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VOORWOORD DOOR PIET VERHOEVEN  -  VOORZITTER 

 

2018 was voor Esbeek een jaar met hoogtepunten: zo kon de 

nieuwe brede school ‘Torenlei’  rond de jaarwisseling zijn intrek 

nemen in de prachtig verbouwde kerk. Café Schuttershof werd 

omgetoverd tot energiecentrale om zo de duurzame energie te 

leveren voor Torenlei en om dit mogelijk te maken werd er door 

inwoners door de aankoop van certificaten flink geïnvesteerd in de 

verduurzaming van Café Schuttershof. En als kers op de taart 

kregen we bezoek van Koning  Willem-Alexander die zowel de 

bouwactiviteiten van de ‘Koe’ als die van het kerkgebouw bekeek 

en in Schuttershof met ons sprak over ‘De kracht van samen-doen’. 

De realisatie van de Torenlei is voor de toekomst van Esbeek van 

groot belang. Het verheugt ons dan ook ten zeerste dat na een 

voorbereiding van ongeveer zes jaar door samenwerking van een groot aantal partijen 

uiteindelijk dit prachtige resultaat is bereikt. Of het ‘het meest duurzame monument van Europa’ 

is geworden, zoals we dat in 2013 als ambitie hadden geformuleerd, laten we maar even in het 

midden. Grote dank aan alle partijen en personen die een bijdrage hebben geleverd aan dit 

geweldige succes. Met de komst van de kinderen in de Torenlei is de oude kerk weer het 

kloppend hart geworden in het centrum van het dorp. Mede door de inrichting van het 

schoolplein, de herinrichting van het dorpsplein en de reconstructie van de Dorpsstraat ziet de 

kern van Esbeek er een stuk aantrekkelijker uit.  

De dak-reconstructie van Schuttershof is een flinke klus geweest, maar vele handen maken licht 

werk. Dank voor de inzet van de vele vrijwilligers. Ook de actie van de verkoop van certificaten 

voor de financiering werd een groot succes. Dit was voor het bestuur een krachtig signaal dat 

veel mensen de toekomst van Schuttershof belangrijk vinden. Met de verbouwingen hebben we 

het gebouw een flinke kwaliteitsimpuls gegeven. 

Een ander positief signaal is de grote betrokkenheid van nieuwe inwoners. Mede door de 

‘welkom-tas’ die wordt uitgereikt en de speciale avond die voor deze groep wordt georganiseerd 

zijn er een groot aantal nieuwe bewoners die blijk geeft zich graag voor de Esbeekse 

gemeenschap te willen inzetten. 

Het ondernemersplatform ‘Made in Esbeek’ vierde dit jaar het eerste lustrum. We zijn blij dat 

Esbeekse ondernemers onder andere op deze manier met elkaar verbonden zijn en dat ze een 

nadrukkelijke bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. 

Tenslotte is het vermeldenswaardig dat onze Dorpsondersteuner steeds meer benaderd wordt 

voor allerlei adviezen en dat kennelijk deze functie in een nadrukkelijke behoefte voorziet. 

Ik wil iedereen in Esbeek bedanken die het afgelopen jaar weer een bijdrage heeft geleverd, in 

welke vorm dan ook, om van Esbeek een nog aantrekkelijker dorp te maken, om te wonen, te 

werken en te recreëren. 

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. 

  



 

v.l.n.r.: Piet Verhoeven, Sjef Oerlemans, Irma de Graaf, 

Han Bolijn, Corné Smolders, Roel Hesselmans 

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 

Penningmeester Roel Hesselmans Westerwijk 13, 013-5044323 

roelhesselmans@outlook.com 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

LEEFTIJDSOPBOUW INWONERS ESBEEK 

 

 

Jaarlijks analyseert  de coöperatie de leeftijdsopbouw van Esbeek. Deze informatie zegt iets over 

de behoeftes en activiteiten van de Esbekenaren. Voor de leefbaarheid van Esbeek is een 

evenwichtige leeftijdsopbouw van belang. 

Dit jaar is niet alleen gekeken naar de leeftijdsopbouw van Esbeek, maar wordt deze vergeleken 

met de andere dorpen in de gemeente Hilvarenbeek. Ook het gemiddelde van de gemeente is in 

bovenstaande grafiek meegenomen. De opbouw is uitgedrukt in procenten, op deze manier zijn 

de dorpen van verschillende grootte met elkaar te vergelijken.  

Uit de grafiek valt op te maken dat Biest-Houtakker gemiddeld de jongste inwoners heeft en dat 

Esbeek hierin op de tweede plaats staat. Verder is te zien dat er in Hilvarenbeek en Diessen 

relatief meer ouderen wonen, wat te verklaren is door een hoger voorzieningenniveau en meer 

seniorenwoningen.  

Esbeek heeft in verhouding tot de andere dorpen niet zoveel kinderen, maar wel veel ‘tieners’ en 

‘twintigers’. Om te zorgen dat de groep kinderen niet kleiner wordt maar zelfs kan groeien, zijn 

er voldoende jonge gezinnen nodig. Hiervoor is het van belang dat de grote groep die nu tussen 

de 20 en 30 jaar oud is de komende jaren de mogelijkheid krijgt om in Esbeek te blijven wonen. 

