
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook in 2021 werd het maatschappelijk leven in Esbeek 
beheerst door de corona-pandemie. Vele activiteiten 
konden niet doorgaan, waardoor de onderlinge 
contacten in het dorp op een lager pitje stonden. Onze 
centrale ontmoetingsplaats Schuttershof was zowel 
aan het begin als aan het einde van het jaar gesloten 
vanwege lockdowns. Gelukkig waren er een groot 

gedeelte van het jaar wel allerlei activiteiten mogelijk. Ondanks de lagere omzet zagen we 
een duidelijk herstel van het financiële resultaat ten opzichte van 2020.  

Gedurende het hele jaar zijn we onder aansturing van de Commissie Dorpsverfraaiing druk 
bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe entree van Esbeek. Samen met Familie 
Van Gerven, met de buurtbewoners en met de gemeente is er hard gewerkt aan het plan “De 
Mostaert”. Begin januari 2022 is het plan digitaal gepresenteerd aan alle inwoners van Esbeek. 
Na de constatering dat er volop draagvlak is, is het plan ter beoordeling voorgelegd aan het 
college van de gemeente Hilvarenbeek. In 2022 krijgt dit zijn vervolg. 

Esbeek was al in 2019 uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. 
Door corona kon pas in 2021 de internationale jury ontvangen worden. Dit jurybezoek in 
augustus werd van tevoren ingeleid door de première van de film Sjee en werd op de dag zelf 
afgesloten met het maken van een indrukwekkende groepsfoto. Uiteindelijk kregen we in de 
loop van 2022 in Hinterstoder (Oostenrijk) het certificaat ‘goud’ uitgereikt! 

Het speerpunt woningbouw liet dit jaar weinig zichtbare vordering zien. Uiteraard werd er in 
overleg met de gemeente gewerkt aan de uitvoering van onze woningbouwvisie. De 
ontwikkeling van het plan De Wingerd werd opgehouden omdat bijeenkomsten met 
potentiële belangstellenden niet konden plaats vinden. Uiteindelijk werd via individuele 
gesprekken wel duidelijk welke behoefte er ligt bij senioren om hier in de toekomst te wonen. 
De tijdelijke bewoning van het oude schoolgebouw werd gedurende dit jaar samen met de 
gemeente begeleid. In de school zijn zeven woonunits in gebruik. 

Onze dorpsondersteuner Mariet Pulles gaf gedurende het jaar aan dat ze haar 
werkzaamheden niet meer kon combineren met haar baan in de zorg. We zijn blij dat we een 
prima opvolger hebben gevonden in de persoon van Roula Katsipodas. Mariet: grote dank voor 
jouw inzet. 

Gelukkig waren we in de gelegenheid om een speciale avond te 
organiseren voor de nieuwe inwoners van ons dorp. Fijn om op 
deze manier te laten merken dat iedereen van harte welkom is in 
Esbeek. Ook konden we gedurende het jaar vele groepen 
geïnteresseerden ontvangen die wij konden vertellen over onze 
“Esbeekse aanpak”. 

Op naar een mooi 2022 met hopelijk veel woon-, werk- en leef-
plezier in ons mooie dorp! 

Piet Verhoeven 

voorzitter 
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Coöperatie Esbeek 
Dorpsstraat 2 
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▪ 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 



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

Hilvarenbeek, Ondernemersvereniging De 
Mierbeek, Vrienden van Andreas Schotel
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ORGANOGRAM 



Corné Smolders
bestuurslid

Commissie 
Dorpsverfraaiing

Jack de Graaf, Corné 
Smolders,

Danny van Vliembergen

Nieuwe inwoners
Mariet Pulles/

Roula Katsipodas,
Corné Smolders

Irma de Graaf
bestuurslid

Communicatie

Werkgroep Zorg, 
Wonen & Welzijn

Irma de Graaf, Marga 
Hesselmans, Chris van 

Laarhoven, Jan vd 
Wouw

Dorpsondersteuner
Mariet Pulles/

Roula Katsipodas

Redactie
website, social media, 

coöperatie-nieuws i.s.m. 
Astrid van Egmond

Eetproject
Senioren Bordje 

Gezelligheid
Chris Way

Piet Verhoeven
voorzitter

Communicatie

Schuttershof
(klus en herstel:
Dick ten Cate/
Pierre Loyens)

Beheercommissie 
Schuttershof BV

Han Bolijn, Roel 
Hesselmans, Jan Pulles, 

Arno Toenders, Piet 
Verhoeven

Subsidies

Certificaten

Ondernemerscafé 
Made in Esbeek

Tijdelijke bewoning 
De Wingerd
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ORGANOGRAM 



Van links naar rechts: Han Bolijn, Corné Smolders, Roel Hesselmans, Sjef Oerlemans, 
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 

2025 

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 



Esbeek groeit naar 1258 inwoners 
Het aantal inwoners van Esbeek is al 
jaren redelijk stabiel, rond de 1.200. De 
laatste 2 jaar is het aantal gestegen van 
1.212 op 1 januari 2020 naar 1.258 op 1 
januari 2022. Een groei van 46 = 3,8%. 
 

