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VOORWOORD 
 

Ook 2019 was weer een jaar met vele activiteiten gericht op de 
leefbaarheid van ons dorp. Zo werd begin februari de brede 
school ‘Torenlei’ geopend. We zijn trots dat we dit grote project 
door brede samenwerking hebben kunnen realiseren. 

Ook de buitenwereld is het opgevallen dat Esbeek zo actief is 
op dit vlak. In juni mocht een delegatie van inwoners uit 
Esbeek in het Drentse Witteveen de Nederlandse 
Dorpsvernieuwingsprijs in ontvangst nemen. Door het winnen 
van deze prijs is Esbeek nu genomineerd voor deelname aan 
de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Er is door een hiervoor 
opgerichte werkgroep hard gewerkt aan het maken van een 
bidbook om Esbeek in Europa te presenteren. Helaas is door de 

Corona-perikelen de ontvangst van de internationale jury en later dit jaar de prijsuitreiking 
in Oostenrijk voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Achter de schermen is door de Werkgroep Woningbouw hard gewerkt aan plannen om 
er voor te zorgen dat Esbeek niet gaat krimpen. De werkgroep heeft een ambitieuze 
doelstelling geformuleerd met een groei van 10% van het aantal inwoners van Esbeek tot 
2030. Om dat te realiseren zullen er in die periode zo’n 100 huizen gebouwd moeten 
worden in Esbeek. Daar worden plannen voor ontwikkeld waarbij nauw wordt 
samengewerkt met de gemeente Hilvarenbeek. 

Ons coöperatieve café Schuttershof was ook afgelopen jaar weer een bruisend 
ontmoetingspunt in ons dorp. Helaas hebben onze uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven 
aangekondigd wegens hun andere bedrijfsactiviteiten, te gaan stoppen met de 
exploitatie van Schuttershof. In goed overleg is het bestuur aan de slag gegaan om te 
zorgen dat de prima formule die er nu staat kan worden voortgezet. 

Door de herinrichting van het kerkplein (deels tot schoolplein) en een gedeelte van de 
Dorpsstraat is de kern van Esbeek een stuk aantrekkelijker geworden. De Werkgroep 
Dorpsverfraaiing heeft hieraan een prima bijdrage geleverd. Het plaatsen en verzorgen 
van de bloembakken in de zomer en de sfeerverlichting in de winter draagt hier nog extra 
aan bij. 

We merken dat het verwelkomen en bij elkaar brengen van onze nieuwe inwoners zeer 
op prijs wordt gesteld. De dorpsondersteuner Mariet Pulles speelt daarbij, samen met de 
buurtschappen, een belangrijke rol. We zien dan ook dat ook nieuwe inwoners graag een 
bijdrage willen leveren aan de activiteiten in ons dorp. 

Al meerdere jaren werkt onze coöperatie nauw samen met de collega dorpscoöperaties 
binnen onze gemeente. Uit deze samenwerking is Tussenheid Hilvarenbeek ontstaan, die 
coöperaties en verenigingen ondersteunt op allerlei gebied. 

Ik wil iedereen in Esbeek bedanken die het afgelopen jaar mooie dingen heeft gedaan 
voor ons dorp en ik vertrouw er op dat deze inzet zal blijven voortduren. 

 
Piet Verhoeven 
voorzitter 
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DOELSTELLING 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. 
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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 

 
 
 
 

 

 

  

Het bestuur voor café Schuttershof. 
Van links naar rechts: Roel Hesselmans, Corné Smolders, Sjef Oerlemans, 

Piet Verhoeven, Han Bolijn, Irma de Graaf 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING - 630 leden

Roel Hesselmans
penningmeester

Financiën

Certificaten

Han Bolijn
bestuurslid

Communicatie

Contacten 
dorpscoöperaties, 

Gemeente 
Hilvarenbeek & 

Tussenheid 
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 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING   - 630 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
Chris van Laarhoven

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

Eetproject
Senioren
Chris Way

Piet Verhoeven

voorzitter

Communicatie

Schuttershof

Subsidies

Certificaten

Ondernemerscafé
Made in EsbeekWerkgroep 

Samenwijs-
centrum Kerk

Ad vd Wouw, Steef 
Luijten, Martje 

Verhoeven, Rob 
Hesselmans, Inge 

Weening, Liesbeth 
Klessens, Marianne 
Commies, Arnoud 

van Leuven, Will van 
Dijk

ORGANOGRAM  
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CAFÉ SCHUTTERSHOF 
 

Ons coöperatieve café Schuttershof was 
ook afgelopen jaar weer een bruisend 
ontmoetingspunt in ons dorp. In het 
voorjaar werden in het kader van de dak 
reconstructie de laatste werkzaamheden 
verricht met de verbouwing van de 
opslagruimte grenzend aan de 
binnenplaats. Ook werden door 
vrijwilligers diverse 
onderhoudswerkzaamheden in en rond 
het gebouw uitgevoerd.  