Deze informatie is vanzelfsprekend meegenomen in de woningbouwvisie die onze werkgroep 

Woningbouw heeft opgesteld en heeft voorgelegd aan Gemeente Hilvarenbeek. Daarover elders 

in dit jaarverslag meer. 
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Piet Verhoeven en Inge Weening verwelkomen Koning Willem-Alexander bij de 

-toen nog toekomstige- brede school in de voormalige Esbeekse kerk. 

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 aan 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. 

 

 

 

 

 

  



 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - 646 leden

Roel Hesselmans

penningmeester

Financiën

Certificaten

Han Bolijn

bestuurslid

Communicatie

Contacten Kleine 
Kernen en
Gemeente 

Hilvarenbeek

Werkgroep Woningbouw

Jack de Graaf, Ad van de Wouw, 
Rob Hesselmans, Jan van de Wouw

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, Vereniging Kleine Kernen, Rabobank 
Hart van Brabant, Tussenheid Hilvarenbeek, 

Ondernemersvereniging De Mierbeek, 
Vrienden van Andreas Schotel, Gerrit en 

Ellen van Gerven

ORGANOGRAM 

 

  



 

ALGEMENE LEDENVERGADERING   - 646 leden

Corné Smolders

bestuurslid

Commissie 
Dorpsverfraaiing

Corné Smolders, 
Jack de Graaf,

Danny van 
Vliembergen

Irma de Graaf

bestuurslid

Communicatie

Werkgroep Zorg, 
Wonen & Welzijn

Jan vd Wouw
Egbert Stellinga

Addy van Seeters

Dorpsondersteuner

Mariet Pulles

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 EsbeekWerkgroep 

Samenwijscentrum 
Kerk

Ad vd Wouw, Steef 
Luijten, Martje 

Verhoeven, Rob 
Hesselmans, Inge 

Weening, Liesbeth 
Klessens, Marianne 

Commies, Arnoud van 
Leuven, Will van Dijk

ORGANOGRAM- 

 

 

  



 

Café Schuttershof is en blijft 

het paradepaardje van onze 

coöperatie. Het afgelopen jaar 

is er veel geïnvesteerd in 

Schuttershof: zo vond er in het kader van de actie 

Power the Future een grootscheepse dak-

reconstructie plaats waarmee het café werd 

verduurzaamd (isolatie) én de daken geschikt 

werden gemaakt voor het plaatsen van 

honderden zonnepanelen. 

Ook de opslagruimte aan de binnenplaats werd 

verbouwd: hierop is een nieuw plat dak gemaakt 

dat ook weer extra ruimte biedt voor 

zonnepanelen. 

In het voorjaar van 2018 vond er een flinke 

interne verbouwing plaats waardoor er een 

nieuwe vergaderzaal aan de accommodatie is 

toegevoegd: de Flaeskamer. Er is een 

toenemende vraag voor het organiseren van 

uiteenlopende activiteiten in Schuttershof. 

Hiervoor biedt de Flaeskamer nieuwe 

mogelijkheden.  

De alsmaar groeiende aantrekkingskracht van 

Schuttershof, waarbij de populariteit van de 

Andreas Schotel-wandelroute een belangrijke rol 

speelt,  is een gewenste ontwikkeling. Het wordt 

wel steeds meer passen en meten om alle 

activiteiten een plaatsje te geven. Bij Gerrit en 

Ellen van Gerven en hun medewerkers is dit in 

goede handen.  

 

Het is gezellig in onze bruine kroeg. 

De opening van de Flaeskamer, een nieuwe 

multifunctionele ruimte binnen 

Schuttershof. 

CAFÉ SCHUTTERSHOF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Gerrit en Ellen van Gerven staan 

aan het roer van het café. 



 

POWER THE FUTURE – investeren in de toekomst van Schuttershof 

 

Onder het motto “Schuttershof, van café naar energiecentrale” werd er in september 2018 een 

belangrijke bijeenkomst georganiseerd om  iedereen te informeren over de noodzakelijke 

investeringen in de toekomst van Schuttershof. Architect Aard Wijnen directeur Woonconnect  

uit Den Bosch hield een inspirerend verhaal over de mogelijkheden voor Esbeek met betrekking 

tot de zogenaamde energietransitie. Ook in ons eigen café Schuttershof waren en zijn 

verschillende mogelijkheden om duurzamer om te gaan met energie, waaronder het (beter) 

isoleren van de daken. Rik Pulles zorgde met enkele filmpjes voor een verrassende kijk op het 

energievraagstuk rond Schuttershof.  

Hierop volgde de campagne Power the Future / De Energie van Schuttershof. Met deze 

campagne werden inwoners van Esbeek en andere geïnteresseerden uitgenodigd in de toekomst 

van Schuttershof te investeren door het aankopen van nieuwe certificaten in de Coöperatie. Deze 

investering levert de certificaathouders een mooie rente op, maar maakte bovendien de 

financiering van de dak-reconstructie mogelijk. De actie werd een groot succes: in totaal werd 

voor een waarde van € 225.000 aan certificaten verkocht. Ongeveer €125.00 hiervan werd 

gebruikt voor de financiering van de dak reconstructie en het resterende bedrag is ingezet voor 

aflossing van de lening van de Rabobank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als onderdeel van de verbouwing van het kerkgebouw en het verkrijgen van de daarvoor 

beschikbare subsidie voor duurzame energieoplossingen, is met Gemeente Hilvarenbeek 

overeengekomen om zo’n 300 zonnepanelen op de daken van Schuttershof te plaatsen om in de 

energiebehoefte van de naastgelegen brede school Torenlei te voorzien. 

