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In 2013 was onze coöperatie weer op meerdere vlakken actief.  Aan alle vijf, reeds eerder geformuleerde, 
speerpunten werd gestaag doorgewerkt: zorg en welzijn, bouw voor jongeren, centrale ontmoeting in 
Schuttershof, Samenwijs Accommodatie/herbestemming kerk en glasvezel. 
  
Gelukkig is het zover dat de jongeren in het voorjaar van 2014 konden beginnen met de bouw van hun 
woningen. Geweldig voor deze groep en ook heel belangrijk voor de toekomst van Esbeek. 
In 2013 heeft Hilverglas, waarvan Coöperatie Esbeek een van de initiatiefnemers was, kunnen bewerkstelligen 
dat in de loop van 2014 in heel Esbeek glasvezel zal worden aangelegd. Hopelijk gaat ook dit van grote waarde 
zijn voor de inwoners en bedrijven van ons dorp.  
De voorbereidingen van de nieuwe Samenwijs Accommodatie in combinatie met de herbestemming van de 
kerk hebben achter de schermen veel werk gekost. Dit is een langdurig project waarbij de financiële 
haalbaarheid de belangrijkste uitdaging is. Gelukkig sluiten onze plannen van een nieuwe Samenwijs 
Accommodatie goed aan bij de beleidsplannen van de gemeente Hilvarenbeek.  
Schuttershof was het afgelopen jaar, in handen van onze nieuwe uitbaters Gerrit en Ellen, weer het bruisend 
hart van Esbeek. De voorgevel kreeg door de medewerking van vele vrijwilligers en de steun van enkele 
bedrijven, door de nieuwe veranda, een mooi nieuw aanzien.  
 
Ook dit jaar mochten we onze coöperatie zich weer verheugen in een grote belangstelling van buitenaf. Veel 
belangstellenden hebben we uitgelegd hoe wij in Esbeek de coöperatieve aanpak in praktijk brengen. 
We willen alle leden, vrijwilligers en bedrijven bedanken voor hun medewerking en iedereen weer uitnodigen 
verder te bouwen aan de leefbaarheid van Esbeek.  
 
Piet Verhoeven 
Voorzitter bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur v.l.n.r. 
Piet Verhoeven 
Sjef Oerlemans 
Roel Hesselmans 
Wiesje Pulles 
Han Bolijn 
Teun van Egmond 
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- 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. 

 
 

 

 

 

Samenstelling Bestuur 

Functie Naam Adres Telefoon E-mail adres Rooster 
aftreden 

Voorzitter Piet Verhoeven Groenstraat 2 013-5169269 p.verhoeven@hasdb.nl 2015 

Bestuurslid Han Bolijn Prins Hendriklaan 1 06-57571240 hanbolijn@hotmail.com 2016 

Bestuurslid Teun van Egmond Dorpsstraat 6 013-5169533 tvegmond@planet.nl 2016 

Penningmeester Roel Hesselmans Westerwijk 13 013-5044323 Roelhesselmans@hetnet.nl 2017 

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

Bestuurslid Wiesje Pulles Lowerik 42 a 06-45358705 Wiesje.pulles@hotmail.com 2015 

Secretariaat Marian Paenen De Klapstaarten 26 013-5169516 cooperatie@esbeek.eu - 
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Algemene ledenvergadering 593 leden

