
 

 

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/Noveber 2015 

Tot medio Maart 2016 kunnen stukjes t.b.v. de vol-

gende nieuwsbrief worden aangeleverd bij: 

esbrooknieuws@outlook.com 

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 22 

Najaar 2015 

AGENDA 

 

Nog even genieten van de Herfst!  

Terwijl de bladeren aan de bomen al 

weer prachtig aan het verkleuren zijn 

kunnen we nog 

genieten van een 

lekker herfstzonne-

tje en gaan de laat-

ste maanden van 

dit jaar in. Al met al 

kunnen we toch 

terugkijken op een 

prachtig jaar. Dit 

jaar vierde het mid-

zomerfeest haar 25 

jarige jubileum. Het 

hele weekend was 

het één groot feest. 

Op de vrijdagavond 

zagen we voor de 

állerlaatste keer het optreden van de 

revue waarin het beste van de afgelo-

pen jaren te zien was en zelfs het 

gouden wind ei nog een keer terug-

kwam. Dit jaar mocht het Midzomer-

feest Esbrook dit jaar het kring- en 

keizerschieten organiseren wat erg 

geslaagd was. Ook was er naast het 

traditiegetrouwe 

beachvolleybal een 

primeur. Namelijk 

het Overijssels 

Kampioenschap 

Zitmaaierrace 

waarin er meer 

dan 50 racemon-

sters aan de start 

verschenen en een 

hoop lawaai maak-

ten in ons Esbrook. 

Zoals gezegd dus 

een knaller van een 

midzomerfeest!  

 

Wij wensen u nog een fijn najaar, veel 

leesplezier en zien iedereen graag 

weer bij de verschillende activiteiten 

die dit jaar nog plaatsvinden in het 

Esbrook!  

Chocoladeletters 

maken voor de 

Volwassenen  

Woensdag 18      

November 

Chocoladeletters 

maken voor de 

kinderen  

Oud Papier Iedere 1e Zaterdag 

van de maand 

Zaterdag 21  

November 

Sinterklaas  Zaterdag 28  

November 

Eindejaars Bingo Dinsdag 29  

December 

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


 

 

Zuiver Hof van Twente is een energiebedrijf, waarin samenge-

werkt wordt tussen de gemeente, ondernemers en inwoners. 

Het doel is om er samen voor te zorgen dat de gemeente Hof 

van Twente in 2035 energie neutraal is.   

 

Bij Zuiver Hof van Twente kunt u terecht voor:  

-Groene stroom uit Hof van Twente (opgewekt bij Twence uit ons 

afval).  

-CO2 gecompenseerd gas  

-Advies over verlaging van uw energielasten  

-Informatie over de plaatsing van zonnepanelen  

-Het maken van een energiescan  

-Het isoleren van uw woning of bedrijf  

-En alle andere vragen op het gebied van energie, comfort en veilig-

heid.  

 

Zuiver Hof van Twente beheert het energieloket van de ge-

meente Hof van Twente en is gevestigd in de hal van het ge-

meentehuis, waar Irma, Sharon en Wilma graag al uw vragen 

beantwoorden. Ook kunt u terecht op onze website: 

www.zuiverhvt.nl of kunt u bellen 0547 857310 of uw vragen 

per mail stellen: info@zuiverhvt.nl.  

  Alle producten worden 

aangeboden samen met 

ondernemers uit de Hof 

van Twente. Persoonlijk 

contact, een goede kwali-

teit en service staan voor-

op.  

 
 

Als u wilt overstappen van uw huidige energieleverancier naar 

Zuiver, dan kan dat met 1 maand als u geen contract hebt met 

een vaste looptijd en anders op het moment dat uw contract 

afloopt. Wij regelen de overstap voor u. Zuiver heeft geen 

aanbiedingen, maar structureel lage tarieven.  

Ook zijn er veel praktische mogelijkheden voor een lagere 

energierekening. Wij helpen u graag om te kijken welke bespa-

ringstips voor u van belang zijn.  

 

In de kernen van Hof van Twente worden diverse informatie-

avonden georganiseerd. Deze staan in het Hofweekblad ver-

meld.  