In 2020 en 2021 samen werden in Esbeek 21 kinderen geboren. Dit is een gemiddeld aantal en 
dus geen verklaring van de relatief grote groei. 
Wat ongetwijfeld wel van invloed is geweest zijn de 10 nieuwe woningen op de voormalige 
bedrijfslocatie van De Kok, die in 2021 werden opgeleverd.  
 
 

 
 
 
Leeftijdsopbouw 
Het bestuur van Coöperatie Esbeek vraagt jaarlijks de gegevens over de leeftijdsopbouw van 
Esbeek op bij de gemeente. De leeftijdsopbouw zegt immers iets over de samenstelling van de 
inwoners. Aan de hand van deze opbouw en de trends die deze vertonen is te concluderen 
welke (toekomstige) behoeften er zijn in ons dorp. 
 
Tot 2016 daalde het aantal kinderen dat in Esbeek geboren werd jaarlijks. Mede door de bouw 
van een 40 tal starterswoningen is deze daling voorlopig gestopt. Sinds 2016 worden er 
gemiddeld jaarlijks 10 kinderen geboren in Esbeek. Dit aantal is historisch gezien nog steeds 
erg laag. Coöperatie Esbeek zou graag zien dat het aantal kinderen in Esbeek hoger wordt, 
met als doel een grotere basis voor o.a. de basisschool en de sportverenigingen. Daarom willen 
we graag de grote groep jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar de mogelijkheid 
bieden om in Esbeek te blijven wonen. Hiervoor is extra woningbouw voor starters 
noodzakelijk.  
 
Daarnaast is in de leeftijdsopbouw duidelijk zichtbaar dat het aantal 65+ers de komende jaren 
sterk zal stijgen. Voor deze leeftijdscategorie is het van belang dat er voldoende geschikte 
woningen beschikbaar zijn. Dit kan gerealiseerd worden door nieuwbouw en door aanpassing 
van bestaande woningen.  
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Per 1 juni 2020 heeft onze coöperatie de 
exploitatie van Schuttershof 
overgenomen en ondergebracht in 
Schuttershof BV. De aansturing van de 
exploitatie is in handen van de 
beheercommissie. De dagelijkse  
uitvoering ligt bij het bestaande team  

                                                                                           van medewerkers.  

Zowel 2020 als 2021 waren voor onze horecaonderneming wel heel bijzondere jaren, natuurlijk 
vanwege de lockdowns gedurende ruim 5 maanden (jan. t/m april en dec.) en de vele corona-
beperkingen over meerdere periodes. Zo kon bijvoorbeeld het geplande zomercarnaval helaas 
niet doorgaan.  

Dit alles heeft financieel gezien de nodige impact gehad, zoals in de financiële cijfers is te 
lezen. Daar staat tegenover dat in de periode dat Schuttershof open was het café haar functie 
als centrale ontmoetingsplaats uitstekend heeft waargemaakt. Het bijzondere van ons 
coöperatieve café is dat er een veelvoud van diensten wordt aangeboden aan zeer diverse 
doelgroepen: verenigingen, voetbal- en korfbal-teams; groepen mountainbikers; 
muziekgezelschappen, vriendengroepen, bedrijven voor allerlei activiteiten; talrijke passanten 
op de Schotelroute voor eten en drinken; Bordje Gezelligheid (het eetproject voor senioren op 
dinsdag); feesten en partijen zowel in Schuttershof als op locatie; ontvangst van groepen in 
combinatie met museum en wandelroute; bezorgen van maaltijden bij bedrijven; 
Koningsdagommetje; EK voetbal kijken op de binnenplaats, enz., enz..  Dat geheel maakt dat 
we een zeer multifunctionele ontmoetingsplaats runnen met zijn charmes en zijn uitdagingen. 
En dat was en is dan ook de gedachte achter dit coöperatieve café!  

Chapeau voor onze medewerkers die dit in goede banen weten te leiden en het iedereen 
zoveel mogelijk naar de zin proberen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAFÉ SCHUTTERSHOF 



Voor de leefbaarheid van Esbeek 
is woningbouw essentieel. Door 
de vergrijzing, kleinere gezinnen 
en omdat mensen steeds ouder 
worden, wonen er steeds minder 
mensen in een huis. Dit wil 
zeggen dat het aantal inwoners 

                                                                                                           van Esbeek jaarlijks zou krimpen  
                                                                                                           als er geen huizen bijgebouwd  
                                                                                                           zouden worden. 

 
Coöperatie Esbeek wil graag een lichte groei van het aantal inwoners van Esbeek. Om dit te 
realiseren moeten er jaarlijks minstens 10 woningen gebouwd worden in Esbeek. 
Door woningen te bouwen voor de juiste doelgroepen en in de juiste prijscategorieën, wordt 
voorzien in de behoefte en wordt de leefbaarheid versterkt. 
 