De formule Schuttershof staat 
ondertussen als een huis. Een 
ontmoetingsplaats voor alle inwoners 
verenigingen en bedrijven uit Esbeek en 
steeds meer bezoekers van buiten. Een 
café met een eigen verhaal waar heel 

veel mensen zich thuis voelen. Het is dan ook jammer dat onze uitbaters Gerrit en Ellen 
van Gerven hebben aangekondigd, wegens hun andere bedrijfsactiviteiten, te gaan 
stoppen met de exploitatie van Schuttershof. In goed overleg is het bestuur aan de slag 
gegaan om te zorgen dat de prima formule die er nu staat kan worden voortgezet. 

 

ONDERNEMERSCAFÉ “MADE IN ESBEEK” 
 

Ook dit jaar trok ons ondernemerscafé 
een zeer groot aantal bezoekers. Er was 
dan ook een prominente ondernemer te 
gast in de persoon van Wim van de 
Leegte van VDL. Deze multi-
getalenteerde ondernemer en 
familieman uit de Kempen had een zeer 
aansprekend verhaal. Naast het 
inspirerende verhaal van deze 
gastspreker, was er tijdens  het diner en 
de borrel voor de ondernemers uit de 
gemeente Hilvarenbeek alle 
gelegenheid voor ontmoeting.  

De organisatie was in handen van De 
Mierbeek, Café Schuttershof en 
Coöperatie Esbeek i.s.m. Ondernemend 
Hilvarenbeek. 

  

Zakenman Wim van de Leegte sprak in 
Schuttershof voor de Esbeekse ondernemers 

Uitbaters Ellen en Gerrit van Gerven nemen helaas 
afscheid van Schuttershof 
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LEEFTIJDSOPBOUW ESBEEK 
 

 

 
In bovenstaande grafiek wordt de leeftijdsopbouw van Esbeek weergegeven in de periode 
van 2010 tot 2020.  

Jaarlijks bekijken we de leeftijdsopbouw van de inwoners van Esbeek. Op basis van deze 
gegevens kunnen aannames worden gedaan met betrekking tot de behoeften van de 
bewoners op het gebied van wonen en voorzieningen. Ter bevordering van de 
leefbaarheid streeft Coöperatie Esbeek naar een evenwichtige leeftijdsopbouw, zodat alle 
leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn in het dorp.  

Voor het in stand houden van voorzieningen als kinderopvang, sportverenigingen en 
school is het van belang dat er jaarlijks voldoende kinderen worden geboren. Het aantal 
kinderen 0 – 4 jaar is tussen 2010 en 2015 sterk afgenomen, maar is de afgelopen 5 jaar 
constant gebleven. De groep jongeren tussen 14 en 24 jaar is momenteel erg groot. Dit is 
te verklaren door de grote groep 50 – 59 jarigen, die grotendeels hun ouders zijn. 

Het aantal jonge gezinnen is sinds 2010 ongeveer gelijk gebleven. Als er ook de komende 
jaren voor deze doelgroep voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen, is 
hiermee de aanwas van kinderen geborgd.   

Verder is aan de grafiek af te lezen dat de groep ouderen boven 70 jaar de afgelopen 10 
jaar sterk is gestegen. Dit is een trend die zich de komende jaren voort zal zetten. Het is 
daarom van belang dat er voldoende geschikte woningen voor deze groeiende groep zijn. 
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Leeuwerik III 
In 2020 is gestart met de bouw van de 
laatste woningen in bestemmingsplan 
Leeuwerik III. Dan is het 
bestemmingsplan vol. Coöperatie 
Esbeek zou graag een nieuwe 
uitbreiding van de Leeuwerik zien.  
 
 
 
 
 
 
 

WONINGBOUW 
 
 
De visie van Coöperatie Esbeek is dat een evenwichtige leeftijdsopbouw de basis is voor 
de leefbaarheid van het dorp. Gezien de leeftijdsopbouw van dit moment is het een 
noodzakelijke strategie om te sturen op een lichte groei van het aantal inwoners. 
Coöperatie Esbeek stelt daarom het doel om het inwoneraantal met 10% te laten groeien 
tot 2030. Om dit doel te realiseren moeten er in Esbeek tot 2030 100 woningen worden 
gebouwd. 

Hiervoor zijn nieuwbouwplannen nodig waarin er voldoende geschikte en betaalbare 
woningen gebouwd kunnen worden voor de verschillende doelgroepen (leeftijd, inkomen, 
zorg enz.). Voor deze doelgroepen is op dit moment de vraag en het aanbod van 
woningen niet op elkaar afgestemd. 

