
 

 

Alfons Weernink 

Houtbewerking en timmerwerken 

www.alfonsweernink.nl 

Fredrik Ebbens 

Steun Artsen zonder Grenzen - Giro 4054 

www.artsenzondergrenzen.nl 

EN PASSANT, communicatie en officemanagement 
Langenhorsterweg 2A, Ambt Delden 

www.enpassant.org 

Henri Heuten Timmerwerken en Onderhoud 

Almelosestraat 27 - Ambt Delden 

Telefoon 06 10 93 78 31 www.henriheuten.nl   

Jaap Morsink - Grondwerken, Zand, Grind,  

Bestratingen - 0031 (0)6 22 94 29 79 

www.morsinkambtdelden.nl 
HG Rikkert VOF 

Grondwerken en rondhouthandel 

Telefoon 06-53167260 
Lantink Service 

De vloerpompspecialist 

www.lantinkservice.nl 

Viskwekerij “De Meerval” 

Rijssenseweg 16 – Ambt Delden 

Telefoon (074) 376 17 11 

Thuiskapster Nicole Naafs 
Telefoonnummer: 

06-29172301 

Nijland Service BV 

Dealer JCB machines/Platform Basket Hoogwerkers 

www.nijlandservice.nl 

Robor Electronics BV 

Bentelosestraat 58 - Bentelo 

www.robor.nl 

Schutten Gereedschappenhandel BV 

Blankenburgerstraat 43 - Haaksbergen 

www.schuttenhaaksbergen.nl 

Staalbouw Twente BV 

De Berken 18 - Delden 

www.staalbouwtwente.nl 
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Staalbouw Twente BV 

De Berken 18 - Delden 

www.staalbouwtwente.nl 

Stukje aanleveren? 

Verschijningsdata  
Nieuwsbrief Esbrook: 

Maart/April 2014 
Juni/Juli 2014 

Oktober/November 2014 

Tot uiterlijk 1 oktober 2014 kunnen stukjes t.b.v. 

de volgende nieuwsbrief worden aangeleverd bij: 

nieuwsbrief@esbrook.nl of bij Schoolstraat 2a. 

Regelmatig terugkerende 

activiteiten 
Activiteit Wanneer Contact 

persoon 

Kaarten Maandag in de oneven  
weken 

Gerrit Wolfs 
Tel. 376 39 96 

Volks-
dansen 

Dinsdag in de oneven 
weken 14.30 uur tot 
16.00 uur  

Gerda Wassink 
Tel. 376 37 09 

Ouderen-
middag 

Woensdag (1e van de 
maand) 14.30 uur tot 
17.00 uur 

Gerda Wassink 
Tel. 376 37 09 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: Nieuwsbrief 
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Zomer 2014 

AGENDA 

Eerste za-
terdag elke 
maand 

Oud papier 

Wo. 18/06 Fietstocht 

Zo. 06/07 Trekkertoer-
tocht 

11 t/m13/7 Midzomer-
feesten Es-
brook 

14/09 Fietstocht 

Zomer 2014 komt eraan! 

Beste Esbroker, 
 
Na een prachtig voor-
jaar gaan we alweer 
richting de zomer van 
2014. Het was in alle 
opzichten een mooie 
lente. Het weer was 
top. Het gras groeit 
als een dolle het is 
alleen wat nat om 
echt te hooien. En 
ook het Esbrook ken-
de een prachtig voor-
jaar. Natuurlijk was 
de verbouwing en het 
afronden daarvan een 
hoogtepunt.  
Verderop leest u het 
verslag van de feeste-
lijke opening in het 

weekend van Konings-
dag.  

Wat was het mooi weer, 
wat is het gebouw mooi 

geworden en wat waren 
alle mensen enthousiast.  

 
Kortom heel geslaagd. 
Het is leuk om te zien 
hoe actief het Es-
brookgebouw ge-
bruikt wordt.  
 
