
 

 

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 

Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink 
‘t Kip 23 — 7491 BA Delden 

Telefoon 06 20 40 36 35 

Stukje aanleveren? 

Verschijningsdata  
Nieuwsbrief Esbrook: 

Maart/April 2015 
Juni/Juli 2015 

Oktober/November 2015 

Tot medio februari 2015 kunnen stukjes t.b.v. de 

volgende nieuwsbrief worden aangeleverd bij: 

nieuwsbrief@esbrook.nl 

Regelmatig terugkerende activiteiten 
Activiteit Wanneer Contactpersoon 

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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Najaar 2014 

AGENDA 

Elke 1e 
zaterdag 
v.d. maand 

Oud papier 

Wo. 12/11 Inloopbijeen-
komst jonge-
ren Esbrook 

Za. 29/11 Sinterklaas 
senioren 

Vr. 05/12 Sinterklaas 
jeugd 

Za. 13/12 Bloemschik-
ken en high 
tea 

Zo. 28/12 Oudejaars-
bingo 

  

  

Wat eindigt in 2014, krijgt een nieuwe start in 2015! 

Beste Esbroker, 
 
Wat gaat de tijd toch 
snel, in 2009 zijn Janneke 
van Andel en ikzelf be-
gonnen aan de 
Nieuwsbrief Esbrook 
‘nieuwe  stijl’. Een 
nieuw logo voor de 
buurtschap, de inter-
views met de inwo-
ners en ondernemers 
van Deldenerbroek, 
de vele activiteiten voor 
zowel jong als oud, het 
kreeg allemaal z’n plek in 
de Esbrook Nieuwsbrief. 
We hebben het 5 jaar 
met veel plezier gedaan, 
maar willen nu het stokje 

overdragen aan nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers 
die met hun eigen kijk op 
Esbrook en nieuws de 
nieuwsbrief gaan voort-

zetten. Ook in het be-
stuur wordt er gezocht 
naar mensen die hun 
bijdrage willen leveren 
aan de buurtschap en 
met een frisse kijk met 
nieuwe ideeën zorgen 

voor een Leefbaar Es-
brook voor jong en oud. 
Dus lijkt het je iets om 
echt wat bij te dragen 
aan onze buurtschap, laat 

je dan horen! Zodat 
we met zijn allen een 
actieve, plezierige en 
betrokken buurtschap 
behouden. Wij wensen 
onze opvolgers heel 
veel succes en vooral 
veel plezier met het 

maken van de volgende 
nieuwsbrief!   
  
Voor de laatste keer na-
mens de redactie,  
Janneke van Andel  
Esther Borre 



 

 

Oudste Esbrookbewoners opgepast, want ook dit jaar komt 
de Sint u weer bezoeken.  

Alle 85+ers worden met een bezoekje ver-
eerd. Op Zaterdag 29 november kunt u 
een bezoekje van hem verwachten, dat u er 
maar vast rekening mee houdt….  

Sinterklaas senioren 
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Vol verwachting klopt ons hart, want natuurlijk komt Sinter-
klaas dit jaar ook de kinderen in Deldenerbroek bezoeken.  

Op vrijdagochtend 5 december a.s. wordt De Sint om 09.30 
uur onthaald aan de Schoolstraat.  

Alle kinderen zijn met hun vader en 
moeder, opa en oma of andere be-
trokkenen van harte welkom vanaf 
09.00 uur bij het Esbrook. Er is een 
gezellig programma georganiseerd, 
waarbij natuurlijk de kinderen en de 
Sint en Pieten centraal staan.  

Deze ochtend is bedoeld voor alle 
kinderen uit de buurt, ook als ze 
nog niet op school zitten! 

Info vanuit het Bestuur 
Hallo inwoners / leden van Esbrook, 
 
Het jaar 2014 schiet al weer aardig op richting z’n einde. Een 
mooi en veelbewogen jaar voor onze buurtschapsvereniging 
mogen we wel zeggen. Zo maar een greep: het leefbaarheids-
onderzoek met de presentatie op het gemeentehuis, de afron-
ding van de verbouwing met een prachtig heropeningsfeest, 
ons jaarlijkse Midzomerfeest … En dan mag ik zeker de regel-
matige activiteiten als het kaarten, volksdansen en het kloot-
schieten niet vergeten. Hoezo rustig in onze gemeenschap? 
 
Rustig niet echt dus, maar het is duidelijk dat voor de toe-
komst weer vers bloed en nieuwe ideeën nodig zijn. Juist om 
tot in lengte van jaren te waarborgen dat het blijft bruisen in 
Deldeneresch en Deldenerbroek. In het bestuur is de bezet-
ting al ettelijke keren ter sprake gekomen en hier zullen écht 
nieuwe mensen het team moeten komen versterken. De orga-
nisatie rust nu op een te klein aantal schouders. Komende 
jaarvergadering zullen twee mensen stoppen en hiervoor zul-
len absoluut nieuwe vervangers gevonden moeten worden. 
Eén van beiden is ondergetekende, die de afgelopen jaarverga-
dering officieel gestopt is als voorzitter. Voor maximaal een 
jaar heb ik mijn termijn als interim voorzitter verlengd, waarbij 
één van de speerpunten is een nieuwe “kartrekker” te vinden.  
 