Roel Hesselmans

Financien

Certificaten

Redactie Website

www.esbeek.eu

Astrid van Egmond

Stichting Esbeek Sport

Han Bolijn

2e Startersproject

Communicatie

Contactpersoon Kleine 
kernen

Gemeente Hilvarenbeek

Sjef Oerlemans

Contactpersoon 
gemeente Hilvarenbeek

Sneeuwploeg

Kees Oerlemans

Frank Grootjans

Gerard van Gerven

Noud Plasmans

Perry van Roovert

Pieter van Bokhoven

Walter van den Borne

Herinrichting Kern 
Esbeek

Marcel van Eekelen

Jan van Helvoirt

Mariette Kobussen

Jan van Dal

Joost Versteijnen

Mieke Kamps

John van Dommelen

Groot onderhoud 
Schutterhof

Teun van Egmond

Organisatie  Koningsdag

Werkgroep Zorg en Welzijn

Egbert Stellinga

Jan van de Wouw

Dorpsondersteuner

Miriam Hooijer

Wiesje Pulles Piet Verhoeven

Glasvezel

Schutterhof

Communicaie

Certificaten

Subsidies

Werkgroep Senioren

Egbert Stellinga

Kees Smolders

Lambert Verhoeven

Yvonne van Ostaden

Wilma van de Borne

Miriam Hooijer

Secretariaat

Marian Paenen

Cooperatie@esbeek.eu

Adviseurs

Wiet van Meel

Piet Huijbregts

Huis van de Brabantse Kempen

Danny van Vliembergen

Pierre Loijens

Financiele Commissie

Ad van de Wouw

Geert-Jan de Kok

Stijn van Helvoirt

Buurtbelang 

Esbeek 

14 Buurtschappen 
Gerard van Gerven 

Rinel Vriens 
Jan van Dal 

John van Dommelen 
Peter Leijten 

Wim van den Biggelaar 
Yvonne van Roovert 

Anouk Broeren 
Chris Verzeijl 

Frank Grootjans 
Michel Klop 

Kees Oerlemans 
Mariët Veron 

Dianne Hesselmans 

 

Werkgroep 
Herbestemming Kerk 

Ad van de Wouw 
Steef Luijten 

Martje Verhoeven 
Gerrit van Gerven 
Gijs van Helvoirt 
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De leeftijdsopbouw van de inwoners van Esbeek is erg belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. Jaarlijks 
worden de gegevens over de leeftijdsopbouw van Esbeek door het bestuur van Coöperatie Esbeek opgevraagd 
en geanalyseerd.   
In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw per 1 januari 2014 naast die van 1 januari 2010 gezet. Het totaal 
aantal inwoners is in de afgelopen 4 jaar nauwelijks gewijzigd, van 1206 in 2010 naar 1207 in 2014. De 
leeftijdsopbouw laat echter wel belangrijke verschillen zien. 
 
Zo is de gemiddelde leeftijd van de Esbekenaren de afgelopen 4 jaar gestegen van 38,5 naar 40 jaar. Het aantal 
75+ers is de afgelopen jaren flink groter geworden. Deze groep is gegroeid van 39 in 2010 tot 60 in 2014. 
De groep 10 tot 25 jarigen is relatief groot. Dit is te verklaren door de grote groep 40 tot 60 jarigen waar het 
grootste deel van hun ouders in vallen. 
De groep 25 – 40 jarigen daalde de afgelopen jaren van 176 in 2010 naar 158 in 2014. Dit heeft ook invloed op 
de geboorte van kinderen. De groep 0-4 jarigen daalde dan ook van 67 naar 55. 
Voor de leefbaarheid van Esbeek is het belangrijk om een evenwichtige leeftijdsopbouw te hebben. Gezien de 
kleine groep 25 -39 jarigen en de kleine groep 0-4 jarigen blijft het ook de komende jaren belangrijk dat 
jongeren de kans krijgen om in Esbeek te wonen.  
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Nadat het nieuwe bestemmingsplan in mei 2013 werd 
vastgesteld door de gemeenteraad werd het gebied in het 
najaar bouwrijp gemaakt. Het plan bevat c.a. 28 kavels, 
waarvan er 13 meteen worden bebouwd door 
Bouwvereniging Esbeek. De overige kavels zullen de 
komende jaren door de gemeente Hilvarenbeek worden 
uitgegeven.  
In mei 2014 is Bouwvereniging Esbeek gestart met de bouw 
van 13 woningen. Op 9 mei 2014 werd de officiële start van 
de bouw gevierd door de bouwvereniging. Naar verwachting 
zullen de woningen in maart of april 2015 worden 
opgeleverd. Na de bouw van deze woningen zullen de 
straten voor de nieuwe woningen woonrijp worden gemaakt 
en zal het grasveldje verder worden ingericht.  
 
