
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coöperatie Esbeek 
Dorpsstraat 2 
5085 EG Esbeek 
www.esbeek.eu 
@ info@esbeek.eu 

  



2020 was het jaar van de corona-
pandemie, die een enorme impact had 
op de maatschappelijke activiteiten van 
ons dorp. Door de beperkingen vanwege 
de corona maatregelen vielen het 
verenigingsleven en vele andere 
activiteiten, die zo bepalend zijn voor de 
sfeer in het dorp, ineens helemaal weg. 

We hebben ons in dit jaar gerealiseerd hoe belangrijk we het vinden om elkaar te 
ontmoeten en samen allerlei dingen te organiseren waar we blij van worden en energie 
van krijgen. Toch had het ook mooie kanten. We waren meer thuis, we gingen meer 
wandelen en fietsen en hadden meer tijd voor andere zaken. 

Om af en toe een signaal af te geven dat we nog aan elkaar denken hebben we enkele keren, 
samen met onze dorpsondersteuner Mariet Pulles, een kaart bezorgd bij ouderen en hebben 
we het initiatief genomen om rond kerst het Kerstbeek Magazine uit te geven. Dat werd erg 
gewaardeerd. 

In deze bijzondere tijd heeft ook de overdracht van de exploitatie van Schuttershof plaats 
gevonden. Al in september 2019 hebben Gerrit en Ellen van Gerven aangekondigd dat zij 
wilden gaan stoppen met de exploitatie van ons café. Na zorgvuldige afweging is begin 2020 
besloten dat de coöperatie de exploitatie in eigen beheer gaat voortzetten. 

Het zal duidelijk zijn dat, door de sluiting en de beperkende maatregelen, de horeca-
activiteiten in Schuttershof een fors verlies hebben opgelopen. Door de reserves binnen de 
coöperatie kan dit verlies worden opgevangen. Ook het afgelopen jaar hebben vele vrijwilligers 
zich voor allerlei zaken ingezet waarmee de kosten zoveel mogelijk beperkt konden worden. 
Denk daarbij aan het bezetten van het kraampje voor de coffee-to-go , het bezorgen van 
maaltijden en de organisatie van de ommetjes. Zo hebben vele vrijwilligers zich ontpopt tot 
ware ambassadeurs van Schuttershof en hebben we gedurende de gedwongen sluiting toch 
een beetje leven in de brouwerij gehouden. 

2020 zou ook het jaar worden van onze deelname aan de Europese Dorps-vernieuwingsprijs. 
Helaas kon de ontvangst van de internationale jury niet doorgaan en uiteraard werd de 
prijsuitreiking in Oostenrijk tot nader order uitgesteld. In 2021 krijgen we opnieuw de kans om 
ons in Europa te manifesteren.  

Achter de schermen is door de werkgroep Woningbouw, samen met de gemeente, gewerkt 
aan het plan voor de herontwikkeling van de locatie van de oude basisschool De Wingerd. Er is 
gestart met een eerste informele informatiebijeenkomst voor de directe omwonenden.  Het is 
jammer dat we door corona geen fysieke informatiebijeenkomsten hebben kunnen 

organiseren. We willen graag vooral senioren interesseren om op deze 
locatie te gaan wonen.  De oude school De Wingerd wordt voorlopig door de 
gemeente verhuurd voor tijdelijke bewoning. De coöperatie fungeert daarbij 
als “huismeester”. 

Het afgelopen jaar heeft Stichting Esbeek Sport met de sportverenigingen 
nagedacht over de toekomst van ons sportpark. Er is een 
intentieovereenkomst getekend om onderzoek te doen naar hoe de 
toekomst van het Sportpark geborgd kan worden. Ook onze coöperatie 
heeft deze intentieovereenkomst mee ondertekend. 

Hopelijk kunnen we in 2021 weer een aantal zaken voortvarend gaan 
oppakken. We gaan er samen weer tegenaan! 

Piet Verhoeven 

voorzitter  

 

VOORWOORD 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

▪ 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. 

 

 

 

 

  

 

DOELSTELLING & 
WERKWIJZE 



Van links naar rechts: Corné Smolders, Roel Hesselmans, Sjef Oerlemans, Han Bolijn, 
Piet Verhoeven en Irma de Graaf 

 

 

 

 

Functie Naam Contact Rooster 
aftreden 

Voorzitter Piet Verhoeven Groenstraat 2, 06-52377138 
info@verhoevenrouge.nl 

2023 

Bestuurslid Han Bolijn Hofstad 8, 06-57571240 
hanbolijn@hotmail.com 

2024 

Penningmeester Roel Hesselmans Westerwijk 13, 013-5044323 
roelhesselmans@outlook.com 

2021 

Bestuurslid Sjef Oerlemans Lowerik 35a, 06-54255324 
mts.oerlemans@agroweb.nl 

2023 

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 

2024 

 
 

 

 

  

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

 



 

ORGANOGRAM 
 

Roel Hesselmans
penningmeester

Financiën

Certificaten

Han Bolijn
bestuurslid

Communicatie

Contacten 
dorpscoöperaties, 

Gemeente 
Hilvarenbeek & 

Tussenheid 
Hilvarenbeek

Werkgroep Woningbouw
Han Bolijn, Jack de Graaf,

Ad van de Wouw, 
Jan van de WouwTijdelijke 

bewoning
De Wingerd

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,  Rob Hesselmans, Gerrit en Ellen 

van Gerven, Gemeente Hilvarenbeek, 
Provincie Noord-Brabant, Interreg Demi 

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

Ondernemersvereniging De Mierbeek, 
Vrienden van Andreas Schotel

 

                      ALGEMENE LEDENVERGADERING – 625 leden 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

ORGANOGRAM 
 

Corné Smolders
bestuurslid

Commissie 
Dorpsverfraaiing

Jack de Graaf, Corné 
Smolders,

Danny van Vliembergen

Nieuwe inwoners
Mariet Pulles

Corné Smolders

Irma de Graaf
bestuurslid

Communicatie

Werkgroep Zorg, 
Wonen & Welzijn

Irma de Graaf, Chris van 
Laarhoven, Addy van 

Seeters, Egbert 
Stellinga, Jan vd Wouw

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 Esbeek

Tijdelijke bewoning 
De Wingerd

 

                       ALGEMENE LEDENVERGADERING – 625 leden 

  

 

 

 

 

  

 

  

  



Het inwoneraantal van Esbeek is in 2020 
met 21 gegroeid naar 1233. Er zijn in 2020 
niet veel nieuwbouwwoningen 
bijgekomen in Esbeek. Wel heeft de 
tijdelijke bewoning van de voormalige 
basisschool de Wingerd in 2020 voor de 
komst van 6 extra woonruimtes gezorgd.  
 

