
Coöperatie Esbeek 

Jaarverslag 2017 

 

 

 

 
  



 

 
 

  



 

 
  



 

VOORWOORD DOOR PIET VERHOEVEN  -  VOORZITTER 

 

 

In 2017 vierde Coöperatie Esbeek haar tienjarig bestaan!  

In het kader van dat jubileum liep op 13 oktober het kerkgebouw 

vol voor “Esbeek of the Future”. In een geweldige ambiance genoten 

we van de gezamenlijke maaltijd en keken we met de ‘tijdmachine’ 

naar het verleden maar vooral naar de toekomst van ons dorp.  

 

Lillian Damen, directeur Rabobank Hart van Brabant, sprak haar 

waardering die avond uit over de manier waarop we met z’n allen 

Esbeek op de kaart hebben gezet. Zij spoorde ons echter ook aan 

om voor de komende jaren de lat nóg hoger te leggen en ze 

benoemde daarbij specifiek twee doelstellingen: het realiseren van meer betaalbare woningen 

voor diverse doelgroepen in Esbeek en het besparen en opwekken van energie, zowel bij 

particulieren als bij bedrijven. Ondertussen hebben we beide zaken opgepakt: er wordt binnen 

de coöperatie gewerkt aan een woningbouwvisie voor Esbeek en samen met energiecoöperatie 

Hilverstroom en de gemeente gaan we acties opzetten onder de titel: “Esbeek voorop in 

energie”.  

Op 16 december organiseerden we de volgende jubileumactiviteit: “Bikken bij de Buren”. Een 

zeer geslaagd experiment waarbij  het versterken van de sociale contacten voorop stond. In het 

verlengde daarvan zijn we ook begonnen om aan nieuwe inwoners een tas met informatie over 

ons dorp uit te reiken, met daarop volgend een succesvolle ontmoetingsavond voor oude en 

nieuwe inwoners. Meer hierover leest u verderop in dit jaarverslag. 

Gedurende het jaar kwam er eindelijk groen licht voor de verbouwing van de kerk tot 

Samenwijs-accommodatie (brede school). Meteen in 2018 kon gestart worden met de 

werkzaamheden. Vijf jaar van voorbereiding en inzet van meerdere mensen heeft uiteindelijk 

geresulteerd in dit heuglijke feit. In 2018 volgt naast de verbouwing nog de uitdaging van de 

duurzame energievoorziening voor het nieuwe Samenwijscentrum door het leggen van 

zonnepanelen op Schuttershof.  

In het kader van de verbouwing van de kerk en het daarbij aan te leggen speelplein is door de 

Gemeente samen met de omwonenden, de toekomstige gebruikers van de kerk en Coöperatie 

Esbeek een plan uitgewerkt voor de herinrichting van het kerkplein en een gedeelte van de 

Dorpsstraat. Onze werkgroep Dorpsverfraaiing heeft daarbij een nadrukkelijke inbreng gehad. 

De dorpsondersteuner in de persoon van Mariet Pulles heeft het afgelopen jaar haar nut 

bewezen. In tal van situaties trad zij op als verbinder voor allerlei vragen van Esbeekse 

inwoners. 

Het ondernemerscafé “Made in Esbeek” vierde begin 2018 haar eerste lustrum met een heel 

interessante avond. Ondernemers zijn belangrijk voor ons dorp. Coöperatie Esbeek vindt het 

dan ook belangrijk Esbeekse ondernemers jaarlijks bijeen te brengen in een laagdrempelige 

setting. 



 

Plezierig is om tenslotte te vermelden dat het in Schuttershof drukker en drukker wordt. Voor 

het voortbestaan van onze gezamenlijke ontmoetingsplaats is dat goed nieuws. 

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie dingen die er het afgelopen jaar weer in Esbeek hebben 

plaatsgevonden: van carnaval tot Lichtjestocht, van Novemberfest tot Buurten Battle en zo kan 

ik nog wel even doorgaan. Hopelijk blijven we op deze wijze de komende tien jaar Esbeek nóg 

steviger op de kaart zetten.   

Piet Verhoeven 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

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 ledenvergadering 

(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 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 

2021 

Bestuurslid Sjef Oerlemans Lowerik 35a, 06-54255324 

mts.oerlemans@agroweb.nl 

2019 

Bestuurslid Irma de Graaf Oude Trambaan 17, 06-54373315 

irma-de-graaf@outlook.com 

2022 

Bestuurslid Corné Smolders Heilige Adrianusstraat 5, 06 – 23652586 

esbeek@kpnmail.nl 

2020 

 

 

 

 

 
 

 

v.l.n.r.: Roel Hesselmans, Sjef Oerlemans, Irma de Graaf, Corné Smolders, 

Teun van Egmond, Han Bolijn en Piet Verhoeven 

 

  



 

LEEFTIJDSOPBOUW INWONERS ESBEEK 

 

 

De leeftijdsopbouw van de inwoners zegt iets over de behoeftes en activiteiten van de inwoners 

van het dorp. Hierbij is een evenwichtige leeftijdsopbouw van het dorp een mooi streven. 

Jaarlijks vraagt het bestuur van coöperatie Esbeek de gegevens over de leeftijdsopbouw op bij de 

gemeente en worden deze geanalyseerd.  

In onderstaande grafiek staat het aantal inwoners weergegeven in stappen van 5 jaar. In de 

grafiek zijn de jaren 2010, 2014 en 2018 naast elkaar gezet. Hiermee wordt een beeld gevormd 

van de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw in de afgelopen 8 jaar. 

Een duidelijke conclusie is dat de gemiddelde leeftijd van de Esbekenaar hoger wordt. In 2010 

lag de gemiddelde leeftijd in Esbeek op 38,5 jaar. In 2014 was deze gemiddelde leeftijd gestegen 

naar 40,0 jaar. In 2018 is de gemiddelde Esbekenaar 42,0 jaar oud. Ofwel de gemiddelde 

Esbekenaar is in 8 jaar tijd 3,5 jaar ouder geworden. Dit wordt veroorzaakt doordat er de 

afgelopen 8 jaar minder kinderen zijn geboren dan de jaren daarvoor en omdat mensen 

gemiddeld ouder worden. 