De peutertjes zijn er 
weer en hebben een 
prachtige plek. Maar 
ook leden van de 
buurtvereniging ko-
men natuurlijk nog 
liever nu het zo mooi 
en gezellig geworden. 
 
  Namens de redactie, 
Janneke van Andel  

Esther Borre 



 

 

Studenten uit het tweede jaar van de opleiding Bestuurs-
kunde/Overheidsmanagement, Saxion Enschede, hebben 
onlangs als studieopdracht een onderzoek uitgevoerd 
naar de leefbaarheid van de buurtschappen Deldener-
broek/Deldeneresch. Het 
vijftal -  Sander Buijs, 
Diedre Bulk, Joska 
Groen, Frederik Kroe-
kenstoel en Eva Peeters 
Weem - verzamelden 
door middel van een 
schriftelijke enquête ge-
gevens, waaruit zij een 
beeld hebben geschetst 
van de relatie van bewo-
ners met hun leefomge-
ving en met de buurt-
schapsvereniging.  

De resultaten van het 
onderzoek, dat in opdracht van het Esbrook-bestuur is 
uitgevoerd, werden op 11 april gepresenteerd en toege-
licht in het gemeentehuis in Goor.  

Inwoners waarderen de algehele leefbaarheid met een 
cijfer 7,6. De studenten concluderen ‘… dat bewoners 
over het algemeen tevreden zijn over het voorzieningenni-
veau, maar dat voor jongeren te weinig activiteiten worden 
ontplooid. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat 
nieuwe inwoners zich minder verbonden voelen met de buurt 
en met de buurtschapsvereniging en dat er een kloof staat 
tussen bestuur en leden.’ (TC Tubantia, 12 april 2014) 

Studenten van Saxion onderzoeken leefbaarheid van Esbrook 
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Bonte Avond Koningsdag groot succes! 
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Naast het verenigingsbestuur was namens gemeente on-
der meer de heer Van Zwanenburg, wethouder Welzijn 
en onderwijs/Werk inkomen en zorg, bij de presentatie 
aanwezig. Dit illustreert de waarde die Hof van Twente 

hecht aan de uitkomsten van 
het onderzoek. De gemeente 
telt dertien buurtschappen, die 
de komende decennia onder 
invloed van met name een te-
rugtredende overheid en ver-
anderingen op het gebied van 
bevolkingssamenstelling, met 
nieuwe vraagstukken rondom 
de beschikbaarheid van voor-
zieningen te maken zullen krij-
gen. Dit zal waarschijnlijk tot 
gevolg hebben, dat zowel de 
rol van de gemeente als die van 
de buurtschapsverenigingen er 

deels anders zal gaan uitzien. 

Binnenkort zullen de betrokken partijen overleggen of 
het op grond van de nu verkregen inzichten zinvol en 
mogelijk is, om in 2015 opnieuw een groep studenten 
een diepgaander onderzoek uit te laten voeren. De re-
sultaten uit het recente onderzoek zullen hierbij als ver-
trekpunt kunnen dienen . 

U kunt het onderzoeksrapport vinden op www.esbrook.nl  

Jan Sabee 

Voor het eerst op Koningsdag (en dan ook nog een 
soort schrikkel-Koningsdag) en voor het eerst groot 
feest in het verbouwde Esbrookgebouw, de Bonte 
Avond van 2014 was ondanks deze nieuwigheden, ou-
derwets gezellig. Zelfs één van de winnaars van de avond 
hadden we al eerder gezien op het erepodium.  

De supercoole dansact van drie jonge talenten, Myrthe 
Lansbergen, Anouk Voorthuis en Maud Heuten was met 
stip de winnaar. Het was namelijk origineel (zelf bedach-
te dans), mooi om naar te kijken, perfect uitgevoerd en 
super-swingend. Dames ga zo door!! 

Prijswinnaars vierkante meter actie! 
U weet het nog wel hè? Van het nieuwe Esbrook ge-
bouw kon je zogenaamd mede-eigenaar worden door 
een vierkante meter of een paar vierkante meter te ko-
pen. Hiermee droeg je als deelnemer bij aan de kosten 
voor de inrichting van het nieuwe gebouw.  