 
 
 

 
Rond de 30 ouderen maken iedere maandagmiddag 
gebruik van de huiskamer.  De bijeenkomst start met het 
gezamenlijk drinken van een kopje koffie of thee. Al 
spoedig gaan de ouderen in groepjes uiteen. Een aantal 
gaat biljarten of koersballen. Er zijn ook ouderen die het 
gezellig vinden om met elkaar te kletsen of een kaartje te 
leggen. De middag verloopt in een zéér ontspannen en 
gemoedelijke sfeer. Naast het huiskamerbezoek wordt 
door de ouderen, menioren en senioren, op 
maandagmorgen, gesport. Daarnaast is er een keer per 
maand een liederentafel waar veelvuldig, ook door 
ouderen van buiten de kern Esbeek, gebruik van wordt 

gemaakt. Op donderdagochtend is er ook de gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. In de huiskamer 
staat een boekenkast waarvan, door iedereen in het dorp, dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Een 
regelmatige aanvoer van nieuwe boeken zorgt voor een actuele vernieuwing van de boekenkast. Naast deze 
structurele activiteiten wordt 2 á  3 keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een 
jaaropening en/of sluiting. Het aantal bezoekers loopt iets terug, daarom is in het jaar 2013 veel aandacht 
besteed aan de aanwas van nieuwe huiskamerbezoekers. Tot nu toe heeft dit nog niet veel opgeleverd. Het 
blijft daarom een constant punt van aandacht. Samenvattend kan gesteld worden dat de huiskamer en de 
daaraan gekoppelde activiteiten zeker aan de behoefte van de Esbeekse ouderen tegemoet komt. De 
werkgroep ouderen weet zich verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van al de genoemde 
activiteiten. Bovendien zorgt een vast groep huiskamerbegeleiders voor een natje en een droogje tijdens de 
huiskamerbijeenkomsten en andere activiteiten. In het afgelopen jaar was er, bij gezamenlijke activiteiten, een 
goede samenwerking met de groep dames die iedere dinsdagmiddag een maaltijd verzorgen voor de ouderen 
.  
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De werkgroep Zorg en Welzijn heeft zich ten doel gesteld om ervoor te 

zorgen dat alle inwoners zo lang en zo goed mogelijk in ons dorp kunnen 

wonen en participeren, met of zonder zorg. De Dorpsondersteuner Miriam 

Hooijer is nu zo’n anderhalf jaar actief als schakel tussen vraag en aanbod op 

het gebied van zorg en welzijn. Waar zij zich in het begin met name richtte 

op de ouderen in ons dorp, heeft zij nu een breder bereik waaronder 

kinderen, jeugd en nieuwkomers in ons dorp. Uit een evaluatie van het 

functioneren van de dorpsondersteuner blijkt dat inwoners hierover erg 

tevreden zijn.  

De landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en 

welzijn houden in dat ouderen langer thuis zullen moeten blijven wonen, 

ook al zijn zij bijvoorbeeld licht dementerend, moeilijk te been en/of 

alleenstaand. Dit jaar heeft  de werkgroep middels 

klankbordgroepbijeenkomsten met oudere inwoners de mogelijke gevolgen 

van de voorgestelde veranderingen en eventuele oplossingen uitvoerig 

besproken. Samen formuleerden zij de behoefte aan het realiseren van een kleinschalig Esbeeks “Familiehuis”, 

waar men op een comfortabele wijze kan wonen, ouder kan worden en zorg kan krijgen op maat. Momenteel 

wordt in samenwerking met functionarissen van de KNHM onderzocht of een dergelijke woonvorm is Esbeek 

wenselijk en haalbaar is. 

