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Bij dit 10de jaarverslag kunnen we melden dat onze coöperatie nog 

midden in haar jeugdige ontwikkeling zit. Dit jaar zullen we op 

gepaste wijze aandacht besteden aan ons tienjarig bestaan. We 

willen daarbij natuurlijk onze Esbeekse successen vieren, maar 

vooral vooruit kijken naar de volgende tien jaar. Wat moeten we 

samen met verenigingen, inwoners en bedrijven de komende jaren 

ondernemen om te zorgen dat Esbeek een vooraanstaand 

aantrekkelijk dorp blijft om te wonen, te ondernemen, te werken en 

te recreëren. Een dorp dat in meerdere opzichten iets bijzonders 

heeft, vooral op de manier waarop de inwoners dat samen 

organiseren. Coöperatie Esbeek is daarbij een hulpmiddel en 

probeert het cement te zijn tussen alle bouwstenen. 

 

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de besluitvorming over de plannen 

voor de realisatie van het Samenwijscentrum in de Esbeekse kerk. Door de uitstekende 

samenwerking met Basisschool De Wingerd, Peuterspeelzaal de Debberkes, Klik Kinderopvang, 

BOEi en de gemeente Hilvarenbeek heeft uiteindelijk in het voorjaar van 2017 de gemeenteraad 

unaniem haar goedkeuring gegeven voor het plan en de financiering ervan. Volgend jaar zal de 

verbouwing van de kerk plaats vinden. De coöperatie heeft gedurende de laatste vijf jaar een 

stimulerende en verbindende rol gespeeld om partijen bij elkaar te brengen en tot een 

evenwichtig plan te komen. 

 

Eind 2016 is er een wisseling van de wacht geweest bij onze dorpsondersteuner. Miriam Hooijer 

heeft haar taak overgedragen aan Mariet Pulles. Dank aan Miriam voor haar inzet en succes 

toegewenst aan Mariet. De dorpsondersteuner, als pilot begonnen in Esbeek,  heeft ondertussen 

in de gehele gemeente haar intrede gedaan, waarbij onderling regelmatige afstemming plaats 

vindt. 

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er gewerkt wordt aan de verfraaiing van de kern van Esbeek. 

Daarbij is het plaatsen van de bloembakken en het aanbrengen van extra groen een eerste begin. 

Door de Werkgroep Dorpsverfraaiing wordt samen met de gemeente gewerkt aan een lange 

termijn plan voor verfraaiing van de kern. 

 

Hopelijk zullen er de komende jaren vanuit onze coöperatie weer vele nieuwe initiatieven 

worden ontplooid die in de behoefte van de inwoners van Esbeek voorzien. En dat we van de 

buitenwereld daar veel waardering voor krijgen is daarbij een extra stimulans. 

 

Piet Verhoeven 

Voorzitter 

  



 

SAMENSTELLING BESTUUR 

 

 

Functie Naam Contact Rooster 

aftreden 

Voorzitter Piet Verhoeven Groenstraat 2, 06-52377138 

info@verhoevenrouge.nl 

2019 

Bestuurslid Han Bolijn Hofstad 8, 06-57571240 

hanbolijn@hotmail.com 

2020 

Bestuurslid Teun van Egmond Dorpsstraat 6, 013-5169533 

tvegmond@planet.nl 

2020 

Penningmeester Roel Hesselmans Westerwijk 13, 013-5044323 

roelhesselmans@outlook.nl 

2017 

Bestuurslid Sjef Oerlemans Lowerik 35a, 06-54255324 

mts.oerlemans@agroweb.nl 

2018 

Bestuurslid Irma de Graaf Oude Trambaan 17, 06-54373315 

irma-de-graaf@outlook.com 

2018 

Bestuurslid Corné Smolders Heilige Adrianusstraat 5, 06 – 23652586 

esbeek@kpnmail.nl 

2020 

 

 

 

 
 

v.l.n.r.: Piet Verhoeven, Corné Smolders, Sjef Oerlemans, Roel Hesselmans, 

Irma de Graaf, Han Bolijn (Teun van Egmond ontbreekt op de foto) 
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DOELSTELLINGEN EN WERKWIJZE 

 

 

▪ De doelstelling van de coöperatie is dat Esbeek een gezellig actief, aantrekkelijk dorp blijft 

met goede voorzieningen voor jong en oud. 