Eind september werd begonnen met de reconstructie van de daken, nadat eerder al een plan 

was gemaakt voor de te nemen maatregelen voor de verduurzaming van het hele gebouw. Door 

de hulp van een groot aantal vrijwilligers zijn in een betrekkelijk korte periode  alle daken, waar 

zonnepanelen geplaatst moesten worden, vernieuwd en grondig geïsoleerd. Daarmee waren de 

daken klaar voor het plaatsen van de zonnepanelen door de gemeente.   

Ter ondersteuning van de campagne Power the Future 

werd een zogenaamde ‘participatiemeter’ geplaatst 

langs de toegangsweg naar Esbeek. Daarop konden 

voorbijgangers het verloop van de actie zien: steeds werd 

bijgehouden voor welk bedrag aan certificaten er al 

verkocht was. 



 

Zo’n 300 zonnepanelen op de daken van Schuttershof leveren 

de duurzame energie voor de naastgelegen school. 

Vrijwilligers leverden een grote bijdrage 

aan de renovatie en isolatie van de daken 

van Schuttershof. 

 

 

 

Onze coöperatie heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente voor de vergoeding van het 

gebruik van de daken, waarbij het uitgangspunt was dat 45 % van de stroomopbrengst ten 

goede komt aan de coöperatie. 

Dankzij de campagne Power the Future is het (gratis) lidmaatschap van de coöperatie ook 

vernieuwd onder de aandacht gebracht. Het resultaat is dat het aantal leden met ± 50 is 

toegenomen. 

Het succes van en betrokkenheid bij de actie Power the Future onderstreept opnieuw het 

bijzondere karakter van de Esbeekse samenleving. Met recht iets om trots op te zijn! 

 

 

  



 

Met de oplevering van de verbouwing van 

de kerk eind 2018 en de opening van 

(brede school) Samenwijscentrum 

Torenlei begin 2019 is voor onze 

coöperatie een grote wens in vervulling 

gegaan! 

 

 

Al in 2012 is het plan opgevat om tot een 

maatschappelijke herbestemming te 

komen van de monumentale Heilige 

Adrianus-kerk, die in 2013 als kerk 

gesloten zou worden. Vanaf dat moment 

heeft Coöperatie Esbeek een groot aantal 

partijen bijeengebracht om een bijdrage 

te leveren aan de planvorming en de 

realisatie. Door het inzetten van veel 

expertise uit het eigen dorp heeft de 

coöperatie de regie kunnen nemen en 

houden over het proces dat uiteindelijk in 

2018 tot het geweldige resultaat leidde: 

een fantastische onderwijsaccommodatie 

in dit prominente rijksmonument in de 

kern van Esbeek.  

Absoluut bijzonder is dat de coöperatie 

als private partij het initiatief heeft 

genomen en de regie heeft gehad over de 

uitwerking van een compleet plan voor 

realisatie inclusief investeerder. Daarna 

heeft Gemeente Hilvarenbeek uiteindelijk 

als publieke partij de kerk aangekocht, de 

verbouwing gefinancierd en uitgevoerd.  

Het belangrijkste is dat de kinderen van 

Esbeek voortaan in een bijzondere 

sfeervolle, historische omgeving naar 

school kunnen gaan. We zijn er trots op 

dat het is gelukt om een moderne, 

toekomstbestendige school te vestigen in 

het gebouw zonder afbreuk te doen aan 

het prachtige karakter van het Rijks-

monumentale gebouw. 

SAMENWIJSCENTRUM IN DE ESBEEKSE KERK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Destijds hebben we de ambitie geformuleerd dat we van de Esbeekse 

kerk “Het meest duurzame monument van Europa” wilden maken. 

Zowel in energetisch als in maatschappelijk opzicht zijn we aardig in 

de buurt van onze ambities gekomen!  

De levendigheid die de kinderen meebrengen geeft het centrum van 

ons dorp een hele nieuwe impuls. 

Het bestuur van Coöperatie Esbeek wil alle betrokken partijen en 

personen van harte feliciteren met het behaalde resultaat en 

bedanken voor hun samenwerking en inzet. Speciale dank aan Ad 

van de Wouw die namens onze coöperatie een grote bijdrage heeft 

geleverd. 

 

Partners in dit 

project onder meer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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 

 

Bouwen noodzakelijk voor de leefbaarheid 

De leefbaarheid van Esbeek hangt direct samen met het in stand houden en versterken van de 

belangrijkste voorzieningen in het dorp. Dit zijn voor Esbeek: Samenwijscentrum Torenlei, 

centrale ontmoetingsplaats Schuttershof, sportpark Den Hondsbosch en voorzieningen voor 

senioren. Dat betekent dat er vanuit het dorp voldoende gebruikers moeten zijn voor een 

toekomstbestendige exploitatie van deze voorzieningen. 

