
 

 

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 

Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink 

‘t Kip 23 — 7491 BA Delden 

Telefoon 06 20 40 36 35 

Nieuwsbr ie f  Nummer 23  

Stukje aanleveren? 

Stukjes t.b.v. de volgende nieuwsbrief kunnen 

worden aangeleverd bij: nieuwsbrief@esbrook.nl 

Activiteit Wanneer Contactpersoon 

Kaarten Maandag in de oneven weken Gerrit Wolfs 

Tel. 074 376 39 96 

Volks-

dansen 

Dinsdag in de oneven weken 

14.30 uur tot 16.00 uur  

Gerda Wassink 

Tel. 074 376 37 09 

Ouderen-

middag 

Woensdag (1e van de maand) 

14.30 uur tot 17.00 uur 

Gerda Wassink 

Tel. 074 376 37 09 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: Nieuwsbrief 

Nummer 23 

Najaar 2016 

AGENDA 

1e zaterdag 

v.d. maand 
Oud papier 

Di 22 nov 
College 

Hof van Twente 

Vr 25 nov 
Chocoletters 

maken kids 

wo 30 nov 
Chocoletters 

maken 

Za 26 nov Sint 85+ 

ma 5 dec Sint op school 

Za 10 dec 
Bloemschikken 

& High Tea 

Za 10 dec 
Gezelligen 

oamd 

Do 29 dec Oudejaarsbingo 

Wo 8 feb 
Excursie 

Bakker Nollen 

4 en 11 feb Toneel 

Van de redactie 

Na een tijdje van afwezigheid, is ie er dan eindelijk weer: nieuwsbrief nummer 23. 

Dit is een nieuwsbrief boordevol leuke items over activiteiten die binnenkort (en soms 

iets verder weg) op stapel staan. Niet alleen activiteiten maar ook andere onderwer-

pen worden in deze editie besproken. Kortom een nieuwsbrief bomvol allerlei info. 

Veel leesplezier! 

Esbrook 

Schoolstraat 3a 

7495 TC  Ambt Delden 

tel: 074 376 43 21 

info@esbrook.nl 

www.esbrook.nl 

www.facebook.com/EsbrookNL 

Reserveren Esbrook 

Jos Eijsink 

tel: 06 239 786 60 

Regelmatig terugkerende activiteiten 

Deze staat gepland op zaterdag 10 december met medewerking van de Briljantjus. 

Wat de Briljantjus over zich zelf zeggen: 

Briljantjes maken van al uw klassiekers weer ruwe diamantjes. In het najaar van 2012 

besloten 4 vrienden om lekker ongedwongen een avondje samen muziek te maken. 

Eenvoudig, akoestisch, ontspannend, gezellig, met veel muzikaliteit en humor, om even 

de stress van alledag te vergeten. De twee dames (Maaike en Charlotte) en de twee 

heren (Rob en Harry) bleken al snel het talent te hebben om originele interpretaties 

van bestaande hits te bedenken, waardoor er een verrassend repertoire ontstond.  

 

 

 

 

 

Hiermee werd al snel een aantal try-outs gedaan, en al snel bleek de vonk naar het 

publiek over te springen. Het viertal brengt een boeiend en verrassend repertoire, 

waarbij niet zelden de luisteraar op een aangename manier op het verkeerde been 

wordt gezet. Zo worden regelmatig twee bekende nummers gecombineerd, soms 

gemixt en soms zelfs worden melodie en tekst van twee nummers omgewisseld. 

Maar ook wordt het “gewoon” spelen van een bestaand nummer niet geschuwd, 

hoewel er natuurlijk altijd een Briljant sausje overheen gegoten zal zijn. 

Dus dat wordt zeker weer een bere gezellige avond! 

Entree 5 euro en de zaal gaat open om 21.00 uur. 
Altied gezellig!       . 

Mail 

Geef je e-mailadres door! 
 

Stuur een berichtje aan nieuwsbrief@esbrook.nl, 

dan krijg je de nieuwsbrief voortaan digitaal. 
 

Meerdere mailadressen per gezin? Geen probleem!! 
 

Heb je een nieuw mailadres. Stuur dan ook een be-

richt en geef aan welk mailadres vervalt. 

Hoge tied veur ‘n gezelligen oamd 

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
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Bezoek College Hof van Twente 

Op 22 november komt het college van Hof van Twente naar 

het Esbrook. Dit is een openbare avond waarbij de inwoners 

van Deldenerbroek en Deldeneresch van mening kunnen  

wisselen met het college. 
 

