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In 2010 heeft het bestuur zich onder andere bezig gehouden met het opstellen van een 
nieuwe toekomstvisie. Deze visie is vastgelegd in een notitie die u kunt vinden op de 
website: www.esbeek.eu . Dit stuk borduurt voort op het plan : Esbeek 2030, dat een aantal 
jaren terug is geschreven. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten uit de 
toekomstvisie. 
 
Visie 
De Coöperatie Esbeek stelt zich ten doel om de leefbaarheid van het dorp, nu en in de 
toekomst, te behouden en te versterken. Zij hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: 
      -     We zijn verantwoordelijk voor elkaar. 

- We pakken de problemen zelf aan en nemen de regie in eigen hand. 
- We werken voor het verbeteren van de leefbaarheid intensief samen met partners 

zoals: gemeente Hilvarenbeek, provincie Noord Brabant, woonstichting De 
Leystromen, scholenstichting “De Oude Vrijheid” enz.. 

- We handelen zonder politieke kleur.  
- We houden rekening met het verder teruglopen van de financiële middelen vanuit 

gemeente en provincie. 
- We bereiken dat we trots zijn op ons dorp. 

 
Speerpunten 
Om haar doel te bereiken heeft het bestuur van Coöperatie Esbeek een ambitieus plan 
opgezet met de volgende speerpunten, voor de korte en middellange termijn (t/m 2015):  
1. Ervoor zorgen dat starters in Esbeek kunnen blijven wonen. 
2. Ervoor zorgen dat Esbeek ook voor ouderen een leefbaar dorp is, door aandacht te 

besteden aan ontmoeting, wonen en zorg. 
3. Realiseren van een gecombineerde voorziening voor sport, school, peuterspeelzaal 

en kinderopvang. 
4. Zorgen voor een zorgvuldige en weldoordachte invulling van de (potentiële) 

bouwlocaties in en grenzend aan het dorp. 
5.         Ervoor zorgen dat nieuwe bedrijvigheid mogelijk wordt in de vrijkomende agrarische 

gebouwen. 
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Doelstelling en Werkwijze   
- De doelstelling van de coöperatie is dat Esbeek een gezellig actief dorp blijft met goede 

voorzieningen voor jong en oud. 
- De coöperatie heeft een deel van de taak van Esbeeks Belang overgenomen. Esbeeks 

Belang zal zich als Werkgroep Buurtbelang Esbeek toeleggen op het vertegenwoordigen 
van de buurtschappen.  

- De coöperatie stemt haar activiteiten nauw af met alle verenigingen en instellingen 
binnen Esbeek.  

- Inwoners van Esbeek of personen met een aantoonbare band met Esbeek kunnen lid 
worden van de coöperatie en hebben daarmee stemrecht. Minderjarige inwoners kunnen 
ook lid worden met instemming van een van de ouders. Minderjarigen onder de zestien 
jaar hebben geen stemrecht. In eerste instantie wordt er geen contributie geheven, tenzij 
de algemene vergadering (ALV) anders beslist.  

- Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen buitengewoon lid worden. Zij hebben geen 
stemrecht. 

- Leden en buitengewone leden dragen geen aansprakelijkheid binnen de coöperatie. 
- Het bestuur wordt gekozen door de leden in de ALV en legt hier ook verantwoording aan 

af. De ALV is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. 
- Voor het aangaan van belangrijke overeenkomsten heeft het bestuur van de coöperatie 

de toestemming nodig van de ALV. 
- De leden van de coöperatie kunnen aandelen (certificaten) Schuttershof kopen. De 

waarde van de certificaten bedraagt 200, 500, 1000, 2000 of 5000 euro. Voor aandelen 
van 1000 euro en meer wordt een jaarlijkse rente van 3% betaald. De certificaten hebben 
het karakter van risicodragend kapitaal van de coöperatie. Meerdere certificaten 
vergroten niet het stemrecht. Ieder lid heeft één stem. 

 
Bestuursbeleid 
Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse organisatorische werkzaamheden. Daarnaast 
werkt zij aan zaken met een meer beleidsmatig karakter, vooral gericht op de lange termijn. 
Voor belangrijke initiatieven stelt zij in samenspraak met direct betrokkenen een werkgroep 
in. Met elke werkgroep worden afspraken gemaakt over haar taak en verantwoordelijkheden. 
Omdat beleid rond leefbaarheid vaak directe samenwerking vergt met de gemeente, stemt 
het bestuur de beleidspunten regelmatig af met B en W van de gemeente Hilvarenbeek. Ook 
vindt op dit punt overleg plaats met de belangenorganen van de andere kleine kernen van de 
gemeente Hilvarenbeek. 
 