Esbeek is een ondernemend dorp met 250 bedrijven. Mede door de ontwikkeling van 

industrieterrein de Mierbeek is het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen de afgelopen jaren sterk 

gestegen. Veel van deze ondernemers en werknemers willen graag bij hun werk in de buurt 

wonen. Dit brengt extra vraag naar woningen met zich mee. 

Mensen worden ouder en krijgen minder kinderen. Hierdoor is het aantal kinderen in Esbeek 

ondanks een lichte groei van de bevolking de afgelopen jaren kleiner geworden. Om voldoende 

jonge aanwas te houden voor de sportverenigingen en de school als essentiële voorzieningen 

voor het dorp mag het aantal kinderen in Esbeek niet verder dalen. Om de huidige hoeveelheid 

op peil te houden is een groei van de bevolking tot 2030 met 10 % noodzakelijk. 

 

  
De starterswoningen trekken 

jonge mensen en dragen zo bij aan 

nieuwe aanwas van inwoners. 



 

Nieuwbouw in 

plan Leeuwerik 

in Esbeek (2018). 

Op 1 januari 2018 had Esbeek 1224 inwoners. Een groei van 10 % komt neer op 1346 inwoners 

op 1 januari 2030. De daling van de gemiddelde huishoudens grootte meegerekend komt dit 

neer op een groei van de woningvoorraad met 90 woningen. Om dit te realiseren moeten er tot 

2030 jaarlijks 8 woningen worden gebouwd in Esbeek. 

Welke woningen heeft Esbeek nodig? 

Om te bepalen welke woningen nodig zijn om de leefbaarheidsdoelstellingen te realiseren is een 

analyse van de bevolkingsopbouw nodig. De leeftijdsopbouw laat een relatief kleine groep 

tussen 25 en 40 jaar zien. Terwijl dit wel de leeftijdscategorie is die kinderen krijgt. Het is dus 

van strategisch belang dat er voor deze leeftijdsgroep voldoende woningen beschikbaar zijn. 

Hiervoor zijn betaalbare starterswoningen nodig en is er ruimte nodig voor het bouwen van 

doorstroomwoningen, zodat de starters van enkele jaren geleden kunnen doorstromen. Er is in 

Esbeek vraag naar beide type woningen, maar het aanbod is momenteel onvoldoende of sluit 

niet aan op de vraag. 

Het aantal senioren groeit en senioren blijven langer in hun eigen woning wonen. Hiervoor 

dienen de woningen wel geschikt te zijn voor senioren. Dit kan worden gerealiseerd door 

woningaanpassing of de realisatie van levensloopbestendige woningen. Voor de bouw van 

levensloop bestendige woningen is dan ook ruimte nodig. 

 

Werkwijze 

Coöperatie Esbeek is geen projectontwikkelaar en heeft geen bouwlocaties in eigendom. De 

coöperatie kan echter wel inventariseren welke woningen er nodig zijn, vraag en aanbod bij 

elkaar brengen en initiatieven die er zijn ondersteunen. Hiervoor heeft Coöperatie Esbeek in 

2018 een werkgroep Woningbouw samengesteld. 

De werkgroep heeft een woningbouwvisie geschreven voor Esbeek. Hierin staat hoeveel en 

welke woningen er dienen te worden gerealiseerd, gebaseerd op demografische gegevens, 

behoefte en de leefbaarheidsdoelstellingen van de coöperatie. 

De gemeente Hilvarenbeek is hierin de belangrijkste partner. Daarom wordt er regelmatig 

overlegd met de gemeente over dit onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe woonvisie 



 

Het eerdere project met starterwoningen begint een groene buurt te worden. Het speelplein is 

door de gemeente ingericht naar aanleiding van een plan van de omwonenden. 

die de gemeente in 2019 vaststelt, waarover uitvoering overleg is geweest tussen de werkgroep 

Woningbouw en de gemeente. 

Locaties 

Er zal de komende jaren op diverse locaties in Esbeek worden gebouwd. 

Het bestemmingsplan Leeuwerik III is bijna volgebouwd. Tussen 2015 en 2018 zijn hier 19 

woningen gerealiseerd en er komen er nog 6 bij. 

In mei 2018 werd het plan gepresenteerd voor de herinrichting van de Groenstraat. Een locatie 

waar de komende jaren stallen plaats maken voor ruime bouwkavels in het buitengebied. 

Het plan ‘Nieuwe Trambaan’ werd in maart 2019 gepresenteerd. Op de voormalige 

bedrijfslocatie van de Kok is ruimte voor het bouwen van 5 starterswoningen, 3 levensloop 

bestendige woningen en 2 vrije sector woningen. 

Daarnaast is door de verhuizing van de school naar het kerkgebouw de locatie van De Wingerd 

ook vrijgekomen. Dit is ook een bouwlocatie die de komende jaren kan worden ontwikkeld. 

 

 
 
 
 

  



 

ONDERNEMERSCAFÉ   “MADE IN ESBEEK” 

 

 

 

 

Met een speciale jubileumavond vierde “Made in Esbeek” dit jaar haar vijfjarig bestaan. Op deze 

avond zetten twee Esbeekse bedrijven, Becx Verhuur en groepsaccommodatie De Kievit,  hun 

deuren open voor een kijkje achter de schermen. Vele van de maar liefst 250 Esbeekse 

ondernemers maakten gebruik van deze mogelijkheid en versterkten ondertussen de onderlinge 

contacten. 