▪ 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. Er wordt geen contributie geheven, tenzij de algemene leden-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. 

  



 

LEEFTIJDSOPBOUW INWONERS ESBEEK 

 

 

Jaarlijks worden de gegevens over de leeftijdsopbouw van Esbeek door het bestuur van de 
coöperatie opgevraagd bij de gemeente Hilvarenbeek. De leeftijdsopbouw van het dorp zegt iets 
over de behoeftes en activiteiten van de inwoners. De ontwikkeling van de leeftijdsopbouw is 
daarom van grote invloed op de leefbaarheid van het dorp.  
 
De onderstaande grafiek geeft de leeftijdsopbouw van Esbeek weer tussen 1 januari 2014 en 1 
januari 2017. Hierbij valt op dat de categorie 0-4 jarigen na enkele jaren van daling in 2017 weer 
is gegroeid. Dit kwam mede omdat er in 2016 twaalf Esbeekse baby’s zijn geboren. De totale 
bevolking van Esbeek groeide in 2016 van 1208 naar 1234 personen.  
 
Ook de relatief kleine leeftijdsgroep tussen de 25 en 39 jaar is afgelopen jaren gestegen. Deze 
stijging is mede veroorzaakt door de woningbouw voor starters in de Leeuwerik. 
De leeftijdsgroepen boven de 65 jaar laten over de afgelopen jaren een groei zien. Dit is een 
ontwikkeling die ook in de gehele gemeente en landelijk terug te zien is.  
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SCHUTTERSHOF 

 

 

Ons coöperatieve café Schuttershof is het 

grote uithangbord van Coöperatie Esbeek. 

Daar komt in het dorp alles letterlijk en 

figuurlijk samen. Omdat het café in de 

behoefte voorziet van vele doelgroepen 

binnen en buiten het dorp werkt deze plaats 

in alle opzichten verbindend. Zeker door de 

diversiteit van activiteiten die er plaats vinden.  

 

Door de Andreas Schotel wandel- en kunstroute route is het bezoek van mensen van buiten 

Esbeek sterk toegenomen. Dit is  een mooie mogelijkheid om deze bezoekers het “Esbeekse 

Verhaal” te vertellen. Voor de economische duurzaamheid van Schuttershof zijn deze bezoekers 

van groot belang. Gerrit  en Ellen weten samen met hun personeel de diversiteit aan wensen van 

gebruikers goed in te vullen en dat is soms 

best een hele puzzel. In 2017 wordt er zelfs 

een uitzending van het programma “De stand 

van het land” op NPO2 gewijd aan ons 

dorpscafé.  

 

In de wintermaanden 2016-2017 hebben 

gedurende drie dagen in de week een drietal 

vrijwilligers mee gewerkt in het café om ook 

op de stille momenten in het jaar te zorgen 

dat Schuttershof alle dagen open kan blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMENWIJSCENTRUM IN DE ESBEEKSE KERK 

 

 

In februari 2016 heeft BOEi, in opdracht van 

Coöperatie Esbeek, een haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd naar aanleiding van de ideeën om de 

leegstaande, monumentale, kerk van Esbeek op 

een maatschappelijke manier te herbestemmen 

tot een Samenwijscentrum (brede school). De 

conclusie was dat het realiseren en exploiteren 

van zo’n school in de kerk haalbaar is, mits de 

betrokken partijen bereid zijn tot een gezamenlijk 

compromis. Er volgde een intensief overleg tussen 

alle betrokken partijen: Stichting De Oude Vrijheid (basisschool De Wingerd), Peuterspeelzaal 

De Debberkes, Klik Kinderopvang, gemeente Hilvarenbeek, parochie H. Norbertus, Coöperatie 

Esbeek en ook BOEi, een onderneming zonder winstoogmerk die zich richt op het restaureren 

van (o.a. religieus) erfgoed.  