Op 1 januari 2021 woonden er in Esbeek 12 kinderen van 0 jaar. Deze zijn dus in 2020 geboren of 
in Esbeek komen wonen. Het aantal kinderen dat in Esbeek wordt geboren is de afgelopen 10 
jaar stabiel. De grote piek van kinderen die werden geboren tussen 1995 en 2010 is voorbij.  
Van alle  leeftijden van 0 t/m 10 jaar wonen er in Esbeek 8 tot 12 kinderen. 
 
Mede door de bouw van ca. 40 starterswoningen tussen 2007 en 2021 is de daling van het 
aantal kinderen gestopt. Voldoende aanwas van nieuwe kinderen is noodzakelijk om 
voorzieningen zoals de basisschool en de sportverenigingen te behouden en te versterken. De 
groep jongeren tussen de 10 en 25 jaar in Esbeek is momenteel erg groot. Het is belangrijk dat 
deze grote groep jongeren de kans krijgt om in Esbeek te blijven wonen. Hiervoor is de bouw 
van tientallen extra betaalbare woningen in de komende jaren noodzakelijk.  
 
Het aantal 65-plussers is tussen 2007 en 2021 toegenomen van 128 naar 222 personen. Dit is 
een groei van 73%. Gezien de grote groep 50 – 65 jarigen op dit moment zal het aantal 65-
plussers ook de komende 15 jaar nog sterk groeien. Om te zorgen dat deze oudere inwoners 
van Esbeek op een goede manier in Esbeek kunnen blijven wonen is het aanpassen van 
bestaande woningen en het bouwen van geschikte seniorenwoningen noodzakelijk.     
 

 
 

  

 

LEEFTIJDSOPBOUW 

INWONERS VAN ESBEEK 



Na 7,5 jaar met veel succes Café 
Schuttershof te hebben gerund, 
kondigden Gerrit en Ellen van Gerven, 
samen met de coöperatie, in oktober 
2019 aan te gaan stoppen met de 
exploitatie van het café. Na zorgvuldig 
overleg heeft vervolgens het bestuur van 
de coöperatie  besloten om het café zelf  

                                                                                            te gaan exploiteren.  

Het belangrijkste doel daarbij is om de succesformule die Ellen en Gerrit hebben 
opgebouwd, te behouden. Schuttershof moet een plaats blijven waar iedereen uit Esbeek 
voor allerlei activiteiten terecht kan, met een breed aanbod van lunch, diner of borrel tot 
zakelijke gelegenheden, feesten op locatie en partijen. Op 1 juni 2020, op de dag dat het 
café weer open mag door versoepeling van de corona maatregelen, vindt de feestelijke 
overdracht in kleine kring plaats. Een polonaise van 20 seconden geeft deze bescheiden 
overdracht landelijke bekendheid.  

De exploitatie wordt ondergebracht in Schuttershof B.V, een dochteronderneming van 
Coöperatie Esbeek. Vanaf dan staat de beheercommissie van Schuttershof BV aan het 
roer. Gelukkig kan de commissie starten met het vaste team van Schuttershof: Erna, Flora, 
Marian en hun collega’s. De beheercommissie bestaat uit: Roel Hesselmans (financiën), 
Arno Toenders fiscaal/juridisch/financieel), Han Bolijn (communicatie), Piet Verhoeven 
(algemeen) en Jan Pulles. Deze laatste is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken en geeft leiding aan het personeel.  

Door de beperkende maatregelen vanwege corona heeft de functie van centrale 
ontmoetingsplaats in 2020 helaas op een laag pitje gestaan. Deze beperkingen hebben er 
toe geleid dat de omzet uit de horeca-activiteiten dramatisch gedaald is, met als gevolg 
een fors financieel verlies. Dit blijkt ook uit het financiële verslag elders in dit jaarverslag. 
Gelukkig hebben in de wintermaanden gedurende de lockdown meerdere vrijwilligers 
geholpen om, in het coffee-to-go-kraampje op het terras van Schuttershof, bezoekers te 
verwelkomen in Esbeek. Tijdens de wintermaanden hebben vrijwilligers ook flink geklust 
in de biljartkamer en op de binnenplaats om straks de bezoekers een nog mooiere 
beleving te kunnen aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAFÉ SCHUTTERSHOF 
 



In 2019 won Esbeek de Nederlandse 
Dorpsvernieuwingsprijs, 
georganiseerd door de Landelijke 
Vereniging van Kleine Kernen. Deze 
prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt aan 
een dorp dat op vernieuwende en 
verduurzamende manier werkt aan de 
leefbaarheid.  
 
Door het behalen van de nationale titel 

in 2019 is Esbeek de Nederlandse deelnemer die meedingt naar de Europese 
Dorpsvernieuwingsprijs 2020, oftewel de ‘Europäischen Dorferneuerungspreis’. In deze 
Europese competitie concurreert Esbeek met 25 dorpen uit heel Europa. 
 
 
De voertaal van organisatie en jury is Duits, omdat de organisatie in Oostenrijk zit en er 
veel Duitse en Oostenrijkse deelstaten deelnemen. Coöperatie Esbeek wil door deelname 
nieuwe ideeën op doen, haar netwerk vergroten en hoopt hierbij ook anderen te kunnen 
inspireren. 
 