.Verschillende ondernemers uit de 
buurt, hebben dit initiatief gespon-
sord en mooi prijzen ter beschikking 
gesteld. Lees hieronder wie de geluk-
kigen zijn geworden: 

1e prijs                    

Geschenkbon t.w.v. € 450,-- be-
schikbaar gesteld door en te besteden 
bij Sloot 2wielers te Delden  

gewonnen door Dinant Wassink op nummer 187! 

Nou Dinant….Fiets ‘m d’r in! Jij gaat zeker meedoen op 14 
september! 

2e prijs 

Ballonvaart voor 2 personen t.w.v. € 300,--  beschik-
baar gesteld door Nijland Service en Robor Electronics 
te Bentelo  

gewonnen door SV Delden op nummer 285!  

Welke voetballer zou dit aandurven….of nodigen ze keeper 
van Rood Zwart uit om op grote hoogte een akkoordje te 
bespreken…. 

3e prijs 

Geschenkbon t.w.v. € 300,-- beschikbaar gesteld door en 
te besteden bij Techmag - Schutten te Haaksbergen 
gewonnen door Gerrit Naafs op nummer 29 

Schilder nodig? Ik zou Naafs bellen, die heeft z’n materiaal 
binnenkort nog beter voor elkaar! 

4e prijs 

Juweliersbon t.w.v. €100,-- beschikbaar gesteld en te be-
steden bij Juweliers Braakhuis in Delden gewonnen door 
de heer Brugman op nummer 94 

Aan wie zou de heer Brugman een sieraad aan gaan bieden? 

5e prijs 

Kleding en Textielbon t.w.v. €50,-- beschikbaar gesteld 
en te  besteden bij VOF Nobbenhuis Delden gewonnen 
door Bert Morsink op nummer 304 

Nou Ellen, dat wordt vast een leuk lingeriesetje voor jou! Of 
gewoon lekker praktisch nieuwe sokken 
voor het hele gezin…… 

6e prijs  

Bestedingsbon t.w.v. €50,-- beschik-
baar gesteld en te besteden bij Nijhof 
tuincentrum gewonnen door Arjan 
Laarhuis op nummer 18.  

Zouden ze bij Nijhof ook ligstoelen verkopen? En zou Arjan 
daar dan ook in gaan liggen….? 

7e prijs   

Bon van € 50,-- voor een spellenpakket beschikbaar 
gesteld en te besteden de Bazar van Jon in Hengevelde 
gewonnen door Jan van Groningen op nummer 402. 

Zou Jan iets leuks voor zijn vrouw uitzoeken bij Jon, voor 
zichzelf of worden Sophie en Maurits de gelukkigen….? 

8e prijs   

Vleesbon t.w.v. €50,00 beschikbaar gesteld en te besteden 
bij keurslager Jan Visschedijk in Delden gewonnen door 
Robert Vonder op nummer 217. 

Nou Robert, het is weer voor steek de BBQ maar aan! 

9e prijs  

Eetcafé-bon t.w.v. €30,-- beschikbaar gesteld en te beste-
den bij Eetcafé Harlekijn-Smitties in Delden gewonnen 
door Henk Blekkenhorst op nummer 100! 

Dat wordt koffie drinken Henk, of een lekker sateh-tje! 

10e prijs  

VIP behandeling carwash t.w.v. €15,00 beschikbaar ge-
steld en te besteden Autobedrijf de Vossenbrink in Delden 
gewonnen door Hein Bakker 

Toch fijn dat als je zelf VIP bent, ook je auto eindelijk die 
waardering krijgt! 

Fietstocht 14 september 2014 Contributie buurtschaps-
vereniging Esbrook  

Gezellige fietstocht door je eigen schitterende buurt. 
Zet hem vast in je agenda.  