Positief om te vermelden is dat de leeftijdsopbouw de afgelopen 8 jaar wel iets evenwichtiger is 

geworden. De categorie 0-9 jarigen is weliswaar gedaald, maar de relatief kleine categorie 20-39 

jarigen is wel met 21 personen gestegen.   
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ALGEMENE LEDENVERGADERING - 593 leden

Roel Hesselmans

penningmeester

Financiën

Certificaten

Han Bolijn

bestuurslid

Wonen & Bouwen

Contactpersoon 
Kleine Kernen

Gemeente 
Hilvarenbeek

Communicatie

Overleg buurtschappen

De Bockenreijders, De Bosduvels, De 
Esbeekseweg, De Gollie Poapen, De 

Groenstraat, Het Hoogeind,Het Kerkpad, 
De Klapstaarten, Leeuwerik II en III, De 

Lowerik, De Mosterdlopers, ’t 
Muggestroatje,  Spaaneindsestraat

Sjef Oerlemans

bestuurslid

Sneeuwploeg

Kees Oerlemans

Groot 
onderhoud 

Schuttershof

Financiële commissie

Ad van de Wouw, Geert-Jan de Kok,

Stijn van Helvoirt

Adviseurs/partners

Wiet van Meel, Danny van Vliembergen, Ad 
v.d. Wouw, Gemeente Hilvarenbeek, 

Provincie Noord-Brabant, Interreg Demi 
More, Rabobank Hart van Brabant, Hilver 

B&O, Ondernemersvereniging De Mierbeek, 
Vrienden van Andreas Schotel, Gerrit en 

Ellen van Gerven

ORGANOGRAM 

 

  



 

ALGEMENE LEDENVERGADERING   - 593 leden

Teun van Egmond

bestuurslid

Werkgroep Zorg, 
Wonen en Welzijn

Egbert Stellinga,
Jan vd. Wouw,

Addy van Seeters

Dorpsondersteuner

Mariet Pulles

Corné Smolders

bestuurslid

Commissie 
Dorpsverfraaiing

Corné Smolders, 
Jack de Graaf,

Danny van 
Vliembergen

Irma de Graaf

bestuurslid

Communicatie

Redactie

website, social media, 
coöperatie-nieuws 

i.s.m. Astrid van 
Egmond

Werkgroep
Senioren

Marijke Stellinga
(voorzitter), 

Egbert Stellinga, Kees 
Smolders, Lambert 
Verhoeven, Yvonne 

van Ostaden,
Wilma van de Borne

Piet Verhoeven

voorzitter

Communicatie

Schuttershof

Subsidies

Certificaten

Ondernemerscafé
Made in Esbeek

Werkgroep 
Samenwijscentrum 

Kerk

Ad vd Wouw, Steef 
Luijten, Martje 

Verhoeven - Hutten, 
Gerrit van Gerven, Rob 

Hesselmans, Inge 
Weening, Liesbeth 
Klessens, Marianne 

Commies, Arnoud van 
Leuven, Will van Dijk

ORGANOGRAM- 

 

 

  



 

Ons coöperatieve café 

Schuttershof is na tien jaar 

nog springlevend. Steeds 

meer mensen vinden hun weg naar deze 

sfeervolle locatie. Kenmerkend is de grote 

verscheidenheid aan bezoekers. Groepen van 

binnen en buiten Esbeek voor allerlei soorten 

bijeenkomsten: kleine en grote vergaderingen, 

feesten en partijen, uitvaarten, carnaval, 

rondleidingen, museum, café en terrasbezoek  

en ook heel veel passanten, wandelaars, fietsers 

enzovoort. 

Om voor al die verschillende bezoekers een 

goede accommodatie te bieden is in overleg met 

de uitbaters, Gerrit en Ellen van Gerven, besloten 

een nieuwe sfeervolle ruimte te creëren voor 

kleine bijeenkomsten, vooral ook gericht op de 

zakelijke markt. Deze ruimte zal in het voorjaar 

van 2018 in gebruik worden genomen. 

De samenwerking met Gerrit en Ellen verloopt 

naar wederzijdse tevredenheid. Daarom is het 

contract tussen hen en de coöperatie in 2017 

verlengd. 

In 2018 zal op de daken van Schuttershof een 

zonnestroomvoorziening worden aangelegd voor 

de levering van duurzame energie aan het 

nieuwe Samenwijscentrum.  In dat verband moet 

er aan de daken groot onderhoud worden 

gedaan en zal er ook extra/nieuwe dakisolatie 

moeten worden aangebracht om daarmee ook 

Schuttershof zelf energie-zuiniger te maken.  

In mei 2017 heeft de Rabobank haar 

pinautomaat, na uitvoerig overleg met ons 

bestuur, gesloten en verwijderd. Door de 

dreiging van plofkraken was het risico te groot 

om de pinautomaat te handhaven. 

 

In het kader van NL Doet is afgelopen jaar weer 

door een groep vrijwilligers het meubilair van de 

zaal van een laagje vernis voorzien. 

SCHUTTERSHOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Het is gezellig in onze bruine kroeg 

Uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven 



 

Burgemeester Ryan Palmen wandelt met Koning Willem-Alexander van de toekomstige 

Samenwijs-accommodatie naar ons café Schuttershof 

KONINKLIJK BEZOEK VOOR ESBEEK 

 

Op woensdag 6 juni 2018 bracht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een verrassings-

bezoek aan enkele burgerinitiatieven in Esbeek en Haghorst. In Esbeek bezocht hij ons café 

Schuttershof, onze toekomstige Samenwijs-accommodatie (brede school) en De Melkfabriek, het 

nieuwe kunstwerk langs de Andreas Schotel Wandel- en Kunstroute in het Esbeekse 

buitengebied. 

Het bezoek was het eerste van twee werkbezoeken in het kader van ”Samen Doen”. De Koning 

besteedt hiermee aandacht een grote variëteit aan burgerinitiatieven in het land. Hilvarenbeek 

mocht het spits afbijten voor deze tour. De Koning was goed geïnformeerd over de verschillende 

projecten en toonde zich warm geïnteresseerd. 

