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Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:
Naafs Schilderwerken
naafsschilderwerken@gmail.com
Telefoon 06 21 47 65 90
Morsink Transport, Grondwerk en Sloopwerk
Telefoon 06 22 94 29 79
www.morsinkambtdelden.nl

Esbrook
Schoolstraat 3a
7495 TC Ambt Delden
tel: 074 376 1838
esbrooknieuws@outlook.com
www.esbrook.org
www.facebook.com/EsbrookNL

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
HG Rikkert VOF
Grondwerken en rondhouthandel
Telefoon 06 53167260
Jokey
B.vangroningen@jokey.com
www.jokey.com
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Van de redactie

Karin Laarhuis

Zomer 2020

We leven nu in een rare tijd. Activiteiten zijn nog even niet mogelijk, en

tel: 06-22530600

Lantink Service
De vloerpompspecialist
www.lantinkservice.nl
De Palinghoeve
Rijssenseweg 16 – Ambt Delden
Telefoon (074) 376 17 11

Reserveren Esbrook

Stukje aanleveren?
Stukjes t.b.v. de volgende nieuwsbrief kunnen

Dronexpert
Suetersweg 6a - Bentelo
www.dronexpert.nl
Techmag
Textielstraat 4 - Haaksbergen
www.techmaghaaksbergen.nl
Staalbouw Twente BV
De Berken 18 - Delden
www.staalbouwtwente.nl
Eyes-Inc Productions
Videoproducties op maat
eyesincproductions@gmail.com
Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink
‘t Kip 23 - 7491 - Delden
Telefoon 06 20 40 36 35

AGENDA
1e zaterdag
v.d. maand

buurtvereniging bent. Maar toch nog een nieuwsbrief met een aantal zaken die we met jullie willen delen, onder anderen over hoe we om gaan

Oud papier

worden aangeleverd bij: esbrooknieuws@outlook.com

Thuiskapster Nicole Naafs
Telefoon 06-29172301
Totaallift BV
www.totaallift.nl
Telefoon 085 006 0454

we moeten afstand van elkaar houden. En dat is wel lastig als je een

met de corona-regels, wanneer we weer open gaan, en de sluiting van
de OBS Deldenerbroek.

Vanoet de loch.

Mail

In dit katern deze keer de familie Van Groningen-Lantink. Hier wonen Bart en Hanneke met hun kinderen

Geef je e-mailadres door!

Shopie en Maurits. Maurits en Sohpie hebben maar geluk, want niet alleen wonen zij hier met hun ouders

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 bericht en geef aan welk mailadres vervalt.

Regelmatig terugkerende activiteiten
Activiteit

Wanneer

Contactpersoon

Kaarten

Maandag in de oneven weken

Gerrit Wolfs
Tel. 074 376 39 96

Ouderenmiddag

Woensdag (1e van de maand)
14.30 uur tot 17.00 uur

Gerda Wassink
Tel. 074 376 37 09

maar ook met opa en oma van Groningen en met opa en oma Lantink! En dat ook nog in het mooie buitengebied van Deldenerbroek, vlak bij het kanaal.
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Voorwoord

Het Esbrook mag weer open maar...

Beste buurtbewoners,

Vrijdag 29 mei jl. is een noodverordening van de veiligheidsregio Twente opgesteld met betrekking tot aanpassing
van de Corona-maatregelen. Na veelvuldig contact met de gemeente en overleg met het Platform Buurtschappen
Hof van Twente, blijkt dat het nog steeds niet 100% helder is wat wel en niet mag op alle onderdelen van onze activiteiten in het Esbrook.
Inmiddels zijn de landelijke regels per 1 juli weer versoepeld, maar tot op heden is er nog geen update geweest van
de noodverordening van de veiligheidsregio Twente.