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is het van belang dat men vitaal blijft. Daarom werd in 2013 in 

samenwerking met studenten van Avans Hogeschool een fitheidsonderzoek gedaan bij de 55+-ers in dit dorp. 

Het resultaat daarvan was dat de deelnemers zich meer bewust werden van de noodzaak om, ook op latere 

leeftijd, aandacht te blijven houden voor de fysieke gesteldheid. Een onderdeel van de test was dan ook het 

adviseren van ouderen die vragen en/of opmerkingen hadden op dit gebied. Zij kregen gerichte adviezen met 

betrekking tot de manier waarop zij, ook op lichamelijk terrein, hun gezondheid in stand konden houden. 

 
Ook het afgelopen jaar was Schuttershof voor Esbeek de centrale 

ontmoetingsplaats voor oud en jong en voor vele uiteenlopende 

activiteiten. Samen met de nieuwe uitbaters Gerrit en Ellen is er 

binnen Schuttershof veel energie gestoken in aanpassingen en 

groot onderhoud. Zo zijn de zalen en de biljartkamer opnieuw 

gestukadoord en is samen met Rabobank Hart van Brabant een 

nieuwe pinautomaat geplaatst. Voor dit laatste was een flinke 

aanpassing nodig. Samen met de bank is hiermee een goede 

oplossing gevonden voor het behoud van een pinautomaat in ons 

dorp. De voorgevel van het gebouw is verfraaid met een nieuwe 

functionele en stijlvolle veranda. Met vele vrijwilligers is hieraan gewerkt. Ook meerdere bedrijven hebben 

hieraan hun medewerking gegeven. Zonder namen te noemen wil ik iedereen hier van harte voor bedanken. 

Het resultaat mag er zijn.  
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Het afgelopen jaar is achter de schermen veel energie besteed aan de plannen m.b.t. de herbestemming van de 

kerk. Ad van de Wouw samen met Martje Verhoeven-Hutten hebben vele overleggen gevoerd met de 

betrokken partijen. Het doel is duidelijk. Er moet in Esbeek een Samenwijs Accommodatie komen en de eerste 

optie is om die te realiseren in de kerk. Het door Steef Luijten gemaakte ontwerp laat zien dat dit mogelijk is. 

De uitdaging is vooral de financiële haalbaarheid. Positief is te constateren dat het realiseren van de Samenwijs 

Accommodatie past in het gemeentelijk beleid. Ook positief is dat het schoolbestuur van de Oude Vrijheid 

volledig achter het plan staat om de komende jaren deze Samenwijs Accommodatie in Esbeek te realiseren. Dat 

zelfde geldt voor het bestuur van de peuterspeelzaal. Ondertussen wordt nog gestudeerd op een goede 

energieoplossing voor het kerkgebouw omdat die bepalend is voor een rendabel gebruik. Het parochiebestuur 

stelt zich ook positief op en denkt mee om tot een goede opzet te komen. Hopelijk zal in de loop van 2014 de 

haalbaarheid van het plan duidelijk worden. 
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Sneeuwschuiver wacht op betere tijden 
In de winter 2012 – 2013 werd Esbeek sneeuwvrij 
gehouden door een sneeuwploeg bestaande uit 
vertegenwoordigers van de verschillende buurtschappen. 
Toen was Kees Oerlemans het boegbeeld van de 
sneeuwploeg. Hij stond meerdere keren voor dag en dauw 
op om de Esbeekse wegen met trekker en schuif 
sneeuwvrij te maken. 
Afgelopen winter echter kon Kees niet in actie komen. 
Hoewel hij de gehele winter paraat stond om te gaan 
schuiven bleef de sneeuwval uit. “Een teleurstellende 
winter” aldus Kees “Niet één sneeuwvlokje kwam er naar 
beneden”. De winter was erg zacht, maar Kees verwacht 
betere tijden de komende winter.  