 

 
 
 
 
 

 

DEELNAME EUROPESE 

DORPSVERNIEUWINGSPRIJS 
 

Bidbook 
Om deel te kunnen nemen heeft 
Esbeek een ruim 100 pagina’s dik 
bidbook samengesteld. Daarin 
staan onder meer topografische 
en demografische informatie over 
het dorp,  maar ook de 
geschiedenis, activiteiten, 
organisatie en toekomstplannen. 
Dit bidbook werd in februari 2020 
verstuurd naar de 17 leden 
tellende jury uit heel Europa.  
 
Een groot aantal personen en 
partijen leverden een bijdrage aan 
het bidbook, waaronder de 
gemeente Hilvarenbeek. Het 
bidbook werd geschreven en 
samengesteld door Anneke van 
der Hoeven, Ad van de Wouw, Piet 
Verhoeven, Wiet van Meel en Han 
Bolijn. Het bidbook werd 
vervolgens vertaald in het Duits. 
 
Documentaire 
Om het bidbook volgens Esbeekse 
traditie iets extra’s mee te geven 
werd een 30 minuten durende 
documentaire over Esbeek 
gemaakt, waarbij de nadruk ligt 
op de identiteit van ons dorp en 
haar inwoners. De film, genaamd 
‘Sjee’, werd gemaakt door Rik 
Pulles (Pulles Media Design) met 
medewerking van onder andere 
Inge Weening, Bart van Hoof,  

Een poster maakt in een oogopslag 
duidelijk wat er in het bidbook staat 



Bram van Helvoirt en Michel Klop. De film is in het Nederlands opgenomen en vervolgens 
Engelstalig ondertiteld door Emma Clark en Rachel Rijnen. Deze documentaire zal in 
Esbeek in première gaan zodra de Corona situatie het toelaat om de activiteiten rondom 
de Europese prijs weer op te starten.   
 
 
 

        

 
 
Jury ontvangst en prijsuitreiking  
Door de Corona maatregelen konden de jury ontvangst en de prijsuitreiking in 2020 geen 
doorgang vinden. Als de situatie het toelaat zal een delegatie van de internationale jury in 
de zomer van 2021 Esbeek bezoeken. De prijsuitreiking staat gepland in het voorjaar van 
2022 in Hinterstoder te Oostenrijk, de winnaar van de Europese prijs in 2018. 
Burgemeester Evert Weys heeft zich beschikbaar gesteld als ‘Delegationsleiter’ bij de reis 
naar Hinterstoder. 
  
 

 

 

 

 

 

Beelden van de productie van de documentaire 



Woningbouw is het belangrijkste 
speerpunt voor Coöperatie Esbeek. Door 
de bouw van voldoende woningen voor 
de juiste doelgroepen wordt voorzien in 
een behoefte en wordt de leefbaarheid 
van het dorp versterkt. 
 

Coöperatie Esbeek wil graag de aanwas van voldoende kinderen borgen. Omdat er steeds 
minder mensen in een huis wonen en gezinnen gemiddeld minder kinderen krijgen is een 
groei van het aantal inwoners hiervoor noodzakelijk. Daarom heeft Coöperatie Esbeek de 
ambitie om minimaal 10% te groeien tot 2030. Om dit te realiseren moeten er tot 2030 
minimaal 100 nieuwe woningen worden gebouwd in Esbeek. 
 
Coöperatie Esbeek is zelf geen projectontwikkelaar, maar wil wel graag nieuwe initiatieven 
ondersteunen en vraag en aanbod bij elkaar brengen. Hiervoor is de werkgroep woningbouw 
van Coöperatie Esbeek opgericht. De werkgroep organiseert bijeenkomsten, overlegt met de 
gemeente en initiatiefnemers en zet haar expertise en netwerk in om plannen te initiëren of te 
ondersteunen.  
 
Hieronder worden een aantal woningbouwlocaties doorgenomen. 
 
 
Groenstraat 10 – 18 
In het plan Groenstraat 10 – 18 worden stallen 
gesaneerd en daar komen woningen voor in de 
plaats. Het plan omvat 2 splitsingen van 
bestaande langgevelboerderijen en de bouw van 
5 nieuwe woningen. In het najaar van 2020 is 
gestart met de bouw van de eerste nieuwe 
woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe Trambaan 
In 2020 is gestart met de bouw van 10 woningen 
in het plan Nieuwe Trambaan. Het betreft 5 
starterswoningen, 3 levensloop bestendige 
woningen en 2 vrije sector woningen. Naar 
verwachting worden de woningen in de zomer 
van 2021 opgeleverd.  
 
 
 
 
  

 

WONINGBOUW 
 



Leeuwerik 
In 2020 is gestart met de bouw van de laatste 
woningen in bestemmingsplan Leeuwerik III. 
Deze woningen zijn in het voorjaar van 2021 
opgeleverd. Voor verdere uitbreiding van de 
Leeuwerik is een nieuw bestemmingsplan 
nodig. Coöperatie Esbeek wil graag dat De 
Leeuwerik verder wordt uitgebreid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wingerd 
Coöperatie Esbeek wil graag dat de oude 
schoollocatie wordt herontwikkeld voor 
woningbouw. Daarom heeft zij de gemeente, 
die eigenaar is van de locatie, gevraagd om 
deze gezamenlijk met de gemeente te 
ontwikkelen. Deze locatie is door de centrale 
ligging erg geschikt voor het realiseren van 
woningen voor senioren of personen met een 
lichte zorgvraag.  
Op 11 september werd een eerste aanzet 
gegeven voor de nieuwe ontwikkeling met een 
overleg met de buurt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Samen met de gemeente heeft de 
coöperatie het initiatief opgepakt om 
tijdelijke bewoning van De Wingerd, de 
oude Esbeekse basisschool, mogelijk te 
maken. Daarmee kunnen mensen uit 
onze gemeente, die tijdelijk een 
woonruimte zoeken, vooruit geholpen 
worden.  