Wat moet je zeggen als voorzitter van een activiteiten vereniging in een tijd dat zo goed als geen enkele activiteit
door kan gaan en het ernaar uitziet dat we de komende maanden nog wel met de nodige beperkingen te maken zullen hebben. Zie daar voor ook ons artikel over wat kan/niet kan.
Laat mij om te beginnen mijn dankbaarheid uitspreken voor het feit dat onze buurtschappen slechts op zeer beperkte schaal te maken gehad hebben met de medische kant van deze crisis, zonder afbreuk te willen doen aan het leed
dat zijn die er mee te maken (gehad) hebben doorstaan. De economische gevolgen zijn nog niet bekend of volledig
duidelijk, maar onze buurtschappen staan bekend om hun veerkracht en creativiteit uit elke situatie iets moois te
maken, laten we met zijn allen proberen om dat ook deze keer te doen. Blijf op elkaar letten en gebruik je gezond
verstand, dit geld voor jong en oud.
Velen hebben het al gehoord, maar het is nu definitief, ook Deldenerbroek gaat, na Markvelde haar school verliezen,
ondanks tomeloze inzet van ouders en buurt is het niet gelukt de directie en het bestuur op andere gedachten te
brengen. Dit is uiterst zuur, maar biedt ook nieuwe kansen, ik wil dan ook iedereen vragen ideeën voor de ruimtes
die vrijkomen (hoe gek ze ook mogen lijken) kenbaar te maken, bel me gerust (06-20421082), zodat we ze kunnen
meenemen in de plannen voor de toekomst. Want zoals iemand mij ooit eens zei, er is een reden dat je voorruit
veel groter is dan je achteruitkijk spiegel. Ook zonder school, met COVID-19 en een anderhalve-metersamenleving; moeten we vooruit, laat onze mooi buurtschappen en onze gezellige vereniging positief bijdragen aan
een leefbare omgeving voor iedereen.
Kijk binnenkort ook eens op onze nieuwe site www.esbrook.org en volg ons op facebook, daar zullen we jullie op
de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
Namens het bestuur,
Bart van Groningen

Einde aan een tijdperk
We vinden het spijtig u te laten weten dat er een einde komt aan het voorbestaan van onze basisschool OBS Deldenerbroek. Wellicht had u het al gelezen in de krant, echter op dat moment was het bestuur van de stichting OPO
iets te voortvarend. De juiste procedures bleken niet te zijn gevolgd en het verdiende niet de schoonheidsprijs zoals
het bestuur van de OPO heeft opgetreden.
Er is met man en macht geprobeerd een
sluiting af te wenden, maar uiteindelijk mag
dit niet ten koste gaan van onze kinderen en
is besloten in te stemmen met een sluiting
per 1 augustus 2020.
Het is een enorme aderlating voor onze
buurtschap, maar we moeten vooruitkijken
en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.

Wel is duidelijk dat per 1 juni de buurtgebouwen weer open mochten.
Daarom heeft het Esbrookbestuur, na beraad en overleg met betrokken instellingen, besloten om tot en met de
zomervakantie nog geen activiteiten te organiseren. Als we na de vakantie weer open gaan zullen we in eerste instantie de richtlijnen van 29 mei blijven volgen en de onderstaande voorwaarden hanteren:
• In het Esbrook mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
• Deze mensen houden allemaal minimaal 1,50 meter afstand tot elkaar.
• Iedereen moet een zitplaats (aan een tafel) hebben.
• Er moet vooraf bekend zijn wie er bij de betreffende activiteit aanwezig zullen zijn.
• Bij binnenkomst moet aan iedere deelnemer gevraagd worden naar zijn/haar gezondheid (verkouden, koorts,
etc.).
• Mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis!!
• Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig. Het kan verstandig
zijn om voorlopig nog thuis te blijven.
Daarnaast heeft het bestuur een aantal extra huisregels opgesteld:
• Bij binnenkomst in het Esbrook gaat u eerst uw handen wassen.
• De leider/leidster van de betreffende groep is als eerste aanwezig en vraag persoonlijk aan iedere deelnemer/
ster of deze verkoudheidsklachten en/of koorts heeft.
• De leider/leidster van de betreffende groep heeft vooraf thuis een lijst opgesteld met namen van de mensen
die bij de activiteit aanwezig zullen zijn.
• Na afloop van de activiteit moeten alle gebruikte stoelen en tafels worden schoongemaakt.
• Dit geldt ook voor de deurklinken, de keuken en de toiletten.
• De leider/leidster van de groep is verantwoordelijk voor het goed schoonmaken.
• Iedere bezoeker van het Esbrook heeft een eigen verantwoordelijkheid!
Wanneer er aanpassingen van de bovenstaande regels en richtlijnen zijn, zullen we je daarover zo snel mogelijk op
de hoogte houden.
Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor de ander!
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
Bart van Groningen 06-20421082
of met Karin Laarhuis 06-22530600.