 
Samenstelling bestuur 
Functie Naam Adres Telefoon E-mail adres Rooster van 

aftreden 

Voorzitter Piet Verhoeven Groenstraat 2 013-5169269 p.verhoeven@hasdb.nl 2011 

Bestuurslid Han Bolijn Prins Hendriklaan 1 013-5169207 hanbolijn@hotmail.com 2012 

Bestuurslid Teun van Egmond Dorpsstraat 6 013-5169533 tvegmond@planet.nl 2012 

Penningmeester Roel Hesselmans Westerwijk 13 013-5044323 Roelhesselmans@hetnet.nl 2013 

Bestuurslid Sjef Oerlemans Prins Hendriklaan 1a 013-5169322 mtsoerlemans@agroweb.nl 2014 

Secretariaat  

(niet bestuurslid) 

Marian Paenen De Klapstaarten 26 013-5169516 cooperatie@esbeek.eu - 
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Een evenwichtige leeftijdsopbouw van de inwoners is erg belangrijk voor de leefbaarheid van 
ons dorp. De gegevens van de leeftijdsopbouw van Esbeek worden door het bestuur van de 
coöperatie daarom jaarlijks opgevraagd en bekeken.  
In 2005 is een prognose gemaakt van de bevolkingsopbouw tot 2030 bij ongewijzigd beleid. 
Dit wil zeggen zonder nieuwe initiatieven van de inwoners van Esbeek of de gemeente 
Hilvarenbeek. Deze gegevens zijn in onderstaande grafiek weergegeven in de linker balkjes.  
Sinds 2005 zijn er in Esbeek verschillende initiatieven ontstaan die van invloed zijn geweest op de 
bevolkingsopbouw, zoals de bouw van 24 starterswoningen en meer aandacht voor de ouderen in het 
dorp. De rechter balkjes in onderstaande grafiek geven de bevolkingsopbouw weer per 1 januari 2011. 
Wanneer de prognose van 2005 wordt vergeleken met de huidige bevolkingsopbouw is te zien dat de 
groep 20 tot 35-jarigen en de groep 70+’ers nu aanzienlijk groter is dan voorspeld in 2005. De 
leeftijdsopbouw is daarmee evenwichtiger dan voorspeld in 2005. 
Om te zorgen dat de leeftijdsopbouw in Esbeek de komende jaren evenwichtiger wordt is het 
van belang dat zowel jongeren als ouderen de kans krijgen om in Esbeek te blijven wonen.   
    

 

 

 

 

 
Eind 2009 is vanuit de coöperatie het initiatief genomen om de behoefte voor een nieuw 
startersproject te peilen. Er bleek hier veel belangstelling voor te zijn onder jongeren uit 
Esbeek. Uit de belangstellenden is in het voorjaar van 2010 de Esbeekse Starters 
Vereniging ontstaan. Deze telt een 20-tal leden die graag als groep samen hun eigen 
starterwoningen willen ontwikkelen.  
De Esbeekse starters hebben zich vervolgens in april bij de gemeente gemeld met het 
verzoek om een bouwlocatie en een bijbehorend bestemmingsplan. Het gemeentebestuur 
heeft inmiddels aangegeven in 2011 een bestemmingsplan voor de starters te gaan 
ontwikkelen. Wanneer het maken van dit bestemmingsplan de gewenste voortgang vindt 
kunnen de starters in 2012 starten met bouwen.  

Leeftijdsopbouw  

Nieuw startersproject 
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Op 28 december 2010 vond de opening plaats van het Mooiste Coöperatieve Café 
Schuttershof. Daarmee werd het drieluik Schuttershof voltooid. 
In 2007 werd met 80 vrijwilligers de feestzaal verbouwd. In 2009 volgde de huiskamer en het 
museum,waar ook 80 vrijwilligers aan meehielpen. In het najaar van 2010 zetten 88 
vrijwilligers de kroon op het werk met de realisatie van het wonderschone bruine dorpscafé. 
De verbouwing startte op 15 oktober en werd gedurende twee maanden volgens de strakke 
planning van de bouwcommissie uitgevoerd. 
Vele media besteedden aandacht aan de opening van dit bijzondere café:van Hilverbode tot 
Trouw, Algemeen Dagblad en De Telegraaf en van Esbeek.eu tot Omroep Brabant Radio en 
TV. Hierin werd niet alleen de unieke samenwerking van de vele vrijwilligers geroemd maar 
ook de kwaliteit en stijl van de nieuwe inrichting. Vele malen is het verhaal verteld van Jos 
van de Wouw en Harrie Buylinckx die een half jaar lang geheel belangeloos hebben gewerkt 
aan een schitterende toog die nu het pronkstuk vormt van het nieuwe café. 
De sfeervolle opening werd verricht door burgemeester Ryan Palmen, die zelf als vrijwilliger 
de sfeer van de verbouwing had kunnen proeven.  
De verbouwing werd financieel mogelijk door de prijs van 50.000 euro die in 2009 werd 
binnen gehaald met het winnen van de Brabantse Dorpenderby. De enorme inzet van de 88 
vrijwilligers en bedrijven heeft uiteindelijk deze zeer ingrijpende verbouwing daadwerkelijk 
mogelijk gemaakt. 
Wij wensen Harm Soetens als ondernemer en gastheer in het nu ruim honderdjarige 
Schuttershof veel plezier en succes toe in dit unieke café met dit prachtige verhaal. 
 