 

 

                                            

                   

 

Uit dit overleg ontstond een plan dat werd voorgelegd aan het college van B en W en de 

gemeenteraad van Gemeente Hilvarenbeek. BOEi trad in dit plan op als investeerder en de 

gemeente als huurder. In de gemeenteraad van 30 juni 2016 was er vol lof voor dit plan. T.a.v. de 

financiële constructie waren er nog vraagtekens. In het najaar heeft overleg tussen BOEi en de 

gemeente ertoe geleid dat de gemeente zelf de investering zou gaan doen.  

Door BOEi is vervolgens in opdracht van de gemeente het plan voor realisatie verder uitgewerkt.  

Na verdere aanscherping van de plannen door de gemeente hebben de betrokken partijen op 2 

februari 2017 een intentieverklaring getekend. Hierin geven zij aan overeenstemming te hebben 

bereikt over het plan dat aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 

Onze coöperatie heeft deze intentieverklaring mede ondertekend. De coöperatie verklaart zich 

hiermee bereid om zonnepanelen op ons café Schuttershof te laten leggen ten behoeve van de 

energievoorziening van het nieuwe Samenwijscentrum. Daarbij zal er een verdeling van de 

opgewekte stroom plaats vinden over Schuttershof en het Samenwijscentrum. 

 

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad  het plan unaniem goedgekeurd. In 2018 kan er 

gebouwd worden. 

 

  



 

Wij zijn er trots op dat we door het verbinden van alle betrokken partijen samen tot dit resultaat 

zijn gekomen. Het resultaat is veelzijdig: de toekomstige gebruikers zijn enthousiast zijn over 

hun toekomstige huisvesting, de voor Esbeek beeldbepalende kerk krijgt een maatschappelijke 

herbestemming, de kern van Esbeek krijgt een nieuwe functie en de nieuwe school draagt in 

grote mate bij aan de toekomstige leefbaarheid van ons dorp.  

 

Wij willen alle betrokken partijen feliciteren met dit behaalde resultaat, bedanken voor het 

constructieve meedenken en veel succes toewensen in de realisatiefase. Speciale dank aan 

Rinkjan Postma en Jethro van de Pijl van BOEi voor hun betrokkenheid en inzet. 

 

 

 

 

SNEEUWSCHUIF 

 

 

Met de aanschaf van onze eigen sneeuwschuif in 2015 lijkt 

de kans op grote sneeuwval bijna bezworen te zijn. Maar 

zodra Koning Winter het weer eens op zijn heupen krijgt 

en ons dorp ondersneeuwt, is ‘onze Kees Schuif’ er 

helemaal klaar voor.  

De sneeuwschuif wordt bemand door Kees Oerlemans en 

zorgt voor de verkeersveiligheid in het dorp daar waar de 

gemeente zich bij het sneeuwvrij maken van straten 

beperkt tot de hoofdwegen. 

 

 

 

BOUWEN IN ESBEEK 

 
 
Voor de Esbeekse leefbaarheid is het van belang dat te bouwen woningen aansluiten op de 
behoeften van de bewoners. Bij het bouwen van nieuwe woningen is het daarom belangrijk dat 
er goed wordt gekeken naar de vraag. 
 
Om vraag en aanbod in beeld te brengen organiseerde Coöperatie Esbeek op 3 oktober 2016 een 
bijeenkomst over woningbouw. Alle geïnteresseerden waren hiervoor uitgenodigd. Hierbij werd 
gekeken naar toekomstige bouwplannen en -mogelijkheden, zoals welke kavels beschikbaar zijn 
of komen door verkoop door de gemeente, als door particuliere ontwikkeling op bijvoorbeeld 
het terrein van Geert Jan de Kok of dat van Hesselmans. 
 
Met de aanwezigen werd geïnventariseerd welke behoeften er bestaan. De interesse voor 
starterwoningen en doorstroomwoningen bleek het grootst.  
In contacten met de gemeente zal de Coöperatie dit steeds onder de aandacht blijven brengen. 
 
