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Stukje aanleveren? 

Stukjes t.b.v. de volgende nieuwsbrief kunnen 

worden aangeleverd bij: esbrooknieuws@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 28 

Winter 2019 

AGENDA 

1e zaterdag 

v.d. maand 
Oud papier 

Bingo 28 dec 

Toneel 14, 21 mrt 

Camino 4, 5 apr 

Zomer-

feest 
14,15,16 aug 

Van de redactie 

Het jaar zit er bijna weer op, dus tijd voor een nieuwe nieuwsbrief, 

nummer 28 alweer. 

Dit nummer staat weer boordevol met verschillende leuke en informa-

tieve items. Over activiteiten die plaatsgevonden hebben en die er nog 

aan staan te komen. En een artikel van de school. Dus er is voldoende 

te lezen in deze nieuwsbrief. 

Esbrook 

Schoolstraat 3a 

7495 TC  Ambt Delden 

tel: 074 376 43 21 

esbrooknieuws@outlook.com 

www.esbrook.wordpress.com  

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: 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 be-

richt 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 

Dit is een foto van camping Westerholt, gemaakt in het voorjaar van 

2019. Deze foto is gemaakt net voordat men begonnen is met het ver-

wijderen van de caravans. De camping gaat plaatsmaken voor een luxe 

bungalowpark.      

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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Jeugdhonk - O.B.S. Deldenerbroek 

Camino 

WAAR is de Camino? 

We starten en eindigen in het Esbrook, 

Met op zaterdag en zondag een wandeltocht van 

+/- 25 km naar en van de overnachtingslocatie. 
 

Wil je meer weten of je aanmelden? 

Stuur een app of mail aan 

Wapke: 06-15060004 

wapke@hetriekeshuis.nl 

 

Wij hebben er zin in….graag tot dan! 

Michael Lansbergen, Jobke Eijsink 

en Wapke von Piekartz 

30 November is de Goedheiligman op bezoek geweest 

bij de 85 plussers van Deldenerbroek en Deldene-

resch. Het was weer onmeunig gezellig! We mochten 

zelfs bij een 100 jarige op bezoek!  

Zomerfeest 2020 

Na de berichtgeving in de krant over het voorge-

nomen besluit van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Hof van Twente om OBS Deldener-

broek (de basisschool) per 1 augustus te sluiten, 

heeft het bestuur de input van de inspiratie avond 

erbij gepakt om te kijken hoe we onze jeugd be-

trokken houden bij de buurtschap. 

Het idee is ontstaan op basis van jullie input en de 

informatie van (oud) leerlingen 

van OBS Deldenerbroek. En 

we hebben wat mensen met 

ervaring in het jeugdwerk in 

onze geledingen. Daar willen we graag gebruik 

van maken. 

Het idee is om op een vaste avond, in een aparte 

ruimte die hiervoor ingericht wordt, onder toe-

zicht de jeugd (eventueel in verschillende leef-

tijdscategorieën) de gelegenheid te geven om sa-

men te “chillen” en te “hangen”.  We kunnen sa-

men kijken hoe dit in andere buurtschappen ge-

daan wordt, maar ook onze en de ideeën van de 

kids mee te laten wegen. 

Wie wil er mee doen? 
 

Contactpersoon: 

Bart van Groningen 06 - 20 42 10 82 

P.S. wie nog een leuke relevante betekenis voor 

de afkorting O.B.S. weet is van harte welkom zich 

te melden. 

Sintbezoek 

Heel af en toe hoor je mensen in het Esbrook wel 

eens zeggen: ‘de buurt leeft niet meer zo als vroe-

ger’ of ‘het is niet meer zo hecht als eerder’. Heel 

misschien wordt de saamhorigheid in de buurt ook 

wel iets minder en dat zal vast zijn redenen hebben. 

Maar als je kijkt hoe we afgelopen jaar een geweldig 

zomerfeest met alle vrijwilligers hebben weten neer 

te zetten in nog geen vier maanden tijd, merk je 

juist dat saamhorigheid en loyaliteit de kracht is van 

buurtschap ’t Esbrook! 
 

Ook wij, als 

bestuur kijken 

terug op een 

zeer geslaagde 

editie.  