 
Samen met zorgcoöperatie Hoogeloon en Coöperatie Kempengoed participeert Coöperatie Esbeek onder de 

vlag van het Huis voor de Brabantse Kempen in dit Europese project. Na de zeer geslaagde ontvangst van de 

buitenlandse partners in 2012 hebben we er ons dit jaar op geconcentreerd om binnen Nederland onze 

contacten te versterken. Vele verschillende dorpsraden, gemeentebesturen en andere partijen zijn op bezoek 

geweest. In samenwerking met de Nationaal Coöperatieve Raad is een ontvangst verzorgd van een groep 

ondernemers en bestuurders uit Vietnam. Het positieve van deze contacten is dat het ons steeds weer 

inspireert om met de dingen die wij zo gewoon vinden door te gaan. 

 

 
In 2013 is coöperatie Hilverglas opgericht met het doel om in heel de gemeente Hilvarenbeek, inclusief 

buitengebied en industrieterreinen, glasvezel aan te leggen. Begin 2014 is er een overeenkomst gesloten 

tussen Hilverglas, de gemeente Hilvarenbeek en CIF, met als resultaat dat CIF  in de hele gemeente glasvezel 

gaat aanleggen. Het initiatief voor de aanleg van glasvezel is voor een groot deel ontstaan in Esbeek. Gerrit 

Kolsteren werkzaam bij het bedrijf van Geert Jan de Kok heeft hier voor Esbeek een belangrijke rol in gespeeld. 

Vanaf het begin heeft hij nauw samen gewerkt met onze coöperatie en met Stichting Gemeenschappelijk 

Antenne Systeem Esbeek, met als bestuur Adrie van de Wouw, Jan van de Wouw en Walter van de Borne. 

Binnen Hilverglas heeft Irma de Graaf uit Esbeek een belangrijke rol gespeeld in de pr en communicatie. 

Hopelijk is eind 2014 in Esbeek iedereen voorzien van glasvezel. Het belang hiervan is ondertussen genoegzaam 

bekend.  
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Op deze pagina  treft u de balans en de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het 
financieel rapport 2013, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het verlies) 

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012  

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 856.043 864.332  

Inventaris 10.290 10.662  

 866.333 874.994  

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 41.374 57.344  

Vennootschapsbelasting 3.054 -  

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 8.111 -  

Overlopende activa 61.341 6.233  

 113.880 63.577  

    

Liquide middelen 24.288 87.972  

 1.004.501 1.026.543  

    

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 249.900 249.900  

Overige reserves 258.738 265.776  

 508.638 515.676 

   

Langlopende schulden 465.000 477.000 

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 23.385 4.608  

Vennootschapsbelasting - 2.084 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen - 9.981  

Overlopende passiva 7.478 17.194 

 30.863 33.867 

 1.004.501 1.026.543 
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WINST EN VERLIESREKENING OVER 2013 
 

 2013  2012 

      

Netto-omzet  53.499  72.963  

Overige bedrijfsopbrengsten  25.882  9.061  

Brutomarge  79.381  82.024  

     

Kosten     

Afschrijvingen  21.460  21.164   

Huisvestingskosten  11.942  11.480    

Kantoorkosten 1.269  1.514   

Verkoopkosten 17.545  17.903   

Algemene kosten 16.628  3.188  

Bijzondere baten en lasten -5.000  _____-  

  63.844  55.249 

Bedrijfsresultaat  15.537  26.775 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 621  1.411  

Rentelasten en soortgelijke kosten -23.159  -24.721  

Financiële baten en lasten  -22.538  -23.310 

     

Resultaat uit gewone      

Bedrijfsuitoefening voor belastingen  -7.001  3.465 

Belastingen resultaat uit gewone     

bedrijfsuitoefening  -37  -2.084 

     

Resultaat na belastingen  -7.038  1.381 
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