Dit is mogelijk voor een periode van ongeveer 2,5 jaar. Dat is namelijk de tijd die we 
verwachten nodig te hebben om de locatie De Wingerd te ontwikkelen voor woningbouw.  

De gemeente treedt gedurende die periode op als verhuurder en het bestuur van de 
coöperatie fungeert als huismeester. Zij is de contactpersoon voor potentiële huurders en zij 
ziet toe op het onderhoud en het beheer van het gebouw.  

De oorspronkelijke klaslokalen en de directiekamer en kantine zijn beschikbaar gemaakt voor 
zes woonunits. Er wonen ondertussen 7 volwassenen en zeven kinderen. 

Han Bolijn en Piet 
Verhoeven onderhouden 
namens de coöperatie de 
contacten. Cor Schepens, 
die naast het gebouw 
woont, doet als 
vakbekwaam vrijwilliger 
allerlei werkzaamheden die 
met de inrichting en het 
onderhoud te maken 
hebben. Pierre Loijens 
wordt regelmatig 
ingeschakeld voor adviezen 
rond de stroomvoorziening 
in het gebouw.   

 

  

 

TIJDELIJKE BEWONING 
DE WINGERD 

Voormalige basisschool De Wingerd 



Onder invloed van de Corona-pandemie 
waren de mogelijkheden om aan de 
doelstellingen van de werkgroep te 
werken heel beperkt. Het raadplegen 
van onze achterban was bijvoorbeeld 
door de vele maatregelen nauwelijks te 
realiseren. Een grote groep senioren 
heeft beperkt kennis van computers, wat 

digitaal contact ook beperkte. In een jaar waarin welzijn enorm onder druk stond, was het 
juist een uitdaging om een rol te spelen in het welbevinden van onze doelgroep. 

 

Nieuwe rol 
Ons nieuwe lid van de werkgroep, Chris van Laarhoven, is een waardevolle aanvulling 
gebleken. Zijn expertise in de zorg is zeer welkom. 
De werkgroep heeft zich verder georiënteerd op nieuw doelstellingen en verbreding van 
taken. We gaan de focus verbreden naar meerdere doelgroepen en onderzoeken welke 
behoeften er zijn.  Denk daarbij aan jongeren of ouders van schoolgaande kinderen. Om dit ten 
uitvoer te brengen is persoonlijk contact nodig en dat was vooralsnog niet mogelijk in 2020. 

Eenzaamheid 
Door de beperkingen van de corona besmettingen is het fysiek vergaderen niet meer mogelijk 
geweest. Samen met de dorpsondersteuner hebben we gekeken hoe en of we mensen 
konden helpen in de mogelijke eenzaamheid.  Vooral ouderen hadden veel angst om elkaar te 
ontmoeten. Veel mensen vonden hun contacten bij  hun eigen familie, buren of vaste 
vrienden, echte eenzaamheid was er niet. Op onze dorpsondersteuner werd slechts beperkt 
een beroep gedaan in verband met de gevolgen van de Corona-crisis. 

Contact met inwoners 
Om toch contact te houden met de inwoners van Esbeek hebben we enkele keren een kaart 
bezorgd, huis-aan-huis of bij een specifieke doelgroep. Op de kaarten stond steeds een 
positieve boodschap, tips voor het doorbreken van sleur een eenzaamheid en een herinnering 
aan het feit dat onze dorpsondersteuner steeds beschikbaar is, ook (of juist) in moeilijke tijden. 

  

 

WERKGROEP 
ZORG, WONEN EN WELZIJN 

Een van de 
kaarten die 

tijdens de 
Corona-periode 
bij onze oudere 

inwoners zijn 
bezorgd. Op 

deze kaart 
bekende 

gezichten uit 
het dorp. 



Wonen met zorg 
Aanvang 2020 is door de coöperatie een start gemaakt met de herontwikkeling van de oude 
schoollocatie voor woningbouw. De werkgroep is daar natuurlijk bij betrokken en we hebben 
meegewerkt aan de ontwikkeling van een flyer waarmee een start gemaakt wordt om de 
behoeften van Esbeekse inwoners in kaart te brengen.  Zowel de werkgroep als de coöperatie 
maken zich er hard voor om in elk geval ook ouderen en mensen met een beperking een kans 
te 
geven om daar te kunnen gaan wonen. 
Mogelijk is een samenhang te vinden met de 
woningen aan beide zijden van het dorpsplein, 
en kan een cluster van wonen-met-zorg ontstaan. 

Thuiszorg 
Zoals overal in Nederland hebben we geconstateerd dat mensen met een zorgbehoefte langer 
in het ziekenhuis of verzorgingshuis moeten blijven omdat er onvoldoende thuiszorg 
beschikbaar is. Na een inventarisatie bij diverse  zorginstellingen over de oorzaak,  bleek dat er 
onvoldoende medewerkers zijn en dat  instellingen soms geen opname meer deden. Hierdoor 
zijn er nieuwe zorgaanbieders in beeld gekomen. 

Het is voor zorgvragers steeds ingewikkelder om uit te zoeken waar ze moeten zijn voor zorg. 
Dit hebben we ook besproken met de gemeente. Een groep ZZP-zorgmedewerkers heeft 
aangegeven mee te willen werken om dit probleem op te lossen. Samen met de 
dorpsondersteuners uit andere kernen wordt onderzocht hoe dit is te verbeteren. Helaas is 
daar gezien de coronaproblematiek nog geen antwoord op. 

Invloed Corona op andere initiatieven 
Als gevolg van alle maatregelen rond het 
Corona-virus konden verschillende andere, 
voor Esbeek reguliere, initiatieven niet door 
gaan. Zo vond het sporten voor senioren 
geen doorgang, konden onze senioren 
elkaar niet wekelijks ontmoeten in de 
dorpshuiskamer (in Schuttershof) of bij het 
wekelijkse eetproject. Beide projecten 
worden normaal gesproken begeleid door 
vrijwilligers, die ook uitgebreid koken. Door 
de sluiting van de horeca kon ook geen 
gebruik gemaakt worden van de 
boekenkast in Schuttershof, waar gratis een 
groot aantal boeken te leen zijn. 
De door Coöperatie Esbeek aangeschafte 
duo-fiets is lange tijd maar beperkt 
gebruikt, maar wordt in het voorjaar van 
2021 al weer volop ingezet.  