 

De eerste vergaderingen zijn al weer geweest en de 

eerste ideeën zijn al weer over tafel heen gerold…

We merkten dat Esbrook on Tour een groot suc-

ces was op de zaterdagavond. Daarom zullen we in 

de komende editie Esbrook on Tour verder voort-

zetten, maar dan op een iets andere manier. We 

gaan jullie, Esbrookers, meenemen door de wijde 

wereld! Afrika, Amerika of China? We maken het 

lekker bont.  

 

Aangezien de Zomerfees-

ten Esbrook  volgend jaar 

30 jaar bestaat, plakken 

we er een dag bij aan! De 

vrijdag zal namelijk een 

jubileumavond worden, 

waarin we jullie meene-

men in 30 jaar zomerfeesten Esbrook. Hoe die 

avond er verder uit gaat zien houden we nog even 

voor ons…  

Daarbij zal er op 

zondag ook uitge-

pakt worden, het 

jaarlijkse beach-

volleybaltoernooi 

bestaan dan na-

melijk 25 jaar! 

Om het feest in nog betere banen te laten leiden 

en mensen enthousiast te laten maken voor het 

komende jaar gaan we dit jaar de ‘Buurtcoach’ 

introduceren. Per ‘buurt’ rondom het Esbrook 

komt er namelijk een coach. De taak van zo’n 

Buurtcoach is voornamelijk om mensen in zijn of 

haar buurt enthousiast te maken voor het feest.  

Ook zal het organisatorische taken krijgen als 

regelen van bijv. opgave per ‘buurt’. In het nieuwe 

jaar zal er een ‘buurtcoach-avond’ plaatsvinden.  

We rekenen erop dat het zomerfeest 2020 we-

derom een succes wordt! 

De zomerfeesten Esbrook zal volgend jaar gehou-

den worden op 14, 15 en 16 augustus.  

 

Het zomerfeest Bestuur  
 

Je kunt contact opnemen met 

Twan: 06-32012930 

twan.eijsink@hotmail.com  

Of 

Wapke: 06-15060004 

wapke@hetriekeshuis.nl  

Beste Esbrookers, 

 

2020 is een jubileumjaar voor het Esbrook, maar ook 

worden er nieuwe activiteiten georganiseerd…… 

de CAMINO bijvoorbeeld. 

  

WAT is de Camino? 

De wandeltocht voor pelgrims naar Santiago de 

Compostela in noord Spanje. Er zijn verschillende 

routes, de bekendste is de ‘route Frances’ van 

Zuid Frankrijk naar Santiago (780 km). Die duurt 

ongeveer 5 weken. De Esbrook Camino is echter 

om sfeer te proeven….en duurt 2 dagen. 

 

WAAROM lopen mensen de Camino? 

Van oudsher is het een pelgrimstocht voor gelovi-

gen, tegenwoordig voor ieder die zichzelf een 

aantal weken (of zelfs maanden) bezinning, vrij-

heid, avontuur en beweging gunt. En blaren. 

 

WIE doet zoiets? 

In Spanje lopen pelgrims uit alle wereldstreken. 

Maar onze Camino is speciaal voor Esbrookers! 

Om samen een nieuwe ervaring op te doen, er 

even helemaal uit te zijn en eens een ander ge-

sprek te voeren met elkaar. En voor een beetje 

avontuur natuurlijk. Je hoeft geen geoefend wan-

delaar te zijn, basisconditie is wel nodig. 

 

WANNEER gaat dat gebeuren? 

Komend voorjaar, het weekend van 4 op 5 april; 
 

op 21 maart is er een trainingsochtend 

Van 9.00-13.00. 

http://airmail.calendar/2019-11-30%2012:00:00%20CET
http://airmail.calendar/2019-12-01%2012:00:00%20CET
tel://06-15060004
mailto:wapke@hetriekeshuis.nl
mailto:twan.eijsink@hotmail.com
mailto:wapke@hetriekeshuis.nl
http://airmail.calendar/2020-04-05%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/2020-03-21%2012:00:00%20CET
http://airmail.calendar/2019-11-28%2009:00:00%20CET
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Deze foto van camping Westerholt is gemaakt in het najaar van 2019. Zoals je ziet vind er al een  

behoorlijke verandering plaats. Bijna alle caravans zijn van het terrein verwijderd. (Rechtsboven staat er nog één.) 

Buurtcoach/aanspreekpunt gezocht! 

