
 

 

Nieuwsbr ie f  Nummer 27  

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 27 

Voorjaar 2019 

AGENDA 

1e zaterdag 

v.d. maand 
Oud papier 

Inloop-

avond 
 10 april 

Koningsdag  27 april 

Digi avond 1 mei 

 Trekker-

toertocht 
7 juli 

Van de redactie 
 

Naast deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief van het bestuur van 

buurtschapsvereniging Esbrook. Samen met u willen we nadenken over 

de toekomst van het Esbrook.  

Dit willen we gaan doen op Woensdag 10 april, vanaf 19.30 uur, in het 

Esbrook. 

 

Esbrook 

Schoolstraat 3a 

7495 TC  Ambt Delden 
 

tel: 074 376 43 21 
 

esbrooknieuws@outlook.com 

www.esbrook.wordpress.com 

Reserveren Esbrook 

Jos Eijsink 

tel: 06 239 786 60 

Regelmatig terugkerende activiteiten 

 

Mail 

Geef je e-mailadres door! 
 

Stuur een berichtje naar: 

esbrooknieuws@outlook.com 

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. 

Vanoet de loch. 

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 

Dronexpert 

Suetersweg 6a, Bentelo 

www.dronexpert.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 

 

Deze keer “Vanoet de loch” de boerderij van familie Heuten. Hier wo-

nen Henri en Nicole Heuten met hun kinderen Brad, Maud en Daim. 

Ook Annie en Gerrit Heuten wonen op deze mooie lokatie aan de  

Almelosestraat.  

Stukjes t.b.v. de volgende nieuwsbrief kunnen 

worden gestuurd naar: 

esbrooknieuws@outlook.com 

Stukje aanleveren? 

http://www.alfonsweernink.nl
http://www.artsenzondergrenzen.nl
http://www.enpasssant.org
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.dronexpert.nl
http://www.schuttenhaaksbergen.nl
http://www.staalbouwtwente.nl
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Waak-app 

 

Koningsdag 

 

Wist je dat we al een tijdje een buurtpreventie-app 

hebben in onze buurtschap? En wist je dat een 

buurtapp 30% van de inbraken voorkomt?  

Verdachte situaties kunnen in deze app gemeld 

worden. De beheerders staan in contact met de 

wijkagent zodat snel gereageerd kan worden. 

 

Aanmelden kan bij 

Marleen Eeltink: 06 40509794 

of bij Arnold Vrugteman: 06 15575747   

 

Samen houden we onze buurt veilig!!! 

Er wordt alweer behoorlijk wat hout gebracht naar 

de Kappelhofsweg. Net als vorig jaar staat onze 

Poasboake op het land van de familie Truitman. 

Paasvuur 

 

Laatste “Oldtimer” trekkertoertocht 

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat glas-

vezel is uitgerold in onze buurtschap. Daarbij heeft 

menigeen een ander email adres gekregen. 

Als je een lange tijd digitaal niets van ons vernomen 

hebt, dan kan het zomaar wezen dat we niet het 

juiste email adres van jou in ons bestand hebben.  

Deze kun je alsnog aan ons doorgeven.  

 

Ontvang je de gedrukte versie van ons en je wilt in 

plaats hiervan de digitale versie ontvangen? 

Graag zelfs! Dit scheelt ons veel werk, maar scheelt 

ook aanzienlijk in de kosten (drukken en versturen). 

 

Ontvang je de papieren versie en wil je daarnaast 

ook graag de digitale versie ontvangen, dat is na-

tuurlijk ook mogelijk. Meerdere gezinsleden mogen 

de digitale nieuwsbrief ontvangen. 

 

Is het bovenstaande niet voor jou nodig, maar je 

wilt wel op de hoogte blijven, volg ons dan op Face-

book of bekijk de laatste versie van de Nieuwsbrief 

op www.esbrook.wordpress.com  

 

Wijzigingen bijwerken? 

Stuur ons even een berichtje: 

esbrooknieuws@outlook.com  

 

 

Even de gegevens bijwerken 

En we gaan, net als altijd, weer in een lange stoet 

met lampionnen en fakkels richting het paasvuur om 

deze dan gezamenlijk aan te steken. 
 

We beginnen op de parkeerplaats van 
Manege ‘de Hoffmeijer’. 

 

Fakkels en lampionnen zijn te koop vanaf 20.00 uur, 

we vertrekken om 20.30 uur. 

Eieractie 

  

Digitale avond 

Schoonmak(st)ers gezocht!!! 

Er is de laatste tijd best wel veel te doen in het 

Esbrook. En daar zijn we best trots op! 

En als ons gebouw veel gebruikt wordt, dan moet 

er ook veel schoongemaakt worden. 
 

Op dit moment gebeurt dit door een groepje 

schoonmaaksters onder leiding van Annie Heuten. 

Deze groep is niet zo heel er groot, dus dat houdt 

in dat men best vaak aan de beurt is om schoon te 

maken. 

Dus het zou wel heel erg fijn zijn als deze groep wat 

groter wordt zodat het schoonmaken niet altijd op 

de zelfde mensen neer komt. 

Als je wilt helpen met schoonmaken, heel erg 

graag!!! 

Je kunt je aanmelden via: 

esbrooknieuws@outlook.com 

of een belletje naar Annie Heuten: 074-3764436. 

 

Niet denken; ik bel of mail morgen wel. 
 

Nee, doe direct ma eem... 

Bijna iedereen heeft wel een computer, tablet of 

smart Phone. Maar hoe dat ding nu precies werkt, 

dat weet lang niet iedereen. 

 

Hoe stel je je Wifi in (op een ander netwerk)? 

Hoe maak je een Gmail account aan? 

Hoe werk ik in Word of Excel? 

Hoe download ik een app op telefoon of tablet? 

Dit zijn zomaar een paar vragen die op deze avond 

gesteld kunnen worden. 

 

Er zullen deze avond verschillende ‘experts’ aanwe-

zig zijn om je te helpen.  

 

Wanneer:  Woensdag 1 mei. 
                 Vanaf 19.30 uur. 

 

En breng natuurlijk ook je laptop, telefoon of tablet 

mee, want dat werkt wel net zo makkelijk! 

(Zorg je er ook voor dat de accu voldoende opgela-

den is?) 

Dit jaar is de laatste keer dat de “Oldtimer” Trek-

kertoertocht Deldenerbroek georganiseerd wordt. 
 

Is je trekker ouder dan 25 jaar en wil je nog 1 keer 

meedoen, stuur dan een mailtje naar: 

Tonnie Weernink: t.weernink@hetnet.nl 

Op woensdag 10 april 

gaan de kinderen van 

OBS Deldenerbroek 

weer op  pad om eie-

ren te verkopen. 

 

De opbrengst is voor 

de school waarmee ze 

dan weer leuke dingen 

kunnen doen. 

 