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.  
 
Leeuwerik 

In het voorjaar van 2021 zijn de laatste 
woningen in Leeuwerik III gebouwd, 
waarmee het bestemmingsplan vol 
is. Coöperatie Esbeek wil graag dat 
de Leeuwerik snel verder wordt 
uitgebreid, zodat er de komende 
jaren voldoende gebouwd kan 
worden in Esbeek.  
Het nog te ontwikkelen plangebied is 
deels eigendom van de gemeente en 
deels particulier eigendom. In het 
voorjaar van 2022 heeft de gemeente 
Hilvarenbeek een 
intentieovereenkomst getekend met 
de particuliere eigenaar om 
gezamenlijk het gehele gebied tot 

aan de zandweg en de Spaaneindsestraat te ontwikkelen. Dit is een eerst stap richting de 
realisatie van een nieuw bestemmingsplan. 
 
De Wingerd 
Coöperatie Esbeek wil graag dat de oude schoollocatie wordt her-ontwikkeld voor 
woningbouw. Daarom heeft zij de gemeente, die eigenaar is van de locatie, gevraagd om deze 
gezamenlijk met de gemeente te mogen ontwikkelen. Deze locatie is door de centrale ligging 
erg geschikt voor het realiseren van woningen voor senioren of personen met een lichte 
zorgvraag.  
Het afgelopen jaar is gewerkt aan een behoeftepeiling onder senioren in Esbeek en inwoners 
met een zorgvraag. Hiervoor zijn 85 adressen aangeschreven. 15 adressen hebben interesse 
getoond in een woning op de locatie van de Wingerd. Deze 15 adressen zijn bezocht door een 
kleine commissie bestaande uit Mariet Pulles en Jan van de Wouw. Zij hebben de 
woonbehoefte van deze geïnteresseerden nauwkeurig in kaart gebracht.  De volgende stap is 
om te verkennen op welke wijze woningen kunnen worden gerealiseerd die aansluiten bij de 
wensen.  
 
  

WERKGROEP WONEN 



Plein de Mostaert 
In 2020 en 2021 is door een werkgroep bestaande uit de eigenaar van het parkeerterrein aan 
de Esbeekseweg en Coöperatie Esbeek, in overleg met omwonenden en de gemeente, 
gewerkt aan een herontwikkeling van de Esbeekseweg en het hieraan grenzende 
parkeerterrein. In dit plan zijn 7 rijwoningen opgenomen, die een ‘wand’ vormen van het te 
realiseren plein. Zie voor de plannen rond het plein ook elders in dit verslag. 
 
Wooncafé voor Starters 
Op 6 mei 2022 organiseerde 
Coöperatie Esbeek een 
wooncafé voor starters. De 
avond was bedoeld om 
jongeren uit Esbeek te 
informeren over wonen en 
woningbouw. Verder is het 
belangrijk dat deze avond is 
geïnventariseerd welke 
woonbehoeftes er zijn bij deze 
jongeren. 
Er waren 40 belangstellende 
jongeren aanwezig. Er bleek 
binnen 1-4 jaar veel behoefte 
aan betaalbare koopwoningen 
voor starters. Om aan de 
behoefte van deze starters te 
kunnen voldoen is de snelle 
realisatie van nieuwe 
bestemmingsplannen in Esbeek 
noodzakelijk. 
 

 

 

 

Samen met de gemeente 
(wethouder Van de Moosdijk) 
heeft de coöperatie in 2020 het 
initiatief opgepakt om tijdelijke 
bewoning van de oude  
basisschool ‘De Wingerd’  
mogelijk te maken.  

Daarmee kunnen mensen uit onze gemeente, die tijdelijk woonruimte zoeken, vooruit 
geholpen worden. In de oorspronkelijke klaslokalen, leraren- en directie-kamer zijn in totaal 6 
woonunits ingericht, met centraal per twee woonunits sanitaire voorzieningen. De gemeente 
treedt hierbij op als verhuurder. Het bestuur van de coöperatie fungeert als huismeester; Piet  
Verhoeven en Han Bolijn zijn de contactpersonen voor de bewoners. Cor Schepens en Pierre 
Loijens, die in de straat van de school wonen, voeren indien nodig klus- en herstel-
werkzaamheden uit.  

Er wonen op dit moment (juni 2022) 9 volwassenen en twee kinderen in het voormalige 
schoolgebouw. Omdat het steeds tijdelijke huurcontracten betreft, wisselt de samenstelling 
van bewoners regelmatig. De verwachting is dat in 2023/2024 meer duidelijk wordt over de 
herbestemming van de locatie van de school. 

Het wooncafé voor starters was drukbezocht. Gelukkig hebben 
veel starters de wens om in Esbeek te (blijven) wonen. 

TIJDELIJKE BEWONING 
DE WINGERD 



De commissie Dorpsverfraaiing 
heeft zich in 2021 voornamelijk 
bezig gehouden met de 
ontwikkeling van een plan voor 
de entree van Esbeek, ter hoogte 
van het kruispunt 
Esbeekseweg/Groenstraat.  