 

 

  



 

10-JARIG JUBILEUM COÖPERATIE ESBEEK 

 
 

In 2017 bestond onze coöperatie 10 jaar!  

Dat konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In het kader van dit 

jubileum organiseerden we drie initiatieven die allemaal gericht waren 

op het bevorderen van sociale cohesie. In oktober werden alle 

inwoners van Esbeek uitgenodigd in de kerk voor een avond over 

verleden, heden en toekomst van ons dorp. In december volgde “Bikken 

bij de Buren”, en nieuwe inwoners werden welkom geheten met een 

informatietas en een kennismakingsavond. 

 

Esbeek to the Future 

 

De prachtige Esbeekse kerk zat met bijna 300 

bezoekers flink vol op vrijdagavond 13 oktober. 

Allemaal inwoners van ons dorp die daar bij elkaar 

waren gekomen om het 10-jarig jubileum van 

Coöperatie Esbeek te vieren met het evenement 

“Esbeek to the Future”. 

De avond begon met een gezellige gezamenlijke 

maaltijd. Voor Gerrit en Ellen van Gerven met hun 

team was het een uitdaging om alle gasten in korte 

tijd hun maaltijd, dessert en koffie te serveren en dat 

lukte grandioos, mede dankzij een groot aantal 

vrijwilligers. Hollandse stamppot met worst of gehakt- 

ballen: dat ging er goed in. Met wat hulp van aanwezigen werden na de maaltijd de tafels 

opgeruimd, waarna het informatieve gedeelte van de avond begon. 

Bram van Helvoirt presenteerde de avond met behulp van een indrukwekkende tele-tijd-

machine, gebouwd door Rein van de Wouw en 'geprogrammeerd' door Rik Pulles. Bram 

verwelkomde verschillende gasten op het podium. Als eerste vertelde Lilian Damen 

(directievoorzitter van Rabobank Hart van Brabant) aan de hand van voorbeelden en cijfers 

welke ontwikkelingen zij voor de toekomst verwacht, voor Esbeek en de wereld daaromheen. Ze 

keek daarbij onder meer naar zaken als bevolkingsgroei, energie en kennisontwikkeling.  

Henri Swinkels (Gedeputeerde van Provincie Noord-Brabant) besprak samen met burgemeester 

Ryan Palmen de meer lokale (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Als we hun 

mogen geloven, dan mogen we in Esbeek gerust zijn: als er ergens een goede voedingsbodem is 

voor een zorgzame samenleving in een nieuwe participatiemaatschappij, dan is het wel in ons 

dorp. 

Esbekenaren Arjan Donders, Martje Hutten, Dave Vissers en Koen van Dommelen kwamen aan 

het woord om kort te vertellen hoe zij de toekomst van Esbeek zien qua wonen, carnaval en 

bedrijvigheid.  



 

Als afsluiting van het eerste gedeelte van de avond, vatte Ryan Palmen alle informatie zeer 

ludiek samen. Tot hilariteit van het publiek werden daarbij nog enkele toezeggingen gedaan die 

beter niet herhaald kunnen worden! Als verrassing kon Palmen tot slot bekend maken dat 

Stichting Vrienden van Andreas Schotel dit jaar de Jan Naaijkens-ring heeft gewonnen. 

 Na alle informatie was het tijd voor feest! Met gezellige muziek, een drankje en vele 

dorpsgenoten als goed gezelschap bleven veel bezoekers nog lang van de avond genieten. 

Bikken bij de Buren 

Onontbeerlijk voor de sociale cohesie is onderlinge 

kennismaking. Tijdens een brainstorm in het voorjaar 

hebben we gezocht naar een sociale activiteit met als 

doel ‘kennismaken en verbinden’. Hoe kun je dat beter 

doen dan onder het genot van een hapje en drankje? 

Vanuit die gedachte ontstond “Bikken bij de Buren”. 

De werkgroep zocht naar een format om zoveel 

mogelijk mensen in kleine groepjes onderling bij 

elkaar te laten eten én voor elkaar te laten koken.  

In de maanden die volgden werd een ludieke 

promotiecampagne gevoerd. Wekelijks verschenen 

zogenaamde teasers op social media, korte filmpjes 

die de Esbeekse bewoners enthousiast maakten voor  

het concept; als bestek (vork en lepel) verklede werk- 

groepleden deelden in de ochtendspits worstenbrood 

uit; folders werden rondgebracht. 

Het was daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat 

mensen die elkaar al kenden elkaar zouden opzoeken; 

de groepjes werden daarom willekeurig door middel 

van een computerprogramma samengesteld. Men kon 

zich online opgeven voor het evenement en daarbij 

aangeven of men een voor-, hoofd- of nagerecht wilde 

maken. Maar liefst 100 deelnemers gaven zich op voor deze zaterdagavond in december. 

Daarna volgde een fikse logistiek uitdaging om voor alle deelnemers een programma samen te 

stellen met drie gangen, op drie verschillende adressen, in drie keer een nieuw gezelschap. Dat is 

perfect gelukt. 

De deelnemers bepaalden zelf wat zij op tafel zouden zetten en zo varieerde het menu van friet-

met tot culinaire hoogstandjes en heel verrassende menu’s. Maar nog belangrijker: zo kwamen 

de deelnemers over de vloer bij mensen waar ze waarschijnlijk nog niet eerder geweest waren 

en maakten ze uitgebreid kennis met dorpsgenoten die ze nog niet vaak hadden gesproken. Alle 

deelnemers waren het er over eens dat het een bijzonder geslaagde avond was.  

De avond werd vanzelfsprekend met alle deelnemers afgesloten in ons café Schuttershof, waar 

de ervaringen tot in de kleine uurtjes werden gedeeld en het nog lang gezellig bleef. 

  



 

Welkom nieuwe inwoners 

 

Jaarlijks heeft Coöperatie Esbeek overleg met 

vertegenwoordigers van alle buurtschappen in het 

dorp. Tijdens het overleg in november 2016 ontstond 

een idee om nieuwe bewoners niet alleen door hun 

buurt te laten verwelkomen, maar ook door ‘heel 

Esbeek’. Dit idee past uitstekend in de doelstellingen 

voor de jubileum-activiteiten. 

