
 

 

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 

Telefoon 06 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 

Inporteur Platform Basket Hoogwerkers 

Dealer JCB, Magni roterende verreikers en 

Fassi autolaadkranen 

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 24  

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 

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 24 

Voorjaar 2017 

AGENDA 

1e zaterdag 

v.d. maand 
Oud papier 

Zo 16 apr Paasvuur 

Do 27 apr 
Fietspuzzel 

tocht 

Zo 2 juli 
Trekkertoer-

tocht 

Vr -Za -Zo 

7– 8 - 9 Jul 

Midzomerfeest 

Esbrook 

Van de redactie 

 
Hè, heerlijk, het is weer voorjaar! 

De natuur ontwaakt, de dagen worden langer, de temperatuur begint lang-
zaam op te lopen en het is weer lekker om buiten bezig te zijn.  

Wij hebben er zin in!  Jij ook? 

Kijk maar eens in deze nieuwsbrief boordevol leuke items en artikeltjes. 
Maar ook de belangrijke zaken zijn zeker niet vergeten. Zo zijn we naarstig 
op zoek naar nieuwe bestuursleden en een redactie. 

Je kunt er alles over lezen in deze voorjaarsnieuwsbrief.   

 

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 

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  

bericht en geef aan welk mailadres vervalt. 

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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Nieuws van OBS Deldenerbroek 

 

Esbrook organiseert het hele jaar door verschillende leuke 

activiteiten. Maar daar hebben we wel een bestuur bij nodig 

die activiteiten organiseert en/of coördineert. We zouden 

graag zien dat ons bestuur met een aantal leden wordt uit-

gebreid, zodat we voor jou deze leuke activiteiten kunnen 

blijven organiseren. 

 

Kom jij ons bestuur versterken? Het kost je hooguit een 

paar uurtjes per maand. 

Samen zorgen we voor een actief en gezellig Esbrook. 

 

Het mooiste compliment kregen we van de leerlingen. 

Zij gaven de school een  9. 

 

Dat is waar we het voor doen. Een fijne leerzame schoolperi-

ode waar kinderen zich gezien en prettig voelen. 

Ons streven: Groeien als school, in aantal leerlingen en in 

kwaliteit. Deldenerbroek; Een school die een begrip is in de 

regio. 

 

Dit kunnen we niet alleen. Wij beseffen ons heel goed dat we 

hier een prachtig gebouw hebben staan. Een gebouw met een 

voordeur die ons samen bindt. De kinderopvang, de basis-

school en de buurtvereniging. Samen hebben we iets unieks! 

 

Het team van Obs Deldenerbroek 

Adriana, Andrea, Bert, Ginette, Marjolein en Minie. 

 

 

Net als voorgaande jaren staat er een poasboake in onze 

buurtschap. En ook weer aan de Kappelhofsweg. 

Niet op de plek wat je gewend bent, maar iets verder 

richting manege de Hoffmeijer. Op het land van de familie 

Truitman.  

 

Wat ook anders is, is het vertrekpunt. 

Dit jaar vertrekken we vanaf manege de Hoffmeijer, 

aan de Hofmeijerweg 10. 

Op de parkeerplaats van de manege zal de verkoop van 

fakkels en lampionnen zijn (vanaf 20.00 uur) en een half uur 

later vertrekken we in een lange stoet richting de boake. 

 

Fakkels kosten € 3,- en lampionnetjes € 2,- per stuk. 

 

Op onze Esbrook Facebook pagina staat een filmpje van 

het vele hout waar de boake van gebouwd moet worden. 

Paasvuur Esbrook 

 

Sinds begin dit jaar wordt ’t oud papier door een ander be-

drijf opgehaald. Dit ging in het begin niet helemaal goed, maar 

vanaf heden zal de papiercontainer er weer volgens het ver-

trouwde schema staan. 

In het eerste weekend van de maand zal de container op 

vrijdag(middag) geplaatst worden en wordt zaterdag aan het 

eind van de middag weer opgehaald. 

 

Met de opbrengst van het oude papier bekostigd de school 

mooie activiteiten, zoals het Kerstdiner, de Paaslunch, de 

Sinterklaas maar ook de vervoerskosten van het cultureel 

uitje. Vorig jaar is er een oventje aangeschaft voor de kook-

lessen, waarbij de kinderen les krijgen in gezond koken. 