De organisatie was ook dit jaar weer in handen van ondernemersvereniging de Mierbeek, Café 

Schuttershof en Coöperatie Esbeek. Na vijf jaar blijkt dat deze jaarlijkse activiteit duidelijk in een 

behoefte voorziet om elkaar als ondernemers in een informele setting te ontmoeten en beter te 

leren kennen. Onze coöperatie wil graag een verbindende rol spelen tussen de bedrijven en de 

Esbeekse gemeenschap vanwege hun belang voor het dorp. Dit belang ligt uiteraard in het 

scheppen van werkgelegenheid maar de bedrijven zijn ook de smeerolie bij allerlei initiatieven 

en activiteiten in het dorp.  

 

 

 

  



 

WERKGROEP DORPSVERFRAAIING 

 

Nadat de werkgroep Dorpsverfraaiing vorig jaar input heeft geleverd aan de gemeente voor de 

herinrichting van speelterrein De Loop en de vergroening van een deel van de Dorpsstraat, heeft 

de werkgroep ook in 2018 mooie resultaten behaald. De herbestemming van het kerkgebouw tot 

brede school, en daarmee het kerkplein tot schoolplein, gaf aanleiding tot de reconstructie van 

het plein en de Dorpsstraat. In samenspraak met de omwonenden kon de werkgroep het overleg 

met de gemeente aangaan.  

Belangrijk was natuurlijk dat er een veilige verkeerssituatie ontstond voor de schooljeugd en 

andere voetgangers. Er is verschillende keren overleg geweest met de gemeente die ons graag 

mee laat denken, waardoor een groot deel van onze wensen zijn gerealiseerd. Voorheen was er 

geen duidelijke plaats voor voetgangers, nu is een mooi en veilig voetpad naar Schuttershof. 

Bovendien is er ook veel groen bij gekomen. Er is een beukenhaag geplant langs de Dorpsstraat 

en bomen op het schoolplein. Rond de grote eikenboom tegenover de kerk/school (naast de 

cafetaria) zal deze zomer nog een bank worden geplaatst. 

 

Gedurende de zomer fleurden de bloemen in de hanging baskets langs de 

Dorpsstraat/Oude Trambaan het straatbeeld op. Ze werden de hele 

zomer verzorgd door een vaste groep vrijwilligers. In de winterperiode 

hebben we de sfeerverlichting weer geplaatst langs de Dorpsstraat/Oude 

Trambaan, zodat er ook in de donkeren maanden ‘bloemen’ aan de 

lantaarnpalen hangen.  

De werkgroep Dorpsverfraaiing is blij met de tot nog toe gerealiseerde 

grote en kleine projecten. Er blijven echter nog veel wensen over ter verfraaiing van ons dorp. 

Deze hebben veelal betrekking over de openbare ruimtes; hierover zullen we de komende jaren 

zeker met de gemeente in gesprek blijven. 

  



 

WERKGROEP ZORG, WONEN & WELZIJN 

 

Grofweg rekent de werkgroep zich een drietal taken toe: 

 

Ontwikkelen en instandhouding van structuur gericht op de zorg, 

wonen en het welzijn van de inwoners van Esbeek 

De werkgroep inventariseert de maatschappelijke ontwikkelingen rond de thema’s zorg, wonen 

en welzijn zowel in het dorp, als in de gemeente en landelijk. Daar waar we noodzaak en 

mogelijkheden zien om bij te sturen wordt dat besproken en indien gewenst worden 

actiepunten geformuleerd. Zo onderzoeken we momenteel de wenselijkheid van een openbaar 

ontmoetingspunt voor een ieder die er behoefte aan heeft contact te maken. Ontwikkelingen 

rond bijvoorbeeld WMO, langer thuis wonen, ondersteund wonen, jongeren, eenzaamheid, 

armoede, alcohol en drugs hebben onze aandacht. 

Coaching/klankbord van en voor de dorpsondersteuner 

De dorpsondersteuner is een belangrijk ‘instrument’ voor de werkgroep. Zij heeft als ‘eerste lijn’ 

contact met individuele inwoners en hun behoeften. De werkgroep fungeert daarbij indien nodig 

als klankbord. Indien het om individuele gevallen gaat worden deze steeds anoniem en met 

respect voor privacy behandeld; de dorpsondersteuner heeft immers een vertrouwensfunctie. 

Belangrijk daarbij is het gezamenlijk bewaken van de grenzen van de dorpsondersteuner. Zo 

moet voorkomen worden dat de dorpsondersteuner zich persoonlijk verantwoordelijk voelt 

voor verzoeken om informele hulp, waar mogelijk geen vrijwilliger voor gevonden kan worden. 

Indien (maatschappelijke) ontwikkelingen onze aandacht vergen, wordt regelmatig aan de 

dorpsondersteuner input gevraagd. Zij heeft nauw contant met gemeentelijke organisaties en 

collega’s die als bron van informatie kunnen dienen. 

