
 

 

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 September 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 

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 21 

Zomer 2015 

AGENDA 

 Elke 1e za-

terdag v.d. 

maand 

Oud papier 

Zo 05/07 Trekkertoer-

tocht 

10 t/m 12 

Juli 

Midzomerfeest 

Esbrook! 

Wo 12-08 Buurtreis  

  

  

  

  

Wisseling van de wacht… dit keer in het bestuur 

Op 2 juni was de jaarvergadering van onze 

buurtvereniging. Tijdens deze vergadering 

hebben we afscheid genomen van twee 

bestuursleden. Namelijk Inge Lansbergen en 

voorzitter Arjan Laarhuis.  Arjan heeft de 

voorzittershamer doorgegeven aan Bart van 

Groningen, en Bart draagt het penning-

meesterschap over aan Karin Laarhuis. Het 

bestuur wordt aangevuld met een tweetal 

jonge mensen, namelijk Chantal Schuma-

cher en Twan Eijsink. 

Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Bart van 

Groningen - voorzitter. Oeke Eijsink - se-

cretaris. Karin Laarhuis - penningmeester. 

Wim Wolters - lid. Erwin ter Keurs - lid. 

Chantal Schumacher - lid. Twan Eijsink - lid. 

Afscheid 
Arjan Laar-

huis 

 

 

 

 

 

 

Inge en Arjan, heel erg bedankt voor jullie 

inzet de afgelopen jaren en we hopen dat 

we nog (regelmatig) een beroep op jullie 

mogen doen! Chantal en Twan, welkom in 

het bestuur! 

In de vorige nieuwsbrief hebben Karin Laar-

huis, Bart van Groningen en Chantal Schu-

macher zichzelf al voorgesteld. Nu rest ons 

alleen Twan Eijsink nog om zichzelf voor te 

stellen:  Je naam: Twan Eijsink 

Waar woon je? In Deldenerbroek aan de 

Schoolstraat. 

Hoe lang woon je al in de buurtschap? 

Mijn hele leven lang, 18 jaar dus. 

Wat wordt jou bijdrage aan de buurt-

schap? Mijn taak is om me zoveel mogelijk 

bezig te houden met de jeugd rondom Es-

brook. Dat betekent dat we meer activitei-

ten gaan organiseren voor kinderen uit de 

buurt. Verder ga ik me ook bezig houden 

met activiteiten voor de oudere jeugd. 

Waar mogen wij jou voor wakker ma-

ken? Een gehaktbal met mayo. 

Waar ben je trots op? Dat ik een Es-

brooker ben. 
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Op 5 juli kunnen we weer genieten van trekkers die onze 

buurtschap en omgeving doorkruisen. Via de facebookpagina 

van 'trekkertoertocht' kun je een mooie animatie bekijken 

waar de tour dit jaar langs gaat! De start is om 10 uur aan de 

Rijssenseweg 8, rond 15 uur is hier ook de finish. 

5 juli 'Trekkertoertocht'! 
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Vanuit de gemeente komt het verzoek mee te denken over de 

mogelijkheid van maatschappelijke voorzieningen in of m.b.v. 

de buurtschap. 

Wij (het bestuur) willen graag met bewoners, belangstellenden 

en instanties in gesprek om te kijken waar behoefte aan is en 

welke mogelijkheden wij zien. 

Als voorbeeld onderstaand stappenplan: 

1.       Als tijd en geld geen rol speelden hoe zou je dan 

willen dat de buurtschap er over 10-15 jaar uitziet 

a.       Welke voorzieningen zijn er 

b.      Welke bedrijvigheid is er 

Fiets eens door de buurtschap, wat zie je dan? 

2.       Nu wordt het lastiger: wat zijn de eerste drie stap-

pen die gezet moeten worden om het bij stap 1 bedacht 

scenario te bewerkstelligen 

a.       Wie zijn we nodig 

b.      Wat gaan deze drie stappen kosten 

c.       Welke regels moeten aangepast. 

Denk hierbij aan: educatieve, medische, sociale en le-

vensbeschouwelijke voorzieningen; voorzieningen ten 

behoeve van openbare dienstverlening. 

De gemeente wil ook graag een keer met buurtbewo-

ners in gesprek. De gemeente is aan het kijken naar 

een datum wanneer dit gaat plaatvinden. 

Gaat u mee met onze BUURTREIS? 

Op woensdag 12 augustus organiseren we ons jaarlijkse uit-

stapje. Dit jaar gaan we samen met het buurtschap Elsener-

broek op pad. 

We vertrekken om kwart over negen vanaf ‘het Brookshoes’ 

in Elsenerbroek. Eerst gaan we naar Laren waar we een be-

zoek brengen aan sierglasblazerij Martorell. We worden ont-

vangen met koffie en gebak. Daarna krijgen we een demon-

stratie glasblazen. Tussen de middag is de lunch in Lochem. Na 

de lunch vertrekken we naar Zutphen om een rondvaart te 

maken door de grachten en over de Berkel met een fluister-

boot. We verwachten rond half zes weer terug te zijn. 

Wilt u mee? De kosten zijn € 55,- per persoon. U kunt u op-

geven voor 1 augustus bij: Gerda Wassink 074-3763709, Mini 

Wolfs 074-273886, Jannie Wolff 074-275832 of H.J.Wissink 

074-   272359. 

Het beachvolleybaltournooi op het zandstrand van Deldener-

broek begint om twaalf uur. De ‘piratenbattle’ waarbij piraten-

muziek in battlevorm wordt gedraaid is ’s middags in de tent.  