Dus van uw oude kranten worden mooie dingen gedaan. De 

ouderraad is dan ook erg blij met uw (papier) bijdrage. 

 

Mocht u meer willen weten? 

Neem dan contact op met: 

Esther Bakker 

Oud papier 

 

Het was weer leuk en gezellig! 

Bedank bezoekers, Bedankt Esbrook, Bedankt alle 

vrijwilligers en dank aan iedereen die we vergeten zijn. 

Dankjewel!!! 

 

Toneelspelen iets voor jou? We zijn opzoek naar spelers. 

Vooral aan mannelijke spelers is een chronisch te kort. 

Lijkt het jou wat, neem dan gerust contact met ons op.  

Toneelmiddentwente@gmail.com.  

Toneel 

 

Een paar keer per jaar ligt deze nieuwsbrief bij jou in je 

(digitale) brievenbus. Om dit te kunnen blijven doen, zijn 

we op zoek naar redactieleden. 

De nieuwsbrief komt minimaal 2 keer uit per jaar, maar het 

zou mooi zijn als dit een paar keer vaker zou zijn. 

De lay-out (MS Publisher) van de nieuwsbrief is helemaal 

klaar, je hoeft ‘m alleen nog maar te vullen.  Je bent er 

hooguit een paar uurtjes per keer mee bezig. 

 

Lijkt het jou leuk om dit te doen, 

neem dan even contact met ons op: 

 

Bel, app of mail: 

Bart van Groningen: 

06-20421082 

bart.vangroningen@esbrook.nl 

 

Groetjes, 

De interim redactie 

Redactieleden gezocht! 

 

De open dag is geweest en wij zijn erg blij met de nieuwe aan-

meldingen van leerlingen voor onze school. 

 

Sinds augustus is er in het gebouw opvang voor kinderen van 

0 t/m 4 jaar. Dit wordt verzorgd door het ”Kindcentrum Del-

denerbroek”. Zij zijn onderdeel van de kinderopvang “Hof van 

Twente”. Bianca en Annemarie verzorgen de opvang op dins-

dag en donderdag. Na schooltijd verzorgen zij de BSO. 

Wij hebben er fijne collega’s bijgekregen en de samenwerking 

verloopt goed. 

Waar een ‘kleine’ school In Deldenerbroek ‘groot’ in is!! Een 

gebouw waar kinderopvang en onderwijs wordt verzorgd voor 

kinderen van 0 t/m 12 jaar.  

 

Op dinsdag 7 maart hebben wij de inspectie van het onderwijs 

op bezoek gehad in onze school. De inspectie controleert 

iedere 4 jaar de kwaliteit op de scholen. De inspectrice is er 

een hele dag geweest. Ze heeft in de klassen gekeken, gesprek-

ken gevoerd met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. 

Wij als team werken er hard aan om kwalitatief goed onder-

wijs te bieden en de kinderen een fijne basisschool periode te 

geven. Het is goed dat dit objectief getoetst wordt maar het is 

toch ook wel weer spannend. 

Wij waren erg blij met het oordeel van de inspectie. 

Wij worden getoetst op 10 indicatoren. Hier kun je onvol-

doende, voldoende of goed op scoren. Van de 10 indicatoren 

zijn er 4 die de waarderingen goed hebben gekregen en de 

rest voldoende. De waardering goed wordt niet snel gegeven, 

dus u kunt wel begrijpen dat we hier erg trots op zijn. 

Ze was erg positief over het feit dat naast de kernvakken (taal, 

rekenen) een breed aanbod van andere vakken aangeboden 

wordt. Zoals handvaardigheid, cultuur/muziek, programmeren 

en Engels vanaf groep 1. Vooral het aanbod in kunst en cul-

tuur, waarin de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, is 

goed vormgegeven bij ons op school. 

De rust in de groepen, de prettige werksfeer, de zelfstandig-

heid en taakgerichtheid van de kinderen kwamen als zeer posi-

tief naar voren. 

 

Er zijn natuurlijk nog veel meer punten te noemen waar ze 

positief over was. Ook hebben we tips gekregen waarin wij 

ons kunnen verbeteren. Daar gaan we zeker iets mee doen.  

Bestuursleden gezocht! 

Verkiezingen 
 

Stembureau 16 (Esbrook) werd 15 maart goed bezocht. 

De opkomst was maar liefst 86 %. 

Groep 7 en 8 hebben het stemlokaal bezocht en uitleg ge-

kregen hoe het allemaal in z’n werk gaat. 