Details volgen via 
de mail. Maar re-
ken er maar op 
dat de fietstocht in 
de middag plaats 
zal vinden. Meestal 
is er wel een soort 
wedstrijd element 
aan verbonden, 
dus stel maar vast 
een fit, slim, sterk en gezellig team samen zodat je 14 
september overal op voorbereid bent.  

Tijdens de jaarverga-
dering van dit jaar is 
besloten de contribu-
tie voor 2014 voor 
iedereen vast te stel-
len op  € 10,- per 
huishouden/gezin.  

Vanaf 2015 zal de contributie €12,50 gaan bedragen.   

Dat betekent dat ook 65-plussers hetzelfde tarief gaan 
betalen als iedereen. 
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Burgermeester en schoolkinderen openen Esbrook tijdens feestelijk weekend 

Burgemeester Nauta 
was afgelopen vrijdag 
eregast tijdens de ope-
ning van het verbouw-
de buurschapsvereni-

gingsgebouw ’t Esbrook, OBS Deldenerbroek en 
kinderopvang Ot&Sien. Nadat de schoolkinderen 
samen met oud-bestuurders van de vereniging de 
vlaggen mochten laten 
wapperen, opende bur-
gemeester Nauta het 
prachtig verbouwde 
gebouw. 

Tijdens haar speech be-
nadrukte de burge-
meester de gemeen-
schapscultuur die voel-
baar is in deze buurt-
schappen Deldener-
broek en Deldeneresch. 
Natuurlijk zijn subsidie-
potten van de overheid 
benut om de bouw te 
realiseren, maar het 
grootste deel van het 
werk, vergeet ook niet 
de plannenmakerij is 
uitgevoerd door buurt-
genoten en ouders. En 
dat zie je terug in het 
resultaat, aldus de bur-
gemeester. Ze is ver-
heugd dit te mogen er-
varen. 

De officiële opening was slechts het begin van een 
feestelijk weekend. Nadat de burgemeester het 
lintje had geknipt was er tijd om met elkaar het 
gebouw in te wijden. Iedereen kon een kijkje ne-
men en een drankje drinken om op het gebouw te 
proosten. Eenmaal gezellig aan een drankje werden 
over en weer cadeaus overhandigd. Speciale aan-
dacht werd nog even gevraagd voor de voorzitter 
van de buurtschapsvereniging  Arjan Laarhuis. 
Zonder ook maar de inzet van alle betrokkenen te 
kort te doen ,was zonder zijn tomeloze energie en 
enthousiasme  dit resultaat niet gehaald, aldus Bert 

Morsink, buurtgenoot en al 
sinds jaar en dag kameraad van 
Arjan.  

Hij vroeg Arjan om even te ge-
nieten van het geluid dat hij zou 
gaan horen. Een lang en hevig applaus klonk spontaan uit 
de zaal. Toen werd voorzitter Laarhuis toch echt even 
stil. 

Even later in zijn speech memo-
reerde Laarhuis vervolgens aan 
de start van dit alles. Jaren gele-
den was hij te gast bij de ope-
ning van het nieuwe gebouw in 
Markvelde, collega buurtschap in 
de Hof van Twente. Daar begon 
hij, samen met mede bestuurslid 
Oeke Eijsink te dromen om ook 
voor de eigen buurt zoiets te 
creëren. En zo hoort het wat 
hem betreft, dat je elkaar inspi-
reert. Dat geldt zeker ook voor 
de drie-eenheid die de buurt-
schap rijk is. School, kinderop-
vang en buurtschapsvereniging. 
De drie partijen vullen elkaar 
aan, helpen elkaar en zijn geen 
van allen weg te denken uit een 
levendige buurtschap. En dankzij 
het nieuwe gebouw, sluit voor-
zitter Arjan Laarhuis zijn verhaal 
af, zijn obs Deldenerbroek, ‘t 
Esbrook en Ot&Sien klaar voor 
de toekomst! 