Werkwijze 
Coöperatie Esbeek heeft geen gronden in eigendom en is geen ontwikkelaar. Coöperatie 
Esbeek wil wel plannen van initiatiefnemers ondersteunen en vraag en aanbod bij elkaar 
brengen. Hiervoor heeft Coöperatie Esbeek een werkgroep woningbouw. De werkgroep 
organiseert bijeenkomsten, overlegt met de gemeente en initiatiefnemers en zet haar 
expertise in om plannen te initiëren of te ondersteunen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Trambaan 
In maart 2019 werd het plan ‘Nieuwe 
Trambaan’ gepresenteerd tijdens een 
informatieavond bij Schuttershof. In 
het plan komen in totaal 10 woningen, 
voor diverse doelgroepen; starters, vrije 
sector en levensloopbestendig. In 2020 
zal worden gestart met de bouw van 
de eerste woningen. 
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De Wingerd 
Sinds de opening van Torenlei staat 

het oude schoolgebouw leeg. 
Coöperatie Esbeek wil graag samen 

met de gemeente Hilvarenbeek 
zoeken naar een geschikte nieuwe 

invulling van de locatie met woningen.   
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Groenstraat 10 - 18 
In mei 2018 werd het plan 

gepresenteerd voor de sanering van 
stallen en het daarvoor in de plaats 

bouwen van woningen in de 
Groenstraat. Het plan omvat 2 

splitsingen van bestaande 
langgevelboerderijen en de bouw van 

5 nieuwe woningen. In het voorjaar 
van 2020 zijn de 

sloopwerkzaamheden uitgevoerd. 
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ESBEEK WINT DORPSVERNIEUWINGSPRIJS 2019 
 

Een geweldige dag had de Esbeekse delegatie die op zaterdag 25 mei 2019 aanwezig was 
bij de finale van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2019. Een dag die bekroond werd 
met de winst! De eerste prijs werd juichend ontvangen en meegenomen naar Esbeek, 
waar 's avonds het feest losbarstte in ons Schuttershof.  
 
Vanzelfsprekend is Esbeek al jaren ontzettend trots op alle grote en kleine 
leefbaarheidsprojecten die door vrijwilligers in het dorp worden gerealiseerd. Maar ook de 
andere 3 finalisten van de Dorpsvernieuwingsprijs 2019, Ansen (Drenthe), Den Andel 
(Groningen) en Wellerlooi (Limburg) werken al lang aan innovatieve ideeën, dus het bleef 
tot op het laatst spannend in deze Eredivisie van de dorpsinitiatieven, de verkiezing tot 
het meest innovatieve dorp van Nederland. 
 

Het Drentse dorp Witteveen (500 inwoners) was in 
2017 winnaar van deze tweejaarlijkse prijs en 
daarom gastheer voor de prijsuitreiking van dit jaar – 
en dat deden zij met verve en veel hartelijkheid. 
Nadat alle aanwezige finalisten van een goed 
verzorgde picknick hadden kunnen genieten 
konden zij deelnemen aan een van de 10 
georganiseerde workshops over Witteveense 
initiatieven, uiteenlopend van de door vrijwilligers 
onderhouden wandelroute, tot de verbouwing van 
het voormalige dorpshuis tot woongelegenheid voor 
senioren. 

 
In de middag begon het officiële gedeelte van de finaledag. De vier finalisten kregen ieder 
10 minuten de gelegenheid hun dorp te presenteren aan de aanwezigen. Uitdaging 
daarbij was dat bij die presentatie geen andere technische hulpmiddelen mochten 
worden gebruikt dan een microfoon. Dus geen scherm voor beelden, geen muzikale 
ondersteuning. Deze instructie was pas kort voor de finalebekend geworden en 
betekende een korte teleurstelling voor de Esbeekse delegatie, want Rik Pulles had voor 
de gelegenheid een geweldige film gemaakt, waarin inwoners van Esbeek rappen over 
alle Esbeekse successen (deze film is onder meer te vinden op ons Youtube-kanaal). 
 

Maar we zijn in Esbeek natuurlijk niet voor één gat 
te vangen dus quizmaster Knilles (Corné Smolders) 
trok zijn meest glimmende show-jas aan. Tijdens de 
gegeven tijd presenteerden Knillis en zijn assistente 
Inge een hilarische Petje-op-Petje-af-quiz met 
vragen over echte Esbeekse onderwerpen.  
Voor de winnaar van de onze quiz, een bestuurslid 
van het Groningse dorp Den Andel, hadden we een 
uniek 'Straight Outta Esbeek-t-shirt – gold edition' 
meegebracht. Deze sportieve winnaar nam 
uiteindelijk namens haar dorp de derde prijs van de 
Dorpsvernieuwingsprijs in ontvangst – gekleed in 
een Esbeeks t-shirt. 
 
 

Quizmaster Knillis en assistente Inge 
op het podium 

In een volle touringcar vertrok de 
Esbeekse delegatie naar Witteveen 
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Vervolgens werden de vier juryrapporten over de finalisten voorgelezen door leden van de 
jury. Stuk voor stuk kregen ze uiterst lovende woorden over hun mooie projecten, maar 
het leek toch dat de woorden voor Esbeek nét even mooier waren dan die voor de andere 
dorpen. Dat dreef de spanning verder op! 