  



 

ONDERNEMERSCAFÉ   “MADE IN ESBEEK” 

 

 

In 2016 organiseerde onze coöperatie samen met 

ondernemersvereniging De Mierbeek en Café Schuttershof het 

derde ondernemerscafé “Made in Esbeek”. Drie gouden 

Esbeekse ondernemers werden die avond in de schijnwerpers 

gezet. In de prachtige entourage van de Golfclub Midden-Brabant en later in de gezelligheid van 

In Den Bockenreijder hielden deze prijswinnaars ieder hun geheel eigen inspirerende verhaal. 

Monique Donders van nagelstudio Monails nam als nagelspecialist deel aan de 

kampioenschappen in Londen en werd in twee categorieën wereldkampioen. De golfclub werd 

bij de jaarlijkse Golf Award in 2015 uitgeroepen tot beste golfbaan; Joep Verheijen maakte de 

toehoorders deelgenoot van het verhaal achter de golfbaan en de nominatie. Tenslotte deed Ad 

de Bruin, tot groot vermaak van de aanwezigen op geheel eigen wijze in ‘plat Esbiks’, zijn 

levensverhaal als succesvol ondernemer van “In den Bockenreijder”, uitgeroepen tot het beste 

café van Nederland. 

 

Onze coöperatie vindt de aanwezigheid van bedrijven in en rond Esbeek van groot belang. Voor 

de toekomst van Esbeek is economische bedrijvigheid een randvoorwaarde voor de leefbaarheid 

van ons dorp. Gelukkig zijn de inwoners van Esbeek ook heel ondernemend: er zijn maar liefst 

251 ondernemingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het ondernemerscafé “Made in 

Esbeek” is een platform om ondernemers zowel onderling als met de Esbeekse gemeenschap te 

verbinden.  

 

 

 

WERKGROEP DORPSVERFRAAIING 

 

 

Eind 2015 is de Werkgroep Dorpsverfraaiing, bestaande uit Danny van Vliembergen, Jack de 

Graaf en Corné Smolders, aan de slag gegaan. Na een inventarisatieavond voor belangstellenden 

is een plan opgesteld. Dit plan is terug te vinden op Esbeek.eu (onder /Coöperatie /Verslagen). 

De werkgroep zorgt voor afstemming en overleg met Gemeente Hilvarenbeek over de 

zogenaamde ‘buitenruimte’. Het doel van de commissie is er aan bij te dragen dat het goed 

toeven is in Esbeek. Bewoners kunnen trots zijn op hun woonplaats en tevreden bezoekers 

(toeristen) zorgen voor klandizie voor onze horeca en campings en daarmee voor 

werkgelegenheid. 

 

Sinds 2016 zijn al een aantal zaken samen met de gemeente gerealiseerd: 

 

In de Dorpsstraat/Oude Trambaan zijn in 2016 door de werkgroep 10 bloembakken aan 

lantarenpalen opgehangen die het straatbeeld in de dorpskern opfleuren. De bloembakken zijn 

onder meer bekostigd door de opbrengst uit de actie Hart voor uw Club van de Rabobank en 

bijdragen van De Vrienden van Andreas Schotel (de bloembakken sieren ook het eerste deel van 

de Andreas Schotel Wandelroute). Het is de bedoeling dat de bloembakken nog vele jaren dienst 

blijven doen – voor de zomer van 2017 zijn ze al weer gevuld en opgehangen. Voor deze zomer 



 

is er een groep van 6 vrijwilligers gevonden die de bloemen water zullen geven. Hiervoor is een 

aanhanger met waterreservoir en -pomp gemaakt. 

 

De Amsterdammertjes (paaltjes) tegenover Schuttershof zijn 

verwijderd en vervangen door een beukenhaag. Deze haag sluit 

aan bij de rest van de beplanting ter plaatse en geeft de entree 

van het dorp een groener aanzien. 

 

In de Dorpsstraat (vanaf de kruising Oude Trambaan richting 

De Loop) zijn 7 zuilbeuken geplaatst. Ook dat zorgt voor een 

groener aanzien. 

