
 

 

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 Mei 2015 kunnen stukjes t.b.v. de vol-

gende 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 

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 

Nummer 20 

Voorjaar 2015 

AGENDA 

 Elke 1e za-

terdag v.d. 

maand 

Oud papier 

Wo 25/03 Paasactiviteit 

Peuters en 

Kleuters 

Zo 05/04 Paasvuur 

Zo 26/04 

Overdag 

Koningsmiddag 

met activitei-

ten voor de  

basisschool 

Zo 26/04 

‘Savonds 

Bonte Avond  

Ma 25/05 Fietspuzzel-

tocht 

  

  

Voorstellen nieuwe redactie nieuwsbrief 

Misschien heb je al ge-

merkt dat deze nieuws-

brief er iets anders uit-

ziet is dan jullie gewend 

zijn... Dat kan, we heb-

ben namelijk een nieu-

we redactie! Chantal 

Schumacher en Marthe 

Wassink hebben 'de 

pen' over genomen van 

Janneke van Andel en 

Esther Borre.  

 

We maken graag van 

de gelegenheid ge-

bruik om ons voor te 

stellen! 

Mijn naam is Marthe Was-

sink, 35 jaar. In 1990 ben 

ik met mijn ouders in 

Deldenerbroek komen 

wonen op 'Ottevanger' 

zoals ze de boerderij 

noemen. Na communica-

tie gestudeerd te hebben 

in Groningen ben ik in 

2004 terug gekomen 

naar Deldenerbroek. Met 

mijn vriend heb ik eerst het 

'kokhoes' verbouwd om 

daar te gaan wonen en ben 

in Hengelo gaan werken als 

Makelaar. In 2008 heb ik de 

overstap gemaakt naar de 

woningcorporatiesector. 

Daar werk ik nu nog steeds 

met veel plezier als beleids- 

en communicatieadviseur. 

Vier jaar geleden hebben 

we de kans gekregen om 

de oude boeren schöppe te 

verbouwen tot woonhuis. 

Inmiddels wonen we er 

met onze zoon en huisdie-

ren. Ik ben erg trots op ons 

stekkie en op het gebied 

waarin we wonen! We 

hebben hier eigenlijk alles 

binnenhandbereik, behalve 

de zee. Daar gaan we dan 

ook graag tijdens vakanties 

naar toe. En toch, altijd als 

we terugkomen, zijn we blij 

weer thuis te zijn!   

Marthe 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Chantal Schu-

macher en ik ben 20 jaar. 

De meeste mensen kennen 

mij misschien via mijn 

vriend Rob Blekkenhorst. 

Afgelopen zomer kregen 

wij de kans om in Del-

denerbroek te gaan wonen. 

Het was misschien een 

beetje plotseling maar deze 

kans hebben we met beide 

handen aangegrepen! We 

wonen nu met heel veel 

plezier in ons huisje aan de 

Benninkstraat. Ik zit nu in 

mijn tweede jaar van mijn 

opleiding Sociaal Pedagogi-

sche Hulpverlening in En-

schede en ook daar heb ik 

het erg naar mijn zin. Ver-

der ben ik in mijn vrije tijd 

meestal ergens op de rug 

van een paard te vinden, bij 

de stal of bij de Hoffmeijer 

maar het liefst natuurlijk op 

de zandpaden van Twickel! 

 

Chantal 

http://www.alfonsweernink.nl
https://hostedexchange.perrit.nl/owa/redir.aspx?C=1474aa51c48a48b48edcbf5e95271b29&URL=http%3a%2f%2fwww.morsinkambtdelden.nl
http://www.lantinkservice.nl
http://www.nijlandservice.nl
http://www.robor.nl
http://www.schuttenhaaksbergen.nl
http://www.staalbouwtwente.nl
http://www.staalbouwtwente.nl


 

 

Maandag 27 april 2015 is het koningsdag  

Op het Esbrook vieren wij koningsdag op 

zondag 26 april! 

Koningsdag 
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Het is maandagavond tegen achten. Het is nog donker bij het 

Esbrook. Blijkbaar ben ik de eerste, of zou ik vanavond de 

enige zijn? Gelukkig daar komen een paar auto's aan, het 

wordt vast gezellig!  

De dames stappen uit hun auto en pakken hun tassen, matjes, 

kussens en natuurlijk de fleecedeken. De deur van het Es-

brook gaat open en de lichten gaan aan. Er wordt meteen 

even bijgepraat en al kletsend lopen we de ruimte van Ot en 

Sien binnen. We rollen onze matjes uit, doen de sfeerverlich-

ting aan en het grote licht uit. Een relaxte sfeer! Tussen het 

speelgoed rollen we onze matjes uit. Een levensgrote Winny 

de Pooh zit op de grond en kijkt ons met een verstilde blik 

aan. Zou hij meedoen vanavond?  