Vanzelfsprekend was de ontlading groot toen, na 
de bekendmaking van de twee derde plaatsen, 
Esbeek tot winnaar werd uitgeroepen. Naast een 
geldprijs van € 3.000 kreeg Esbeek twee 
‘verkeersborden’ om bij de bebouwde-kom-
grenzen te plaatsen, een oorkonde die ongetwijfeld 
een mooie plaats in Schuttershof zal krijgen en 
bovendien een heleboel werk. De winnaar van de 
Dorpsvernieuwingsprijs mag namelijk in 2020 
Nederland vertegenwoordigen bij de Europese 
versie van de prijs, de European Village Renewal  
Award.  

Dit evenement zou bij de Europese winnaar uit 2018 plaatvinden, in het Oostenrijkse 
Hinterstoder. Door de Corona-crisis echter zijn verschillende voorbereidende activiteiten 
voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het is voorlopig afwachten of en wanneer de strijd om de 
Europese award door zal gaan. 
 
En in 2020, als de Vereniging Voor Kleine Kernen Nederland opnieuw een 
dorpsvernieuwingsprijs toekent, is Esbeek aan de beurt om de finale te organiseren. Het 
bruist in Esbeek nu al van de ideeën voor deze evenementen, dus dat gaat helemaal goed 
komen. 

Tijdens de drie uur durende terugreis barstte het feest al los in de 
touringcar. De Colombiaanse kunstenares Juliana Rios Martinez die 
als artist in residence in de zomer van 2019 woonde en werkte in 
Esbeek, had tijdens de heenreis beloofd bij winst het Colombiaanse 
volkslied te zingen. Belofte maakt schuld en het was muisstil in de bus 
toen de frêle Zuid-Amerikaanse met emotie zong. In ruil hebben de 
andere passagiers vol overgave het Wilhelmus ingezet!  

Bij thuiskomst in Esbeek was in café Schuttershof gezorgd voor een 
heerlijk buffet voor de inmiddels hongerige winnaars. Na de maaltijd 
waren alle inwoners van Esbeek uitgenodigd voor een feestje in het 
café.  

 
 
 

  

Grote ontlading na bekendmaking 
van de uitslag 

Juliana Rios zong het 
Colombiaanse volkslied 

De Esbeekse dweilband Zuutjes Aon droeg 
bij aan de feestvreugde in het café 
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Het is al weer 10 jaar geleden dat Esbeek de Brabantse Dorpenderby won. Het winnen van 
de Dorpsvernieuwingsprijs nu voelt nu als een bekroning op alle mooie dingen die we de 
afgelopen tien jaar met veel betrokken vrijwilligers tot stand hebben gebracht. Dit zal 
ongetwijfeld zorgen voor nieuwe energie en daarmee nieuwe inspiratie voor de toekomst 
bij en van alle inwoners van Esbeek. 
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WERKGROEP ZORG, WONEN EN WELZIJN 
 

De werkgroep Zorg, Wonen en Welzijn heeft het afgelopen jaar vooral energie gestoken 
in de het heroriënteren op hun taak door: 

Het realiseren van een woonzorg-voorziening in het centrum van Esbeek 

De werkgroep heeft haar taken betreffende de harde kant van de woonzorgvoorziening 
(het daadwerkelijk bouwen van een familiehuis) losgekoppeld en onder gebracht in de 
werkgroep Woningbouw van de Coöperatie. Die werkgroep onderzoekt op dit moment 
de haalbaarheid van een accommodatie op de locatie van de oude school De Wingerd.  
De werkgroep ZW&W heeft vastgesteld dat steeds opnieuw ongeveer 20 mensen 
zelfstandig kunnen blijven wonen met steun van de krachtige mantelzorgers  van deze 
inwoners. We signaleren ook dat mensen moeizaam de keuze maken om hun eigen huis 
te verlaten zolang  er geen lokaal alternatief is. Als de nood erg hoog is, bijvoorbeeld na 
een lange wachttijd, wordt een verpleeghuis in de regio gezien als alternatief. 

Onderzoek naar passende structuur voor wijkzorg 

De werkgroep richt zich meer op de inhoudelijkheid van de zorg en constateert dat er 
behoefte is aan meer huishoudelijke hulp en acute zorg bij alleenstaanden die tijdelijk na 
ziekenhuisopname thuis komen. Tevens is er een tekort aan passende zorg door 
professionals in deze situaties. Werkgroep heeft ideeën om lokaal deze zorg in 
crisissituaties meer en sneller te kunnen bieden met lokale zorg medewerkers en ZZP-ers 
.Zij is hiervoor in gesprek met Zorgkantoor. Helaas is dat door de corona perikelen stil 
gevallen en zal weer opgepakt worden. Ook andere zorgaanbieders als de huidige, lokaal 
meest actieve,  zouden hier een rol in kunnen spelen.  