Het schoolgebouw komt leeg te staan en de
gemeente Hof van Twente heeft aan het
bestuur gevraagd mee te denken aan een
nieuwe invulling. We zijn hierbij natuurlijk
afhankelijk van jullie input. Dus, heeft u een
goed idee over een nieuwe bestemming, we
horen het graag!

Oud papier

Neem hiervoor contact op met
Bart van Groningen (06-20421082)

Iedere eerste zaterdag van de maand.

Het verzamelen van oud papier gaat
gewoon door bij het Esbrook.
De stichting ouders en vrienden van
OSB Deldenerbroek heeft dit overgedragen aan het Esbrook.
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Ouderen in Brook en Es verrast met een bloemetje

Afgelopen vrijdag 3 juli was de laatste werkdag voor Annie Heuten voor het Esbrook. Na 32 jaar stopt ze
als onze vaste schoonmaakster. Dit konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan! Onder het genot
van heerlijk gebak en een drankje hebben we
Annie in het zonnetje gezet en nog even herinneringen op gehaald van de afgelopen jaren.
Samen met de schoonmaakgroep hebben we
Annie op ludieke wijze het Esbrook uitgeveegd.
Gelukkig hebben we een opvolgster gevonden voor Annie, Marouk Oosterholt gaat het
schoonmaken (natuurlijk met behulp van de
schoonmaakgroep) op zich nemen.

Door de maatregelen die eerder werden getroffen is het voor ouderen een extra
moeilijke tijd. Een goede reden om hen een hart onder de riem te steken. Op Hemelvaartsdag zijn de bestuursleden van het Esbrook langs oudere mensen geweest
om ze te verassen met een bloemetje.
De reacties waren hartverwarmend. Iedereen
was blij met de kleine gift en wilden er graag even
een praatje aan vastknopen. Daar werd dan ook
even tijd voor gemaakt, om even te horen hoe
het gaat. We kunnen concluderen dat het een
geslaagde actie was.

De laatste schooldag OBS Deldenerbroek
2 Juli was het dan zover, de allerlaatste lesdag van OBS Deldenerbroek. Zoals elke laatste ochtend werd
ook deze ochtend ingevuld door groep 8. Ze begonnen met een speurtocht door de buurt. Onderweg
waren allerlei spelletjes. Eenmaal weer op school hebben
de kinderen met z’n allen lekker naar een film gekeken.
’s Middags waren alle kinderen vrij.
Om 18.00 uur stonden de leraren en ouders de kinderen
op te wachten voor een gezellige avond. Op het voetbalveldje was een grote tent opgezet en er stond ook een
groot piratenspringkussen.
Samen werd er een gezellige avond van gemaakt onder het
genot van een drankje en een heerlijke BBQ, geregeld door
oud-leerlingen Het Rheins.

Annie bedankt,

en Marouk succes!!

Namens de ouders en de (oud)leerlingen heeft Bert Morsink een mooi
woordje gedaan (en had de jongste leerling ook nog even bij zich
staan).
De leerkrachten sloten de avond af en hadden voor hun eigen leerlingen een presentje voor aan hun eigen goastok.

Laatste overblijf picknick

Ondanks alles hebben we er helaas geen groot afscheid van kunnen maken, maar wel een die ons
altijd bij zal blijven…