Maar helaas mochten ze zelf niet stemmen. 

Nog een paar jaartjes wachten dus. 



 

 

 

Een keer wat anders dan getallen, een eitje toch? 

De data van het 27ste Midzomerfeest Esbrook zijn bekend. 

Dus neem de volgende data maar vast vrij: 

 

7-8-9 juli 2017. 
 

Ook hebben we al een voorlopig programma: 

 

Vrijdag: 

Bonte avond  

(Opgave via lisette_wassink93@hotmail.com 

of 0643162680) 

Aansluitend de Brook-FM 

 

Zaterdag: 

Kinderspelen 

Band/Artiest & Drive-Inn 

 

Zondag: 

Beachvolleybal (Opgave via beachvolley@esbrook.nl ) 

Vogelschieten 

Band/artiest of Drive-inn 

Midzomerfeest Esbrook 

Eier Actie OBS Deldenerbroek 

Paas SuDoKu 
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Gedurende de periode maart tot en met begin april gaan 

vrijwilligers van de Stichting Hofvogels in de avonduren op 

pad, om met behulp van geluidsdetectie de verblijfplaatsen 

van steenuilen te scannen. De vrijwilligers maken hierbij 

gebruik van de territoriumroep van de steenuil. Zijn er 

steenuil mannen in de buurt, dan zullen deze de roep be-

antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leefgebieden van de Steenuil staan onder druk, met als 

gevolg dat de Steenuil het moeilijk heeft om in zijn levens-

onderhoud te voorzien. Met het scannen van het aantal 

steenuil territoria wil de Stichting inzicht krijgen hoeveel 

broedparen er in een geselecteerd gebied aanwezig zijn. 

Indien nodig kunnen dan aanvullende maatregelen worden 

genomen en leefgebieden meer steenuil vriendelijk worden 

ingericht en/of nestkasten worden geplaatst. Tijdens de 

actie brengen de vrijwilligers het aantal roepende man-

netjes in kaart. Onder de aanname dat elk roepend man-

netje een broedpaar vertegenwoordigt, krijgen ze zo een 

beeld van het aantal territoria. Het belangrijkste hulpmiddel 

bij het inventariseren is een geluidsdrager, (veelal een mo-

bieltje) waarmee het baltsgeluid van de Steenuil wordt af-

gespeeld. Een Steenuil verraadt zijn aanwezigheid door te 

antwoorden met een (balts) roep. 

 

Steenuilen houden zich het liefst op in kleinschalige cul-

tuurlandschappen met heggen, hagen, bomenrijen en wei-

landen, op erven van boerderijen, waar al een rijke en ge-

varieerde biotoop aanwezig is. Het scannen van de territo-

ria zal in 1e instantie plaats vinden in drie geselecteerde 

gebieden, die aan deze voorwaarden voldoen en als steen-

uil vriendelijk worden beoordeeld. Zoals rond Markvelde-

Hengevelde, Deldenerbroek/Deldeneresch, Zeldam en 

Stokkum. En wordt gecoördineerd vanuit het secretariaat 

van Stichting Hofvogels secretariaat@hofvogels.nl 

 

Hof voor de steenuil, het door de gemeente Hof van 

Twente geïnitieerde meerjarig adoptieplan voor de steen-

uil, heeft tot doel de steenuil meer prominent zichtbaar in 

de natuur van de Hof van Twente te doen terugkeren. 

Hierbij werken partijen als gemeente Hof van Twente, 

IVN’s Diepenheim en Markelo, Landschap Overijssel en de 

Stichting Hofvogels samen met buurtschappen en bewo-

ners van de Hof.  Het scannen van de territoria is één van 

de vele maatregelen die in het kader van dit plan worden 

uitgevoerd. 

 

In navolging van Dijkerhoek, wil ook het bestuur van het 

Esbrook de mogelijkheid voor een Energie Postcoderoos 

onderzoeken. 

 

Een Postcoderoos is een coöperatie waarbij één lid zijn dak 

ter beschikking stelt voor de plaatsing van zonnepanelen en 

dat vervolgens iedereen die in hetzelfde of aangrenzende 

postcode gebied (de 4 cijfers) woont deze energie kan afne-

men. In ruil voor deze afname is er dan geen energiebelas-

ting over deze stroom verschuldigd. 