We zijn met vijf dames vanavond, allemaal uit Deldenerbroek. 

Onze instructrice gaat op haar matje zitten. We beginnen met 

een ontspanningsoefening. Erg aangename start van de nieuwe 

week. Het is muisstil in en rondom het Esbrook, perfecte lo-

catie voor ontspanning! Daarna wordt er gerekt en gestrekt. 

We sluiten weer af met ontspanning, dit keer liggend onder 

onze fleecedeken.  

Nieuwsgierig geworden? Iedere maandagavond om acht uur is 

er Yoga in het Esbrook! Benieuwd of het iets voor jou is? 

Wees welkom! Voor meer informatie bel je met Annet Seiger 

06-51030460 of info@yogametannet.nl  

 

Nieuwe Bestuursleden 

Om de nieuwe bestuursleden een beetje beter te le-

ren kennen stellen ze zich kort aan jullie voor! 

Je naam?  Bart van Groningen 

Waar woon je? Op de Boerderie, zoals mijn zoon Maurits van 

3 het noemt. De boerderij staat beter bekend als de Rovil 

(Holtkampsweg 4) 

Hoe lang woon je al in het buurtschap? Sinds 2009 

Wat wordt jou bijdrage aan de buurtschap? Deldenerbroek en 

Deldeneresch tot de mooiste en meest bewoonbare buurt-

schappen van “De Hof” maken, en dat houden we lekker ge-

heim voor onszelf :) 

Waarvoor mogen wij jou wakker maken? Eerst koffie, dan 

praten we verder :) 

Waar ben je trots op? Mijn geweldige vrouw, twee ontzetten-

de lieve kinderen, mijn eigen bedrijf, onze mooie buurtschap-

pen. 

Je naam?  Erwin ter Keurs 

Waar woon je? Deldenerbroek aan de Zomerweg.            

Hoe lang woon je al in het buurtschap? Ik ben geboren en ge-

togen Deldenerbroekenaar. Van 2004 tot 2008 een tijdje sa-

mengewoond in Diepenheim. Vervolgens zijn we teruggeko-

men naar Deldenerbroek en hebben we de boerderij ver-

bouwd tot woonboerderij. We wonen hier met veel plezier, 

er is veel ruimte voor onze dochter om te spelen en voor ons 

hobbyvee.  

Wat wordt jou bijdrage aan de buurtschap? Onderdeel uitma-

ken dit prachtige buurtschap!  

Waarvoor mogen wij jou wakker maken? IJs van vd Poel! Het 

liefst zoveel mogelijk! 

Waar ben je trots op? Allereerst op mijn vrouw en dochter. 

Daarnaast ben ik trots op ons buurtschap en dat ik daar mag 

wonen op een prachtige locatie! 

 

 

 

Je naam? Karin Laarhuis- ter Doest (jawel van de melk-

boer) 

Waar woon je? Demmersweg 4, oftewel de Achterhook van 

Deldenerbrook 

Hoe lang woon je al in het buurtschap? sinds 1 maart 2000, 

dus alweer 15 jaar 

Wat wordt jou bijdrage aan de buurtschap? Van mijn werk 

mijn hobby maken penningmeester van het Esbrook. Daar-

naast ben ik buiten het bestuur om, barvrijwilliger bij het kaar-

ten, lid van de Esbrook revue, schoonmaakhulp bij de club van 

Annie Heuten, en lid van toneelvereniging Midden Twente, 

welke bij het Esbrook toneel speelt. 

Waarvoor mogen we jou wakker maken? Liever niet, vraag 

maar aan Arjan.......daar wordt ik niet vrolijk van. 

Waar ben je trots op? Op mijn gezin en het Esbrook, kijk wat 

het geworden is..... met zoveel vrijwilligers zoiets moois ma-

ken.....daar mag je trots op zijn. Ik wil als geboren en getogen 

Deldenaar laten weten dat ik na vijftien jaar nog geen dag spijt 

heb van het feit dat ik Delden heb verruild voor Deldener-

broek.  En ......vind ik het bijzonder dat je met zo'n relatief 

kleine gemeenschap zoveel kunt bereiken en organiseren.  Het 

nieuwe bestuur zal daarom ook weer een beroep op u doen.... 

Het bestuur bestaat nu uit: 

 

 

 

 

Komende activiteiten 

Voor alle kinderen die nog op een basisschool zitten; 

noteer de datum alvast op de kalender! 

Op zondag 27 april organiseren wij voor jullie een gezellige 

koningsmiddag met leuke activiteiten. 

Wat we gaan doen verklappen we nog niet, het wordt vast en 

zeker gezellig, sportief en feestelijk!!  