 

 

  



Wat een raar jaar was dit. Wat hebben 
we elkaar weinig gezien en gesproken! 
We zijn er met zijn allen wel achter 
gekomen dat sociale contacten wel erg 
belangrijk zijn voor ons welbevinden. We 
liggen allemaal een beetje stil. 
Lamgeslagen.  

 
Beste inwoners van Esbeek, 

De meeste ouderen onder ons hebben de beide vaccinaties nu inmiddels gehad. Een beetje 
bang nog, en zeker voorzichtig, proberen ze de normale draad weer op te pakken. Dat valt nog 
niet mee. Er zijn het afgelopen jaar ouderen vertrokken uit ons dorp of overleden. Het echte 
oude groepje is klein geworden. Hopelijk kunnen de activiteiten weer snel beginnen, zoals de 
maandagmiddag met het koffie-uurtje met een kaartje leggen of iets naar ieders wens. En 
dinsdag, het eetproject ‘Bordje Gezelligheid’. Ook sport en spel, wandelen en/of fietsen.  Wat 
hebben we het gemist. Maar vooral elkaar! Ik hoop dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten 
en dat nieuwe senioren zich aansluiten bij onze activiteiten. 

Ik ben het afgelopen jaar weinig bij de 
inwoners binnen geweest. Mantelzorg-
bonnen, 37 in totaal, heb ik vaak snel af 
moeten geven. Dat vond ik heel erg 
jammer. Mantelzorgers verdienen het om 
in het zonnetje gezet te worden. Ze staan 
toch maar altijd klaar. Steeds meer 
inwoners raken betrokken bij het 
mantelzorgen. Doordat ouders langer thuis 
moeten blijven wonen worden partners, 
kinderen of buren steeds vaker 
mantelzorger. Het feit dat er in de Corona-

periode ook minder professionele zorg aan huis gegeven kan/kon worden, heeft daar ook een 
grote rol in gehad. 

Nieuwe inwoners krijgen van de coöperatie, via mij, een welkomsttas aangeboden. Daarin zit 
bijna alle informatie over Esbeek. In 2020 en 2021 tot nu toe zijn, schrik niet, 27 nieuwe 
huishoudens in Esbeek komen wonen. En daar bovenop zijn er nog 12 gezinnen op dit 
moment hun huis woonklaar aan het maken. In totaal dus 39 nieuwe huishoudens! Er staat nu 
dan ook geen enkel huis meer te koop. De jaarlijkse welkomstavond is nog niet georganiseerd, 
maar dat zit wel in de pen! En we hebben nog wat in te halen. 
 
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 mocht dan wel niet op huisbezoek maar heb geprobeerd via telefonisch contact, 
whatsapp of e-mail enkele mensen op afstand te ondersteunen. Maar ik ben maar wat blij dat 
de meeste ouderen en 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 maken dat velen nog zelfstandig kunnen blijven wonen in hun dorpje. Deze 
mantelzorgers en vrijwilligers zorgen er voor dat het sociale leven in ons dorp straks weer 
hervat kan worden en dat bewoners niet buiten de boot zijn gevallen 
Ook het sportgebeuren en het onderwijs in ons dorp hebben zich razendsnel aan moeten 
passen om er voor de jeugd uit te halen wat er in zat. Dat heeft veel flexibiliteit en werk 
gevergd. 

Als dorpsondersteuner probeer ik de verbindende schakel te zijn tussen de bewoners en hun 
behoeften op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Ik onderhoud korte lijntjes met 
verschillende werkgroepen, organisaties en met de gemeente. Zo kan ik bewoners snel 
doorverwijzen naar de juiste hulp. Om op de hoogte te zijn van wat zich allemaal afspeelt in het 

 

MARIET PULLES: 
DORPSONDERSTEUNER 



sociale domein, neem ik ook deel aan verschillende overlegstructuren. Denk daarbij aan de 
overleggen van werkgroepen over huiselijk geweld, aangepaste sport en bewegen, alcohol en 
drugs, armoede, vluchtelingen, senioren, armoede of mentale gezondheid. 

Ik hoop dat we ons leven weer snel kunnen oppakken na de corona-pandemie. Want het 
gewone persoonlijke contact, een ontmoeting waar dan ook, blijft toch vele malen 
waardevoller dan via de telefoon of media. Dat is een goede les die we geleerd hebben. 

Ik wens u het allerbeste en hoop u snel weer te zien, 

Mariet Pulles 

dorpsondersteuner 

 

 

 

 

Een primeur in dit jaarverslag: de 
vermelding van dingen die niet door 
gingen. Dit natuurlijk als gevolg van de  
uitzonderlijke omstandigheden tijdens 
de Corona-pandemie. 

 

Overleg buurtschappen 
Esbeek heeft maar liefst 13 buurtschappen die allen in hun eigen buurt activiteiten 
organiseren. Op initiatief van de coöperatie komen de buurtschappen jaarlijks bij elkaar om 
gemeenschappelijke thema’s te bespreken waaronder het beheer van de strooikisten bij 
gladheid, het inleveren van oud-papier of de gezamenlijke viering van Koningsdag. 

Commissie Dorpsverfraaiing 
De afgelopen jaren heeft de 
commissie Dorpsverfraaiing, in 
samenwerking met Gemeente 
Hilvarenbeek, voor gezorgd dat er 
op verschillende plaatsen meer 
groen is aangeplant. De 
verzorging van de met bloemen 
gevulde hanging baskets in de 
Dorpsstraat/Oude Trambaan 
wordt ook door de commissie 
gecoördineerd. Want ook dat 
wordt natuurlijk door vrijwilligers 
gedaan. 