Reeds in 2016 is de binnenkomst van Esbeek tijdens het opstellen van de doelstellingen van de 
commissie als actiepunt opgenomen. Het kruispunt is een doorn in het oog van de commissie, 
onder andere door de vele soorten verharding en de talloze verkeersborden. De huidige entree 
vinden we Esbeek onwaardig en daarom is het doel om dit zo snel mogelijk aan te pakken.  

De volgende punten zijn geconstateerd: 

• Een duidelijk oversteekpunt voor voetgangers ontbreekt 
• Er wordt te hard gereden 
• Er is een onduidelijke verkeerssituatie met door elkaar lopende verkeersregimes en groot 

aantal borden 
• Het kruispunt is een overblijfsel van de vroegere provinciale weg en is geen mooie entree 

van Esbeek 
 
De eigenaar van het 
naastgelegen 
parkeerterrein heeft 
bouwplannen met deze 
grond. Daardoor ontstond 
het idee om het hele 
gebied rond de kruising 
en het parkeerterrein 
onder de loep te nemen 
en hiervoor een integraal 
plan te ontwikkelen.  

We hebben hiervoor de 
samenwerking gezocht 
met de volgende partijen: 

• Eigenaar van het parkeerterrein 
• Omwonenden 
• Gemeente 
• Coöperatie Esbeek 
 
Met alle betrokkenen zijn de volgende uitgangspunten bepaald: 

• Kwaliteit dorpsentree versterken met pleinfunctie en behoud parkeren 
• Transformeren oude provinciale voorrangsweg (50 km) naar nieuwe veilige en ‘dorpse’ 

woonstraat binnen bebouwde kom (30 km) 
• Huidige parkeerterrein op privéterrein ontwikkelen als bouwlocatie 
 
Hiervoor zijn in 2021 diverse bijeenkomsten en gesprekken gevoerd met de omwonenden en 
de eigenaar van het parkeerterrein. Samen met een aantal deskundigen is er door de 
commissie een plan opgesteld dat eind 2021 aan de gemeente is gepresenteerd. In de eerste 
helft van 2022 wordt dit plan in de gemeenteraad besproken. De verdere uitwerking zal in de  

  

DORPSVERFRAAIING:  
PLAN DE MOSTAERT 



tweede helft van 2022 door de gemeente en de Commissie De Mostaert plaatsvinden. We 
willen zo snel mogelijk aan de slag, echter veel zal afhangen van de financiering. Wellicht dat 
het project de komende jaren in delen kan worden gerealiseerd.  

 

 

 

De komst van de school in de 
kerk heeft ook veel betekent 
voor het centrum van Esbeek. 
Het gebied rond de kerk is  

                                                                                                          drastisch veranderd. In de 
plannen rond de reconstructie van de Dorpstraat werd ook het idee geboren om een 
‘dorpsbank’ te plaatsen  

De commissie Dorpsverfraaiing 
heeft een mooi ontwerp 
gemaakt voor de dorpsbank en 
de Esbeekse bedrijven 
Constructiebedrijf Reijrink en 
Houthandel Van Dal hebben 
voor de uitvoering gezorgd. 
Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 
Coöperatie Esbeek in in juni 2021 
is de bank onthuld onder de 
Juliana-Bernard-eik tegenover 
het schoolplein. Deze inmiddels 
monumentale boom werd in 
1937 geplant ter gelegenheid van 
het huwelijk tussen Juliana en 
Bernard. 

De boom is inmiddels tot een 
monumentaal formaat uitgegroeid 
en het is goed toeven op de bank er 
onder, bijvoorbeeld voor een praatje 
met voorbijgangers. 

DORPSBANK 



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.  
 
 
 
 
 

Als gevolg van de corona-
pandemie konder er ook dingen 
niet doorgaan. Omdat dat 
activiteiten zijn die andere jaren 
wel op onze agenda staan, 
krijgen deze toch een 
bescheiden plaats in dit verslag: 

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. 

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. 

  

TUSSENHEID HILVARENBEEK 

WAT NIET DOORGING 



Hilverbode 1-9-2021 

Door het winnen van de  
Nederlandse  
Dorpsvernieuwingsprijs, in 2019,  
werd Esbeek genomineerd om  
deel te nemen aan de   
Europäischen Dorfserneuerungs- 
preis 2020. 

 

Voor de inschrijving maakte een kleine werkgroep uit Esbeek 
een bidbook van maar liefst 100 pagina’s. Onderdeel hiervan 
was een speciale poster als gevisualiseerde samenvatting en de 
door Rik Pulles geproduceerde documentaire: “Sjee” (zie 
hiervoor onze Youtube-pagina via onze website). Sjee brengt 
uitstekend in beeld wat Esbeek samenbrengt. 