De prachtige, feestelijke en zon-
nige vrijdagmiddag kreeg nog een vervolg. Ook de activi-
teiten rondom Koningsdag  zaterdag stonden in het te-
ken van de opening. Er was de hele middag en avond van 
alles te doen. Er was open huis in zowel school, Ot&Sien 
als Esbrookgebouw en er waren leuke activiteiten. Leuk 
om te ervaren dat iedereen, jong en oud, buurtbewoner 
of gast zich goed heeft vermaakt. Alles is fijn feestelijk 
verlopen. Na de Bonte Avond, waar ook de prijzen van 
de loterij zijn uitgereikt, was er nog een spetterende 
vuurwerkshow. En alsof dat nog niet genoeg was….het 
geheel werd afgesloten met een disco waar het tot in de 
late uurtjes gezellig was. 

Foto impressie feestelijke opening 

Gezocht: nieuwe schrijvers 
Voor deze leuke nieuwsbrief zijn wij op zoek naar nieu-
we schrijvers. Janneke van Andel en Esther Borre heb-
ben met veel plezier gewerkt aan het krantje.  

Zij merken dat de laatste tijd de inspiratie wat zoek is, 
dat het een herhaling van zetten wordt. Kortom tijd om 
het stokje over te dragen. Dus heb je zin om iets leuks 
te doen voor je buurt dat weinig tijd kost die je zelf kunt 
indelen én kun je een beetje schrijven…meld je dan aan 
via nieuwsbrief@esbrook.nl. Ook als je eerst nog vragen 
hebt….mail ze en je krijgt antwoord. 

Eerste lustrum Trekkertoertocht 
Dit jaar vieren we ons eerste lustrum! Ja, de “oldtimer” 
trekkertoertocht wordt op 6 juli alweer voor de 5e keer 
georganiseerd. Ook dit jaar hebben we weer een mooie 
tocht uitgezet en weer langs plekken waar je normaal 
gesproken niet met je trekker komt.  

Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons 
op. Je kunt ons ook volgen via facebook: 
www.facebook.com/Trekkertoertocht 
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Volksdansgroep MBvO ‘t Esbrook 

Sinds 3 april 1990 danst de volksdansgroep eenmaal 
in de twee weken met veel plezier op de mooie loca-
tie ’t Esbrook. Dat is dus al 24 jaar! We dansen, delen 
lief en leed en hebben vaak veel plezier met elkaar. 
 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) 
De doelstelling van MBvO is om ouderen zolang mo-
gelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal te laten functio-
neren door middel van bewegingsactiviteiten. Vreug-
de beleven aan het dansen op stimulerende (volks) 
dansmuziek. 
 
Dinsdag middag van 14.30 uur tot 16.00 uur zijn we 
op ’t Esbrook. We dansen dan plm. 45 minuten en 
dan is er koffie/thee. Dat wordt al die jaren verzorgd 
door Annie Heuten, onze organisatorische steun en 
toeverlaat.  
 
Het is dan ook tijd  om met elkaar te kletsen. Om de 
beurt neemt iemand iets lekkers mee. Daar genieten 
we altijd van. Het is zo gezellig dat menig keer de tijd 
vergeten wordt. Dan dansen we nog 15 minuten en 
zien elkaar na 14 dagen weer. En dat al 24 jaar! 
 
De deelnemers, ook mannen maar helaas altijd in de 
minderheid, stoppen met het dansen als het echt alle-
maal te veel wordt. Dat gaat altijd met pijn in ’t hart, 
zowel voor henzelf als de hele groep.  

De leeftijden zijn van 76 to 82 jaar. We dansen op originele 
muziek, die wel aangepast wordt op snelheid. Huppelen en 
springen is er niet bij en als er viermaal gedraaid moet wor-
den doen wij dat twee keer. Wel proberen we de dans zo 
oorspronkelijk mogelijk te houden.  
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken of direct 
meedoen. Onze deur staat altijd open en we ontvangen u 
met open armen. U zult verteld staan hoe makkelijk u in 
kunt haken en gezellig mee kan dansen. Er is geen competi-
tie en heel belangrijk is dat u zich op uw gemak voelt en 
met volle teugen geniet. Je wordt alleen al vrolijk van de 
opgewekte klanken die de volksmuziek meebrengt! 
 