Tijd: 13.00-16.30 uur 

Kosten: € 2,50  

Koningsmiddag 

Bonte Avond Esbrook 2015 !!! 

Alle gekheid mag er weer uit! 

Dans, zang, playback, mime alles kan en mag  tijdens de bonte 

avond in het Esbrook. 

Jullie doen toch ook mee? 

We hopen natuurlijk weer op veel deelname en een gezellig 

publiek! 

 

Wanneer: Zondag 26 april  

Tijd: 19.30 zaal open en 20.00 willen we graag beginnen. 

Opgave:  Rianne Blekkenhorst: 06-53605202 /  

blekkenhorstr@hotmail.com 

Ellen Morsink 06-0628917062 / morsinkb@hetnet.nl 

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!  

Midzomerfeest Esbrook 2015 

De data van het 25ste Midzo-

merfeest Esbrook zijn bekend. 

Dus neem de volgende data 

maar vast vrij: 10-11-12 juli 

2015. 

Ook hebben we al een voor-

lopig programma: 

Vrijdag: 

Revue 

Aansluitend Drive-Inn 

Zaterdag: 

Kinderspelen 

Vogelschieten 

Overijssels kampioen-

schap zitmaaier-

race 

Band & Drive-Inn 

Zondag: 

Beachvolleybal 

Keizer & Kringschieten 

Smink & Graffiti 

Piraten-battle 

RC Helikopters en auto’s 

Band en Drive-inn 

Graag tot dan! 

Voor tijden en meer info kijk 

op www.esbrook.nl/MZF 

Paasactiviteit voor peuters en kleuters 

Op woensdagmiddag 25 maart wordt er voor de peuters en 

kleuters van Deldenerbroek een paasactiviteit georganiseerd. 

De kinderen uit groep 3 van OBS Deldenerbroek zijn natuur-

lijk ook welkom! 

Dit jaar wordt deze activiteit georganiseerd door Lieke Brug-

geman, eigenaresse en leidster van Peuteropvang Ot & Sien. 

Voor deze activiteit geldt een opgave en een kleine vergoe-

ding. 

Adres onbekend? 

Ontvang je de nieuwsbrief nu nog via de post en heb je een e-

mailadres? Stuur dan een berichtje aan info@esbrook.nl, dan 

krijg je de nieuwsbrief voortaan digitaal. Ook als meerdere 

gezinsleden de nieuwsbrief willen ontvangen  

Op deze manier sparen we het milieu, besparen we kosten en 

heel veel werk!  

Paasvuur:  

Aanvang verkoop 20.00 uur (Bij de Farmstore) 

Begin fakkeltocht 20.30 uur 

Aansteken 21.00 uur 

Kosten Fakkels € 3,- 

Lampionnen € 2,- 

Fietspuzzeltocht: 

2e pinksterdag 25 mei 

Begint om 13.00 uur 

Wordt geregeld door Wim Wolters 

Datum ledenvergadering 

Dinsdag 2 juni begint 20.00 uur  

Oosterse taferelen in het Esbrook! 

Waarom ga je 

naar Yoga? 

'Ik heb nu geen 

spierpijn meer na 

het sporten' 

'Ik voel me zo stijf 

als een hark, dit 

helpt echt en het is 

gezellig' 

HEB JE WAT TE MEL-

DEN IN DE BUURT?  

Organiseer je iets leuks? 

Heb je een vraag of iets te 

melden?  

Laat het weten! Dan kunnen 

we het  voor je delen in de 

buurtschap. Volg ons via:  

WIE HELPT ONS? 

Wij zijn nog op zoek naar één 

of twee mensen die ons willen 

helpen deze nieuwsbrief te 

maken.  

Wil jij ons helpen? Stuur dan 

een berichtje via nieuws-

brief@esbrook.nl 

Alle hulp is welkom! 

Marthe Wassink en Chantal 

Schumacher 

 

Algemene info: 

Mail: Info@esbrook.nl 

Correspondentie adres: 

O. Eijsink-Ettema 

Zuivelstraat 3 

7495 TE  Ambt Delden 

Voorzitter 

Bart van Groningen (per 2015) 

Bart.vangroningen@esbrook.nl 

Penningmeester 

Karin Laarhuis (per 

2015) 

Secretaris 

Oeke Eijsink 

oeke@esbrook.nl 

074-3764321  

Bestuursleden 

Inge Lansbergen 

Wim Wolters 

Erwin ter Keurs  

Oproep over het paasvuur! 

Gelieve geen hout meer storten 

aan het terrein aan de Kappel-

hofsweg, er is hout genoeg! 

mailto:blekkenhorstr@hotmail.com
mailto:morsinkb@hetnet.nl
http://www.esbrook.nl/MZF