Welkom-tas 

Tijdens een bezoek aan onze collega-dorpscoöperatie 

van Biest-Houtakker bleek dat zij al een vergelijkbaar 

initiatief hadden, uit hun ervaring hebben we kunnen 

putten voor de Esbeekse Welkom-tas. De Welkom-tas 

is een tas met Esbeekse opdruk met daarin informatie 

van en over Esbeekse verenigingen en organisaties. 

Denk daarbij aan folders, foto’s, waardebonnen of 

kaarten van bijvoorbeeld de voetbal- en korfbalclub, 

de handboog en de carnavalsvereniging en natuurlijk 

de dorpscoöperatie. Aan creativiteit geen gebrek 

onder de organisaties in Esbeek! 

Tijdens het evenement Esbeek to the Future in 

oktober werd de eerste Welkom-tas uitgereikt aan een 

van de meest recente nieuwe bewoners.  

 Dorpsondersteuner Mariet Pulles draagt zorg voor het uitreiken van de tassen, dat geeft haar 

meteen de gelegenheid zich in haar functie voor te stellen. Inmiddels is de tas bezorgd bij zo’n 20 

nieuwe inwoners (diegenen die zich sinds 1 januari 2017 in Esbeek gevestigd hebben). 

Welkom-avond 

Op 16 maart organiseerde Coöperatie Esbeek een Welkom-avond in café Schuttershof, waar 

oude en nieuwe inwoners met elkaar konden kennismaken. Het werd een succesvolle en 

gezellige avond waarbij vrijwel alle nieuwe inwoners aanwezig waren. Vertegenwoordigers van 

Esbeekse organisaties en belangstellende inwoners verwelkomden de nieuwelingen onder het 

genot van een (paar) drankjes, er ontstonden geanimeerde gesprekken. Alle betrokkenen waren 

positief over de tas en de avond. 

  



 

SAMENWIJSCENTRUM IN DE ESBEEKSE KERK 

 

 

Vanaf 2011 heeft Coöperatie Esbeek zich ingespannen voor een goede herbestemming van de 

Esbeekse kerk nadat deze gesloten was. Die inspanning is niet voor niets geweest want eind 

2017 is er uiteindelijk groen licht gegeven voor de verbouwing van het kerkgebouw tot 

Samenwijscentrum (brede school).  

Daarmee is de wens voor een maatschappelijke herbestemming van de kerk in vervulling 

gegaan. Nadat in 2016 samen met de onderwijspartners, de gemeente Hilvarenbeek en BOEI 

(een organisatie die zich bezig houdt met de herbestemming en restauratie van cultureel en 

religieus erfgoed) een plan was ontwikkeld waarbij BOEI de investering voor de verbouwing zou 

gaan doen, heeft uiteindelijke de gemeente Hilvarenbeek besloten zelf te investeren in de 

aankoop en de verbouwing. Dit heeft eind 2017 uiteindelijk geresulteerd in de definitieve 

goedkeuring van het plan door de gemeenteraad. Daaraan voorafgaand moest nog wel de 

problematiek van de aanwezigheid van vleermuizen worden opgelost en ook de overschrijding 

van het eerder vastgestelde budget moest worden goedgekeurd. 

 

 

 

 

                                 



 

Het interieur van de kerk ondergaat 

een  ware metamorfose, met respect 

voor het monumentale gebouw en de 

geschiedenis ervan 

Op 6 juni 2018 bracht 

Zijne Majesteit 

Koning Willem-

Alexander een 

verrassings-bezoek 

aan enkele 

burgerinitiatieven in 

Esbeek en Haghorst. 

Onze toekomstige 

Samenwijs-

accommodatie was  

er daar een van. 

Begin 2018 is de verbouwing begonnen. En ondertussen heeft de kerk, zeker van binnen, al een 

geweldige metamorfose ondergaan. Hopelijk kan eind 2018 het gebouw als Samenwijscentrum 

in gebruik worden genomen. Een gebouw waar voorheen de inwoners van Esbeek bij elkaar 

kwamen voor de beleving van hun geloof, waar nu voortaan Esbeekse kinderen voor hun 

educatie samen komen. Hadden we een nog mooiere maatschappelijke herbestemming van deze 

hele mooie eenvoudige kerk kunnen bedenken? Wij denken van niet!    

 

 
 

 

 

 

                                

  



 

SNEEUWSCHUIF 

 

 

In 2015 heeft Coöperatie Esbeek een eigen 

sneeuwschuif aan kunnen schaffen. Zodra er 

sneeuw blijft liggen trekt ‘onze Kees Schuif’ er op 

uit om de Esbeekse straten sneeuwvrij te maken. 

 

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 

 
 

Op 1 januari 2010 stonden er in Esbeek 450 woningen. Op die dag telde Esbeek 1206 inwoners. 

Dit komt neer op een gemiddelde van 2,68 bewoners per woning. Op 1 januari 2017 stonden er 

in Esbeek 468 woningen. Toen had Esbeek 1234 inwoners. Dit komt neer op een gemiddelde van 

2,64 inwoners per woning.  

Het gemiddeld aantal bewoners per huis daalt dus enigszins; er wonen minder mensen per huis. 

Dit betekent dat, indien er geen woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad,  het 

inwoner zal dalen. Als voorbeeld: indien er tussen 2010 en 2017 bijvoorbeeld geen woningen 

gebouwd zouden zijn in Esbeek, zou het aantal inwoners in deze jaren zijn gedaald naar 1188 

inwoners, een daling van 18 inwoners. 

Coöperatie Esbeek stelt zich ten doel om het aantal inwoners ook in de toekomst niet te laten 

dalen en streeft zelfs naar een lichte groei van het aantal inwoners. Dit om zo het voorzieningen-

niveau op peil te kunnen houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er ook gebouwd kan worden. 

Daarom blijft woningbouw één van de belangrijkste speerpunten van de coöperatie.  