 

 
 

Verbouwing café 
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Finale Brabantse Dorpen Derby 2010 
In het najaar van 2010 organiseerde de provincie opnieuw een Brabantse Dorpen Derby. 
Esbeek deed dit jaar niet mee aan de derby, na de overwinning in 2009. In deze tweede 
editie van de Dorpen Derby kwam er uit elk reconstructiegebied (elke regio) van Brabant één 
finalist.  
Na enig lobbywerk kon de finale van de Brabantse Dorpen Derby 2010 naar Esbeek gehaald 
worden. Deze vond plaats op zaterdag 11 december. Onder leiding van Gerrit van Gerven 
werd een commissie in het leven geroepen om dit evenement mee te organiseren. Geert Jan 
de Kok stelde hiervoor zijn pand beschikbaar, dat als echte tv studio werd ingericht. Tijdens 
de finale ontstond er een tekort aan publiek, waardoor vele Esbekenaren op het laatste 
moment werden opgetrommeld om als publiek te fungeren.  
De finale in Esbeek werd een unieke kans om Esbeek nog eens goed op de kaart te zetten 
in Brabant. Uiteindelijk werd Wilbertoord met hun project ‘de evenementenwagen’ de 
winnaar van de Brabantse Dorpen Derby 2010.    
 
Communicatiemiddelen 
De coöperatie Esbeek heeft verschillende communicatiemiddelen ter beschikking om haar 
leden te informeren over haar plannen en activiteiten. De website www.esbeek.eu wordt met 
ruim 250 unieke bezoekers per dag zeer goed bezocht. De website wordt niet alleen door de 
coöperatie gebruikt,  maar ook vele verenigingen gebruiken de site om hun nieuws te 
verspreiden. Naast de berichtgeving op de website gebruikt de coöperatie ook het 
Kleppermenneke voor het verspreiden van het coöperatie nieuws. Speciale uitnodigingen en 
aankondigingen worden huis aan huis verspreid. Elk jaar wordt door coöperatie Esbeek een 
jaarverslag uitgegeven waarin zij laat zien waar zij het afgelopen jaar aan heeft gewerkt en 
welke resultaten er zijn behaald. Voor specifieke plannen voor bijvoorbeeld woningbouw en 
zorg worden bijeenkomsten georganiseerd om belangstellenden te informeren en te zien 
welke behoeftes zij hebben.     
 

Communicatie en PR 
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Op Eerste Paasdag 2010 werd een oude Esbeekse traditie in ere hersteld. Op initiatief van 
de Coöperatie en de Werkgroep Heemkunde werd na jaren van afwezigheid opnieuw een 
Paasvuur ontstoken op landgoed de Utrecht. Vuurmeester Jan van Dal had de eer om het 
vuur te mogen ontsteken. Zoals in het verleden werd het een ontmoeting tussen de inwoners  
van Landgoed de Utrecht en de inwoners van het dorp.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In deze werkgroep hadden in 2010 zitting Teun van Egmond en Egbert Stellinga. 
In 2009 is een proces in gang gezet naar betere leefomstandigheden voor de ouderen van 
Esbeek. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en in 2010 gecontinueerd met Thebe die met haar 
wijkgerichte aanpak de thuishulp in Esbeek beter op de wensen en behoeften van ouderen 
heeft afgestemd. Blijkens de positieve reacties verloopt dit naar tevredenheid. 
In vervolg op de bezoeken die met ouderen zijn gebracht aan de dorpen Elsendorp en 
Genderen is in 2010 verder gewerkt aan de opzet, met als voorbeeld Elsendorp, van een 
project ‘De Dorpsmakelaar’. In eerste instantie zijn ideeën voor een dergelijk project verder 
uitgewerkt met de initiatiefgroep (Thebe, Stromenland, Amarant en de gemeente 
Hilvarenbeek). Hiertoe is vanuit de gemeente ondersteuning verleend. Door de drukte die 
ontstond, binnen de gemeente, met het nieuwe Multicultureel centrum, is de ondersteuning 
van het project gestagneerd, hetgeen ertoe heeft geleid dat we het project, in eigen beheer, 
verder vorm hebben gegeven. Het resultaat is de weergave van het project beschreven in 
een notitie getiteld ‘op weg naar een toekomstbestendig Esbeek ’.  
Deze notitie is eind 2010 besproken in de initiatiefgroep op grond waarvan de initiatiefgroep 
zijn waardering heeft uitgesproken voor de wijze waarop de coöperatie het project heeft 
voortgezet en het besluit heeft genomen de initiatiefgroep op te heffen. Eind 2010 is het 
projectplan formeel aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden en wacht 
nu nog op verdere voortzetting. De inzet is, dat de coöperatie voor de toekomst een  
zorgconcept wil ontwikkelen waardoor ouderen zo lang mogelijk, ook als er begeleiding, 
ondersteuning of zorg nodig is, in Esbeek kunnen blijven wonen. Om goed in kaart te 
brengen wat de behoeften en wensen zijn van ouderen is er in 2010 een enquête voorbereid 
die in de loop van 2011 zal worden afgenomen.  