Jurybezoek 
Door corona kon de ontvangst van de internationale jury van de 
Dorpfserneuerungspreis in 2020 niet doorgaan. Deze vond 
uiteindelijk plaats op 25 augustus 2021. Daaraan voorafgaand 
ging de documentaire “Sjee” in première tijdens vier 
goedbezochte vertoningen in Schuttershof. “Sjee” is te vinden 
op onze Youtube-pagina – via onze website Esbeek.eu. 

 

Het jurybezoek werd een groot succes, 
met als hoogtepunt een groepsfoto  
met ongeveer 125 personen in  
‘coronaproef-opstelling’, voor café 
Schuttershof. De jury was vol lof over de  
ontvangst. Vooral de grote  
belangstelling en betrokkenheid vanuit  
het dorp was voor hun uniek. Hart van  
Nederland (SBS6), Omroep Brabant en  
Kempen TV maakten een item over  
deze dag. Astrid van Egmond schreef  
voor De Hilverbode een mooi verslag. 

De uitslag 
In het najaar kwam de uitslag van de v 
verkiezing: Esbeek wint een gouden  
award samen met zeven ander  
dorpen/gemeentes/regio’s. De  
hoofdprijs gaat naar de regio  
Hofheimer Land, Bayern, Deutschland. 
Esbeek is in de categorie goud het  
enige dorps-/burgerinitiatief. Er namen 
in totaal 26 verschillende dorpen deel  
aan deze verkiezing.  

 

 

 

 

DEELNAME EUROPAÏSCHEN 
DORFERNEUERUNGSPREIS 
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Groepsfoto met betrokken inwoners tijdens 
jurybezoek Europese Dorpsvernieuwingsprijs 



De prijsuitreiking 
Op vrijdag 13 mei vond uiteindelijk de officiële prijsuitreiking plaats in Hinterstoder. Dit 
Oostenrijkse dorp was de vorige winnaar van de Europese verkiezing.  
Vanuit Esbeek trok een 20-koppig gezelschap naar Oostenrijk om de prijsuitreiking bij te 
wonen. Maar ook in Esbeek zelf werd het een feestelijke middag, in café Schuttershof. 
Onder het genot van een gratis maaltijd met ‘Oostenrijkse’ schnitzel, konden inwoners het 
officiële evenement via een livestream volgen. 
 
Het Brabants Dagblad schreef het volgende over die dag: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afgelopen jaar heeft de 
werkgroep Zorg & Welzijn onder 
dankzegging afscheid genomen 
van Addy van Seeters en Egbert 
Stellinga. Beiden hebben zich 
jarenlang met verve ingezet 
binnen de commissie om het 

                                                                                                           welzijn van de bewoners van 
                                                                                                           Esbeek te bevorderen, waarvoor 
                                                                                                           wij hen zeer erkentelijk zijn. 

De werkgroep is aangevuld met Marga Hesselmans en bestaat momenteel uit Jan van de 
Wouw als voorzitter, Marga Hesselmans en Chris van Laarhoven als werkgroepleden, Roula 
Katsipodas als dorpsondersteuner en Irma de Graaf als ‘linkin’ pin’ met het coöperatie-bestuur. 
Tevens is er een vacature voor een nieuw werkgroeplid. 

De werkgroep Zorg & Welzijn heeft een klankbordfunctie voor de dorpsondersteuner. Hierbij 
worden zorggevallen natuurlijk altijd anoniem besproken om de privacy van zorgvragers te 
waarborgen. 

Dorpsondersteuner Mariet Pulles heeft medio 2021 te kennen gegeven, na bijna zes jaar, te 
willen stoppen als dorpsondersteuner. Mariet heeft zich steeds met hart en ziel ingezet om het 
welzijn van de bewoners van Esbeek te bevorderen. We bedanken haar daar heel hartelijk voor. 

Gelukkig hebben we, na een sollicitatieprocedure, 
een zeer capabele opvolger voor Mariet kunnen 
aanstellen.  Per 1 januari 2022 hebben we Roula 
Katsidodas als nieuwe dorpsondersteuner mogen 
verwelkomen. De werkgroep ondersteunt haar bij 
het op haar manier invulling geven aan de functie. 
Roula is voortvarend aan de slag gegaan en heeft 
inmiddels haar netwerk aardig opgebouwd. Ze 
neemt inmiddels deel aan diverse gremia binnen de 
gemeente en de samenwerking tussen de diverse 
dorpsondersteuners. Haar doel is om de vertaalslag 
te maken naar het bijdragen aan het welzijn van de 
bewoners van Esbeek. 

De werkgroep heeft samen met de werkgroep 
Wonen een oriëntatie uitgevoerd onder senioren 
naar de woonbehoefte op het terrein van de huidige 
Wingerd. Hiertoe zijn door Jan van de Wouw en 
Mariet Pulles vele gesprekken gevoerd met ouderen 
in ons dorp. Deze behoeftepeiling wordt 
meegenomen in de verdere planvorming in de 
werkgroep Wonen. 