We kunnen nieuwe leden heel goed gebruiken om zo naar 
ons 25-jarig jubileum te dansen. 
 
Het is niet belangrijk hou oud je bent en wat je niet meer 
kunt. Waar het ons omgaat is veel belangrijker. Hoe oud 
ben je en wat kan je nog wel! 
 
Malou Lodder 
Docent MBvO; tel.: 053-4324920 
 
Voor informatie: Annie Heuten 074-3764436 

Terugblik op 25 april 2014 en jaarlijkse fietstocht op 18 juni 2014 
Eindelijk is alles gedaan voor de vernieuwing van’t 
Esbrook. Heel veel mensen zijn er druk mee geweest 
en het resultaat mag dan ook gezien worden. 
Heel smaakvol en gezellig is het geworden. Iedereen 
was vol  lof op 25 april. De burgemeester van de Hof 
van Twente was zelfs aanwezig voor de opening. 
Alle medewerkers hebben een pluim op de hoed ver-
diend voor alle werkzaamheden.. 
Op de Wendezoele staat boven de bar : “Alleen kun 
je niks, te hoope kun je alles” , dat mag dan ook van 
jullie gezegd worden, met een goede verstandhouding 
onder elkaar kun je samen dit bereiken. Wij willen 
jullie feliciteren met dit succes. 
We willen ook de dank uitspreken voor de fijne sa-
menwerking namens de  ouderenmiddag en het 
volksdansen. Als we een beetje krap zitten is het be-
stuur van ’t Esbrook altijd genegen om ons bij te 
staan, dat is ook wel wat waard. 
We hopen dat er dan ook een beetje belangstelling 
komt op de eerste woensdagmiddag van de maand de 
oudermiddag te bezoeken (het is bargezellig) en het 

volksdansen, een keer dinsdagmiddag om de veertien da-
gen. Dus mensen van ’t Esbrook laat ons niet in de steek en 
kom ons versterken. We zijn om jullie verlegen. 

 
Onze jaarlijkse fietstocht is op woensdagavond 18 
juni. Kerspel Goor is dit jaar aan de beurt voor de organi-
satie. Om 18.30 worden jullie dan verwacht voor de koffie 
en daarna gaan we fietsen of als er mensen zijn die met een 
auto mee willen, graag een telefoontje voor fietsers en au-
tovervoer naar 074-3763709. 

 
In augustus misschien nog een middagtocht, maar het 
wordt steeds moeilijker om mensen te krijgen, en een bus 
wordt dan wel prijzig. Nader bericht komt dan nog. 
Dit  wou ik dan even kwijt, wij doen ons best om alles 
draaiende te houden. 
 

Groeten van Stien Roesink en Gerda Wassink  

Nieuwsbr ie f  Nummer 18 

Midzomerfeesten Esbrook 2014  
Binnenkort is er weer Midzomerfeest Esbrook. Het af-
tellen is begonnen en de organisatie is er klaar voor! Het 
wordt weer een super weekend boordevol met activitei-
ten voor jong en oud. 

Net als alle voorgaande jaren trappen we ook dit jaar 
weer af met de revue op vrijdagavond met daarin ui-
teraard alle nieuwtjes uit de gemeenschap uitgespeeld in 
de meest grappige vorm. Aangezien de revue in zijn nieu-
we opzet vorig jaar een laaiend succes was zal er ook dit 
jaar na de pauze gekeken worden naar wat voor een 
talent wij zelf binnen onze gemeenschap hebben. Direct 
hierna zal Party DJ Ronald zijn kunsten weer vertonen 
met een mix van 80’s, 90’s en de lekkerste hits van nu. 

