
 

 

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 25  

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 25 

Najaar 2017 

AGENDA 

1e zaterdag 

v.d. maand 
Oud papier 

Vr 1 dec 
Chocolade 

letters maken 

Za 16 dec 
Bloem  

schikken 

Vr 29 dec Oudjaarsbingo 

Za 17 feb 
Gezelligen 

oamd  

Van de redactie 

 

Stormachtige tijden, Het is winter! 

De natuur maakt zich op voor de winter, de dagen worden korter, de tem-
peratuur begint hard te dalen en het is tijd om alles klaar te maken voor de 
winter. 

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. Vandaar ook dat het 
een korte nieuwsbrief is. 

Je kunt er alles over lezen in deze najaar editie van onze nieuwsbrief.   

 

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. 

 

Wil je meer weten of heb je interesse, neem contact op 

met Bart van Groningen (06 - 20 42 10 82) of Karin Laar-

huis  

 

Toneel in het Esbrook, 20, 27 januari en 3 februari. 

 

In januari en februari zijn er weer uitvoeringen van Toneel-

vereniging Midden Twente in het Esbrook. We staan deze 

keer met de klucht “Drie is te veel” op de planken. Een 

heerlijk luchtig, komisch en doldwaze klucht die gebracht 

wordt op een manier zoals alleen Toneelvereniging Midden 

Twente dat kan! 

 

Het gezin Gravezande verwacht bezoek van een schatrijke 

Hollandse familie uit Amerika. Deze heeft een huwbare 

zoon in de aanbieding en een relatie met de dochter des 

huizes zou dan ook geen slechte zaak zijn. Maar de dochter 

heeft hier helemaal geen zin in. Alles wordt uit de kast ge-

haald om de Oldenbachjes grandioos te ontvangen, maar 

dan slaat het noodlot toe! De huishoudster, steun en toe-

verlaat van de familie valt van de trap en hierdoor kan ze 

het ontvangen van de familie niet meer verzorgen. Gelukkig 

kan ze vervangen worden door de toevallig aanwezige ver-

warmingsmonteur Driekus. Maar of dat wel zo’n goed plan 

is… 

U snapt het dat dit weer leidt tot ongemakkelijke en dolko-

mische situaties. 

 

De uitvoeringen zijn op 20 (avond en middag) en 27 januari 

(avond) en op 3 februari in het Esbrook aan de Schoolstraat 

te Deldenerbroek. De middagvoorstelling 20 januari begint 

om 14.30 uur en de avondvoorstellingen beginnen om 

20.00 uur. De zaal is een half uur voor aanvang open. 

Toegangskaarten zijn te bestellen (7,50 euro voor volwas-

senen, 6 euro voor 65+ en 5 euro voor kinderen t/m 12 

jaar) op toneelmiddentwente@gmail.com of bel naar Ruben 

Eijsink: 074-3764321.  

 

Toneel 

 

Na het prachtige inspectierapport van maart 2017 zijn we niet 

stil blijven zitten. 

Naast alle belangrijke vakken zoals rekenen, taal, lezen enz. 

willen we de kinderen toch graag iets extra’s meegeven. Wat 

is er mooier om tijdens de basisschool periode je talenten te 

ontdekken en ze te ontwikkelen.  

Dit hebben wij uitgewerkt in ons cultuurbeleidsplan. We bren-

gen kinderen in aanraking met diverse disciplines van cultuur 

zoals o.a. dans, toneel, literatuur, theater, muziek, tekenen 

cultureel erfgoed. Creatief bezig zijn met allerlei materialen is 

een wekelijks terugkerend gebeuren op onze school. Het pro-

duct (dat wat het wordt) is niet het belangrijkste maar de weg 

er naar toe (het proces). Het ontdekken van allerlei materialen 

en het bedenken wat je wilt gaan maken en hoe je dat gaat 

doen. 

Wij hebben al veel prachtige kunstwerken tot stand zien ko-

men. Kunstwerken die met veel passie en enthousiasme door 

kinderen zijn gemaakt. Kunstwerken met een verhaal. 

Dat we creatieve kinderen hebben en dat we veel aan creativi-

teit doen is aan de buitenkant van de school niet te zien en 

daar gaan we verandering in brengen.  

Begin 2018 gaan we met een kunstenares en de kinderen een 

kunstwerk maken. Dit kunstwerk komt voor de school te 

staan. Wat het gaat worden dat weten we nog niet. Dat het 

mooi gaat worden dat weten we zeker want met zoveel talen-

ten op onze school moet het gewoon prachtig worden. 
We houden u op de hoogte.  

Bestuursleden gezocht! 

Glasvezel Update en Oproep 

Oproep aan alle mensen met een maatwerk aanbod van de 

Cogas, willen jullie je bekend maken bij het bestuur. Er 

loopt namelijk een actie via het Platform Buurtschappen 

richting de gemeente raad om met een goede compensa-

tieregeling te komen. De Cogas weigert echter om ons en 

de gemeente de lijst met adressen  te geven in het kader 

van de privacy. 

 

Tip: maak een Gmail, Hotmail of Outlook mailaccount aan, 

dan ben je niet afhankelijk van je glasvezelaanbieder. 

 

En vergeet niet ons jou nieuwe emailadres aan ons 

door te geven!!! 
.Op 

 

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 of app 

Bart van Groningen: 06-20421082 

Karin Laarhuis:  

Groetjes, 

De interim redactie 

Redactieleden gezocht! 

Gezelligen oamd 17 februari. 

 

Tja, het koste nogal wat plannen, maar hij staat vast! Op 17 

februari is er weer een gezelligen oamd met de band 

Trapped. 

De bandleden van deze formatie zijn oude rotten in het vak 

en hebben vroeger(!) veelal als semi professionals in 

bekende bands gespeeld zoals de PPM  band. 

Dus dat beloofd weer ’n gezelligen oamd te worden met 

een goed stukje muziek. 

 

Entree €2,50 en de zaal gaat open vanaf 21.00 uur. 

’n Gezelligen oamd 17 februari 2018 

 

De postcode roos van Dijkerhoek is inmiddels operatio-

neel. Men kan zich ook al aanmelden als lid en afnemer. Dit 

geld ook voor de inwoners van het Esbrook gebied (zolang 

uw postcode 7495 heeft) 
 

Hebt u vragen over de coöperatie of een project, dan kunt 

u een mail sturen naar info@hofvantwenteoprozen.nl. U 

ontvangt dan antwoord van een bestuurslid of één van de 

adviseurs. Raadpleeg ook onze uitgebreide vragen en ant-

woorden op de website: www.hofvantwenteoprozen.nl 

 

  

Energie Postcoderoos Oudjaars bingo 

Hallo allemaal! 

We zijn druk met het inslaan van alle prijzen, mooie prij-

zen! 

Aanvang vrijdag 29 december vanaf 19.30u met choco en 

gluhwijn onder het genot van de Midwinterhoornblazers. 

Ouderwets gezellig weer dus!  

Niet vergeten!! 