Nieuwe projecten lieten dit jaar 
echter op zich wachten, mede 
door de geldende coronamaatregelen. 

Made in Esbeek 
Samen met bedrijventerrein De Mierbeek, Ondernemend Hilvarenbeek en Café Schuttershof 
wordt jaarlijks Ondernemerscafé Made in Esbeek georganiseerd. Esbeekse ondernemers 
maken graag gebruik van deze avond om elkaar beter te leren kennen. 

 

 

WAT NIET DOOR GING 
 



De huizenmarkt is in Esbeek, net als in 
heel Nederland, volop in beweging. In 
de Groenstraat wordt volop gebouwd 
en ook in het centrum bij het vroegere 
bedrijf van De Kok verschijnen nieuwe 
huizen. Zo zien we ook steeds weer 
nieuwe gezichten in de Esbeekse 

                                                                                       straten.  

Sinds 2017 ontvangen alle nieuwe inwoners van Esbeek de ondertussen welbekende gele 
‘welkomsttas’. Deze wordt uitgereikt door onze dorpsondersteuner Mariet Pulles. In 2021 gaan 
we de 100e tas uitreiken! Er zijn dus de afgelopen jaren al bijna 100 nieuwe huishoudens van 
buiten het dorp in Esbeek komen wonen. Dat is ongeveer 15% van het totaal aantal woningen 
in ons dorp. 
 
Om deze mensen zich snel thuis te laten voelen zorgen de buurtverenigingen er voor dat er 
een ‘welkom in de buurt-bord’ wordt geplaatst. De dorpsondersteuner gaat persoonlijk 
kennismaken en overhandigt de tas met daarin allerlei informatie over Esbeekse verenigingen 
en natuurlijk het recentste jaarverslag van Coöperatie Esbeek. Zo kunnen nieuwkomers alvast 
kennismaken met onze Esbeekse gemeenschap. 
Jaarlijks organiseren we in ons café Schuttershof een welkomstavond waarbij iedereen wordt 
uitgenodigd die het voorgaande jaar in Esbeek is komen wonen. Vertegenwoordigers van 
Esbeekse organisaties komen gezellig kennismaken en er wordt een ludieke activiteit 
georganiseerd. Voor 2020 stond deze avond in het voorjaar gepland. Door de Corona-
lockdowns kon dit echter niet doorgaan. We hopen de volgende welkomstavond nu in het 
najaar van 2021 te kunnen organiseren. Dan zullen we met terugwerkende kracht alle nieuwe 
dorpsgenoten van de afgelopen 2½ jaar uitnodigen en er een heel gezellige avond van maken. 

Het nut van de welkomst-tas en -avond heeft zich allang bewezen: de 
nieuwe Esbekenaren zijn positief over het Esbeeks welkom, de reacties 
zijn enthousiast. Natuurlijk zijn ze blij met hun nieuwe stek in Esbeek, 
maar velen geven ook aan zich betrokken te willen voelen bij de 
Esbeekse gemeenschap.  Een mooi voorbeeld daarvan was in de winter 
te zien, toen Schuttershof’s çoffee-to-go-stand bemand werd door 
vrijwilligers. Onder hen waren ook nieuwe Esbekenaren.  
 
Voor de leefbaarheid van ons dorp is het mooi als nieuwe inwoners zich 
betrokken voelen en gebruik maken van Esbeekse voorzieningen. Dit 
geldt niet alleen voor het vele vrijwilligerswerk dat in ons dorp 
gebruikelijk is, maar ook als lid van de verenigingen en al leerlingen van 
onze prachtige brede school Torenlei. 
Esbeek verandert dus, en als we het met z’n alleen goed doen, wordt het 
er alleen maar beter van. 

 

 

  

 

WELKOM NIEUWE INWONERS 
 



Sinds Gemeente Hilvarenbeek al weer 
jaren geleden de gladheidsbestrijding 
beperkte tot de hoofdstraten en 
doorgaande wegen, werden de straten 
van Esbeek niet langer sneeuwvrij 
gemaakt bij winterse omstandigheden. 
 
 

In 2015 heeft Coöperatie Esbeek, dankzij subsidie, zelf een sneeuwschuif aan kunnen 
schaffen.  
 
Zodra de Esbeekse wegen besneeuwd raken trekt vrijwilliger ‘Kees Schuif’ (Kees 
Oerlemans) er op uit om de wegen in ons dorp begaanbaar te houden. De benodigde 
tractor wordt beschikbaar gesteld door mechanisatiebedrijf Geert-Jan de Kok.  
 
 
 

  

 

SNEEUWSCHUIF 
 



Om het lokaal organiserend vermogen 
in de gehele gemeente Hilvarenbeek 
te versterken en te ondersteunen is in 
2014 het initiatief ontstaan voor 
Tussenheid Hilvarenbeek.  
 
Deze organisatie heeft als doel heeft om 
coöperatieve ontwikkelingen in de 

gemeente Hilvarenbeek te ondersteunen met onder andere kennis, communicatie, 
financiële middelen en vrijwilligers. 
 
Initiatiefnemers zijn de verschillende dorpscoöperaties, Gemeente Hilvarenbeek, Provincie 
Noord-Brabant en Rabobank Hart van Brabant.  
 
Sinds 2014 zijn inmiddels veel initiatieven 
in onze gemeente verder geholpen door 
adviezen bij planontwikkeling en het 
delen van kennis en netwerken. Ook 
worden bijeenkomsten georganiseerd om 
bestuurders van lokale verenigingen en 
coöperatiebesturen bij te scholen, onder 
andere op het gebied van subsidies / 
financiering en vrijwilligersbeleid. 
Momenteel wordt gewerkt aan een 
ontwikkelingsfonds waarmee nieuwe 
coöperatieve initiatieven kunnen worden 
ondersteund met kennis en geld in de 
voorfase van de ontwikkeling. 
  