De werkgroep Zorg & Welzijn heeft zich tot op 
heden vooral gericht op het stimuleren van 
activiteiten in de huiskamer van Schuttershof en het 
ondersteunen van de dorpsondersteuner, bij vragen 
die zij signaleert. Daarnaast ondersteunt de 
werkgroep verschillende initiatieven waaronder natuurlijk de dorpsondersteuner, het 
familiehuis, de ‘vitaliteitsdag’ en Bordje gezelligheid (eetproject voor senioren). 

Op dit moment zijn er geen actuele, concrete vraagstukken vanuit de inwoners. Mede door de 
corona-periode zijn veel vaste programma’s gewijzigd of komen te vervallen. Zo constateren 
we dat er minder gebruik gemaakt wordt van de doe-activiteiten voor senioren (denk aan 

WERKGROEP  
ZORG & WELZIJN 

In 2015 hebben we (met behulp van sponsoring) 
een zogenaamde duo-fiets aangeschaft. 
Inwoners van Esbeek kunnen deze gratis lenen, 
zoals hier tijdens een familiedag. 



kaarten, koffiedrinken, biljarten, handwerken en koersballen) in Schuttershof, zoals de 
huiskamermiddag. Bordje Gezelligheid wordt wel als vanouds goed bezocht. In de komende 
tijd zullen we ook onderzoeken welke behoeften er wel spelen bij senioren, om daar eventueel 
het aanbod op aan te passen. 

Voor alle initiatieven geldt dat goed getoetst moet worden in hoeverre er geen vergelijkbare 
projecten binnen de gemeente zijn. Niemand heeft er tenslotte iets aan om het wiel opnieuw 
uit te vinden en bovendien mag het zeker niet zo zijn dat verschillende initiatieven op elkaar 
kannibaliseren. We hebben vastgesteld dat inwoners van Esbeek, minder dan inwoners uit de 
andere kernen van Hilvarenbeek, gebruik maken van voorzieningen en activiteiten die elders 
in de gemeente worden georganiseerd. Denk daarbij aan de Zomerschool, activiteiten van de 
KBO of de Quiet-organisatie. 

Met de nieuwe samenstelling van de werkgroep stellen we ons nu tot doel ons te 
heroriënteren op onze ‘opdracht’ om nieuwe projecten te benoemen. Afgelopen jaren heeft de 
werkgroep zich met name gericht op ouderen. Het komende jaar gaan we inventariseren 
welke behoeften er mogelijk zijn bij andere doelgroepen, zoals jeugd, gezinnen of 
statushouders. Hiervoor willen we samenwerking zoeken met de gemeente en bijvoorbeeld de 
sportclubs. We willen graag voeling houden met de dorpsbewoners en weten voor welke 
individuen of groepen we bij kunnen dragen aan zorg of welzijn. Dit natuurlijk met respect 
voor privacy en met behoud van autonomie. We denken hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen 
als eenzaamheid, armoede en verslaving / middelen gebruik.  

Als werkgroep willen we graag de structuur van de buurtschappen versterken en indien 
mogelijk nieuw leven inblazen om zo het sociale netwerk te intensiveren. Eerdere initiatieven 
vanuit het dorp, zoals Bikken bij de Buren of de Dorpsquiz zouden daar goed bij van pas 
komen. De buurtschappen zouden tevens een rol kunnen spelen bij het signaleren van 
situaties waarbij de dorpsondersteuner een rol kan spelen. Om te toetsen of dit 
gedachtengoed breder gedragen wordt is de intentie dit te peilen middels een enquête.  

 

 

2021 ligt al even achter ons en 
was net zoals 2020 een jaar 
waarin we weinig sociale 
contacten konden onderhouden 
en waarbij we veelvuldig op 
onszelf waren aangewezen. 
Gelukkig was het ook het jaar 

                                                                                                           waarin we door toedoen van 
vaccinaties en boosterprikken de strijd konden aangaan met het virus. Ook al bleef het 
nog oppassen, we kregen meer bewegingsruimte en daarmee ook meer fysieke 
contacten. Uiteindelijk ging ons land dit jaar, in 2022 weer open. Hiervoor waren drie 
stappen nodig. De eerste stap werd gezet op 15 februari met kort daarop de tweede en 
derde stap op respectievelijk 18 en 25 februari. He, he, eindelijk! We kunnen weer adem 
halen en elkaars gezichten zien! 
 
Hallo inwoners van Esbeek, 
 
Vereerd en met gepaste trots mag ik mij sinds 1 januari 2022 Dorpsondersteuner van Esbeek 
noemen. Ik voel mij vereerd om het vertrouwen dat de leden van de coöperatie in mij hebben 
gesteld en trots omdat ik deze functie mag uitoefenen in een dorp met zoveel saamhorigheid 
en ondernemingszin. 
Als inwoner en als uw nieuwe dorpsondersteuner kijk ik terug op een jaar dat voor velen niet 
het beste was. Net zoals in het voorgaande jaar konden veel activiteiten geen doorgang 
hebben. Geen maandagmiddag koffie-uurtje, geen kaartje leggen, geen eetproject ‘Bordje 
Gezelligheid’, niets van dit alles! Zelfs het sporten kon soms wel en dan weer niet.  