Klankborden en mede richting geven aan de dorpsondersteuner 

De dorpsondersteuner heeft een belangrijk klankbord aan de werkgroep en omgekeerd 
heeft de werkgroep aan de dorpsondersteuner een lid dat veel taken constateert, 
coördineert en realiseert . De Dorpsondersteuner geeft de werkgroep soms onderwerpen 
aan die aandacht verdienen. Geconstateerd wordt dat weinig mensen aangeven dat zij 
echt eenzaam zijn. Er is echter wel  behoefte aan een vorm van contact en communicatie. 
De huidige activiteiten van de huiskamer drogen op door het wegvallen van deelnemers 
en de meeste ‘nieuwe’ ouderen vinden zelf een nieuwe tijdsbesteding of contacten. De 
KBO biedt daar mogelijkheden.  De communicatie en informatie daaromtrent verdienen 
echter aandacht.  

Werkgroep uitgebreid met nieuw lid 

Sinds begin 2020 is de werkgroep uitgebreid met Chris van Laarhoven. Chris heeft veel 
ervaring in de zorg, zowel (als leidinggevende) in de verpleging als met ouderenzorg. 

Onderzoek naar behoeften inwoners Esbeek 

Mede met het oog op de veranderende behoeften van senioren, bereidt de werkgroep 
momenteel een onderzoek voor naar de behoeften van verschillende Esbeekse 
doelgroepen. Wat hebben bijvoorbeeld ouderen, jongeren, ouders of mensen met een 
beperking in Esbeek nodig om in de toekomst tevreden in Esbeek te wonen? De 
werkgroep hoopt dit in 2020 in beeld te kunnen brengen. Op basis van die informatie 
kunnen nieuwe actiepunten voor de werkgroep geformuleerd worden. 

  



 
16 

De Dorpsondersteuner heeft haar terrein verder uitgebreid van de ouderen naar andere 
Esbeekse doelgroepen met een ondersteuningsvraag en specifiek ook naar de jongeren. 
Het resultaat is dat ouders en jongeren meer met elkaar in gesprek zijn over alcohol en 
andere verslavende middelen. Ook het gebruik van die middelen door jongeren onder de 
18 jaar is hierin meer onderwerp van dialoog. 

Zoeken naar een gepaste vorm van vervoer 

In 2019 hebben wij geconstateerd dat ouderen de buurtbus nagenoeg niet gebruikten. 
Juist op het moment dat wij dit stimuleerden is de buurtbus in Esbeek weg gevallen. De 
gemeente is met een werkgroep bezig om een “6-kernen-vervoer” op te starten wat  meer 
passend kan zijn bij de vraag van onze minder mobiele mensen. De werkgroep is er grote 
voorstander van om dit snel te realiseren, zodat mensen weer bijvoorbeeld onafhankelijk 
een boodschap kunnen doen, de bibliotheek kunnen bezoeken of gewoon even weg 
kunnen zijn. 

Verder: 

Boekenuitleen 
In de ‘huiskamer’ van café Schuttershof staat een 
boekenkast waarvan, door velen in het dorp, 
dankbaar gebruik 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. 
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DORPSONDERSTEUNER 
 

Beste Inwoners. 

Als dorpsondersteuner probeer ik de 
verbindende schakel te zijn tussen de 
bewoners en hun behoeften op het 
gebied van zorg, wonen en welzijn. 

Naast dat ik korte lijntjes onderhoud 
met verschillende werkgroepen, 
organisaties en de gemeente, om 
bewoners snel door te kunnen 
verwijzen naar de juiste hulp, neem ik 

ook deel aan vele overleggen. Dit om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er zich 
allemaal in onze gemeente afspeelt op het gebied van het ‘sociaal domein’. Denk daarbij 
aan de overleggen van werkgroepen over huiselijk geweld, alcohol en drugs, armoede, 
vluchtelingen, senioren, aangepast sport en bewegen, mentale gezondheid en overleg 
met partners binnen het sociaal domein etc. 

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 42 
mantelzorgerbonnen uit mogen reiken. En er zullen  vast meer mantelzorgers zijn die ik 
nog niet in het vizier heb. 

Nieuwe inwoners krijgen van de coöperatie, via mij, een welkomsttas aangeboden. Daarin 
zit bijna alle informatie over Esbeek. Afgelopen jaar zijn er 13 nieuwe huishoudens in 
Esbeek komen wonen.  In April 2020 zouden we een welkomstavondje gehouden hebben 
voor alle nieuwkomers, ware het niet dat Corona hier roet in het eten gooide. Ons 
voornemen is om dit in oktober weer zijn doorgang te laten vinden. Voor dit jaar staan er 
al weer 10 tassen klaar! De betrokkenheid en inzet van deze nieuwe bewoners is zeer 
groot. 

Daarnaast zijn meer dan 7 ouderen van boven de 80, vertrokken uit ons dorp naar een 
verzorgings- of verpleeghuis. 