Eens in de 5 jaar hebben wij het wel bekende ‘ keizerschieten’ 

op het progamma staan. De oud schutters koning- koningin-

nen strijden om de titel Keizer van het Esbrook. Deze happe-

ning zal zondag middag om één uur van start gaan waarbij de 

keizer van de afgelopen 5 jaar Gerda Blekkenhorst het start-

schot zal geven. Vorig jaar werd bij het kringschieten in St 

Isidorushoeve onze eigen Rick Wassink namens het Esbrook 

schutterskoning v.d. kring van Twente. Hierdoor mogen wij 

dit jaar het kringschieten organiseren tijdens ons feest. Wij 

verwelkomen dan ook graag de omliggende zomerfeestvereni-

gingen op zondag middag vanaf één uur. Voor de kids is deze 

middag mogelijk om je te laten schminken of een glitter-tattoo 

te laten zetten door een 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 workshop die gegeven zal worden 

door niemand minder dan Dikkie van Mad stylez entertain-

ment! Deelname = GRATIS. Na het zondagmiddag programma 

gaan we door met feesten. Aansluitend staan de band Half um 

Half en Party dj Ronald op het programma. 

Op ons feestterrein 

is het gehele week-

end een kermis aan-

wezig. Uiteraard zijn 

er allerlei heerlijke 

snacks verkrijgbaar. 

Nog meer info? 

www.esbrook.nl/mzf 

Kleine kinderen stoppen van 

alles in hun mond zoals u 

weet.  Daarom geen sigaretten-

peuken en geen honden uitlaten 

op het schoolplein en het ter-

rein rondom ons mooie buurtgebouw!  

 

OPROEP: Hou het Esbrook schoolplein 
schoon! 

“De paden op de lanen in…”  

De derde etappe van de wandelvierdaagse vertrok dit jaar 

vanaf OBS Deldenerbroek. Het was een prachtige avond voor 

een wandeltocht door de buurtschap! Een kleine impressie... 

 

 

Midzomerfeest Esbrook 2015 

Het aftellen is begonnen en de organisatie is er klaar voor! 

Het word weer een super weekend boordevol met activitei-

ten voor jong en oud. 

Vrijdagavond: Revue, Talenten en DJ Ronald 

Net als alle voorgaande jaren trappen we ook dit jaar weer af 

met de revue. Alle nieuwtjes uit de buurtschap worden op 

humoristische wijze gespeeld. Ook dit jaar zal er na de pauze 

gekeken worden welk talent onze buurtschap rijk is. Party-DJ 

Ronald zorgt er voor dat het nog lang gezellig zal zijn met een 

mix van 80’s, 90’s en de lekkerste hits van nu. 

Zaterdag: Kinderspelen, Vogelschieten, Zitmaaierrace 

en Cooling Crystals 

Om tien uur zijn eerst de kinderen aan de beurt. Onder het 

thema ‘Indianenwereld’ is er van alles te doen en te beleven 

tot een uur of drie. Opgeven is niet nodig, kosten € 4,-. 

Vanaf half twee strijden onze buurtgenoten om de eer tijdens 

het traditionele Vogelschieten. 

Vanaf vijf uur een primeur in de buurtschap namelijk een 

‘Overijssels kampioenschap zitmaaierrace’. Meer dan 50 race-

monsters verschijnen aan de start in diverse klasse’s waaron-

der een heuse ‘damesklasse’. 

’s Avonds zullen de ‘Cooling Crystals’ de tent volledig op de 

kop zetten. Deze vijfkoppige Bentelose pop & rockband speelt 

covers van alle tijden, niks is ze te gek. Party-DJ Ronald zorgt 

tussentijds voor een goede sfeer. 

Zondag: Beachvolleybal, Piratenbattle, Kring- en Kei-

zerschieten, Kinderactiviteiten en Half um Half 

 

Financieel verslag 

Er waren een paar problemen met betalingen, ook tij-

dens de verbouwing. Inmiddels is alles afgerond en heeft Bart 

alles overgedragen aan Karin.  

De laatste tijd is er veel gesproken en gespeculeerd over hoe 

we er voorstaan. We kunnen melden dat we 2014 positief 

hebben afgesloten.  

Er zijn nog wel wensen om een aantal zaken aan te pakken 

(verbouw/onderhoud). Maar er wordt nu even een pauze inge-

last om daarvoor een buffer op te bouwen.  

Maatschappelijke voorzieningen 

Vorig jaar is gestart met het project om vanuit de buurtvereni-

ging een AED aan te schaffen. Op dit moment hebben we ge-

noeg donateurs om er een aan te schaffen! Ook hebben vele 

buurtgenoten een cursus gevolgd. Binnenkort zal de AED ge-

plaatst worden onder de carport aan de Zuivelstraat 3 in 

Ambt Delden. 

Je kunt eigenlijk niks verkeerd doen met een AED. De AED, 

ofwel een Automatische Externe Defibrillator, kan levensred-

dend zijn als iemand een ernstige hartritmestoornis heeft. 

Door de patiënt een schok toe te dienen kan het hart weer in 

het juiste ritme komen. Het knappe van de AED is dat deze 

zelf inschat of het wel of niet verstandig is om een schok uit te 

delen. Ook verteld een AED de gebruiker precies wat hij 

moet doen. Je kunt dus eigenlijk niets verkeerd doen.  

Onze buurtschap organiseert jaarlijks AED cursussen  Wil je 

een cursus volgen of meer weten over dit project? Neem dan 

contact op met Inge Lansbergen mdilansbergen@hetnet.nl. 

Voor meer informatie kun je kijken op de websites 

www.hartstichting.nl en www.hartslag.nl  

Binnenkort AED aan de Zuivelstraat 3!  