Realisatie van een ‘familiehuis’ 

Sinds een aantal jaren heeft de werkgroep zich ingezet voor de realisatie van een ‘familiehuis’: 

een beschermde woonvorm voor mensen met een zorgvraag waarvoor het zelfstandig wonen 

eigenlijk niet meer wenselijk is, maar die nog geen indicatie krijgen voor bijvoorbeeld een 

verpleeghuisopname. Het familiehuis zou gedragen moeten worden door vrijwilligers en 

professionele (thuis-) zorg. Uit Esbeeks onderzoek is gebleken dat hier behoefte aan is.  

De werkgroep heeft een zorgvuldig en volledig businessplan opgesteld voor het familiehuis, 

waarna veel energie gestoken is in het zoeken naar mogelijke financiering. Met menig potentieel 

investeerder zijn gesprekken gevoerd en daar werden we steeds met veel interesse en 

positiviteit ontvangen. Toch bleven resultaten vooralsnog achterwege: investeerders vragen 

begrijpelijkerwijs om zekerheden en in dit geval om concrete bewoners voor een toekomstige 

woonvorm. Bewoners die voor een familiehuis in aanmerking zouden komen kunnen dit echter 

doorgaans niet vooraf plannen of toezeggen. De behoefte aan een beschermde woonvorm 

ontstaat meestal plotseling. Het resultaat is echter kortgezegd: zonder bewoners geen 

financiering. 

Op dit moment wordt er nog steeds contact onderhouden met woningbouwcorporatie 

Leijstromen. Zij zijn enthousiast over het plan, maar hebben binnen de hun door de overheid 

opgelegde kaders nog geen ruimte kunnen vinden om met ons in zee te gaan. We zullen dit 



 

echter zeker warm houden en binnen de werkgroep Woonvisie van de coöperatie is 

nadrukkelijk aandacht voor wonen voor senioren. 

 

Om bovenstaande redenen heeft de werkgroep onlangs besloten haar focus te verleggen van een 

‘stenen’ familiehuis naar een virtuele vorm: geen gebouw, maar een goede en bevredigende 

‘zorgstructuur’ waarmee ouderen en zorgzoekenden worden ondersteund. Ook hier speelt de 

dorpsondersteuner een nadrukkelijke rol namens de coöperatie én namens de gemeente. We 

blijven ons er voor inzetten om zaken als professionele en mantelzorg en andere voorzieningen 

optimaal in te kunnen zetten voor onze bewoners, die dat stuk voor stuk verdienen. We denken 

daarbij bijvoorbeeld aan de huiskamer (wekelijks ontmoetingsmogelijkheid voor ouderen om te 

‘kienen, keuvelen en kaarten’), het eetproject (wekelijks koken vrijwilligers voor 30-40 ouderen) 

en de seniorenwerkgroep. 

 

Verder 

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 een duofiets aangeschaft voor inwoners die 

niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen. Die is mede 

mogelijk gemaakt door sponsors. De duofiets is gratis 

te reserveren bij Astrid van Egmond. 

 

 

 

Door: Mariet Pulles 

Het is alweer het derde jaar dat ik jullie 

dorpsondersteuner mag zijn. Ik doe het 

werk met veel plezier! 

Ik probeer de verbindende schakel te 

zijn tussen de bewoners en hun 

behoeften op het gebied van zorg, 

wonen en welzijn. We leven in een zeer 

snelle maatschappij en iedereen heeft 

het druk. Maar als je goed oplet, zie je dat er ook steeds meer mensen zijn die het niet zo druk 

meer hebben. Ze zijn vaak ziek of minder mobiel, eenzaam of verward en hebben dan 

ondersteuning nodig. Soms is het genoeg eens bij hen binnen te lopen, een hand op de schouder 

te leggen, een luisterend oor te bieden, een praatje te maken. Met een beetje aandacht ziet de 

wereld er voor hen vast een stuk beter uit.  

Maar soms is dat niet meer voldoende. Misschien wonen deze mensen wel naast jou. Denk je dat 

je buren meer nodig hebben dan het praatje, het complimentje of het boodschapje? Geef me dan 



 

even een seintje! Dan loop ik eens vrijblijvend bij je buren binnen en kijk samen met hen wat 

nodig is om het leven weer wat te veraangenamen. 

Met verschillende werkgroepen, organisaties en met de gemeente onderhoud ik korte lijntjes om 

bewoners snel door te kunnen verwijzen naar de juiste hulp. Daarnaast neem ik ook deel aan 

vele overleggen om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er zich allemaal in onze gemeente 

afspeelt op het gebied van sociaal domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de overleggen van 

werkgroepen over alcohol en drugs, armoede, vluchtelingen, senioren, aangepast sport en 

bewegen, mentale gezondheid en overleg met partners binnen het sociaal domein. 

Ook mantelzorg is een steeds vaker gehoord thema. Steeds meer inwoners raken hierbij 

betrokken. Doordat ouders langer thuis moeten blijven wonen worden partners, kinderen of 

buren steeds vaker mantelzorger. In Esbeek heb ik het afgelopen jaar 25 mantelzorgbonnen uit 

mogen reiken. Ik weet zeker dat er veel meer mantelzorgers zijn dan dat. Ken jij er een? Meldt 

die persoon dan aan voor een mantelzorgbon, een klein teken van waardering van de gemeente. 