Namens het bestuur van Coöperatie 
Esbeek zit Han Bolijn in de stuurgroep 
van Tussenheid Hilvarenbeek.  
 
 
 
  

 

TUSSENHEID HILVARENBEEK 
 



2020 was een lastig jaar om de 
achterban te bereiken en betrokkenheid 
te tonen. En dat juist in een periode 
waarin contact, al dan niet persoonlijk, 
zo broodnodig was!  Uit die gedachte 
ontstond het idee om, rond de 
feestdagen 2020, KERSTBEEK MAGAZINE 
uit te geven.  Een opgewekt eenmalig 

                                                                                            tijdschrift. 

Een kleine redactie ging met het idee aan de slag. Het tijdschrift moest zorgen voor contact. 
Contact tussen de coöperatie en de inwoners, maar zeker ook tussen de inwoners onderling. 
Een vrolijke noot in donkere dagen, dat moest het magazine worden, geen zware kost over de 
pandemie, want die was er al genoeg. Er werd gekozen voor opgewekte inwoner-interviews en 
daarvoor waren ideeën te over – zo veel mensen hebben immers iets te vertellen. Jonge 
ontwerper Lars Grootjans ontwierp een feestelijke cover, Astrid van Egmond, Irma de Graaf, 
Leonard van Kranendonk en Adrie van de Wouw trokken als reporters door het dorp voor het 
afnemen van de interviews. Zo groeide het magazine in slechts een paar weken uit van een 
‘blaadje’ tot een full colour glossy van 32 pagina’s op A4-formaat. 

Kort voor de feestdagen trokken 4 kerstmannen met veel kabaal door het dorp om Kerstbeek 
Magazine gratis, huis-aan-huis, te bezorgen. Dat leidde tot reuring en hilariteit in de straten.  

Vele lezers maar ook de redactie hebben veel plezier beleefd aan het magazine. Misschien blijft 
het wel niet bij een eenmalige uitgave. 

 

          

 

  

 

KERSTBEEK MAGAZINE 
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Klik op de afbeelding voor het 
complete artikel online 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/boeren-met-hulp-van-sterren-en-planeten-bij-de-kraanvogel-in-esbeek~a0011f74/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zintuinen-opent-voor-publiek-de-vakantieruimten-worden-nog-gebouwd-in-esbeek~aac454af/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/pand-van-der-aa-kozijnen-in-esbeek-voor-groot-deel-uitgebrand-dit-doet-pijn-het-bedrijf-was-helemaal-bij-de-tijd~aa1cfaef/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/haaikneuters-zetten-pas-op-de-plaats-plannen-voor-carnaval-zijn-vooruit-geschoven~aa110263/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/polonaise-tijdens-lock-down-levert-schuttershof-veel-negatieve-reacties-op-en-terecht-zeggen-nieuwe-beheerders~a2857165/
https://www.groene.nl/artikel/dedain-2020-06-14
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Klik op de afbeelding voor het 
complete artikel online 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/de-schatten-van-jan-van-helvoirt-zijn-voor-iedereen-in-te-zien-en-het-werk-is-nog-niet-af~aedf873c/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/voor-piet-van-mensvoort-was-esbeek-soms-net-een-papoea-dorp~af3633a6/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/appartementen-voorlopig-van-de-baan-plan-woningen-op-de-utrecht-stap-verder~a1c7036c/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/rentmeester-van-landgoed-de-utrecht-is-tractoren-zat-en-zet-paaltjes-op-prins-hendriklaan~a6a6d90c/
https://www.bd.nl/hilvarenbeek/wolf-gespot-in-esbeek-sporen-in-de-paardenwei-veulen-blijft-voorlopig-binnen~aabf39da/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/geen-carnavalswagen-in-esbeek-dan-maar-een-jacuzzi-in-een-gierton-bouwen~a0aefc31/
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Klik op de afbeelding voor het 
complete artikel online 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bedrijventerrein-mierbeek-noord-in-esbeek-komt-er-wel-onder-voorwaarden~a6b64f52/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/de-eerste-durfals-schaatsen-op-de-flaes-maar-nog-niet-overal~af16ab2f/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/een-digitale-privevoorstelling-canti-vaganti-maakt-ze-voor-elke-gelegenheid-met-dank-aan-corona~acf7f307/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/omleidingsroute-nu-oude-trambaan-wordt-gerepareerd-groot-landbouwverkeer-straks-eigenlijk-niet-meer-welkom~aec25866/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/esbeek-een-wijndorp-dat-is-helemaal-niet-zo-n-gek-idee-volgens-pim-hesselmans~acdad4f8/


Jaarlijks heeft Coöperatie Esbeek vele 
ontmoetingen met overheden, collega-
coöperaties en andere organisaties. 
Doel hiervan is elkaar inspireren, 
kennis vergaren en delen.  

Door de beperkingen vanwege Corona 
zijn de fysieke contacten in 2020 

beperkter geweest dan anders. Wel is er veel digitaal gecommuniceerd. Hier onder een 
overzicht van de ontmoetingen in het afgelopen jaar.  
 
 

januari 
 
 
 
 
 
 
 
8 
februari 
 
 
 
 
13 
februari 
 
 
18 
februari 
 
 
4 
maart 
 
 
1  
juni 
 
 
 
 
25 
juni 
 
1 
juli 
 
 
 
13 
juli 
 
 

Contacten met de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen over de 
deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Eind januari hebben 
we een uitgebreid bidbook van ruim honderd pagina’s en een 
documentaire van een half uur aan de organisatie ARGE in Oostenrijk 
aangeleverd. Vele vrijwilligers hebben hier een bijdrage aan geleverd. 
Door corona kon het bezoek van de internationale jury niet plaats vinden; 
dit wordt nu verwacht in juni 2021. 
 
Ontvangst van de nieuwe burgemeester Evert 
Weijs. Een groot aantal verenigingen en  
instanties uit Esbeek waren vertegenwoordigd 
en lieten de burgemeester op een ludieke  
manier kennis maken met Esbeek.  
 