In bestemmingsplan Leeuwerik III werden in 2015 de eerste 13 van de totaal 26 te bouwen 

woningen gerealiseerd. Inmiddels zijn er 16 woningen gerealiseerd en 4 in aanbouw. Naar 

verwachting zal het plan binnenkort volgebouwd zijn. Daarom is het belangrijk dat er in 2018, 

samen met de gemeente, vooruit wordt gekeken naar de realisatie van een nieuw 

bestemmingsplan.  

Onlangs zijn plannen bekend gemaakt voor de herinrichting van een deel van de Groenstraat. 

Daarin zullen al meerdere nieuwe woningen worden gerealiseerd. 

 
  



 

ONDERNEMERSCAFÉ   “MADE IN ESBEEK” 

 

 

 

 

Ook in 2017 organiseerde onze coöperatie, samen met ondernemersvereniging de Mierbeek en 

Café Schuttershof, het jaarlijkse ondernemerscafé “Made in Esbeek.  

Onderlinge kennismaking 

Deze keer was gekozen voor de wederzijdse kennismaking met in totaal zeven bedrijven, 

waarvan drie bedrijven zich presenteerden in de huiskamer van Schuttershof en de andere vier 

bedrijven op locatie werden bezocht. Het bleek een hele interessante formule te zijn. In zo’n 

klein dorp met weliswaar een flink aantal ondernemers blijkt dat veel ondernemers onderling 

geen idee hebben wat het bedrijf van hun collega-ondernemer precies doet en vooral: wat die 

collega ondernemer drijft. Het is inspirerend en nuttig eens bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken. 

Bij de samenkomst in Schuttershof tijdens het tweede deel van de avond en tijdens de 

gezamenlijke terugblik op de bezoeken, bleek dat voor de Esbeekse ondernemers dit jaarlijkse 

café een nadrukkelijke toegevoegde waarde heeft. Als klein dorp moeten we in alle opzichten 

samenwerken. In die samenwerking zijn ondernemers onmisbaar. 

 

 

  



 

Het herinrichtingsplan en deze afbeelding vindt u in detail op 

de website van Gemeente Hilvarenbeek of via deze link. 

WERKGROEP DORPSVERFRAAIING 

 

 

Herinrichting Dorpsstraat 

Door de realisatie van de Samenwijs-

accommodatie in het kerkgebouw in de 

Dorpsstraat is een herinrichting van de 

directe omgeving van het gebouw 

noodzakelijk, onder meer voor het 

aanleggen van een schoolplein en om 

kinderen bijvoorbeeld veilig te laten 

oversteken. De werkgroep en de 

omwonenden zijn hier nadrukkelijk bij 

betrokken. De herinrichting zal in de loop 

van 2018 plaatsvinden. 

 

 

Sfeer in de dorpskern  

Aan de lantaarnpalen in de Dorpsstraat 

en Oude Trambaan in het centrum van 

Esbeek zijn in 2017 voor de tweede keer 

de bloembakken gehangen. Ook dit jaar 

gaven die de dorpskern een fleurig 

aanzicht. Deze bakken moeten twee maal 

per week worden voorzien van water. 

Hiervoor is een speciale water-aanhanger 

met pomp gemaakt die achter een auto 

kan worden 

gehangen. Bij Perkplantenkwekerij Van Dommelen kon deze 

aanhanger steeds worden gevuld met water en plantenvoeding, 

waarmee een groep van 6 vrijwilligers de planten gedurende een 

half jaar heeft verzorgd.  

 

In november zijn de bloembakken vervangen door kerstverlichting. 

Deze zijn in 2017 door de leden van de Werkgroep Dorpsverfaaiing 

gemaakt. De sfeerverlichting gaf de dorpskern ook in de donkere 

dagen een sfeervol aanzien.  

Voor dit initiatief, het ontwerp en de uitvoering van de sfeerverlichting heeft de Coöperatie een 

prijs van € 1000,- ontvangen vanuit het landelijke project “Kern met Pit”. 

 
Kruising 

Ook de kruising Esbeekseweg/Dorpsstraat/Groenstraat (bij Schuttershof) heeft de aandacht van 

de Werkgroep Dorpsverfraaiing. De wens is om deze entree van ons dorp verder te vergroenen, 

zoals eerder al aan de kant van Schuttershof is gedaan. Hierover wordt overleg gevoerd met de 

gemeente; er kan nog geen termijn worden afgegeven voor realisatie. 

https://www.hilvarenbeek.nl/voor-bewoners/werkzaamheden-en-verkeersmaatregelen_3195/item/herinrichtingsplan-dorpsstraat-in-esbeek_14842.html


 

Door: Mariet Pulles 

Sinds februari 2017 ben ik in Esbeek 

werkzaam als dorpsondersteuner en 

probeer ik de verbindende schakel te 

zijn tussen de bewoners en hun 

behoeften op het gebied van zorg, 

wonen en welzijn. Daarvoor onderhoud 

ik korte lijntjes met verschillende 

organisaties en werkgroepen, 

vrijwilligers, belangenorganen, collega-

dorpsondersteuners en de gemeente op 

dit gebied. 

 

WERKGROEP ZORG, WONEN & WELZIJN 

 

 

Grofweg rekent de werkgroep zich een drietal taken toe; 

1. Ontwikkelen en instandhouding van structuur gericht op de zorg, wonen en het welzijn van 
de Esbeekse inwoners. 

2. Coaching van de dorpsondersteuner. 
3. Realisatie van een ‘familiehuis’. 

 

Onze dorpsondersteuner, Mariet Pulles, is voor een groot deel verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken rond zorg en welzijn. Zij is als lid van de werkgroep aanwezig bij de 

overleggen en vervult daarbij een secretariële functie. Zaken waar zij mee te maken krijgt en die 

een bredere kijk behoeven voor wat betreft de aanpak worden in de werkgroep besproken. 

Vanzelfsprekend worden hierbij nooit individuele gevallen besproken zodat de privacy 

gewaarborgd is. Zo nodig worden werkgroepleden betrokken bij de uitvoering van taken of 

worden daar vrijwilligers voor gezocht.  