Eerder was ook gepland om in de Oude Trambaan (stuk 

kruising Heilige Adrianusstraat – Kruising Pastoor 

Jurgensstraat) bomen of zuilbeuken te plaatsen zoals die er ook 

staat in het eerste stuk van de Oude Trambaan. Uit onderzoek 

van de gemeente bleken daar echter te veel leidingen te liggen.  

 

Speelveld De Loop is voor wat betreft het groen gerenoveerd. 

De verwilderde struiken zijn verwijderd wat een veel opgeruimder en opener aanblik geeft. Voor 

de veiligheid van spelende kinderen is een hek rond het veld geplaatst. 

 

Door de gemeente zijn aan de lantarenpalen in de 

Dorpsstraat/Oude Trambaan waar ook de bloembakken 

aan hangen, voorzieningen aangebracht voor 

sfeerverlichting. In kader van de actie ‘Kern met Pit’ heeft 

de werkgroep sfeerverlichting ontworpen, die de komende 

maanden gemaakt zal worden. In het najaar zullen de dan 

uitgebloeide bloemen met bakken vervangen worden door 

deze verlichting om dit gedeelte van het dorp ook in de 

winterdag aantrekkelijk te maken voor bezoekers. 

 

De herbestemming van de kerk tot Samenwijscentrum 

vraagt ook een herinrichting van het Dorpsplein tot onder 

meer schoolplein. De werkgroep blijft in nauw contact met 

de gemeente om te werken aan een integrale aanpak van 

het plein en de ruimte daaromheen, zodat deze blijft 

aansluiten bij de rest van onze plannen voor 

dorpsverfraaiing én bij de wensen van onze bewoners. 

Daarbij wordt vanzelfsprekend ook de verkeerssituatie 

niet uit het oog verloren. 
  



 

WERKGROEP ZORG, WONEN & WELZIJN 

 

 

In 2016 is de werkgroep ZWW (Zorg, Wonen en Welzijn) wat minder zichtbaar geweest maar er 

is energie gestoken in het voeren van gesprekken met mogelijke investeerders voor het 

Familiehuis. Het beoogde Familiehuis moet een accommodatie worden waar mensen met een 

zorgbehoefte, die eigenlijk net niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen maar nog geen 

zorgindicatie krijgen, enigszins beschermd en voorzien van moderne technologie kunnen 

wonen. 

Al degenen met wie gesproken is toonden zich vol bewondering voor de kwaliteit, de inzet en de 

inhoud van het in een businessplan beschreven ‘Familiehuis’ en bleken allen bereid hand- en 

spandiensten te verrichten bij het zoeken naar investeerders voor onze plannen. Onze 

inspanningen echter hebben in 2016 nog niet geleid tot een of meerdere enthousiastelingen die 

bereid bleek daadwerkelijk te kunnen/willen investeren en zo met ons verder te werken aan de 

concrete realisering van de plannen. Voor financiers blijkt het moeilijk te zijn verantwoord te 

investeren zonder dat we beschikken over een lijst van toekomstige bewoners – mensen die zich 

onomwonden aanmelden als ‘klant’. Omgekeerd is het natuurlijk voor toekomstige bewoners 

moeilijk om zich te verbinden aan een woning die nog niet bestaat. 

 

Om dit dilemma te doorbreken heeft de werkgroep doen besluiten om architect Steef Luijten de 

opdracht te geven om het idee van het Familiehuis in een beeld, tekening, te concretiseren. Dit 

heeft hij inmiddels gedaan. Deze tekeningen zullen in 2017 als gespreksstukken dienen om 

verder te praten met potentiële toekomstige bewoners en hun naasten, maar natuurlijk ook met 

investeerders.  

 

 
 

Ondertussen zijn we ook nauw in contact met Woonstichting Leystromen. Het bestuur van 

Leystromen staat positief tegenover maatschappelijke, coöperatieve initiatieven. Mogelijk kan 

Leystromen een rol spelen in de realisatie van het Familiehuis. 

 

De werkgroep blijft geloven in de haalbaarheid van dit plan. De noodzaak van deze woonvorm is  

al eerder nadrukkelijk aangetoond in gesprekken met bewoners van Esbeek. 