Kennismaking van de werkgroep Woningbouw 
met onze nieuwe wethouder Leon van de  
Moosdijk. 
 
Bijeenkomst van de dorpscoöperaties met wethouder Leon van de 
Moosdijk in Biest Houtakker, over de energietransitie in de gemeente 
Hilvarenbeek. 
 
Ontvangst van Fred van den Bosch, organisatie-adviseur en ondernemer 
uit Volkel. Gesprek over de ervaringen in Esbeek op het gebied van 
burgerparticipatie. 
 
Op 1 juni ontvangst van Eppo König, journalist van het NRC, bij 
gelegenheid van de heropening van het café na de eerste corona-
lockdown. Door zijn filmpje van de “polonaise” op Twitter was 
Schuttershof ineens landelijk in de picture. Artikel verschenen in NRC van 
2 juni 2020. 
 
Gesprek met een groep potentiële initiatiefnemers voor het bouwen van 
tiny houses in onze gemeente. 
 
Gesprek van een dertigtal actieve verenigingsbestuursleden met de 
nieuwe burgemeester over allerlei activiteiten in Esbeek. Met o.a. een 
presentatie over het woningbouw-beleid en over de toekomst van 
sportpark Den Hondsbosch. 
 
Ontvangst van gedeputeerde van de provincie, Erik Ronnes, in Haghorst. 
Samen met de gemeente, Tussenheid en Coöperatie Haghorst. Met o.a. 
aandacht voor de plannen van Smart Village Hilvarenbeek en voor de 
woningbouw-initiatieven in onze gemeente. 

 

ONTVANGSTEN, BEZOEKEN, 
DEELNAMES EN BIJDRAGEN 



 
30 
juli 
 
10 
september 
 
 
11 
september 
 
17 
september 
 
21 
september 
 
28 
september 
 
6 
oktober 
 
8 oktober/ 
12 nov./ 
10 dec. 
 
november 
 
 
 
 
 
16 + 17 
november 
 
25 
november 
 
 
 
 
27 
november 
 
 
 
10 
december 
 

 
Ontvangst delegatie van de dorpsraad van Genderen in Schuttershof. We 
hebben hen geadviseerd m.b.t. de dorpsontwikkeling van Genderen. 
 
Presentatie tijdens digitale conferentie Expeditie Gemeenschapskracht 
onderdeel van de Ella Vogelaar Academy. Onderwerp: hoe wij in Esbeek 
de burgerparticipatie organiseren. 
 
Korte informatiebijeenkomst voor omwonenden van de Wingerd m.b.t. 
de ontwikkeling van de nieuwe woningbouw locatie. 
 
Deelname aan het digitale Partner Event van het House of Leisure in 
Oisterwijk met als onderwerp Storytelling. 
 
Bijeenkomst vanuit Tussenheid over Smart Village Hilvarenbeek bij Ome 
Toon in Biest Houtakker. 
 
Bezoek aan Hulsel met input voor de plannen m.b.t. de toekomst van het 
dorpshuis Het Drieske. 
 
Deelname aan de ALV van de Vereniging van Kleine Kernen Noord 
Brabant in Molenschot. 
 
Bijdragen aan de conference calls van de Ella Vogelaar Academy m.b.t. 
Expeditie Gemeenschapskracht. 
 
 
Voor het Ministerie van Binnenlandse zaken hebben Wiet van Meel en 
Piet Verhoeven een bijdrage geschreven over burgerparticipatie als 
onderdeel van de publicatie “De Staat van het Bestuur“. Op verzoek van 
minister Ollongren is bij de presentatie van deze publicatie, tijdens het 
“Festival van het Bestuur” (11-2-2021), de Esbeekse rap-film getoond. 
 
Deelname digitale conferentie “Week van het Wonen” van de provincie 
Noord Brabant. 
 
Deelname webinar ‘Verduurzaming van je huis’ voor Esbeekse 
huiseigenaren. Presentatie door het Regionaal Energieloket over de 
stappen die huiseigenaren kunnen nemen. De avond werd georganiseerd 
als onderdeel van het project Smile, een samenwerking tussen gemeente 
en coöperatie Hilverstroom. 
 
Interview met Agnes Verweij voor publicatie  
“Dorpsvernieuwing door Burgerkracht” in het  
landelijke blad Huurwijzer, uitgegeven door de 
Woonbond. 
 
Input bij een, door de gemeente georganiseerde, 
sessie over knelpunten bij voetpaden in Esbeek. 
 

 

 

 

 



Balans van Coöperatie Esbeek U.A. 
uit het financieel rapport 2020, 
uitgebracht door 
registeraccountant Leermakers 
te Hilvarenbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FINANCIEEL OVERZICHT 



Winst- en verliesrekening van 
Coöperatie Esbeek U.A. uit het 
financieel rapport 2020, 
uitgebracht door 
registeraccountant Leermakers 
te Hilvarenbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FINANCIEEL OVERZICHT 
 



Op Youtube is divers filmmateriaal 
verzameld over alles wat met Esbeek te 
maken heeft. Het Esbeekse Youtube-
kanaal is te vinden via de website 
Esbeek.eu. Rechts op de website staan 
buttons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESBEEK OP YOUTUBE 
 



 

 

‘ Jetzt geht’s los’ is het 
thema voor het bezoek 
van de jury van de 
Europäïschen Dorfs-
Erneuerungspreis. 

Op 25 augustus 2021 
wordt de jury in Esbeek 
verwacht. Een bont 
gezelschap aan 
Esbekenaren zal hen 
ontvangen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

In de documentaire 
‘Sjee, lijm van Esbeek’ 
weet filmmaker Rik 
Pulles precies te raken 
wat Esbeek nou echt 
Esbeek maakt. 

De film is gemaakt in 
het kader van onze 
deelname aan de 
Europese Dorps-
vernieuwingsprijs en zal 
later online verschijnen. 

  



 

 

 

 

 