 

Voor wat betreft de realisatie van het familiehuis (een woonvorm met ondersteuning van 

mantelzorg en professionele zorg die het ontstane gat tussen thuis wonen en een verpleeghuis) 

moeten we constateren dat de voortgang, afhankelijk van de al of niet beschikbaarheid van 

voldoende financiën, stroperig verloopt. Er zijn nog gesprekken gaande met de woningbouw-

vereniging, maar dat heeft vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Voor de korte termijn verlegt de werkgroep de koers naar de versterking van een goede en 

bevredigende zorgstructuur in het dorp. We noemen dit het ‘virtuele familiehuis’: zorg in het 

vertrouwde dorp voor iedereen die daar behoefte aan heeft, ondersteund door familie, 

vrijwilligers en/of professionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim een jaar werk ik nu dus als dorpsondersteuner en het bevalt me goed; ik vind het heel leuk 

en interessant om te doen. Ik heb het afgelopen jaar erg veel mensen leren kennen wat op zich al 

heel leuk is. De meeste mensen kunnen, als dat nodig is, de weg naar mij wel vinden. Ik merk dat 

in Esbeek veel mensen er voor open staan om een ander te helpen. De meeste mensen hier 



 

hebben een groot sociaal netwerk, maar niet iedereen. En zeker die laatste groep kan vaak wél 

wat hulp gebruiken.  

Het is heel fijn om mensen de weg te kunnen wijzen naar het juiste gemeentelijk loket, 

bijvoorbeeld, of als iemand het even niet meer weet een luisterend oor te bieden en kijken hoe 

we samen een oplossing kunnen vinden. Het is altijd weer genieten als je iets voor elkaar hebt 

gekregen en de mensen daar blij mee zijn. Het gaat vaak om kleine dingen die zich binnen het 

dorp afspelen. 

Het is heel fijn om mensen de weg te kunnen wijzen naar het juiste gemeentelijk loket, 

bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld als iemand het even niet meer weet een luisterend oor te bieden en 

samen te kijken hoe we iets op kunnen lossen. Of om vraag en aanbod van hulp of zorg op elkaar 

af te kunnen stemmen. Het is altijd weer genieten als je iets voor elkaar hebt gekregen en 

mensen daar blij mee zijn. Dit zijn vaak kleine dingen die zich binnen het dorp afspelen. 

Voor de gemeente is het moeilijk om in contact te komen met bijvoorbeeld mantelzorgers, 

mensen die net onder de armoedegrens leven, ziek zijn, niet goed mobiel zijn, problemen hebben 

met alcohol of drugs, depressief zijn, eenzaam zijn, een beperking hebben of noem maar op. Ik 

kan voor deze mensen een gesprekspartner zijn en kan dingen onder hun aandacht brengen, ze 

inzicht geven in de problematiek en zorg die er is. 

Er zijn heel veel (financiële) tegemoetkomingen, ondersteunende groepen, belangenorganen, 

cursussen, hulpgroepen en heel veel meer om deze mensen te ondersteunen. Vaak ziet men door 

de bomen het bos niet meer. Via mij wordt deze drempel hopelijk wat lager en het zorgt ervoor 

dat deze mensen hun leven weer wat makkelijker kunnen leven. 

Om een beeld te geven: afgelopen jaar hebben 24 inwoners mijn hulp ingeroepen. Van gezinnen 

tot alleenstaanden, van jong tot oud. Sommigen waren al geholpen met een bezoek of een 

gesprek en hebben we zo samen een weg naar een oplossing gevonden. Anderen hadden wat 

langer ondersteuning nodig.  

Bij 22 nieuwe inwoners van Esbeek heb ik inmiddels de Welkomsttas gebracht en zo met ze 

kennisgemaakt. 14 Inwoners kregen via mij een mantelzorgbon van de gemeente. Gemiddeld 

drie keer per maand ben ik aanwezig bij een overleg van de gemeente (sociaal domein) of met de 

andere dorpsondersteuners. Ook de Zomerschool (activiteiten voor 60+-ers gedurende de 

bouwvak) organiseer ik mee. 

Eens per maand komt de werkgroep Zorg, Wonen & Welzijn bij elkaar en daar wordt ook mijn 

werk besproken (wel anoniem uiteraard). Zij zijn mijn ondersteuning en ik ontvang veel hulp 

van hen. 

Ik vind het fijn en uitdagend om op deze manier iets voor mijn dorpsgenoten te kunnen 

betekenen. 

Met vriendelijke groet, Mariet Pulles 

 

 
  



 

WERKGROEP SENIOREN 

 

 

Rond de 25 ouderen maken iedere maandagmiddag gebruik van de huiskamer in Schuttershof. 

De bijeenkomst start met het gezamenlijk drinken van een kopje koffie of thee, maar al spoedig 

gaan de ouderen in groepjes uiteen. 

Een aantal deelnemers gaat biljarten of koersballen, 

anderen vinden het gezellig 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. Op 

donderdagochtend is er gelegenheid om gezamenlijk 

koffie te drinken.  

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

om genoemde activiteiten te blijven organiseren. De werkgroep ouderen weet zich 

verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van alle activiteiten. Bovendien zorgt een 

vast groep huiskamerbegeleiders voor een natje en een droogje tijdens de huiskamer-

bijeenkomsten en andere activiteiten. 

Boekenuitleen 

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.  

Duofiets 

In 2015 is, mede door donoren 

mogelijk gemaakt, een duofiets 

aangeschaft voor inwoners van 

Esbeek die niet (meer) zelfstandig 

kunnen fietsen. De duofiets is gratis 

te reserveren. 

 

 

 

 

 

  



 

- Vele contacten met de gemeente Hilvarenbeek: met het college van 

B & W, met ambtenaren, met politieke partijen. Onderwerpen: 

herbestemming kerk Esbeek tot Samenwijscentrum, familiehuis, 

verfraaiing kern Esbeek, dorpsondersteuner enz. 

- Meerdere besprekingen met Rabobank Hart van Brabant, als 

financiële partner, over geldautomaat, over financiering, over 

verzekeringen, over partnership enz. 