 

 

 
  



 

WERKGROEP SENIOREN 

 

 

De werkgroep Senioren organiseert activiteiten en bijeenkomsten voor senioren en menioren in 

Esbeek. Zo maken rond de 25 ouderen iedere maandagmiddag gebruik van de dorpshuiskamer 

in Café Schuttershof. De bijeenkomst start met het gezamenlijk drinken van een kopje koffie of 

thee. Een vaste groep begeleiders zorgt steevast met plezier voor een natje en een droogje 

tijdens de huiskamerbijeenkomsten en andere activiteiten. Al spoedig gaan de ouderen in  

groepjes uiteen, om te biljarten, koersballen, een kaartje te 

leggen of om gewoon gezellig te kletsen. De middag verloopt 

steevast in een zéér ontspannen en gemoedelijke sfeer.  

Ook op donderdagochtend is er gelegenheid om gezamenlijk 

koffie te drinken. 

 

Naast het huiskamerbezoek wordt door de ouderen, menioren 

en senioren, op maandagmorgen gesport.  

 

Verder is er eens per maand een ‘liederentafel’ waar veelvuldig, ook door ouderen van buiten de 

kern Esbeek, gebruik van wordt gemaakt. Gezamenlijk wordt uit volle borst gezonden; een 

avond waar velen plezier uit halen. 

 

In de huiskamer staat een boekenkast waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt – niet alleen 

door senioren maar door velen in Esbeek. Een regelmatige aanvoer van nieuwe boeken zorgt 

voor een actuele vernieuwing van de inhoud van de 

boekenkast.  

 

Naast deze structurele activiteiten wordt jaarlijks 

een themabijeenkomst voor onze senioren 

georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een jaaropening 

en/of sluiting.  

 

 

De groep ouderen die de huiskamer bezoekt wordt kleiner, maar is zeker nog groot genoeg om 

genoemde activiteiten te blijven handhaven. De coöperatie verwacht dat veel nieuwe, 

toekomstige senioren, behoefte zullen hebben aan andere activiteiten of mogelijk zelfs geen 

behoefte zullen hebben aan georganiseerde activiteiten. We volgen de ontwikkelingen op dit 

vlak en proberen, samen met dorpsondersteuner Mariet Pulles, de toekomstige behoeften helder 

te krijgen. 

 

  



 

DE COÖPERATIE IN DE SAMENLEVING 

 

 

Naast alle mooie en soms grootse leefbaarheids-projecten waar we als Coöperatie Esbeek aan 

bijdragen vervult het bestuur nog meerdere rollen, bijvoorbeeld als verbinder of als adviseur. 

 

Dorpsinitiatieven 

Coöperatie Esbeek ontstond in 2007 als middel om Café Schuttershof te behouden voor het dorp 

en haar inwoners. We werden daarmee een van de voorlopers in Nederland en zo ook een 

voorbeeld voor  veel andere initiatieven. Onder meer door de crisis nemen steeds meer groepen 

zelf het heft in handen daar waar het gaat om de leefbaarheid van hun omgeving. Coöperatie 

Esbeek wordt regelmatig geraadpleegd door partijen. En zo leren wij ook weer van hen. 

Het afgelopen jaar hebben we zo bijvoorbeeld bijdragen geleverd aan verschillende symposia en 

bijeenkomsten over de herbestemming van religieus erfgoed (kerken). En verder: 

 

- Deelname aan keukentafelgesprekken van de 

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. 

- Het bestuur van dorpscoöperatie Heide (Venray) 

heeft ons bezocht voor een uitwisseling van ideeën. 

- Het bestuur van de Dorps Ambitie Groep Ottersum heeft Esbeek bezocht om kennis te 

maken met onze projecten. Op onze beurt hebben wij Ottersum bezocht. 

- Ook in Biezenmortel wordt een dorpscoöperatie opgericht die zich ondermeer gaat 

richten op het realiseren van een centrale ontmoetingsplaats in hun dorp. De 

initiatiefnemers hebben Schuttershof bezocht en met ons bestuur gesproken over hun 

plannen. 