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur op het Esbrook, 

de bijeenkomst beginnen om 20.00 uur.  

Chocoladeletters maken 

Kledinginzameling 

Dinsdag 22 november is er weer een oude kledinginzameling 

bij het Esbrook. 

De oude kleding wordt die dag om 9 uur opgehaald! 

Je kunt je oude kleding ook al eerder brengen en in het 

Esbrook zetten. 

Excursie naar Bakkerij Nollen 

Buurtschapsvereniging het Esbrook organiseert regelmatig 

samen met buurtschap Elsenerbroek leuke uitstapjes. 
 

Deze keer gaan we naar Bakkerij Nollen in Hengevelde. Deze 

bakkerij bestaat inmiddels bijna 100 jaar en is uitgegroeid naar 

een regionale ambachtelijke bakkerij met winkels in Twente en 

de Achterhoek. 

Ooit al eens in deze bakkerij willen kijken, of bent u gewoon 

benieuwd hoe nu het ambachtelijk brood gemaakt wordt? 

Geef u dan op voor deze leuke excursie.  

Dit uitstapje is niet alleen voor de ouderen onder ons, ook de 

oudere jongeren zijn van harte uitgenodigd 
 

Opgeven kan bij Annie Heuten 

tel: 074-3764436 
 

De kosten zijn €10,-- pp. 

Wanneer: Woensdag 8 februari 2017, om 14.00 uur  

Waar:  Het Wegdam in Hengevelde. 
 

Opgeven kan tot 3 januari 2017! 

Zoals velen weten hebben we een buurt-app voor de omge-

ving Deldenerbroek. 

 

Ook het Zeldam heeft zo’n app. Er zijn plannen om deze apps 

d.m.v. contactpersonen aan elkaar te koppelen. Dit is natuur-

lijk een fantastisch plan! Iedereen kan nog beter op de hoogte 

blijven van bijzondere situaties in onze omgeving. 

 

Uit ervaring is wel gebleken dat het goed is om enkele regels 

te stellen: 

- Plaats mededelingen die voor iedereen van toepassing zijn. 

    Denk aan: verdachte personen, auto's, flitsers*. 

- Plaats geen reacties die niet van toepassing zijn. Dus geen 

    duimpjes, smileys etc. Dit wordt als storend ervaren. 

    Zoek zonodig persoonlijk contact 

- Het is geen 'marktplaats', dus geen verkoop via de app. 

- Behandel elkaar met respect 

 

Wil jij je aansluiten bij de app? 

Geef je nummer door aan Marleen Eeltink: 06 405 097 94 

 
* Wat betreft de flitsers. Het is de bedoeling om elkaar te waarschu-

wen voor een bekeuring. Het is geen vrijbrief om hard te rijden. 

Onze kinderen fietsen hier op de weg en iedereen is verantwoorde-

lijk voor zijn eigen rijgedrag. 

Esbrook en Toneelvereniging Midden Twentse zijn inmiddels 

onlosmakelijk van elkaar. Een samenwerking die al jaren zeer 

prettig verloopt. En daar zijn wij eigenlijk best wel trots op! 
 

De toneelgroep is volop aan het repeteren voor de klucht: 
 

Bella’s Beautysalon.  

De tante van Berend en Albert is overleden. Zij zijn hier niet 

rouwig om, want een band met hun tante hadden ze niet. 

Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij met haar overlijden, 

ze hebben nu immers een erfenis! Een iets wat verpauperde 

beautysalon. Berend is er van overtuigd, dat de beautysalon 

met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud geld 

te verkopen is. Maar is dit wel zo’n goed plan? Tot de ver-

koop moet de beautysalon natuurlijk wel gewoon doordraai-

en en is er wel personeel nodig. En zo’n gemakkelijk klanten-

bestand had tante Bella nu ook weer niet. Trouwens, zijn de 

beide heren wel de enige erfgenamen? 

Al met al problemen genoeg die de meest absurde situaties 

veroorzaken in deze klucht met een waterval aan grappen 

waaronder het publiek bedolven wordt. 

 

De klucht wordt gebracht zoals alleen Toneelvereniging 

Midden Twente dat kan. Zij zullen u weer een gezellige mid-

dag of avond bezorgen 

 

De uitvoeringen zijn op 4 en 11 februari, en we zullen u tijdig 

informeren wanneer de kaarten te bestellen zijn.  

 

Volg ons op facebook: 

www.facebook.com/Toneelverenigingmiddentwente/ 

De Sint is weer in het land, maar is nu natuurlijk heel erg 

druk, en daarom gaan we Sinterklaas een beetje helpen. 