We leven tegenwoordig in een rare wereld. Het jaar 2020 zal hoogstwaarschijnlijk de 
geschiedenis ingaan als het Coronajaar. Naast alle verdriet van mensen die de ziekte 
hebben moeten doormaken en alleen met de nodige  energie weer gezond kunnen 
worden, is er ook het verdriet van mensen die overleden zijn. Ieder kent wel iemand in zijn 
naaste omgeving die dit is overkomen. 

Veel ouderen en inwoners met een beperking zijn een stuk eenzamer geworden, meer op 
zichzelf aangewezen, soms ook verstoken van de benodigde deskundige hulp of een 
bezoekje.  Vele konden niet meer naar hun dagelijkse activiteit of afspraak waardoor de 
ene dag op elke andere dag gaat lijken. Dat het hebben van geen regelmaat ook 
verwarring met zich mee kan brengen lezen we steeds vaker in de kranten. . 

Ik meen te mogen stellen dat men hier in Esbeek een grote zorg voor elkaar heeft. Ik heb 
gemerkt dat inwoners zorgen voor hun ouders, familie en buren.  Dat we oog hebben voor 
elkaar. Ik zelf mag niet op huisbezoek en heb via telefonisch contact, de app of de mail 
enkele mensen kunnen ondersteunen. Maar ben maar wat blij dat de meeste ouderen en 
ook anderen op hun kinderen en/of familie kunnen rekenen in deze tijd. Aansluitend 
hierop wil ik dan ook graag alle mantelzorgers en vrijwilligers bedanken die het mogelijk  
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maken dat vele nog zelfstandig kunnen blijven wonen in hun dorpje en die er voor zorgen 
dat het sociale leven in ons dorp  straks weer nagenoeg  hervat kan worden. En niet te 
vergeten, het sportgebeuren voor de jeugd, dat nu zoveel aanpassing nodig heeft en 
meer werk met zich meebrengt. 

Ik hoop dat we ons leven weer kunnen oppakken zoals we dat begin maart nog hadden. 
En zo snel als mogelijk kom ik u weer bezoeken al moet dat op 1,5 meter afstand. Want 
het gewone lijfelijke contact, een ontmoeting waar dan ook, blijft toch waardevoller dan 
via de telefoon of media. Dat blijkt toch een groot gemis. 

Ik wens u het allerbeste en gauw tot kijk, 

Met vriendelijke groet,  
Mariet Pulles, dorpsondersteuner. 

 

WELKOM NIEUWE INWONERS 
 

De huizenmarkt is ook in Esbeek flink in beweging. Veel huizen vinden hun weg naar 
nieuwe Esbekenaren. Het is belangrijk om de nieuwe inwoners zich zo snel mogelijk thuis 
te laten voelen. 

In 2017 reikte de Esbeekse dorpsondersteuner voor het eerst een 
welkomsttas uit aan een nieuwe inwoner van ons dorp. Op die 
manier kunnen mensen ook meteen kennis maken met de 
dorpsondersteuner, wat het in een later stadium laagdrempeliger 
maakt om haar te benaderen. 

In de tas zit informatie van verenigingen, instanties, café 
Schuttershof, Coöperatie Esbeek en onze dorpsondersteuner. 
Bovendien bevat de tas een uitnodiging voor de jaarlijkse 

bijeenkomst die we organiseren voor alle nieuwe bewoners van dat jaar bij Schuttershof. 
In 2019 werden maar liefst 20 tassen uitgereikt. 

Op vrijdag 12 april 2019 werd voor de tweede keer zo’n welkomstavond gehouden in ons 
café. Ruim 60 nieuwe en oude bewoners waren aanwezig om met elkaar kennis te maken. 
Hun  kennis over Esbeek werd getest met een quiz waarbij ook de oude Esbekenaren 
soms goed moesten nadenken over de antwoorden. Dat het een geslaagde avond was  

bleek wel aan de enthousiaste reacties 
van de vele aanwezigen. De avond 
duurde dan ook tot ver na middernacht!  

Het op deze manier welkom heten van 
nieuwe inwoners werd speciaal als zeer 
positief benoemd in het juryrapport van 
de Dorpsvernieuwingsprijs, die Esbeek 
later in 2019 won.  
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WERKGROEP DORPSVERFRAAIING 
 

2019 was een belangrijk jaar voor de commissie 
Dorpsverfraaiing. Enkele jaren geleden zijn er 
verbeterpunten opgesteld voor onze dorpskern en is 
er een integraal plan gemaakt om te komen tot 
verbetering van het aanzicht van ons dorp. 
 
Sindsdien heeft de coöperatie gezorgd voor 
hanging baskets vol bloemen in de zomer, en 
sfeerverlichting in de winterperiode. In overleg met 
de gemeente werd op verschillende plaatsen in het 
dorp meer groen geplant. 