- Coöperatie Esbeek heeft Dorpscoöperatie Liempde geadviseerd bij hun oprichting. 

- Met de dorpscoöperatie van Biest-Houtakker hebben we ideeën  

uitgewisseld. Biest-Houtakker is als dorp te vergelijken met Esbeek. 

- Het Brabantse Dorp Reek heeft ons gevraagd mee te denken over hun 

centrumplan. 

 

Verbinden 

Namens Esbeek onderhouden we contacten met vele partijen die een bijdrage kunnen leveren 

aan de leefbaarheid. We zijn we gesprekspartner voor bijvoorbeeld de raad, ambtenaren en 

politiek partijen van Gemeente Hilvarenbeek maar ook voor Provincie Noord-Brabant.  

 

                           
 

  



 

Daarnaast hebben we veelvuldige andere contacten met verschillende partijen. Denk daarbij 

aan: 

 

- Jaarlijks organiseren we een overleg met alle Esbeekse buurtschappen. Van hen hopen we te 

horen wat er in hun buurten speelt en indien mogelijk dragen we bij aan oplossingen. Verder 

praten we hen bij over de plannen van de coöperatie. 

- Coöperatie Esbeek is betrokken bij (de opzet van) Hilver B&O (Beheer en Ontwikkeling). 

- Er is een presentatie gegeven tijdens het congres over burgerinitiatieven van KBO Noord-

Brabant. 

- Presentatie op congres KBO Noord Brabant over 

burgerinitiatieven. 

- Deelname in het Europese  Interreg programma Demi 

More. 

- Deelname Economisch Platform Gemeente 

Hilvarenbeek. 

- We zijn partner in Lokale Fondsen Nederland. 

- Namens Esbeek heeft Corné Smolders opgetreden als hoekman bij Beursvloer in Diessen. 

- Deelname aan Platform Beeks wonen van Gemeente Hilvarenbeek. 

 

In de media 

In 2016 heeft Coöperatie Esbeek een nieuwe versie van de website Esbeek.eu gelanceerd. Op 

deze website is al het nieuws uit en over Esbeek te lezen. Deze berichten zijn ook via Facebook te 

volgen (Facebookpagina ‘Website Esbeek’). Op de website is ook informatie te vinden voor 

bezoekers/toeristen. 

Dat de Esbeekse coöperatie een voorbeeldfunctie heeft is het afgelopen jaar ook gebleken door 

het feit dat we twee maal zijn bezocht door de nationale televisie. In juni 2016 heeft de NCR, de 

vereniging van en voor coöperaties in Nederland, een rapport uitgebracht waaruit bleek dat het 

aantal coöperaties in Nederland explosief stijgt. Onder meer de terugtrekkende overheid zorgt 

er voor dat veel burgers zelf initiatief gaan nemen. Naar aanleiding daarvan kwam een team van 

het NTR/NOS-programma Nieuwsuur naar Esbeek om te kijken naar onze projecten. 

 

 

                     
  



 

Eind april 2017 was een cameraploeg van het NPO-programma De Stand van het Land in Esbeek. 

Zij maken een programma over het verdwijnen van de bruine kroeg. Met Schuttershof laten ze 

zien dat het ook anders kan (uitzending dinsdag 6 juni 2017). 

 

                 
 

Verder in dit verslag vindt u nog meer voorbeelden van Esbeek in de media. 

 

Deelname leefbaarheidsacties 

Coöperatie Esbeek neemt (jaarlijks) deel aan diverse leefbaarheidsinitiatieven om met de 

eventueel daaruit resulterende gelden plannen in Esbeek te kunnen realiseren. Zoals: 

 

- Actie “Kern met Pit”, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij dat 

mensen uitdaagt die een droom hebben voor hun eigen buurt, om die droom binnen een 

jaar te realiseren. Als het plan voldoet aan de voorwaarden van de actie én binnen een jaar 

is afgerond, stelt de KNHM een bedrag van € 1.000 beschikbaar. Coöperatie Esbeek doet 

aan de actie mee met het plan voor sfeerverlichting in de Dorpsstraat/Oude Trambaan. 

