshoffeest. Niet alle spelers uit
het team komen uit de Elshof, omdat wij hier niet genoeg leden
kunnen krijgen. Om elke wedstrijd 11 spelers te hebben, komen er
ook spelers uit Broekland, Raalte en Wijhe. De minimumleeftijd
voor het Sport Real toernooi is 16 jaar en je mag niet hoger
voetballen dan de 4e klasse van de KNVB.
De laatste paar jaar is het team aardig verjongd. Mocht je interesse
hebben of lid willen worden, neem dan contact op met Thom
Neplenbroek 06-36197793 of met Denny Brouwer 06-28550018.
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Touwtrekclub (TTC) Elshof
Hallo nieuwe bewoner van de Elshof,
Hierbij willen wij ons even voorstellen aan u. Wij zijn een
touwtrekclub ( afgekort TTC Elshof ). Wij zijn opgericht in 1979 en
toen fanatiek gaan touwtrekken. Eerst met een heren team, maar al
snel volgenden de dames en niet geheel onverdienstelijk.
Tegenwoordig zijn wij actief met een heren team, maar ook hebben
wij 2 dames en een jeugdlid actief. We doen mee op NTB en FVT
toernooien. (NTB = Nederlandse Touwtrek Bond) (FVT = Federatie
Vrije Touwtrekkers) De NTB wedstrijden trekken wij op de zondag
ochtend of middag en alleen in de zomer. De FVT wedstrijden
trekken wij op de vrijdagavond in de winter en in de zomer.
Ook hebben wij sinds kort kennis gemaakt met het indoor
touwtrekken, wat zeker voor de winterperiode een mooie
aanvulling is.
Je bent natuurlijk nieuwsgierig geworden en wilt meer weten van
deze leuke sport, kom dus eens vrijblijvend kijken en meedoen met
een training. Deze vinden plaats op de dinsdagavond om 20.00 uur
en op de zondagochtend om 10.30 uur (tenminste als er geen
wedstrijd is).
Verdere inlichtingen zijn te krijgen op de Elshofweg 11 bij de familie
Jalink. Tel: 0570-522850
De vriendelijke touwtrekgroet van,
Het bestuur TTC Elshof

T.T.C.
Elshof
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anno 1979

Muziekles
Hallo nieuwe bewoner,

Hier bij wat informatie over muzieklessen die ik al ruim 20 jaar geef
met plezier aan Jong en Oud:
Muziekles voor kinderen vanaf +/_ 1 jaar tot 4 jaar (samen met 1
ouder/verzorger/oma/opa).
Samen bewegen, zingen en muziek maken.
Jonge kinderen genieten vaak van muziek en bewegen. Als je samen
zingt en klapt worden ze vrolijk of komen ze dan tot rust. Ze willen
graag dat het vaak herhaalt wordt. Daarom beginnen er
muzieklessen waarin we het volgende doen:
Liedjes zingen met de kinderen over bijvoorbeeld opruimen, eten,
seizoen, naar bed gaan.
Dansen op de muziek en bewegen op de ritme.
Luisteren naar de muziek.
Een kind wordt niet alleen blij van muziek, maar het stimuleert de
spraak- en taalontwikkeling, motoriek wordt geoefend en het is een
training voor geheugen en concentratie. Natuurlijk is het een basis
voor de verdere muzikale ontwikkeling.
De muziekles duurt 45 minuten ( incl. koffie/thee en uitdelen van
lesmateriaal).
Na de les krijgt de ouder/verzorger de liedjes mee om thuis nog te
kunnen oefenen.

37

Verder geef ik ook nog meer muzieklessen bijv. blokfluit, tenorfluit,
dwarsfluit, keyboard, gitaar, ukelele en accordeon. Voor meer
informatie kun je altijd even bellen.
Groetjes van
Helen Jalink, Elshofweg 11, Wijhe (Elshof) 0570-522850

38

Vereniging:

Contactpersoon:

Biljartclub

Ab Schippers
Raalterweg 43
Anton Klein Woolthuis
Elshof 21
Gitta Junius
Hogeweg 8
Hermien Reins
Engeweg 26
Ellen Stokkingreef
Elshof 31
Erik Lozeman
Elshof 29
Annie Grotenhuis
Wechterholt 11
Ria v.d. Vondervoort
Hogeweg 8a
Machteld DijkslagLammers
Elshof 19
René Derks
Hogeweg 20
Fam Jalink
Elshofweg 11
Anneletty Schumacher
Heili Witteveen
Elshof 40
Anton Klein-Woolthuis
Elshof 21
?

Buurthuis Elshof
Elshof Nieuws
Kinderclub
Kaartclub
Klootschieten
Ouderengym
Ouderensoos
Plaatselijk Belang
Toneelvereniging
Touwtrekclub
Vlindertuin
Volksdansgroep
IJsclub
SVE
FC. Elshof
Sjoelen
Muziekles
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Thom Neplenbroek
Liederholthuisweg 6
Jennie ten Broeke
Elshof 15
Helen Jalink
Elshof 11

Telefoonnummer:
0572-351005
06-33305120
0572-361407
0572-351143
0570-524285
0570-522503
0572-391551
0572-354940
Info@pbelshof.nl
0572-358505
0570-522850
0572-330288
0570-525255
0570-522695

06-36197793
0570-522624
06-489 33 763

Colofon
Deze hernieuwde uitgave kwam tot stand met de gewaardeerde
medewerking van alle representanten van de clubs en verenigingen
van de Elshof. Plaatselijk Belang Elshof is hen zeer erkentelijk.
Naar een idee van: Annie Grotenhuis, Janna Slotman,
Gerdien Rensink en Heili Witteveen.
Samenstelling & vormgeving: André Nijboer en Frank Schumacher
Foto voorblad: Wil Bijker
Druk: DDMC Raalte
Financiële ondersteuning: Plaatselijk Belang Elshof
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