Op 25 november gaan we chocoladeletters maken in het Es-

brook! En het leuke ervan is dat je zelf je gemaakte letter mee 

naar huis mag nemen  (en lekker opeten!!). 

We beginnen om 15.00 uur, gelijk na school, en we maken de 

chocoladeletters in het Esbrook.  

 

De kosten zijn €6,50 per kind 

Opgeven kan tot 21 november 

per email: info@henriheuten.nl.  

Bellen kan ook: 06 131 444 80. 

 

Chocoladeletters maken voor de kids. 

Op 30 november gaan we weer chocoladeletters maken in 

het Esbrook. Onder leiding van H. Schutte uit Barchem 

gaan we 3 heerlijke luxe chocola-

deletters maken. 
 

We beginnen om 20.00 uur 

De kosten zijn €18,00 euro pp 

(koffie/thee: €1,--) 
 

Opgeven kan tot 25 november. 

Telefonisch; 06 131 444 80 

Of per mail; info@henriheuten.nl 

Toneel in het Esbrook 

Vol verwachting klopt ons hart, want natuurlijk komt De Sint 

dit jaar ook de kinderen in Deldenerbroek bezoeken.  

Maandag 5 december wordt Sinterklaas om 09.30 uur 

onthaald aan de Schoolstraat.  

Alle kinderen zijn met hun va-

der en moeder, opa, oma en 

andere betrokkenen, van harte 

welkom vanaf 09.00 uur bij het 

Esbrook. Er is een gezellig pro-

gramma 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! 

Sinterklaas op school 

Oudste Esbrookbewoners opgepast, want ook 

dit jaar komt de Sint u weer bezoeken. 

Alle 85+ers in Deldenerbroek en Deldeneresch 

worden met een bezoekje vereerd. 

Op Zaterdag 26 november kunt u de Sint ver-

wachten. 

Sinterklaas langs bij senioren 

Ja, het is druk op zaterdag 10 december in het Esbrook. 

’s Avonds ’n Gezelligen Oamd, en ’s middags ’n gezelligen  

nommedag met Bloemschikken & High Tea. 

 
 

We beginnen om 13.00 uur met 

bloemschikken onder leiding van 

Rianne Blekkenhorst. 

 

En aansluitend is er 

een gezellige High Tea. 

 
 

 

Kosten voor deze leuke activiteit is €45,-.  

Je kunt je opgeven bij Jacqueline Eijsink: 

jac.eijsink@hetnet.nl 

of telefonisch: 06 838 992 03. 

Opgeven is mogelijk tot 5 december.  

High tea en kerstbloemschikken 

Op donderdag 29 december a.s. is het weer tijd voor de altijd 

ommeunige spannende oudejaarsbingo.  

Vanaf 19:30 klinkt de oal’n roop van de midwinterhoornbla-

zers weer door de buurtschap, en kun je genieten van een 

warm glaasje Gluhwein of een beker chocolademelkde rond 

de vuurkorven. 

Om 20.00 uur gaat de Bingo van start 

en zit iedereen weer op het puntje van 

z’n stoel. Want met een beetje geluk 

sleep je een leuke prijs in de wacht. 

Graag tot ziens op de 29e! 

Oudejaarsbingo 

 Agenda 

 1. Opening 

  Bart van Groningen 

 2. Uitleg agenda van de avond 

  burgemeester Ellen Nauta 

 3. College stelt zich voor 

 4. Veiligheid (wijkagent) 

 5. Ruimtelijke ordening 

  wethouder Wim Meulenkamp 
 

 6. Pauze 

 

 7. Zorg 

  wethouder Pieter van Zwanenburg 

 8. Openbare Ruimte 

  wethouder Harry Scholten 

 9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Buurt veiliger met Buurt-app 

AED aan de Zuivelstraat 

Als elke seconde telt... 

Sinds een aantal weken heeft onze buurtschap de beschikking 

over een AED. Deze hangt aan de Zuivelstraat 3, bij Oeke en 

Ruben Eijsink onder de carport. De AED hangt in een kast die 

alleen te openen is met een code. Diegene die de cursus re-

animeren gevolgd hebben op het Esbrook hebben deze code 

ontvangen. Heb de cursus niet gevolgd, maar ben je wel in het 

bezit van een EHBO of reanimatie certificaat, stuur dan een 

mailtje naar ruben.eijsink@gmail.com, dan sturen we de code. 

Download de app Hartslag Nu, en mocht je hulp nodig zijn, 

krijg je automatisch bericht, want elke seconde telt... 


