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Resultaat bezoek buurtbewoners 11-2018 
De doelstelling van de gemeente Hof van Twente is: 2035 = energie neutraal.  
In 2017 is de werkgroep energiek Elsenerbroek gestart met verschillende activiteiten rondom 
duurzaamheid en energie. Het eerste seizoen waren de activiteiten gericht op informatie en 
kennisoverdracht. Met ondersteuning van de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente zijn 
buurtbewoners aan de slag gegaan. In het tweede seizoen hebben de werkgroepleden alle bewoners van 
Elsenerbroek thuis bezocht en geïnventariseerd of de verstrekte informatie aansluit aan de behoeften 
onder de buurtbewoners. Tevens is nagegaan welke nieuwe ideeën er leven en welke vragen er nog 
bestaan op het gebied van duurzaamheid en energie.  
 
De meeste buurtbewoners hebben aangegeven dat de nieuwsbrief en informatie waardevol is. De 
nieuwsbrief bevat leerzame en nuttige informatie die aansluit bij de behoefte. De mogelijkheid tot 
inzetten van een wooncoach via duurzaam thuis Twente is frequent gebruikt. Het is nog steeds 
mogelijk om hiervan gebruik te maken.  
Veel bewoners wachten een natuurlijk moment af om een volgende stap te zetten in het verduurzamen 
van de woning. Buurtbewoners op leeftijd of met verhuisplannen beperken de activiteiten tot zaken die 
direct resultaat opleveren zoals over gaan op LED-verlichting en vervanging van oude diepvries en 
koelkast. Er is belangstelling voor zonnepanelen en een kleine windmolen.  
Ook ontstaan plannen om volledig los van gas te kunnen. Het nog niet kunnen opslaan van opgewekte 
energie wordt als knelpunt benoemd. Er bestaan vragen over zonnedaken in relatie tot asbestdaken. Er 
is belangstelling voor excursies naar projecten m.b.t. duurzaamheid. Met name het gebruik en 
informatie over verschillende soorten warmte pompen wordt genoemd. Er is behoefte aan informatie 
over vergelijkbare voorbeelden voor het verduurzamen van een (oudere) bestaande woning of 
boerderij. 
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Warmtepompen-tour  
Hof van Twente 
 
Samen met Hofkracht en de werkgroep Energiek Elsenerbroek organiseren op  
zaterdag 6 april a.s. een Warmtepompen-tour in Hof van Twente. 
 
Van 10.30 uur tot 11.30 uur is er eerst uitleg over de werking van de warmtepomp uur in ’t Brookhoes. 
Graag vooraf aanmelden voor deelname aan deze ochtendbijeenkomst.  
Aanmelden kan per e-mail via info@hofkracht.nl of telefonisch via (06) 41 00 88 24. 
 
Vervolgens zijn er een aantal woningeigenaren die bereid zijn om van 12.30 uur tot 16.00 uur hun huis 
open te stellen voor mensen die meer willen weten over de warmtepomp.  
Er doen diverse huizen mee (nieuwbouw en bestaande bouw) met verschillende soorten warmtepompen.  
 
Voor het middagdeel hoef je vooraf niet aan te melden.  
Op de site van Hofkracht (www.hofkracht.nl) komen de adressen te staan die hun huis open stellen en 
waar u vragen kunt stellen aan de bewoners over hun ervaring met hun specifieke warmtepomp. 
 
 

Bestuurswisseling 

Vorig jaar heeft Ineke Hietbrink afscheid genomen als bestuurslid van onze stichting.  
Agnes Maas  is bereidt om toe te treden tot het bestuur. 

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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Bezoek verbouwde boerderij 
van Jos Zwakenberg 

Samen met Hofkracht (inwonersplatform over duurzaamheid Hof van Twente) organiseren wij op 
vrijdagmiddag 22 maart a.s. een excursie naar Jos Zwakenberg aan de Worsinkweg 6 te Markelo. 
 
Jos Zwakenberg heeft in 2016 een boerderij gekocht aan de Worsinkweg 6 in Markelo en heeft dit 
gemeentelijk monument vervolgens verbouwd om het leefbaar, toekomstbestendig en aardgas-loos te 
bewonen. Hij en zijn gezin wonen er nu ongeveer een jaar.  
Jos heeft nu een jaar ervaring en wil deze graag met ons delen. 
 
Voor meer info en opgave bij Hendrik Boswinkel email: boswinkelh@gmail.com of 06-45107971. 
 
 

 
 
 
 
Schoonmaakdag ook in Elsenerbroek 
Evenals voorgaande jaren organiseren ook dit jaar weer, samen met de Activiteiten Stichting, een 
schoonmaakdag in Elsenerbroek. 
Op zaterdagmorgen 23 maart gaan we weer de buurt in om de alle rommel, die de mensen achterlaten 
langs de openbare weg, op te ruimen.  
 

 
We beginnen om 09.00 uur in het ’t Brookhoes met koffie.  
Na de opruimactie sluiten we de ochtend af met soep en broodjes in ’t Brookhoes. 
Voor de benodigde materialen en gereedschap wordt gezorgd, bovendien zijn er voor de kinderen die 
meehelpen (onder begeleiding) hesjes en handschoenen beschikbaar die je mag houden.  
Na afloop krijg je een heus diploma en natuurlijk iets lekkers. Jong geleerd…… 
 
Aanmelden voor het opruimen en info bij Gerrit Sprokkereef, telefoon (06) 27 25 84 43. 
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Duurzaamheidsprijs 2018-2019 

De terugkoppeling met de buurtbewoners heeft de werkgroep, namens de 
Stichting Perspectief Elsenerbroek op het idee gebracht voor de inzending 
van de duurzaamheidsprijs 2018-2019.  
Het idee is om een boekje te produceren voor en door de inwoners uit de 
Hof van Twente met voorbeelden uit de directe omgeving, waarbij 
praktische maatregelen m.b.t. energiereductie als inspiratie voor 
medebewoners uit de Hof kunnen dienen.  
Herkenbaar, praktisch en realistisch.  
 
Er wordt voor de beste ideeën door een jury een prijs toegekend en er bestaat een publieksprijs. 
Natuurlijk willen we beiden in de wacht slepen om dit initiatief verder te helpen.  
U kunt mee stemmen op de publieksprijs en uw stem uitbrengen door vanaf 1 maart te stemmen 
via www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs. Op zondag 10 maart is de finale en worden de 
winnaars bekend gemaakt. Stem dus vóór zondag 10 maart!! 
 
De werkgroep rekent op al uw stemmen en hoopt dit idee verder te kunnen uitwerken en daarmee in de 
genoemde behoefte te kunnen voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Brinkhuis, Jan Steijsiger, Gerrit Sprokkereef, Truida Wissink, Hendrik Boswinkel, Hennie ter Balkt 
en Agnes Maas. Marianne Hutten (ondersteuning vanuit gemeente Hof van Twente) hoort ook bij de 
werkgroep, maar staat niet op de foto. 
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