In dit nummer:
 Afscheid Frans Nije Bijvank
 Open Dag Fam. Hegeman
 Excursie Energy Building





Inventarisatie uitwerking ideeën
Bezoek uitgevoerde projecten
Voorlichting Warmtepompen

Na een, volgens de werkgroep Energiek Elsenerbroek,
succesvolle start afgelopen seizoen heeft de werkgroep
weer plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen 2018-2019.

Open dag
Wij beginnen met u te wijzen op de Open dag bij de fam. Hegeman aan de Plasdijk 14 te Markelo op
10 oktober. Op dit melkveebedrijf zijn verschillende maatregelen genomen om energie op te wekken.
Verder is die dag een nieuw model windmolen aanwezig met een hoogte van maximaal 15 meter. U
bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, vragen te stellen en ideeën op te doen. De deur
staat voor u open tussen 10.00 – 16.00 uur.

Excursie Energy Building
Om nog meer ideeën op te doen organiseren we een excursie naar het bedrijf Energy Building in
Rijssen. Dit bedrijf ontwikkelt en voert vele dingen uit op gebied van energiebesparing, opslag en
opwekking, zoals coating op muren, infrarood vloerverwarming, zonnepanelen, zonneboilers, circulaire
douche en windmolens. De excursie vindt plaats op maandag 15 oktober om 19.30 uur op het adres
Spoelerstraat 18a te Rijssen. Opgave is nodig i.v.m. organisatie. Graag opgeven uiterlijk donderdag 11
oktober bij Gerrit Sprokkereef per telefoon, mail of WhatsApp. Email: gsprokkereef@hotmail.com
Tel: 0627258443 Bij grote belangstelling wordt nog een tweede avond georganiseerd.

Inventarisatie uitwerking ideeën
In de eerste helft van november willen de werkgroepleden bij alle buurtbewoners aan de deur
langskomen. We willen inventariseren of onze buurtgenoten succesvolle ideeën hebben uitgewerkt, of
welke maatregelen tot nu toe minder succesvol waren. Ook daar kunnen we allemaal van leren.
Welke zaken staan nog op het te-doen-lijstje en waarover zijn nog vragen of is hulp bij nodig.
Samen kunnen we dan kijken of we iets hiervan als buurt kunnen oppakken.
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Bezoek uitgevoerde projecten
Half december willen we bestaande projecten gaan bekijken waar reeds maatregelen zijn uitgevoerd.
Veel huizen en boerderijen zijn al jaren oud. Hierbij is het ingewikkelder om isolerende en
energiebesparende maatregelen door te voeren.
We gaan een aantal van deze voorbeelden bezoeken en hopen daarbij inspiratie op te doen.

Voorlichting Warmtepompen
In het begin van 2019 willen we een avond organiseren waarbij uitleg en voorlichting over
warmtepompen wordt gegeven.

Gezocht nieuwe ideeën voor een leefbaar en levendig buiten gebied.
Dit was het thema voor het afscheid van Frans Nije Bijvank op 6 september in het ’t KASPEL (Kerspel
Goor). Na een loopbaan van 17 jaar bij de Gemeente Hof van Twente, heeft Frans nu de leeftijd bereikt
om het wat rustiger aan te doen, en de tijd te nemen voor hobby’s, o.a. wandelen in de bergen.
Frans wilde geen lange verhalen op zijn afscheid, het moest over de inhoud van het thema gaan.
Als Stichting Perspectief Elsenerbroek hadden wij toch een uitzondering daarin.
Wij vonden dat we dat niet ongemerkt voorbij konden laten gaan, na 15 jaar samen gewerkt te hebben
voor Elsenerbroek.
En met de volgende woorden en cadeau’s hebben we Frans toch in het zonnetje gezet;
Frans, een lang verhaal mag niet, maar kort kan eigenlijk niet, want 15 jaar gebiedsontwikkeling
Elsenerbroek is best een lange tijd. In 2003 begonnen in het kader van de reconstructiewet. Daardoor
zou er veel veranderen en dat kwam voor sommigen bedreigend over, voor de leefbaarheid in het
algemeen.
Een groepje enthousiastelingen dacht, er moeten ook kansen zijn voor het gebied. Met de gemeente in
gesprek gegaan en ze waren zeer positief, ook omdat het uit het gebied zelf kwam. Na enige uitleg van
onze plannen, werd jij onze projectleider. Dat hebben we geweten, dat het zo breed en omvattend werd
hadden wij van te voren ook niet bedacht. Maar A gezegd en dus ook B zeggen.
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Er volgenden informatieavonden om de inwoners erbij te betrekken, en om te weten te komen wat er
zoal leefde. Door middel van een enquête werd duidelijk welke wensen er waren, en tevens draagvlak
te creëren.
De ontelbare vergaderingen van de Stichting en de vele informatieavonden en besprekingen met
meerdere organisaties, waren soms ook zeer intensief.
Jij wist precies welke mensen er nodig waren om er verder mee te kunnen voor ons als bestuur en de
individuele projecten van de inwoners.
Soms op de bestuursvergadering gaf jij je visie, en dan keken we elkaar aan en dachten “Frans, wat
draaf je door”, “ luchtkasten” en dan even dimmen. Maar de lucht is vervlogen en aan de kastelen
werd verder gebouwd in de vorm van vele projecten.
Mede door jouw grote inzet, jouw kennis en doorzettingsvermogen is er veel gerealiseerd, niet alles wat
we graag wilden, maar we mogen trots zijn op wat er allemaal wel is gerealiseerd, en dat komt zeker
de leefbaarheid ten goede. Wat ook zeer kenmerkend was, de aantekeningen op de vergadering van je,
een paar grote krabbels, en dat was het, maar het kwam goed.
Frans, wat is een passend cadeau voor je, als dank voor de goede samenwerking met de bestuursleden,
je grote inzet voor Elsenerbroek? In de wandelgangen hoorden we, in Elsenerbroek krijg je wel een
standbeeld, dat is het niet geworden.
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We hebben een boek voor je gemaakt, met een impressie van wat er door de jaren heen
gerealiseerd is, met foto’s en persoonlijk woorden.
Een stuk wandelpad hebben we naar jouw vernoemd; “FRANS NIJE BIJVANK PAD”.
Een goastok voor ondersteuning van je lange wandelingen.

Wij hopen dat je met veel plezier terugkijkt op je vele werk in Elsenerbroek.
Frans, heel hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking, en we hopen je nog vaak te ontmoeten in
Elsenerbroek.
Frans was zichtbaar toch ontroerd.
Het is een leuk boek geworden voor Frans, wat voor hem de herinneringen van Elsenerbroek zullen zijn.
Allen heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage, en Wilma Brinkhuis bedankt voor het samenstellen.
Was getekend, Truida Wissink.

Website Elsenerbroek
Voor u ligt de papieren versie van de nieuwsbrief.
Deze versturen we als we denken dat we voldoende nieuws te melden hebben.
Om u beter op de hoogte te houden van zaken waar wij als Stichting Perspectief Elsenerbroek mee bezig
zijn, zijn wij van plan meer actuele zaken te melden via de website: www.elsenerboek.nl
Daar vindt u ook verdere informatie van de buurtvereniging.
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