DORPSONDERSTEUNER: 
ROULA KATSIPODAS 



Wat echter wel opvallend was, waren de hoeveelheid fietsers en wandelaars. Heel veel 
wandelaars met een bekend kaartje in hun handen liepen door de Oude Trambaan, allemaal in 
de pas voor ‘de Andreas Schotel-route’! Ik weet niet hoe u dat heeft ervaren maar voor mij 
waren het deze wandelaars, die in de stilte ons dorp nog wat leven inbliezen. Gelukkig voor 
hen maar ook voor ons streken zij, zodra dat mogelijk was, neer op de verschillende terrassen 
die ons dorp rijk is.  
 
Tussen de lockdows door is er gelukkig ook nog wel iets mogelijk geweest. Zo heeft ons dorp in 
november weer een feestelijke bijeenkomst kunnen organiseren in de Schuttershof, voor de 
nieuwe inwoners. Dit keer voor de nieuwelingen uit 2020 en 2021. Zo bleef het welkom niet 
beperkt tot ‘de welkomstas’. De bijeenkomst werd een daverend succes met maar liefst ruim 
100 nieuwe inwoners die kennis kwamen maken met Esbeek.  
 
Omdat we van lockdown naar lockdown leefden en we ondanks de vaccinatie toch waakzaam 
moesten zijn voor onze gezondheid en die van een ander, bleven de contacten beperk. Voor de 
mantelzorgers was het vaak balanceren tussen hart en verstand. Ga ik wel, ga ik niet? Zonder 
ik mijzelf af om de ander te kunnen blijven helpen of niet? Het antwoord was ja ik ga en ja, ik 
zonder mezelf af om de ander te kunnen helpen en beschermen.  
We leven in een maatschappij waarin we de mantelzorgers niet meer kunnen wegdenken. De 
dank aan hen is groot, veel groter dan het kleine gebaar van dank in de vorm van het 
Mantelzorgcompliment. In 2021 heeft de dorpsondersteuner maar liefst 30 complimenten 
namens de gemeente mogen overhandigen. Soms kon dit persoonlijk worden afgegeven en 
soms was de brievenbus het alternatief. Voor 2022 hoop ik elk compliment persoonlijk af te 
mogen geven en samen hiermee kennis te mogen maken met een ieder van u. 
   
Tot slot nog even wat ik zoal doe:  

Als dorpsondersteuner ben de contactpersoon voor alle inwoners van Esbeek met vragen, 
problemen, ideeën of gewoon een praatje. Of je nou een gezin bent, een jeugdige, een kind 
van ouders, ouders of een oudere, iedereen kan contact met mij opnemen.  
 

De zorg verandert, we worden ouder. 
Langer zelfstandig blijven wonen en 
zorgen dat iedereen dit kan (blijven) doen 
is een uitdaging. Dit geldt niet alleen voor 
ouderen maar ook voor mensen met 
beperkingen, mensen die het financieel 
moeilijk hebben en voor mensen waarvoor 
veiligheid in het land van herkomst niet 
altijd vanzelfsprekend is.  
 
Vragen over zorg/ondersteuning zijn niet 
altijd even makkelijk te beantwoorden. Heb 
je een vraag, blijf er niet mee zitten. Samen 
zoeken naar een passend antwoord op 
jouw vraag maakt de zoektocht minder 
eenzaam of minder zwaar.  
 
Als dorpsondersteuner werk ik altijd 
vertrouwelijk. U geeft aan wat u nodig 
heeft. Samen kijken we wat er mogelijk is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Roula Katsipodas 
dorpsondersteuner 
 

 



Sinds 2016 verwelkomen we 
nieuwe inwoners van Esbeek op 
actieve wijze: met een 
‘welkomst-tas’ en een 
welkomstavond. 
 

 
De gele “nieuwe-inwoners-tas” wordt steeds meer gesignaleerd in Esbeek! Sinds 2016 hebben 
we meer dan 100 tassen uitgereikt. Ook in 2021 zijn er in veel Esbeekse huizen nieuwe 
bewoners van buiten Esbeek gekomen. Hoeveel? 
In de afgelopen vijf jaar zijn er in 20% van de 
Esbeekse woningen bewoners van buiten het 
dorp komen wonen! De samenstelling van onze 
inwoners vernieuwt dus in rap tempo. 

De welkomst-tas bevat informatie over clubs, 
verenigingen en initiatieven in het dorp. Onze 
dorpsondersteuner bezorgt de tas bij de nieuwe 
inwoners en kan zich zo meteen voorstellen. Op 
deze manier willen we nieuwe dorpsgenoten 
meteen meenemen in het Esbeekse verhaal. 
Daarom zit er in de tas ook een flyer om nieuwe 
inwoners uit te nodigen lid te worden van de 
coöperatie. Dat doen ze bijna allemaal. 