 
Begin 2019 werd ons kerkgebouw in gebruik 
genomen als basisschool, peuterspeelzaal en 
kinderopvang en daarmee kreeg de dorpskern een 
enorme boost. Door de komst van de kinderen werd 
het gebouw weer het bruisende middelpunt van ons 
dorp. Als resultaat van nauwe samenwerking tussen 
Gemeente Hilvarenbeek, omwonenden en de 
commissie Dorpsverfraaiing werden het kerkplein en 
de naastgelegen Dorpstraat, als onderdeel van het 
project rond school, ook stevig onderhanden 
genomen. Het plein kreeg een ander aanzicht, de 
bestrating werd aangepast, er werd groen en bomen 
gepland. Ook kreeg de Dorpstraat een andere 
indeling: er werd een voetpad aangelegd en een 
beukenhaag over de volle lengte aangeplant.  
Er is nog een punt te realiseren: rond de 
zogenaamde Wilhelmina-eik, tegenover de school, 
zal medio 2020 nog een grote bank worden 
geplaatst. 
 
We zijn zeer tevreden met het resultaat, maar zeker 
ook over de samenwerking met de gemeente en 
omwonenden.  

 
Voor de toekomst heeft de commissie nog de wens 
om de kruising Esbeekseweg/ Dorpsstraat aan te 
pakken. Het grote aantal verschillende soorten 
bestratingen en verkeersborden maakt dit 
kruispunt onoverzichtelijk en onaantrekkelijk. Voor 
verbetering heeft de commissie al volop plannen. 
Het wijzigen van het kruispunt zal een flinke 
investering vergen. Zodra de mogelijkheid zich 
aandient zal hiermee aan de slag worden gegaan. 
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JAARLIJKS OVERLEG BUURTSCHAPPEN 
 

In december 2019 vond het jaarlijks overleg met alle 
Esbeekse buurtschappen plaats.  
Hierbij geeft het bestuur van coöperatie Esbeek 
toelichting op haar activiteiten. De Esbeekse 
buurtschappen brengen in wat er hun buurten 
speelt en delen informatie. Ook vindt er afstemming 
plaats op het gebied van gladheidsbestrijding, de 
inzameling van oud papier ten bate van de 
Oranjevereniging en de verwelkoming van nieuwe 
inwoners.  
 

 

ESBEEK OP YOUTUBE 
 

Op YouTube zijn de afgelopen jaren veel films over Esbeek gepubliceerd. De makers van 
deze films zijn heel divers: Esbekenaren, bezoekers van ons mooie dorp of mensen van de 
media.  

De onderwerpen zijn daarom ook heel uiteenlopend. Onder andere onze mooie natuur, 
cultuur, horeca en evenementen worden op film vastgelegd en gepubliceerd op 
bijvoorbeeld social media.  

Deze beelden zijn heel bijzonder en bevatten veel informatie. Via onze website esbeek.eu 
vind u aan de rechterzijde een makkelijke koppeling naar het YouTube-kanaal van 
Coöperatie Esbeek. De playlist daar bevat een verzameling van deze films gemaakt. Veel  
kijkplezier! 
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Uitzending Nieuwsuur:  
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2111
538-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 

 

EERDER MAAKTEN NATIONALE MEDIA ITEMS OVER ESBEEK: 

 

ESBEEK IN DE MEDIA (EEN GREEP UIT DE BERICHTEN) 
 

   

    

 

 
 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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
https://www.npostart.nl/stand-van-het-land/06-06-2017/POW_03435469
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
https://www.npostart.nl/stand-van-het-land/06-06-2017/POW_03435469
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De jeugd van Esbeek nam zijn intrek 
in het voormalige kerkgebouw 

Burgemeester Ryan Palmen kreeg bij 
zijn afscheid een bank van Esbeek 

Gemeentesecretaris Frank Jansen aan 
tafel bij het eetproject voor senioren 

Colombiaanse kunstenares Juliana 
Rios ontvangt de sleutels van de 

voormalige school 

ONTVANGSTEN, BEZOEKEN, DEELNAMES EN BIJDRAGEN IN 2019 

 

11 januari 
 
 
1 februari 
 
21 februari 
 
 
22 februari 
 
 
25 februari 
 
 
 
15 maart  
 
 
21 maart  
 
 
19 april   
 
 
8 mei   
 
 
10 mei 
 
 
11 mei  
 
 
17 mei 
 
 
 
21 mei 
 
25 mei 
 
 
5 augustus 
 
22 augustus 
 
 
 
3 september 
 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie Provincie Noord 
Brabant 
 
Opening Torenlei 
 
Afscheidsbijeenkomst van Ryan 
Palmen bij Schuttershof 
 
Ontvangst gemeenteraad Horst aan 
de Maas (40 personen) 
 