Nieuw Energiebedrijf in de regio 
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Sinds oktober is de BSO van start gegaan! 

Er komen 4 kinderen van de school bij de BSO. 

De kinderen zijn erg enthousiast en hebben het erg naar hun 

zin. 

Mocht u nog interesse hebben in de BSO of de peuterspeel-

zaal, neem dan contact op via 

info@peuteropvang-otensien.nl of kom langs! 

In de week van 7 december ga ik met zwangerschapsverlof, 

want midden januari 2016 verwachten mijn vriend en ik ons 

eerste kindje! 

Ik ben sinds oktober druk bezig met het regelen van passende 

vervanging. 

Zodra dit allemaal rond is zal de vervangster zich via de 

nieuwsbrief van Ot & Sien zich voorstellen. 

Tevens zal er dan een berichtje te vinden zijn op de Facebook-

pagina van Ot & Sien. 

Groetjes Lieke Bruggeman  

Leidster PSZ en BSO Ot & Sien 

 

Een bijzonder echtpaar in ‘t Esbrook 

Op 17 September waren 

Bernard en Gerda Was-

sink maarliefst 60 jaar 

getrouwd. Zij hielden 

daarom een receptie in 

café restaurant ‘t Hoog-

spel wat deze middag 

propvol zat met mensen 

om dit te vieren.   

Bij deze willen wij namens 

het Esbrook Bernard en 

Gerda nogmaals Felicite-

ren met hun 60 - jarige 

huwelijk!  

Kerstbloemschikken 2015 

Jolanda Veenhof, van “de Tuinderij”, geeft helaas geen work-

shops meer en daarbij gaat de high-tea ook niet door.  

Gelukkig hebben we een goede vervanger in de persoon van 

Rianne Blekkenhorst, velen wel bekend.  

Zij gaat onze traditionele kerstbloemschikavond verzorgen. 

Lijkt het je leuk om mee te doen?  Het is altijd weer gezellig!  

Dan kun je je opgeven bij Jacqueline Eijsink. 

Wanneer de definitieve datum, 

prijs ect. bekend is volgt dit via 

Jaqueline Eijsink  

Mail: jac.eijsink@hetnet.nl 

Telefoon: 074-3764433 of 06-

83899203 

 

 

Cogas 

Namens Cogas een oproep voor alle buurtbewoners. 

De komende maanden start Cogas met een wervingscampagne 

over de aanleg van glasvezel. Aangezien we ook weer de tijd in 

gaan dat mensen met het erf en de tuin aan de slag gaan heeft 

Cogas ons gevraagd of wij zicht hebben op welke adressen er 

de komende maanden straatwerkzaamheden zijn zodat zij daar 

eventueel rekening mee kunnen houden. (in ieder geval voor 

de ‘last mile’ van de voordeur tot de weg.  

Dus mocht je van plan zijn de komende tijd je tuin of erf 

(opnieuw) te gaan bestraten geef het dan even door via     

info@esbrook.nl  

Dan geven wij dit door aan Cogas en kan er eventueel reke-

ning mee worden gehouden.  

Het is weer bijna tijd voor… 

Sinterklaas! En dat betekent chocoladeletters maken op ‘t Es-

brook! 

Dit jaar organiseert Annie Heuten deze activiteit een keer 

voor kinderen en een keer voor volwassenen. 

De kinderen mogen op Zaterdag 21 November weer chocola-

deletters maken om 14:00 uur. De kosten zijn €6.00 per kind 

en opgave kan bij morsinkb@hetnet.nl/ 0628917062 (voor 12 

november)  

De volwassenen kunnen op Woensdag 18 November om 

20:00 uur 3 luxe chocoladeletters maken onder leiding van H. 

Schutte uit Bargum.  

De kosten zijn €17.00 incl. koffie/thee en opgave kan ook via 

morsinkb@hetnet.nl/ 0628917062 (voor 12 november) 

Ot en Sien Nieuws 

Geef uw e-mail adres door! 
Bingoooo 

Het einde van het jaar nadert weer en daarom is het ook 

weer bijna tijd voor de eindejaarsbingo van het Esbrook! 