Daarvoor organiseren en ook jaarlijks een Nieuwe Inwoners-avond in Café Schuttershof. In 
oktober 2021 organiseerden we deze avond voor de derde keer – helaas hebben we twee 
edities uit moeten stellen in verband met corona-maatregelen. Resultaat was wel dat er ruim 
100 nieuwe inwoners naar de avond kwamen! Tijdens de informele avond worden ook 
vertegenwoordigers van organisaties en clubs uitgenodigd. Na een ludieke quiz, waarin de 
kennis over Esbeek wordt getoetst, is er ruimte om op een gezellige manier kennis te maken. 
Net als voorgaande edities duurde ook de nieuwe-inwoners-avond afgelopen oktober tot 
sluitingstijd van het café. 

We zien onze nieuwe buurtgenoten veelvuldig terug bij Esbeekse evenementen; we gaan er 
dus vanuit dat zij zich daadwerkelijk welkom voelen. 

 

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. 
 

Dankzij subsidie heeft Coöperatie Esbeek een eigen 
sneeuwschuif kunnen aanschaffen. Mechanisatiebedrijf 
Geert-Jan De Kok stelt in winterse tijden de benodigde  
tractor beschikbaar. 
Bij sneeuwval en gladheid wordt de sneeuwschuif  
bemand door vrijwilliger Cees Oerlemans die daarom  
in et dorp ook wel Cees Schuif wordt genoemd. 
  

WELKOM NIEUWE INWONERS 

SNEEUWSCHUIF 



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 2021 beperkter 
geweest dan anders. Wel is er veel digitaal gecommuniceerd. Hier onder een overzicht 
van de ontmoetingen in het afgelopen jaar.  
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8 
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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 
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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 2021, 
uitgebracht door register-
accountant Leermakers te 
Hilvarenbeek. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING) 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020  

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 812.285 835.697  

    

Financiële vaste activa    

Overige vorderingen 75.000 50.000  

     

Vlottende activa    

Vorderingen    

Vennootschapsbelasting 1.547 1.123  

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 1.606 -  

Overlopende activa 23.475 16.203  

 26.628 17.326  

    

Liquide middelen 76.088 98.861 

 

 

 990.001 1.001.884  

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 492.200 472.900  

Overige reserves 209.602 179.822  

 701.802 652.722 

   

Voorzieningen 1.749 43.742 

   

Langlopende schulden   

Schulden aan kredietinstellingen 235.720 248.632 

   

Kortlopende schulden    

Aflossingsverplichting langlopende schulden 12.912 12.912  

Overige belastingen en premie soc. verzekeringen - 60 

Overlopende passiva 37.818 43.816 

 50.730 56.788 

   

 990.001 1.001.884 

 

  

FINANCIEEL OVERZICHT 



Winst- en verliesrekening 
van Coöperatie Esbeek U.A. 
uit het financieel rapport 
2021, uitgebracht door 
register- accountant 
Leermakers te Hilvarenbeek 

 

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2021 

 2021 2020 

      

Netto-omzet  39.686  39.445  

Overige bedrijfsopbrengsten  14.432  18.007  

Brutomarge  54.118  57.452  

     

Kosten     

Afschrijvingen  23.412  24.586   

Huisvestingskosten  14.441  9.846    

Kantoorkosten 1.016  1.902   

Verkoopkosten 1.025  2.044   

Algemene kosten     6.294      5.229  

 
Bijzondere baten en lasten -  4.700  

  46.188  48.307 

Bedrijfsresultaat  7.930  9.145 

     

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 985  32  

Rentelasten en soortgelijke kosten -20.854 

 

 -24.648  

Financiële baten en lasten  -19.869  -24.616 

     

Resultaat voor belastingen  -11.939  -15.471 

      

Belastingen   -274  -231           
1.202 

 

      

Resultaat deelnemingen  41.993  -43.743 

     

Resultaat na belastingen  29.780  -59.445 

 

 

 

 

 

  

FINANCIEEL OVERZICHT 



Een greep uit de 
krantenartikelen die het 
afgelopen jaar over Esbeek 
verschenen. 

 

   

    

       

    

 

      

 

                

     

      

     

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESBEEK IN DE MEDIA 
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ESBEEK IN DE MEDIA 



Een greep uit de 
krantenartikelen die het 
afgelopen jaar over Esbeek 
verschenen. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ESBEEK IN DE MEDIA 



Coöperatie Esbeek is actief op 
verschillende social media. Om 
te beginnen hebben we 
natuurlijk een eigen website: 
www.Esbeek.eu.  

 

Via de buttons aan de rechterkant van onze website vindt u ook onze Facebook- en LinkedIn-
pagina.  
 
Op Youtube is divers filmmateriaal verzameld over alles wat met Esbeek te maken heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOCIAL MEDIA 

http://www.esbeek.eu/


 

 

 

 

 

 

De Esbeekse delegatie bij de prijsuitreiking van de 
Europese Dorpsvernieuwingsprijs in Hinterstoder, Oostenrijk, 13 mei 2022 