Het proces loopt en we hebben goede hoop een nieuwe 
vrouw of man te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, 
dan is in het bestuur besproken de huidige penningmeester 
het voorzitterschap over te laten nemen. Vanzelfsprekend zal 
er dan een nieuwe penningmeester(esse) nodig zijn. 
Naast voldoende bestuurlijke body, minimaal zes personen is 
een must, leeft het idee meer met zgn. “commissies” te gaan 
werken. Verschillende zaken lopen nu al naar tevredenheid, 
waarbij directe bemoeienis door een bestuurslid niet nodig is. 
Het is dan voldoende dat degene die voor een activiteit ver-
antwoordelijk is een lijntje met bestuurslid heeft om noodza-
kelijkheden af te stemmen. Dit idee krijgt concretere vormen, 
maar ook hier is hulp als vrijwilliger in de “commissies” nodig! 
Moraal van het verhaal: wordt u de komende tijd door één 
van de bestuursleden benaderd om hulp of een functie in be-
stuur of commissie, zeg dan niet op voorhand nee.  

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat, ondanks dat het (soms 
veel) tijd kost, het erg veel voldoening en plezier geeft activi-
teiten te organiseren waar veel mensen plezier aan beleven. U 
hoort van ons! 
 
Het is al eerder genoemd: het leefbaarheidsonderzoek. Inmid-
dels zijn in het bestuur de drie belangrijkste actiepunten uit dit 
onderzoek benoemd. Dit betreffen (1) actief benaderen nieu-
we inwoners m.b.t. lidmaatschap; (2) verbetering / venieuwing 
van de gehele Esbrook site; (3) meer betrokkenheid en activi-
teiten t.b.v. “oudere jeugd”, ofwel de leeftijdscategorie van 
grofweg 16 tot (ruim) 25 jaar. In de laatste vergadering na de 
zomervakantie is de opstart van de acties vastgesteld. Voor 
het thema “verhogen betrokkenheid oudere jeugd” willen we 
als Esbrook bestuur graag in gesprek met de jongeren. Doel is 
om van hen te vernemen wat er leeft, waar ze behoefte aan 
hebben, wat georganiseerd kan of moet worden en (zeer be-
langrijk!) waar ze zelf mee kunnen helpen zodat het hún be-
hoefte goed invult. Het bestuur nodigt daarom alle jon-
geren in de buurtschappen in de leeftijd van ca. 16 tot 
(ruim) 25 jaar uit voor een bijeenkomst in het Esbrook 
gebouw om met elkaar in gesprek te gaan. Deze bij-
eenkomst wordt gehouden op woensdag 12 november 
a.s. om 20.00 uur in het Esbrook gebouw. We weten 
zeker dat er nieuwe en goede ideeën leven onder jullie. Wees 
dus sportief en grijp deze uitnodiging aan om elkaar uit te da-
gen tot vernieuwende zaken te komen. Een oproep is ook 
elders in deze Nieuwsbrief geplaatst. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of 
de behoefte te reageren, neemt u dan gerust contact op met 
ondergetekende. 
 
Namens bestuur Esbrook, 
Arjan Laarhuis. 
 
T: 0547-274858 
M: 06-51210778 
E: arjan.laarhuis@forfarmers.eu 

Zaterdag 13 december is er een 
gezellige activiteit bij het Esbrook 
voor alle dames van het Esbrook. 
Evenals voorgaande jaren gaan we 
een mooi kerststuk maken, maar 
dit jaar is de activiteit uitgebreid 
met een heerlijke high tea.  

Het programma ziet er als volgt uit: 
We beginnen om 13.00 uur met een high-tea, vervolgens gaan 
we verder met een kerstbloemschikking, waarbij een krans of 
festoen kan worden gemaakt. Daarna sluiten we de middag af 
met het tweede gedeelte van de high tea.  
Deze gezellige middag duurt tot ongeveer 17.00 uur en wordt 
georganiseerd door “De Tuinderij” uit Kerspel Goor (weg van 
Goor naar Hengevelde). 
Opgave bij Jacqueline Eijsink: 074-3764433/06-83899203 via 
email jac.eijsink@hetnet.nl S.v.p. erbij vermelden of je een 
krans of festoen wil maken. De kosten bedragen     € 41,50 
(voor het kerststuk inclusief (hulp)materialen en de high-tea). 