Werkgroep wonen, zorg en welzijn 

Paasvuur  
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Verslag vanuit de werkgroep senioren: 
De werkgroep senioren omvat vijf personen. 
Piet Smolders, Cees Smolders, Lambert Verhoeven, Egbert Stellinga en Chris Way. 
Frans van Avendonk heeft halverwege het jaar 2010 te kennen gegeven om, vanwege 
persoonlijke redenen, afscheid te nemen van de werkgroep. 
 
In januari was er geen feestelijke opening van het jaar omdat we het jaar 2009 feestelijk 
afgesloten hadden.Er is een gymgroep voor 55 en 70 plussers gestart in mei. 
De groep 70 plussers maakt daarvoor gebruik van een van de ruimtes van Schuttershof en 
drinkt na afloop koffie in de huiskamer. De 55 plussers gymmen in de sportzaal. 
Elke maandagmiddag is er een inloopmiddag (uitgezonderd de feestdagen) waarbij een 
gastheer/vrouw aanwezig is. Op deze middag wordt er gepraat, gejokerd, gerikt, gebiljart, 
gepuzzeld en wordt er koersbal gespeeld. Het aantal deelnemers op deze middag is altijd zo 
rond de veertig personen. 
De liederentafel op de eerste maandagavond van de maand wordt doorgaans enthousiast 
bezocht. Het aantal deelnemers varieert tussen de 20 en 25 zangers. 
Van de boekenkast in de huiskamer wordt dankbaar gebruik gemaakt. Er blijkt een 
regelmatige aanvoer van nieuwe boeken te zijn. De boeken worden voorzien van een sticker 
van de huiskamer en worden, na lezing, doorgaans weer netjes teruggezet. Frans van 
Avendonk heeft te kennen gegeven het onderhoud van de boekenkast te blijven verzorgen. 
De koffieochtend op de donderdagmorgen wordt goed bezocht. 
Er was voor de deelnemers van de huiskamer op 25 mei een Aspergetocht (met de bus naar 
Horst-Melderslo) en op 7 oktober was er een Lichtjestocht (met de bus naar Eindhoven). 
De activiteiten uit de werkgroep zorg worden regelmatig in de werkgroep ouderen 
teruggekoppeld. Egbert Stellinga functioneert ook in de werkgroep Zorg. Daarnaast heeft hij 
de leiding over een werkgroep Enquête. 
Het jaar 2010 kon voor de deelnemers van de huiskamer niet feestelijk afgesloten worden 
omdat Schuttershof verbouwd werd. 
 
Chris Way, voorzitter werkgroep senioren. 
 
 
 
  

 

 

 

In het vorig jaarverslag is reeds gerapporteerd over de plannen om voorzieningen t.b.v. 
school, peuterspeelzaal, kinderopvang en sport te combineren in een nieuwe accommodatie 
op Den Hondsbosch. 
De conclusie was vorig jaar dat van de gemeente op de korte of middellange termijn geen 
investering verwacht kan worden in de bouw van deze accommodatie. De komst van het 
nieuwe college van B en W heeft hierin geen verandering gebracht. 
De voorzitter van stichting “De Oude Vrijheid”, waaronder basisschool De Wingerd valt, 
ondersteunt ons plan echter van harte, om binnen een termijn van vijf jaar tot realisatie van 
ons plan te komen. Op zijn advies zal met de nieuwe woningstichting De Leystromen overleg 
gaan plaats vinden om duidelijkheid te krijgen of de woningstichting in de bouw van deze 
accommodatie wil investeren. 

Werkgroep senioren 

School en sport accommodatie 
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