- Esbeek heeft het initiatief genomen om, samen met de andere 

dorpscoöperaties in onze gemeente, een avond te organiseren 

voor de leden van de gemeenteraad. Tijdens deze avond hebben de 

dorpsorganen hun plannen toegelicht. Deze plannen zijn zeer 

positief ontvangen door de politiek en inmiddels ook direct terug 

te vinden in de verschillende partijprogramma’s. 

- Organiseren van het jaarlijkse overleg tussen en met de 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. 

- Overleg met energiecoöperatie Hilverstroom over deelname in het 

energietransitie-project SMILE, waarbij Esbeek gaat fungeren als 

proeftuin. 

- Contacten met Seniorenraad en KBO over de organisatie van 

activiteiten en het ‘ophalen’ van wensen van de Esbeekse senioren. 

- Inbreng in de Stuurgroep Hilver B & O, dat inmiddels een nieuwe 

naam heeft: Tussenheid Hilvarenbeek. De Tussenheid ondersteunt 

en adviseert burgerinitiatieven. 

- Contacten met Coöpnet en NCR, organisaties die grote en kleine 

coöperaties faciliteren. 

- Lid van adviescommissie van de Vereniging van Kleine Kernen 

Noord Brabant.  

-  

 

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: een trend in de samenleving 

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 namen steeds meer groepen 

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

gebleken dat deze initiatieven zeer succesvol kunnen zijn, zet de trend van burgerinitiatieven 

door. Coöperatie Esbeek wordt regelmatig geraadpleegd door allerlei partijen. En zo leren wij 

ook weer van hen. 

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

kennis gedeeld over coöperatief denken en werken. Hier een aantal voorbeelden van onze 

werkzaamheden: 

Verbinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Nauw contact met het bestuur van de Annetje van Puijenbroek 

Stichting. Deze stichting houdt zich bezig met en heeft een financiële 

bijdrage geleverd aan de viering van ons tienjarig bestaan. 

- Financiële  bijdrage van Stichting van Spreeuwel Mannengasthuis 

voor de sfeerverlichting in de Dorpsstraat. 

- Overleg met bestuur van HOC ( Hilvarenbeeks Ondernemers Contact) 

over de samenwerking tussen ondernemersverenigingen. 

- Aanwezigheid en inbreng bij het jubileum van Houthandel Van Dal in 

Esbeek. 

- Jaarlijks overleg met de Esbeekse buurtschappen. 

- Ontvangst van en meedenken met coöperatieve initiatieven in het 

dorp Reek, onderdeel van de gemeente Maashorst. 

- Ontvangst van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij samen 

met burgemeester en wethouder in kader van zijn actie “Let the 

stars shine”, om het werk van het Europarlement lokaal meer onder 

de aandacht te brengen. 

- Ontvangst en advisering van een burgerinitiatief in het dorp 

Boerdonk. 

- Presentatie over stand van zaken m.b.t. het familiehuis, voor het 

bestuur Noord Brabant van de KNMH (Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij). 

- Uitwisseling van ideeën met het bestuur van dorpscoöperatie Biest-

Houtakker. 

- Brainstormsessie o.l.v. medewerkers van het PON over De toekomst 

van Brabant (volgens Brabanders). Deelname aan het symposium 

over de resultaten van het onderzoek  over de toekomst van 

Brabant. Pon schreef over dit onderwerp een interessant essay dat u 

kunt vinden op http://het-pon.instantmagazine.com/pon-magazine-

special/de-toekomst-van-brabant#!/dorpscooperatie-esbeek, of klik 

op het PON-logo hiernaast. 

- Bezoek van een grote groep sociaal cultureel werkers uit België, 

verbonden aan Socius (Sociaal Cultureel Volwassenen Werk). 

- Ontvangst en advisering in een aantal sessies van de 

dorpscoöperatie in oprichting van Biezenmortel. 

- Ontvangst van een groep initiatiefnemers van een dorpscoöperatie 

uit Heesselt/Varik, gemeente Neerijnen. 

- Ontvangst afvaardiging wijkbestuur Fatima uit Tilburg. 

- Ontvangst van een internationaal gezelschap in het kader van het 

internationale symposium “Practising the Commons” in Utrecht. De 

deelnemers kwamen onze leefbaarheidsprojecten bekijken. Tijdens 

het congres van de Commons hielt Bram van Helvoirt in Utrecht, 

namens de Coöperatie, samen met de Rabobank, een presentatie 

over onze coöperatie. 

TOEVOEGEN BRAM VAN HELVOIRT PRESENTATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten van en bezoeken aan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://het-pon.instantmagazine.com/pon-magazine-special/de-toekomst-van-brabant#!/dorpscooperatie-esbeek


 

- 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 heeft t aan de actie meegedaan 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 opnieuw besteed aan 

dorpsverfraaiing. 

- NL Doet van het Oranjefonds ondersteunt sociale initiatieven. 

Plannen die uitgevoerd worden door vrijwilligers kunnen rekenen 

op financiële ondersteuning. In 2017 hebben opnieuw vrijwilligers 

geholpen met het opknappen van meubilair van Schuttershof. 
-  

Verbinden 

Namens Esbeek onderhouden we contacten met vele partijen die een 

bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in ons dorp. Zo zijn we 

gesprekspartner voor bijvoorbeeld de raad, ambtenaren en politiek  

partijen van Gemeente Hilvarenbeek maar ook voor Provincie Noord 

Brabant.  

Deelname leefbaarheidsacties 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

In juni 2016 besteedde het 

NTR/NOS-programma 

Nieuwsuur aandacht aan het 

stijgende aantal coöperaties 

in Nederland. Onze Esbeekse 

projecten dienden in dat 

programma als voorbeeld. 
Klik op de afbeelding om het item te 

bekijken. 

Omroep Brabant wijdde in 

juni 2017 een nieuwsitem 

aan Esbeek omdat het 

inwoneraantal van ons dorp 

tegen alle verwachtingen 

stijgt; dat is slechts bij enkele 

dorpen het geval. 
Klik op de afbeelding om het item 

te bekijken. 