Sinterklaas jeugd 

Op zondagavond 28 december a.s. is het weer tijd voor de 
altijd superspannende, tenenkrommende Eindejaarsbingo.  

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur bij het Esbrookge-
bouw. In de warmte van de vuurkorven en onder het genot 
van een warm glaasje Gluhwein of beker chocolademelk kunt 
u genieten van de gezellige sfeer.  

Om 20.00 uur gaat de Bingo van start en zit iedereen weer op 
het puntje van z’n stoel om maar geen cijfertje te hoeven mis-
sen. Want met een beetje geluk sleep je een leuke prijs in de 
wacht.  Graag tot ziens op de 28e! 

Oudejaarsbingo 

High tea en kerstbloemschikken 

Dit jaar geen toneel? 
Ja dat klopt! Dit jaar geen toneel. Maar we spelen wel hoor. 
Normaal spelen we aan het eind, maar deze keer hebben we 
besloten om de uitvoeringen te verplaatsen naar begin volgend 
jaar. We weten nog niet helemaal precies wanneer, maar 
zodra we het weten, laten wij het u weten! 

 
Wat we al wel weten, is wat we gaan spleen: 

“Een rits te ver” 
een dolkomische klucht geschreven door Jon van Eerd. 

 
De campingeigenaar van camping "de Wiele-
waal” probeert zich staande te houden in een wereld vol rit-
sen, trekhaken en haringen. Alsof veeleisende gasten en een 
bekakte buurvrouw niet erg genoeg zijn, wordt de camping 
ook nog eens met sluiting bedreigd. In een poging de tent 
overeind te houden zakt onze hoofdpersoon steeds verder 
weg in een hilarische draaikolk van problemen, verzinsels en 
misverstanden. We hopen u te zien tijdens één van onze uit-
voeringen! 
 
Toneelvereniging Midden Twente! 
Volg ons ook op facebook:  
www.facebook.com/ 
Toneelverenigingmiddentwente 

Kledinginzameling 

U kunt het hele schooljaar door kleding naar school brengen. 
De opbrengst komt ten goede van de leerlingen van OBS Del-
denerbroek. We kunnen met het geld bijvoorbeeld nieuwe 
materialen aanschaffen. U kunt mensen in uw omgeving hier 
op attenderen, lever uw kleding in bij OBS Deldenerbroek!  

Uitnodiging inloopbijeenkomst jongeren Esbrook 

Wat: bijeenkomst jongeren Deldeneresch en Deldenerbroek. 
Wie: jongeren in leeftijd van ca. 16 tot grofweg 25 jaar. 
Waarom: hoe wordt buurtschapvereniging Esbrook aantrek-
kelijker voor jongeren en wat kunnen we voor elkaar beteke-
nen? 
Waar: Esbrook gebouw. 
Wanneer: woensdag 12 november 2014 vanaf 20.00 uur. 
 
Iedereen in genoemde leeftijd die zich betrokken voelt bij Es-
brook is van harte welkom! Er zijn leden van het bestuur aan-
wezig om met jongeren zaken te bespreken die hun bezig hou-
den. Het is geen officiële vergadering en bewust is vooraf geen 
agenda vastgesteld. Bedoeling is met elkaar in gesprek te gaan 
en hopelijk te komen tot acties die ingezet kunnen worden. 
We hopen op een goede opkomst, tot dan! 

Deze nieuwsbrief is de afgelopen 5 jaar met veel plezier ge-
maakt door Janneke en Esther. Het is nu tijd om het stokje 
over te dragen. 

We zijn op zoek naar Esbrokers die willen helpen bij 
het maken van de nieuwsbrief 
Maak je mooie foto's, kun je een leuk stukje schrijven, vind je 
interviewen leuk of ben je handig met de computer? Alle bij-
dragen groot of klein, iedereen is welkom! 

Kun je een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Stuur dan 
een berichtje naar nieuwsbrief@esbrook.nl 

Alvast bedankt! 
Marthe Wassink 

Vermist 

Een tijd geleden heb ik het fotoboek van de schoolreünie 1996 
van OBS Deldenerbroek en het Wassink kookboek uitgeleend 
aan iemand. Tot op heden heb ik deze helaas nog niet terugge-
kregen. Zou degene die ze nog in zijn/haar bezit heeft deze bij 
gelegenheid een keer bij mij langs willen brengen. Alvast be-
dankt. 

Gerda Wassink 

Adres onbekend? 

Geef je e-mailadres door! 
Ontvang je de nieuwsbrief nu nog via de post en heb je een e-
mailadres? Stuur dan een berichtje aan nieuws-
brief@esbrook.nl, dan krijg je de nieuwsbrief voortaan digitaal.  

Op deze manier sparen we het milieu, besparen we kosten en 
heel veel werk. 

Oproep: Onze Nieuwsbrief moet blijven! 