Vanoet de loch 

Vanuit de informatie en inloopbijeenkomst afgelo-

pen voorjaar bij het Esbrook, kwam als aandachts-

punt naar voren;  

 

Betrokkenheid bij Esbrook 

door o.a. het welkom heten van nieuwe bewo-

ners in de buurt/ mensen enthousiasmeren voor 

activiteiten /lief en leed binnen de buurt 

 

Het is voor het huidige (4 man/vrouw) bestuur bij-

na niet mogelijk dit in strakke banen te leiden. 

Daarom doen wij een beroep op jullie. Wie wil 

voor het eigen buurtje/straat aanspreekpunt zijn 

voor het bestuur en buurtbewoners??? 

Op deze manier kunnen we via korte lijnen vanuit 

het bestuur issues delen, vrijwilligers oproepen, 

leuke activiteiten doorgeven, lief en leed delen etc. 

Uit ervaring is gebleken dat deze manier van bena-

deren van buurtbewoners een groter effect heeft 

en meer betrokkenheid oplevert, dan algemene 

oproepen van het bestuur. 

Dus aarzel niet en mail/app of bel me want waar-

om zou je het niet doen; 

- het kost niet veel tijd 

- vaak zit je al in een buurtapp, waarin veel zaken 

geregeld kunnen worden 

- korte lijntjes over en weer, 

 heb je een goed idee laat het ons weten 

we wonen in een prachtige buurtschap en hoe mooi is 

het hierbij betrokken te mogen zijn! 

 

Ik hoor graag van jullie! 

Namens het Esbrook bestuur 

Karin Laarhuis (06-22530600)) 
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Toneelvereniging Midden Twente 

Bingo 

Hallo allemaal! 
 

Zaterdag 28 december is het weer zover! 

De jaarlijkse oudejaarsbingo! 
 

Om half 8 staat en choco en gluhwein klaar bij de 

vuurkorf onder het genot van de  warme tonen van de 

midwinterhoornblazers. Vanaf 20 uur starten we met 

de bingo.  
 

Speciaal aan deze editie van de oudejaarsbingo is, dat 

er een aantal rondes geheel gewijd zullen worden aan 

een goed doel. Dat doel is ALS. 
 

Lisette Wassink gaat in juni 2020 de Mont Ventoux 

beklimmen voor ALS. Ze loopt samen met haar team , 

Samen ALS de wereld uit stappen en trappen. 
 

Van deze speciale rondes 

zal de opbrengst volledig 

gaan naar dit goede initia-

tief! 
 

Kom dus allemaal en neem al je familie en vrienden 

mee om gezellig samen het jaar uit te Bingo-en! 
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De groep is alweer volop aan het repeteren. Ze 

gaan het dolkomische stuk “Wat ’n Smiesterd” spe-

len. Een leuk stuk wat mooi bij deze groep past. 

Waar gaat het over: 

 

Mooie tijd toch zo voor de herindeling. Mooie klei-

ne gemeentes en als er problemen waren trok je 

gewoon de wethouder even aan de jas. Niks afspra-

ken maken of naar het grote gemeentehuis. Relus de 

wethouder van Kloetenbarg, met kantoor aan huis, 

is zo’n wethouder van de oude stempel. Hij was 

vroeger postbode en wordt door de mensen dan 

ook vaak “De Pette” genoemd. De goede man 

wordt zo zachtjes aan stapelgek van twee import-

inwoners, die geregeld komen klagen over geluids-

overlast. De import heeft geen begrip voor ’t gebei-

er van de klokken, kraaien van hanen en de repeti-

ties van de blaaskapel. 

Als de wethouder toch wat voor deze klagers wil 

doen, krijgt hij een geweldige dreun tegen zijn hoofd 

en raakt volledig in de war. Hij denkt weer dat hij 

postbode is en haalt alles door elkaar. In het stuk 

komt ook een knotsgekke professor voor en een 

dame die op zoek is naar een echtgenoot. Gemeen-

tebode Siep, volgens secretaresse Marion, ’n echte 

smiesterd, maakt met zijn onwijze praatjes en leu-

gens iedereen over stuur.  

Tien hele mooie rollen in ’n geweldig stuk! 

 

De uitvoeringen zijn op 

 zaterdag 14 maart, middag en avond 

 zaterdag 21 maart. avond 

Bij grote belangstelling plannen wij een extra 

uitvoering op vrijdag 20 maart. 

 

Kaarten zijn: 

€7,50 (incl. een kopje koffie/thee) 

€5,-    voor basisschoolkids 

 

 

Kaarten zijn te bestellen via 

toneelmiddentwente@gmail.com 

of bel: 074-3764321. 