 

De gemeente Hof van Twente heeft in het kader van haar 

duurzaamheidsdoelstelling (energie neutraal Hof van Twen-

te in 2035) mensen en middelen beschikbaar gesteld om 

deze coöperaties te helpen. De afname is niet interessant 

voor mensen die zelf panelen kunnen plaatsen, maar zeer 

interessant voor mensen die dat niet kunnen (huis tussen/ 

onder de bomen, dak net verkeerd op de zon, geen geld 

voor investering beschikbaar, etc).  

 

Indien er mensen zijn die interesse hebben in de afname van 

deze stroom, graag een bericht aan: 

postcoderoos.esbrook@gmail.com 

met de volgende informatie: 

 Naam 

 Adres + postcode  

 Telefoonnummer 

Bij voldoende interesse gaan we deze mensen uitnodigen 

voor een informatieavond om de details toe te lichten en te 

bepalen of en hoe we verder gaan. 

Energie Postcoderoos Overstap tips 
 
Eigenlijk hadden we voor dit voorjaar weer ’n gezelligen 

oamd gepland, maar door de Esbrook agenda en de agen-

da’s van de verschillende bandjes die we op het oog had-

den, konden we dit helaas niet goed op elkaar afstemmen. 

Maar we zijn volop bezig. Dit najaar organiseren we zeker 

weer ’n gezelligen oamd. Zodra we meer weten zullen we 

dit onder andere bekend maken via onze facebookpagina. 

Hof voor de steenuil 
 
Velen in onze buurtschap stappen straks over op glasvezel. 

Dit houdt dan ook in dat je zeer waarschijnlijk van provider 

(de internetaanbieder zoals KPN, Tele2 enz.) gaat verande-

ren. Je raakt dan ook je mailadres van die provider kwijt. 

Wanneer je niets doet kan dat best wel gevolgen hebben. 

Hieronder een aantal tips. 

 

Maak een mailadres aan bij bijvoorbeeld Gmail, Hotmail of 

Outlook.com. Deze kun je altijd onafhankelijk gebruiken 

van je provider. 

 

Geef je nieuwe emailadres door aan de personen in je con-

tactlijst, maar vergeet ook niet om bijvoorbeeld je buurt-

vereniging, sportvereniging en andere nieuwsbrieven die je 

ontvangt je nieuwe adres door te geven. Vaak staat er on-

deraan in de mail een linkje (of “klik hier”) om wijzigingen 

door te geven. Sommige berichten ontvang je maar enkele 

keren per jaar (pensioen, verzekering, belasting, DigiD e.d.), 

dus deze ook niet vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je bij je nieuwe provider bent aangesloten, stopt 

je huidige abonnement niet, dus die moet je zelf beëindigen. 

Dit moet je schriftelijk doen, mag natuurlijk ook per mail. 

Hier is een voorbeeldbrief te vinden: 

https://www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven/abonnement/

voorbeeldbrief-opzeggen-van-een-abonnement 

 

Zeg je huidige abonnement niet op voordat de nieuwe is 

aangesloten. In de meeste gevallen is de opzegtermijn 1 

maand. 

Niet vergeten!! 

’n Gezelligen oamd. 
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Oldtimer Trekkertoertocht 
 
Dit jaar wordt voor de 8e keer alweer de “Oldtimer trek-

kertoertocht Deldenerbroek” georganiseerd. Dit is een 

tocht voor tractoren van 25 jaar en ouder. 

De afgelopen jaren zijn we vertrokken bij familie Weernink 

aan de Rijssenseweg maar dit jaar vertrekken we vanaf een 

andere locatie in Deldenerbroek. Waar? Dat kunnen we 

helaas nog niet vertellen.  

 

Wordt lid van onze facebookpagina Trekkertoertocht, en 

we houden je op de hoogte! 

 

“Oldtimer” trekkertoertocht Deldenerbroek op zondag 2 

juli. Noteer het alvast in je agenda. 

Raadseltje 

Veer olde wieven, 

Ze konden meka nig kriegen 

Ze leepen allen eaven hard 

Ra ra, was is dat? 

Oplossing: De wieken van een molen. 

mailto:secretariaat@hofvogels.nl
mailto:postcoderoos.esbrook@gmail.com
https://www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven/abonnement/voorbeeldbrief-opzeggen-van-een-abonnement
https://www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven/abonnement/voorbeeldbrief-opzeggen-van-een-abonnement