Nieuwe inwoners krijgen van de coöperatie, via mij, een welkomsttas aangeboden. Daarin zit 

bijna alle informatie over Esbeek. Afgelopen jaar zijn er 20 nieuwe huishoudens in Esbeek 

komen wonen.  In april hebben we een leuke welkomstavond gehad. En voor 2019 jaar staan er 

al weer 9 tassen klaar! De betrokkenheid en inzet van deze nieuwe bewoners bezorgden ons 

dorp een groot compliment van de jury van de dorpsvernieuwingsprijs die we in 2019 

toegekend kregen door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. 

We zijn in Esbeek goed op weg om een dorp te creëren waar het goed toeven is voor iedereen. 

Het gebeurt niet zomaar, er moet veel voor worden gedaan. We mogen ontzettend blij zijn met al 

die mensen die er belangeloos zoveel tijd en energie insteken om er voor te zorgen dat we trots 

mogen zijn op ons dorp. 

 
 

EEN WARM WELKOM VOOR NIEUWE INWONERS 

 

Welkom-tas 

In 2017 zijn we begonnen nieuwe bewoners te 

verwelkomen met een, speciaal daarvoor 

gemaakte, tas met Esbeekse inhoud. De tas bevat 

informatie over Esbeekse verenigingen, Esbeekse 

organisaties (waaronder het jaarverslag van de 

Coöperatie), de dorpsondersteuner én een 

uitnodiging voor de jaarlijkse ‘Welkom-avond’ in 

Schuttershof. 

De tas wordt persoonlijk overhandigd door onze 

dorpsondersteuner Mariet Pulles, die zich dan ook 

meteen kan voorstellen. Inwoners en 

buurtverenigingen kunnen nieuwkomers in Esbeek 

bij Mariet aanmelden. 

  

De Welkom-tas wordt gevuld 

voor nieuwe inwoners. 



 

Welkom-avond 

Op 16 maart 2018 was het zover: de eerste editie 

van de Nieuwe-Bewoners-Avond in Schuttershof. 

Op maar liefst 18 adressen was de tas het 

voorgaande jaar uitgereikt en de ontvangers van 

deze tassen waren bijna allemaal, vaak met 

partner, aanwezig. Ook van de organisaties die 

informatie voor in de tas aanleveren waren met 

vertegenwoordigers aanwezig. Alle bezoekers 

werd voorzien van een naam-sticker om het 

kennismaken te vergemakkelijken. Kennismaken 

van nieuwe en oude inwoners is immers het doel 

van de Welkom-avond. Om daarbij te helpen was 

door Jan Smolders een Esbeekse kennisquiz in 

elkaar gezet waar de aanwezigen met behulp van 

hun mobiele telefoon aan deel konden nemen – dit leidde tot veel hilariteit. Er ontstonden die 

avond direct nieuwe contacten. De avond was zeer gezellig en duurde tot in de kleine uurtjes. De 

‘nieuwelingen’ waren het er over eens dat de tas en deze avond een verrassende en geslaagde 

start zijn om je als nieuwe bewoner thuis te voelen in Esbeek. Vele van hen maakten ook van de 

gelegenheid gebruik om lid te worden van onze coöperatie.  

 
 

OVERLEG BUURTSCHAPPEN 

In het najaar belegt coöperatie Esbeek jaarlijks een overleg met alle Esbeekse buurtschappen. In 

dit overleg geeft het bestuur van de coöperatie toelichting op haar activiteiten en plannen. De 

buurtschappen bespreken wat er leeft in hun buurten en welke activiteiten zij organiseren. Ook 

vind er in dit overleg afstemming plaats met de dorpsondersteuner, onder andere over de 

verwelkoming van nieuwe inwoners. 

 

 

 

Aan de dorps-kennis-quiz werd 

enthousiast en aandachtig deelgenomen. 



 

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. 

- 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. 

- Contacten met Rabobank Hart van Brabant, als financiële partner, over 

geldautomaat, over financiering, over verzekeringen, over partnership 

enz. 

- Samenwerking 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 Tussenheid Hilvarenbeek. De Tussenheid ondersteunt 

en adviseert burgerinitiatieven onder meer in contacten met (lokale) 

overheden. 

- Contacten met Coopnet 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. Nu 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ontvangsten van en bezoeken aan (voor zover niet elders 

in dit verslag vermeld: 

- Ontvangst van Koning Willem-Alexander in het kader van zijn twee 

bezoeken aan lokale initiatieven rond ‘samen-doen’. 

- Wijkbestuur Fatima (Tilburg) onder leiding van Leo de Rooy kwam 

naar Esbeek om advies in te winnen voor burgerinitiatieven in de 

wijk. 

- Ontvangst jaarvergadering Vereniging Kleine Kernen Noord-

Brabant; thema: ‘wonen’. 

- Presentatie over de Esbeekse Coöperatie in Boerdonk ter 

gelegenheid van de oprichting van de Boerdonkse Dorpsraad. 

- Bijdrage aan een symposium van Coöpnet omtrent het opzetten van 

een ‘coöperatie-cursus’. 

- Avond voor overleg tussen gemeente en omwonenden kerk/school 

in het kader van de verbouwing van het gebouw en de herinrichting 

van de omgeving. 

- Ontvangst delegatie uit Brussel in het kader van het project Let The 

Stars Shine, waarbinnen Esbeek een prijs won voor de 

herbestemming van het kerkgebouw. 