- De actie Hart voor uw Club van de Rabobank geeft initiatieven de mogelijkheid om geldt te 

‘verdienen’ door het werven van stemmen onder leden van de bank. Jaarlijks neemt de 

Coöperatie deel en we zijn erg blij dat onze plannen steeds veel stemmen verdienen. De 

opbrengst van het afgelopen jaar wordt besteed aan dorpsverfraaiing. 

- NL Doet van het Oranjefonds ondersteunt sociale initiatieven. Plannen die uitgevoerd 

worden door vrijwilligers kunnen rekenen op financiële ondersteuning. In 2016 is zo, 

onder meer door vrijwilligers, de nieuwe veranda van Schuttershof geschilderd. In 2017 

hebben we de opbrengst besteedt aan het opknappen van een groot aantal tafels van 

Schuttershof. 

 

 

 

                                                                             
  



 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016 

 

 
Op deze pagina  treft u de balans aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het financieel rapport 2016, 
uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (NA RESULTAATBESTEMMING)  

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 15 

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 805.115 825.758  

Machines en installaties 3.792 

 

4.742 

 

 

Inventaris 6.084 8.569  

 814.991 839.069  

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 32.657 20.654  

Vennootschapsbelasting 1.416 2.832  

Overige belastingen 2.441 231  

Overlopende activa 9.681 8.498  

 46.195 32.215  

    

Liquide middelen 100.946 98.645  

 962.132 969.929  

    

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 244.200 246.700  

Overige reserves 235.283 243.762  

 479.483 490.462  

    

Langlopende schulden 417.000 429.000 

 

 

 

 

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 22.397 5.862  

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 12.000 12.000  

Overlopende passiva 31.252 32.605  

 65.649 50.467  

    

 962.132 969.929  

 

 

 

 

   
  



 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016 

 

 
Op deze pagina  treft u de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het 
financieel rapport 2016, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 
 

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 

 

 2016 2015 

      

Netto-omzet  52.948  50.644  

Overige bedrijfsopbrengsten  7.887  6.489  

Brutomarge  60.835  57.133  

     

Kosten     

Afschrijvingen  24.078  22.878   

Huisvestingskosten  10.239  10.367    

Kantoorkosten 777  829   

Verkoopkosten 2.387  12.630   

Algemene kosten 3.461  3.706  

Bijzondere baten en lasten 6.722               - 

- 

 

  47.664  50.410 

Bedrijfsresultaat  13.171  6.723 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 143  343  

Rentelasten en soortgelijke kosten -21.793 

 

 -22.277  

Financiële baten en lasten  -21.650  -21.934 

     

Resultaat uit gewone      

Bedrijfsuitoefening voor belastingen  -8.479  -15.211 

Belastingen resultaat uit gewone     

bedrijfsuitoefening  ‘             -  ‘    1.520 

     

Resultaat na belastingen  -8.479  -13.691 

       

 

 

    
 

 

 

  



 

(COÖPERATIE) ESBEEK IN HET NIEUWS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

(COÖPERATIE) ESBEEK IN HET NIEUWS 

 

 

Coöperatie Esbeek laat ter promotie en illustratie van haar projecten korte films maken die 

geplaatst worden op social media als Youtube en Facebook. Hier enkele voorbeelden: 

 

   

Een school in de kerk – Esbeek regelt het zelf 

(https:// 

www.youtube.com/watch?v=m3v5aTsiz3A) 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school in de kerk  

(https:// 

www.youtube.com/watch?v=CZxfJEGCe4o) 

 

 

 

 

 

 

 

 Coöperatie Esbeek 

(https:// 

www.youtube.com/watch?v=zeYk9SMzdqA) 

 

 

 

 

 

 

 

Coöperatie Esbeek –  

Esbeek, stukje hemel op aarde  

(https:// 

www.youtube.com/watch?v=F7L4BzyggRw)  

 

 

 

 

 

 



 

(COÖPERATIE) ESBEEK IN HET NIEUWS 

 

  



 

(COÖPERATIE) ESBEEK IN HET NIEUWS 

 

 
 
  



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

           
 