Ontvangst groep studenten van HAS 
Hogeschool voor project 
Gebiedsontwikkeling 
 
Actie NL.Doet; vrijwilligers verrichten 
onderhoud bij café Schuttershof 
 
Inloop woonvisie Gemeente 
Hilvarenbeek met wethouder 
 
Ontvangst Oud bestuurders onderwijs 
organisaties 
 
Presentatie aan gemeenteraad Cuijk 
samen met wethouder Ted van de Loo 
 
Ontvangst jury voor de Nederlandse 
Dorpsvernieuwingsprijs 
 
Ontvangst van kunstenares Juliana 
Rios Martinez uit Colombia 

Ontvangst bureau Ruimtevolk, 
onderzoekers Roos Aartsen en 
Janneke Rutgers 
 
Ontvangst Herensociëteit Eindhoven 
 
Bezoek finale Nederlandse 
Dorpsvernieuwingsprijs in Witteveen 
 
Bezoek Kristo Holsbeeck Antwerpen 
 
Bezoek ambtenaren Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de Landelijke  
Vereniging voor Kleine Kernen 
 
Ontvangst B & W bij eten senioren in 
Hondsbosch 
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De 1.000e inwoner van Biest-
Houtakker werd door onze coöperatie 

gefeliciteerd 

Roel Hesselmans sprak bij 
symposium ‘Veerkrachtige Dorpen’ in 

Antwerpen 

De bezoekers uit Boerdonk 
picknickten bij de Esbeekse 

‘Melkfabriek’ 

 

Nieuwe burgemeester Evert Weys 
wachtte een warm welkom in Esbeek 

 

 

 

 

  

6 september 
 
 
14 september 
 
 
27 september  
 
 
9 oktober  
 
 
 
28 oktober 
 
 
1 november 
 
 
27 november  
 
 
 
 
30 november 
 
 
8 januari ‘20 
 

Ontvangst Gemeente Cranendonck 
(30 personen) 
 
Ontvangst Coöperatie Boerdonk met 
picknick (40 personen) 
 
Bezoek Biest Houtakker bij 1000ste 
inwoner 
 
Slotbijeenkomst project duurzame 
energie kerk Demi More in Esbeek en 
Den Bosch 
 
Bezoek delegatie provincie Antwerpen 
met Dietmar Bosman 
 
Presentatie LSA Zwolle over 
burgerparticipatie 
 
Presentatie symposium 
‘Veerkrachtige Dorpen’ provincie 
Antwerpen (door Roel Hesselmans en 
Wiet van Meel) 
 
Presentatie bij oprichting Coöperatie 
Riethoven 
 
Ontvangst nieuwe burgemeester 
Evert Weys 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2019 
 

Op deze pagina  treft u de balans aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het financieel 
rapport 2019, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (NA RESULTAATBESTEMMING) 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018  

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 859.109 859.212  

Machines en installaties 942 1.892  

Inventaris 232 1.411  

 860.283 862.515  

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 5.831 -  

Vennootschapsbelasting 936 2.614  

Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

- 25.865  

Overlopende activa 4.510 6.271  

 11.277 34.750  

    

Liquide middelen 129.883 220.181 

 

 

 1.001.443 1.117.446  

    

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 464.200 458.400  

Overige reserves 239.267 227.310  

 703.467 685.710 

   

Langlopende schulden 261.000 393.000 

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

4.020 88  

Aflossingsverplichting langlopende schulden 12.000 12.000  

Overige belastingen en premie soc. verz. 1.505 - 

Overlopende passiva 19.451 26.648 

 36.976 38.736 

   

 1.001.443 1.117.446 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2019 
 

Op deze pagina treft u de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek U.A. uit het 
financieel rapport 2019, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek. 
 

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2019 

 
 2019 2018 

      

Netto-omzet  50.922  48.455  

Overige bedrijfsopbrengsten  25.926  16.193  

Brutomarge  76.848  64.648  

     

Kosten     

Afschrijvingen  25.192  24.363   

Huisvestingskosten  9.871  10.296    

Kantoorkosten 679  1.352   

Verkoopkosten 1.127  10.322   

Algemene kosten     5.346      6.977  

 
  42.215  53.310 

Bedrijfsresultaat  34.633  11.338 

     

Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

787  15  

Rentelasten en soortgelijke kosten -22.843 

 

 -21.932  

Financiële baten en lasten  -22.056  -21.917 

     

Resultaat voor belastingen  12.577  -10.579 

      

Belastingen   -620  1.202     

      

Resultaat na belastingen  11.957  -9.377 
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Op uitnodiging van de Esbeekse Stichting ‘Vrienden van Schotel’ kwam de 
Colombiaanse kunstenares Juliana Rios in de zomer van 2019 naar Nederland. Zij 
woonde en werkte gedurende enkele maanden als ‘artist in residence’ in Esbeek. 

De inwoners van Esbeek werden uitgenodigd voor een ‘caminando juntos’, een 
gezamenlijke wandeling. Op basis van beelden en indrukken van die korte wandeling, 

maakte Juliana deze enorme muurschildering.  

Juliana Rios was de eerste artist in residence die in Esbeek werd ontvangen. Stichting 
De Vrienden van Schotel hoopt in de toekomst meer kunstenaars te kunnen 

ontvangen. 
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