 Op de zaterdag hebben wij voor een geheel nieuwe op-
zet gekozen. Vanaf 13.00u zal er door de leden van het 
Esbrook geschoten gaan worden tijdens het traditionele 
vogelschieten. Het vogelschieten is verplaatst van zondag 
naar zaterdag zodat de deelnemers aan het vogelschieten 
ook de zondag aan het beachvolleybal kunnen deelne-
men en andersom natuurlijk. 

Uiteraard zullen er dit jaar ook kinderspelen zijn. Dit 
jaar is er voor een thema gekozen, namelijk : 
“Onderwaterwereld”. Wat dit inhoud houden we nog 
even geheim! Als extra zal er deze middag een street-
dance clinic  gegeven worden waaraan iedereen deel kan 
nemen. De kinderspelen beginnen om 10 uur en eindigen 
om 3 uur. Tot die tijd is er begeleiding  voor alle kids. 
Uiteraard mogen de kinderen langer blijven zodat zij en 
de eventueel andere bezoekers of kinderen die niet deel 
hebben genomen aan de kinderspelen ook deel kunnen 
nemen aan de streetdance uitvoering en de activiteit uit 
het thema “onderwaterwereld”. 

Op de zaterdagavond word er in het voorprogramma 
afgetrapt door de “Cooling Crystals”. Deze 5 koppige 
Bentelose pop & rock coverband warmen ons vast op 
voor de hoofdact van deze avond: ‘Lickety Split’! Deze 
all-girl coverband zal de tent volledig op de kop gaan 
zetten! Of het nu om top 40, 80’s of een ander genre 
muziek gaat, niets iets te gek voor deze dames. Tussen 
de bands door zal Party DJ Ronald zijn kunsten gaan ver-
tonen. 

De zondagmiddag staat te boek als een sportieve mid-
dag. Beachvolleybal op een echt zandstrand, een storm-
baan van 27 bij 4 meter voor de kids, een spectaculaire 
demonstratie van grasmaaierracers met maar liefst 400 
paardenkrachten en een spectaculaire 3D vliegshow en 
autodemonstratie met competitie, waarbij leuke prijzen 
te winnen zijn.  

 

Het is deze middag 
ook mogelijk om je 
te laten schminken 
of een glitter-tattoo 
te laten zetten door 
1 van de dames van 
“Beauty en Fun”. En 
alsof het nog niet 
genoeg is, is het 
ook mogelijk om deel te nemen aan een Graffiti work-
shop die gegeven zal worden door niemand minder dan 
Dikkie van Mad stylez entertainment! 

(deelname = GRATIS). 

Aansluitend aan de prijsuitreiking van het volleybaltoer-
nooi zal Party DJ Ronald  nog 1 keer de tent op zijn kop 
gaan zetten met de beste ‘foute nummers’ en hits van 
nu! 

Op ons feestterrein is het gehele weekend een kermis 
aanwezig. Uiteraard zijn er allerlei heerlijke snacks ver-
krijgbaar. 

Gehele programma: 

Vr. 11 juli 20.00 uur: Esbrook Revue + feestavond 

Za. 12 juli 10.00 uur: Kinderspelen (ook voor kinde-
ren van buiten Deldenerbroek/-esch) 

Za. 12 juli 13.30 uur: Vogelschieten 

Za. 12 juli 21.00 uur: Cooling-Crystals, Lickety Split, 
Party-DJ Ronald 

Zo. 13 juli 12.00 uur: Beachvolleybal toernooi 

Zo. 13 juli 12.00 uur: Giga “Wipe Out” Stormbaan 

Zo. 13 juli 12.00 uur: Schminken en glitter-tattoos 

Zo. 13 juli 12.00 uur: Graffiti workshop 

Zo. 13 juli 13.00 uur: Spectaculaire 3D vliegshow en 
autodemonstratie 

Zo. 13 juli 17.00 uur: Feest en het “foute uur” met 
Party-DJ Ronald 

Gehele weekend: kermis 

Voor meer info over ons feest check onze website: 
www.esbrook.nl 

Graag tot ziens op 11, 12 & 13 juli! 