Dit jaar zal de bingo plaatsvinden 

op Dinsdagavond 29 December.  

We hopen natuurlijk dat jullie 

weer allemaal van de partij zijn 

en dat we het jaar gezellig met 

elkaar kunnen afsluiten. 

Toneel 2016 

Dames en Heren noteer alvast 16 en 23 Januari in uw agenda! 

Dit zijn namelijk de data dat Toneelgroep Midden Twente het 

stuk ’ Zó zijn wij niet getrouwd…! (voor drie dagen mijn 

vrouw)’  zal opvoeren in het Esbrook.  

De repetities zijn al in volle gang en we hopen iedereen te 

zien bij de uitvoeringen.  

Nu zelfs de belastingdienst stopt met de blauwe enveloppen 

en alles digitaliseert kan het Esbrook toch niet achterblijven? 

Omdat het maken van de nieuwsbrief op papier veel geld en 

werk kost willen we proberen om zo veel mogelijk exempla-

ren via de mail te versturen. Veel gaat al via de mail maar wij 

denken dat er nog meer mensen zijn die de nieuwsbrief ook 

per mail kunnen ontvangen. Als u uw e-mail adres nog niet 

heeft doorgegeven vragen wij u dit alsnog te doen zodat we 

met elkaar het milieu, wat geld en veel werk kunnen besparen!  

Sinds dit schooljaar heeft OBS Deldenerbroek een nieuwe 

locatiedirecteur en een prachtig nieuw logo voor de school. 

De nieuwe locatiedirecteur is Andrea Wigman, zij zal zichzelf 

en het nieuwe logo introduceren.  

Als eerste zal ik mij voorstellen. Mijn naam is Andrea Wigman 

en sinds dit schooljaar ben ik locatie directeur van obs Del-

denerbroek . Ik ben 58 jaar, getrouwd en woonachtig in 

Goor. In Goor ben ik eerst werkzaam geweest op de Gij-

minkschool en de laatste 20 jaar op de Puntdakschool. Eerst 

als adjunct-directeur en later als locatie-directeur. Ik heb les-

gegeven aan de groepen 1 t/m 8. 

Ik heb altijd al veel affiniteit gehad met de kleine scholen en de 

buurtschappen. Toen de functie op Deldenerbroek en Azelo 

vrij kwam, door het vertrek van Maarten Bomans, hoefde ik 

niet lang na te denken om de overstap te maken. 

Ik ben nu sinds augustus aan het werk in Deldenerbroek en ik 

kan alleen maar zeggen:  “Wat een prachtige school”. Gelegen 

op een unieke plek en met een goede uitstraling. Een speel-

plaats met veel ruimte waar kinderen ook echt de ruimte heb-

ben om te spelen. Een team met hart voor de leerlingen en 

hun ouders. Kinderen die zich thuis voelen op de school en 

de grote betrokkenheid van de ouders. De samenwerking met 

het peuterwerk van “Ot en Sien” van Lieke ervaar ik als zeer 

bijzonder en waardevol. In Deldenerbroek staat een kindcen-

trum voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Dit is wat ons 

“GROOT” maakt. 

Mijn eerste opdracht was om samen met het team een nieuw 

logo te laten maken voor de school.  Samen met de firma 

“New Page” zijn we tot een mooi resultaat gekomen: 

 

 

 

 

Groen voor de natuur, de 3 poppetjes voor de 3 gebruikers 

van het gebouw;” Obs Deldenerbroek”, Peuterwerk en BSO 

“Ot en Sien” en de buurtvereniging “Het Esbrook”.   

Ik heb in korte tijd al veel mensen leren kennen en in de ko-

mende tijd hoop ik verder kennis te maken met Deldener-

broek en hun bewoners.  

Wilt u meer van de school weten of kennis komen maken, 

neemt dan contact met mij op, dan kunnen we een afspraak 

maken. 

Kijk op www.obsdeldenerbroek.nl voor meer informatie over 

onze school. 

Nieuws van OBS Deldenerbroek 
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