- Ontvangst Jasper van Deurzen, adviseur religieus erfgoed. 

- Participatie in gegevensdialoog bouwplan Groenstraat (Ad van 

Dommelen). 

- Ontvangst van Saran van Helvert, student Avans, die een werkstuk 

heeft gemaakt over Coöperatie Esbeek. 

- Interview met Jean van Dijck, formatschrijver van TV-programma’s. 

- Ontvangst van het nieuwe college van B&W van Gemeente 

Hilvarenbeek. 

- Ontvangst gemeenteraad en college van Boekel. 

- Vijf dagelijkse interviews met journalist Roy Heerkens van het Radio  

NPO1 ‘Spraakmakers’. 

- Ontvangst gemeenteraad Hilvarenbeek in Schuttershof/kerk/school. 

- Ontvangst van een team van woningbouwcorporatie Leystromen, 

afdeling projectontwikkeling, met een gesprek over wonen in 

Esbeek. 

- Ontvangst leden van de Europese Commissie en Europarlement met 

presentatie door Han Bolijn. 

- Ontvangst Thebe Extra en presentatie over burgerinitiatieven. 

- Bijeenkomst Woonconnect: ambassadeursavond. 

- Open dag rond de verbouwing van de kerk. 

- Adviesgesprek met Jan Geerts over de verduurzaming van 

Schuttershof. 

- Ontvangst oud-docenten Fontys. 

- Bijeenkomst SMILE met inwoners over gebruik Woonconnect 

(energiebesparing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 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 2018 hebben opnieuw vrijwilligers 

geholpen met het opknappen van meubilair van Schuttershof. 

- 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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Radio NPO1 Spraakmakers 

Dit jaar heeft het radio NPO1 programma Spraakmakers een week lang 

dagelijks aandacht besteed aan de burgerinitiatieven in Esbeek gedurende de 

afgelopen 10 jaar. De zijn als podcast terug te luisteren via de website van 

NPO1. De links daarheen staan achter in dit verslag. 

 

❖ Journalist Matthijs Lodewijks van het Eindhovens Dagblad kwam naar Esbeek voor een 

interview met onze voorzitter. 

❖ Filmmaakster Annemarie Holthausen maakte een film over de verbouwing van de kerk. 

 

  



 

COÖPERATIE ESBEEK OP YOUTUBE 

 

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

geplaatst worden op social media. Hieronder enkele voorbeelden – achter in dit jaarverslag 

vindt u de internetlinks naar deze video’s. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coöperatie Esbeek     Esbeek, een stukje paradijs op aarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Straight Outta Esbeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


 

(COÖPERATIE) ESBEEK IN HET NIEUWS 



 

  



 

  



 

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 

 
 
Straight Outta Esbeek  rappende inwoners vertellen over de Esbeekse maatschappelijke 
projecten 
https://youtu.be/lT7QuEXeBZ4  
 
Podcast Radio NPO1 ‘Spraakmakers’ 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616889-2018-10-15 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616890-2018-10-16 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616891-2018-10-17 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616892-2018-10-18 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616893-2018-10-19 
 

 
  

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
https://youtu.be/lT7QuEXeBZ4
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616889-2018-10-15
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616890-2018-10-16
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616891-2018-10-17
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616892-2018-10-18
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/uitzendingen/616893-2018-10-19
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


 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018 

 

Op deze pagina  treft u de balans aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het financieel rapport 2018, 
uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (NA RESULTAATBESTEMMING)  

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017  

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 859.212 784.472  

Machines en installaties 1.892 2.842  

Inventaris 1.411 3.623  

 862.515 790.937  

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren - 20.008  

Vennootschapsbelasting 2.614 210  

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

25.865 -  

Overlopende activa 6.271 2.995  

 34.750 23.213  

    

Liquide middelen 220.181 129.248  

 1.117.446 943.398  

    

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 458.400 247.500  

Overige reserves 227.310 236.687  

 685.710 484.187 

   

Langlopende schulden 393.000 405.000 

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 88 1.967  

Aflossingsverplichting langlopende schulden 12.000 12.000  

Overige belastingen en premie soc. verz. - 4.398 

Overlopende passiva 26.648 35.846 

 38.736 54.211 

   

 1.117.446 943.398 

 

 

 

 

  
  



 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018 

 
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 2018 

 

 2018 2017 

      

Netto-omzet  48.455  61.000  

Overige bedrijfsopbrengsten  16.196  10.789  

Brutomarge  64.648  71.789  

     

Kosten     

Afschrijvingen  24.363  24.054   

Huisvestingskosten  10.296  10.602    

Kantoorkosten 1.352  970   

Verkoopkosten 10.322  7.503   

Algemene kosten 6.977  5.296  

  53.310  48.425 

Bedrijfsresultaat  11.338  23.364 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 15  37  

Rentelasten en soortgelijke kosten -21.932 

 

 -20.795  

Financiële baten en lasten  -21.917  -20.758 

     

Resultaat voor belastingen  10.579  2.606 

      

Belastingen   1.202  -1.202       

1.202      

Resultaat na belastingen  -9.377  1.404 

       
 

  



 

 
  



 

  



 

 
 
 

 

      
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


