
 

 

Nieuwsbr ie f  Nummer 26  

Stukje aanleveren? 

Stukjes voor de volgende nieuwsbrief kunnen 

worden aangeleverd bij: nieuwsbrief@outlook.com 

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 26 

Najaar 2018 

AGENDA 

1e zaterdag 

v.d. maand 
Oud papier 

29 Dec. Oudejaarsbingo 

12 Jan 
Nieuwjaars 

party 

16 maart 
Gezelligen 

Oamd 

  

  

  

  

  

  

  

Van de redactie 

Na een tijdje van afwezigheid, is ie er dan eindelijk weer: nieuwsbrief nummer 26. 

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 

. 

Mail 

Geef je e-mailadres door! 
 

Stuur een berichtje aan nieuwsbrief@outlook.com 

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. 

Vanoet de loch. 

De eerste foto in deze terugkerende serie is OBS Deldenerbroek en buurtschapsge-

bouw Esbrook (met op de achtergrond de boerderij van fam. Ter Weele. We gaan in 

de aankomende edities luchtfoto's plaatsen.  

Jou bedrijf, huis of omgeving een keer in dit item? Laat het ons weten en misschien 

komen we langs. 

Alfons Weernink 

Houtbewerking en timmerwerken 

www.alfonsweernink.nl 

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 

De Palinghoeve 

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 

Techmag 

Textielstraat 4  - Haaksbergen 

www.techmaghaaksbergen.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 

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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Bier, Blues en Bitterballen 

Sint bezoek 

Op 1 December heeft de Sint en z’n pieten de 85 plussers van 
Deldenerbroek en Deldeneresch bezocht. Het was een gezellige 
middag met leuke gesprekken (en de nodige borreltjes). 

16 Maart: Bier, blues en bitterballen! 

Een heerlijk avondje blues met de 8 koppige Nijmeegse formatie 
Red White and Blues (met de broer van Oeke Eijsink). Wat is er 
nog gezelliger om met een biertje en een bitterballetje in de hand 
te kijken en te luisteren naar een lekkere bleusband. 

 

8 Man? Jazeker, achter de blazerssectie staat Gert Jan (toetsen) en 
achter de gitarist zit de drummer. 

Zaal open 21.00 uur, entree 5 euries. 

Op 2 en 9 februari staat toneelvereniging Midden Twente 

weer in het Esbrook met “Ben jij mijn dochter”. 

 

Een dolkomisch blijspel vol met humor en ongemakkelijke, ko-
mische situaties.   

 

Waar gaat het blijspel over: 

 

Loise Burggraaf, een alleenstaande vrouw, bemiddeld en van 

goeie afkomst woont samen met Niels, haar aangenomen zoon, 

en personeel in een groot landhuis. Door een ongelukkig afgelo-

pen affaire in haar jeugd is zij verbitterd geworden wat zij op 

haar personeel schijnt af te reageren. Het personeel, bestaande 

uit dienstmeisje Jenny en de tuinman/chauffeur Jip, zijn echter 

best tegen de buien van mevrouw opgewassen. Maar Niels lijdt 

vaak onder haar nukken. Niels is sinds enkele dagen verliefd op 

een meisje Sylvia. Loise heeft echter andere plannen en wil hem 

koppelen aan Bella, de dochter van mevrouw Rademaker. Als 

mevrouw Rademaker met dochter Bella op bezoek komt moet 

Niels alle zeilen bijzetten om Bella van het lijf te houden, wat 

voor komische situaties zorgt. Er komt ook regelmatig een iet-

wat geheimzinnige zwerver/scharensliep/klusjesman binnenval-

len die het goed met het personeel kan vinden. Dan is er ook 

nog een man van adel in het spel waar Loise verliefd op schijnt 

te zijn en die de erfenis van Niels in gevaar zou kunnen brengen, 

en ook het baantje van Jip en Jenny. Dus moet er iets bedacht 

worden en spannen ze allemaal samen om Loise van dat idee af 

te brengen. Maar of dit lukt??? Op een dag komt er een waarzeg-

ster aan de deur welke door Loise met open armen wordt ont-

vangen. Na het bezoek van de waarzegster is Loise totaal veran-

derd en schijnen haar nukken verdwenen te zijn en volgt er een 

verrassend slot. 

De uitvoeringen zijn op 2 (middag, 14:30 en avond 20:00) 

      en 9 februari.  

Kaarten kosten: 7,50 euro voor volwassenen, 

  6 euro voor 65+ 

  5 euro voor de kids (tot 12). 

Bestel alvast kaarten via: toneelmiddentwente@gmail.com 

of bel Ruben: 074-3764321 

 

Bladruimen  

Toneel in het Esbrook We zijn je nodig!!!! 

 12 Januari het jaar goed beginnen met een nieuwjaar party! 

Waar kun je dat beter doen dan in het Esbrook. Ook staat dan de 
band DJ’s Undiscovered Soul op de planken. Deze (Deldense) 3 
mans formatie stond ruim 30 jaar geleden ook al eens in het Es-
brook. De Richie Sambora (Bon Jovi) tribute band brengt je een 
avondje heerlijke rock met covers en eigen nummers. 

 

Esbrook open om 21.00 uur; entree 5 euro. 

Nieuwjaarsparty in het Esbrook 

Kerststukjes maken 

OUDEJAARSBINGO 29 december 

Als je samen een locatie gebruikt, dan zorg je er ook samen voor 
dat deze wordt opgeruimd. Op 10 november hebben de ouderraad 
van de school en vrijwilligers van het Esbrook ervoor gezorgd dat 
het rondom de school en het Esbrook gebouw het weer bladvrij 

Er zijn veel Esbrokers die zich inzetten voor het Esbrook. En dat 
moet ook, anders kunnen we niet al die leuke activiteiten organi-
seren. Maar… we komen nog handen te kort!!!  

We kunnen best wel hulp gebruiken, zoals bijvoorbeeld in ons 
bestuur, maar ook de nieuwsbrief is opzoek naar nieuwe redac-
teuren.  

Ligt het administratieve jou niet zo, en ben je meer een doener, 
geen probleem, we kunnen ook mensen gebruiken voor de bar-
diensten of voor het schoonmaken van het Esbrookgebouw na 
een activiteit, of voor het organiseren of helpen bij een activiteit. 

Ja, iedereen heeft het druk, druk, druk, maar het zou erg mooi 
zijn als je voor het Esbrook ook een beetje tijd vrij zou kunnen 
maken zodat we een levendige, actieve vereniging blijven. 

Dus we zijn je nodig!!!  

 

Neem gerust contact met ons op: nieuwsbrief@outlook.com. 

29 December. De oudejaarsbingo, ouderwets gezellig! Die 

mag je natuurlijk niet missen. Je bent vanaf half 8 welkom om 
onder het genot van een glas glühwein of chocolademelk naar de 
midwinterhoornblazers te luisteren. Daarna gaan we beginnen 
met de oudejaarsbingo. Met ook dit jaar weer schitterende prijzen 
en verschillende kinderrondes. De oudejaarsbingo, een leuke af-
sluiter van het jaar. 

 

Aanvang midwinterhoornblazers : 19.30 uur, 

aansluitend de oudejaarsbingo. 

 

Neem je eigen pen mee!!! 

Ze waren er  vroeg bij dit jaar, maar de animo was er niet minder 

om, zeker niet omdat deze leuke activiteit werd afgesloten met 

een heerlijke High Thea. 