ESBEEK IN DE MEDIA 

 

Op Esbeek.eu en de facebookpagina Website Esbeek is al het nieuws uit en over Esbeek te 

lezen. Op de website is ook informatie te vinden voor bezoekers/toeristen.  

Dat de Esbeekse coöperatie een voorbeeldfunctie heeft is al vaker gebleken door het feit dat we 

meermaals zijn bezocht door de nationale televisie.  

 

                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

geplaatst worden op social media. Hier enkele voorbeelden – u kunt de video’s bekijken door op 

de afbeeldingen te klikken. 

 

Een school in de kerk – Esbeek regelt het zelf  Onze School in de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coöperatie Esbeek     Esbeek, een stukje paradijs op aarde 

 

 

 

 

In april 2017 was een 

cameraploeg van het NPO-

programma De Stand van het 

Land in Esbeek. Zij maakten 

een programma over het 

verdwijnen van de bruine 

kroeg. Met Schuttershof 

lieten ze zien dat het ook 

anders kan. 
Klik op de afbeelding om het item te 

bekijken. Het item over Esbeek 

begint bij 16 minuten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3v5aTsiz3A
https://www.youtube.com/watch?v=CZxfJEGCe4o
https://www.youtube.com/watch?v=zeYk9SMzdqA
https://www.youtube.com/watch?v=F7L4BzyggRw
http://www.omroepbrabant.nl/?video/107028802/Esbeek+heeft+tegen+alle+trends+in+een+bevolkingsgroei.aspx
https://www.npostart.nl/stand-van-het-land/06-06-2017/POW_03435469
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2111538-aantal-cooperaties-in-nederland-explosief-gestegen.html


 

(COÖPERATIE) ESBEEK IN HET NIEUWS 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2017 

 

 
Op deze pagina  treft u de balans aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het financieel rapport 2017, 
uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (NA RESULTAATBESTEMMING)  

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016  

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 784.472 805.115  

Machines en installaties 2.842 

 

3.792  

Inventaris 3.623 6.084  

 790.937 814.991  

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 20.008 32.657  

Vennootschapsbelasting 210 1.416  

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

- 2.441  

Overlopende activa 2.995 9.681  

 23.213 46.195  

    

Liquide middelen 129.248 100.946 

 

 

 943.398 962.132  

    

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 247.500 244.200  

Overige reserves 236.687 235.283  

 484.187 479.483 

   

Langlopende schulden 405.000 417.000 

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.967 22.397  

Aflossingsverplichting langlopende schulden 12.000 12.000  

Overige belastingen en premie soc. verz. 4.398 - 

Overlopende passiva 35.846 31.252 

 54.211 65.649 

   

 943.398 962.132 

 

 

 

 

  
  



 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2017 

 

 
Op deze pagina  treft u de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het 
financieel rapport 2017, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 
 

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2017 

 

 2017 2016 

      

Netto-omzet  61.000  52.948  

Overige bedrijfsopbrengsten  10.789  7.887  

Brutomarge  71.789  60.835  

     

Kosten     

Afschrijvingen  24.054  24.078   

Huisvestingskosten  10.602  10.239    

Kantoorkosten 970  777   

Verkoopkosten 7.503  2.387   

Algemene kosten 5.296  3.461  

Bijzondere baten en lasten            - 

              

- 

 6.722  

  48.425  47.664 

Bedrijfsresultaat  23.364  13.171 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 37  143  

Rentelasten en soortgelijke kosten -20.795 

 

 -21.793  

Financiële baten en lasten  -20.758  -21.650 

     

Resultaat voor belastingen  2.606  -8.479 

      

Belastingen   -1.202                - 

     

Resultaat na belastingen  1.404  -8.479 

       
 

 

 

  



 

LINKS NAAR INTERNET 

 
 
Hier vindt internetlinks naar verschillende in dit jaarverslag genoemde media. 

 

 

Essay kennisinstituut PON over De Toekomst van Brabant (volgens de Brabanders) 

http://het-pon.instantmagazine.com/pon-magazine-special/de-toekomst-van-

brabant#!/dorpscooperatie-esbeek  

 

Een school in de kerk: Esbeek regelt het zelf 

https://www.youtube.com/watch?v=CZxfJEGCe4o  

 

Onze school in de kerk 

https://www.youtube.com/watch?v=CZxfJEGCe4o 

 

Coöperatie Esbeek: Esbeek, een stukje hemel op aarde 

(https://www.youtube.com/watch?v=F7L4BzyggRw)   

 

Coöperatie Esbeek 

(https://www.youtube.com/watch?v=zeYk9SMzdqA) 

 

Uitzending Nieuwsuur:  

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2111538-aantal-cooperaties-in-nederland-explosief-

gestegen.html 

 

Uitzending Stand van het Land:  

https://www.npostart.nl/stand-van-het-land/06-06-2017/POW_03435469 

 

Uitzending Omroep Brabant: 

http://www.omroepbrabant.nl/?video/107028802/Esbeek+heeft+tegen+alle+trends+in+een+

bevolkingsgroei.aspx 

 
 
 
 
  

http://het-pon.instantmagazine.com/pon-magazine-special/de-toekomst-van-brabant#!/dorpscooperatie-esbeek
http://het-pon.instantmagazine.com/pon-magazine-special/de-toekomst-van-brabant#!/dorpscooperatie-esbeek
https://www.youtube.com/watch?v=CZxfJEGCe4o
https://www.youtube.com/watch?v=CZxfJEGCe4o
https://www.youtube.com/watch?v=F7L4BzyggRw
https://www.youtube.com/watch?v=zeYk9SMzdqA
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2111538-aantal-cooperaties-in-nederland-explosief-gestegen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2111538-aantal-cooperaties-in-nederland-explosief-gestegen.html
https://www.npostart.nl/stand-van-het-land/06-06-2017/POW_03435469
http://www.omroepbrabant.nl/?video/107028802/Esbeek+heeft+tegen+alle+trends+in+een+bevolkingsgroei.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?video/107028802/Esbeek+heeft+tegen+alle+trends+in+een+bevolkingsgroei.aspx


 

 
 
 
 

 

 

 

          

 

 

 

            

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


