
Gemuts (van onder de muts)

Alweer een jaar achter de rug
We zitten nu in 2011
We hoefden er weinig voor te doen
Ook deze keer ging dat gewoon vanzelf.

Toch is het ieder jaar opnieuw
Een heel special gebeuren
Omdat het een tijd is om vooruit te zien
En niet om te gaan zitten treuren.

Want natuurlijk is het zeker waar
Het jaar 2010 was voor velen helemaal niet blij
Die mensen hebben dan het gevoel van
Gelukkig… het is eindelijk voorbij.

En nu voor hen maar hopen dat het komende jaar
Veel meer rust en goede gezondheid zal gaan brengen
Zodat zij de afspraak met het positieve denkertje
Eindelijk weer kunnen gaan verlengen.

Voor anderen is deze tijd
Een moment van heel veel plannen maken
Die ze soms nog tegen niemand hebben verteld
Omdat ze niet zeker weten dat ze zo ver kunnen geraken.

Een vast onderdeel vormt echter altijd weer
Een terugblik op en pas bereikte
Waarop men dan meestal met veel trots
Gezamenlijk op probeert terug te kijken.

Voor Esbeek is dat onder andere “Schuttershof”
Waarvan de verbouwing klaar is gekomen
En waarmee ons dorp alweer iets heeft gehaald
Waar men jaren geleden nog slechts van durfde te dromen.

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

De winter lijkt alweer voorbij
Het voorjaar schijnt er aan te komen
Met temperaturen van dubbele cijfers
Kunnen we nog slechts van ijspret dromen.

Of is dit alleen maar een schijnbeweging
Van de zo eigenwijze moeder natuur
En komen er nog twee koude maanden
Met weer veel sneeuw en ook nog heel guur?

Het wordt steeds moeilijker om te plannen
Wanneer je precies op wintersportvakantie moet gaan
Als je tenminste niet te ver weg wilt
Om een weekendje op de latten te gaan staan.

Wij zaten afgelopen weekend in het Sauerland:
Expres voor half januari besproken omwille van de sneeuw
En wat bleek toen we daar aan waren gekomen?
Het was het warmste januariweekend van deze eeuw!

Gelukkig is er toch nog heel wat te beleven
In het gebied met kunstsneeuw als pap
De bobbaan was gewoon in gebruik
Want dat is kunstijs dus zeker geen grap.

Je kunt er nu ook schitterend wandelen
Over paden waarlangs je overal langlaufbordjes ziet
Die aangeven dat er iets onwezenlijks is
In dat groene, in plaats van witte gebied.

De natuur is daar, net als bij ons, heel prachtig
En terrasjes zijn er meer dan zat
We misten alleen een nationale kampioenskastelein
Want die woont in Esbeek en die heet Ad!

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

De wintertijd is er een van rust
Er valt nergens veel te beleven
Je kunt wel lekker wandelen of fietsen
Maar je moet daar dan wel wat om geven.

Om te wandelen was het heel mooi weer
Als ik zo terugdenk aan de afgelopen weken
Ik heb tenminste mooie foto's gemaakt
Van mistige bossen en bevroren vennen en beken.

Met de fiets de bossen in dat was iets minder
Voor ondergetekende liep dat wat uit de hand
Toen ik over een bevroren spoor wilde sturen
Belandde ik plotsklaps op het keiharde zand.

Gelukkig had mijn fiets nog de meeste schade
Op mijn knieën waren alleen blauwe plekken te zien
En door dit nu ook eens een keer op te schrijven
Verstomt het geluid van die anderen misschien

Die regelmatig tegen mij zeggen
Dat mijn muts altijd over anderen gaat
Maar dat ik nooit eens in dit blad zal vermelden
Als het noodlot een keertje bij mij toeslaat.

Gelukkig waren er maar twee getuigen
Die mijn val “live” hebben meegemaakt
Dat waren dan ook echte MTB-bikkels
Die door een beetje kou niet worden geraakt.

Wat ik tenslotte zeker niet mag vergeten te vermelden
Is dat er weer acteurs op de Esbeekse planken staan
En dat, als u daar nog niet geweest bent,
U zeker nog vrijdag of zaterdag moet gaan.

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

We lijken weer terug bij vroegere tijden
Het Esbeekse nieuws lees je nu het eerst in dit blad
En dat hebben we sinds onze eigen website
Heel lange tijd al niet meer gehad.

Toch mis ik het wel, dat Esbeek.eu
Waar ik, zoals velen, echt dagelijks op kijk
En nu “onze” site tijdelijk uit de lucht is
Geef ik op straat van mijn nieuwsgierigheid blijk.

Ik moet het weer hebben van horen vertellen
En kan dat niet checken op mijn eigen PC
Je merkt je afhankelijkheid in dit digitale tijdperk
Een week zonder onze website en ik zit meteen in de puree.

Nu moet ik zelf bij de Flaes gaan kijken
Hoe ver men met de bouw van de uitkijktoren is
Terwijl ik anders even op het web zou zijn gegaan
Om op een foto  te zien hoe hoog die toren al is.

Natuurlijk heeft dat laatste ook zijn bekoring
Je wandelt dan lekker vanuit Esbeek naar de Haai
En geniet van de mooie Esbeekse bossen
En het voorjaar dat langzaam ontwaakt in een “waai”.

De konijntjes huppelen daar vrolijk in het gras
En de eerste bloemen komen voorzichtig omhoog
Ik krijg daardoor alweer een zonnig gevoel
Ook al was het vorige week zeker niet droog.

Ik passeerde onderweg ook nog een columnschrijver
Wiens leuke verhaal hopelijk weer snel op de site te lezen is
Hij zou binnenkort zo de Esbeekse Ton in kunnen
En hij vindt de meeste Esbekenaren maar “nix”

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

We hebben er lang op moeten wachten
Dit jaar zelfs tot helemaal in Maart
Maar uiteindelijk is het dan zover
Het carnavalsfeest wordt morgen “Open” verklaard.

De Esbeekse straten komen steeds meer in stemming
Vele vlaggen verschijnen overal aan de muur
En heel wat dorpsbewoners verblijven de avonden
De laatste tijd in een of andere schuur.

Want hoe druk de meesten het ook wel hebben
Een Esbekenaar bloeit op met carnaval
Want dat is ook waarin ons dorp goed in is:
De carnavalsoptocht met aansluitend bal.

Als het goed is, is men overal aan het schilderen
Het lassen en plakken is achter de rug
En nu maar hopen dat de verf op tijd droog is
Want sommige verf die droogt niet zo vlug!

Gelukkig is dat probleem kleiner geworden
Nu de grootste leverancier ook in Esbeek woont
Dat  heeft in ieder geval wel een aantal voordelen
En is iets wat nooit eerder in Esbeek werd vertoond.

Opnieuw is het vertrouwen in ons dorpse kunnen
Op carnavalsgebied heel erg groot
We trekken zelfverzekerd op zondag naar de Pezerikken
Als beste bouwers in dit deel van de aardkloot.

Al weken geleden is er een dag hard gesnoeid
Door een aantal mensen met een echt carnavalshart
Zodat onze wagens goed bij de Pezerikken aan kunnen komen
En er tenminste met hele wagens kan worden gestart.

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Alweer een ruime week geleden
Kwam er een eind aan carnaval
En weer kunnen we zeggen
Het was het leukste feest van al.

Als “neutrale” kijker bij onze optocht
Was ik opnieuw heel trots
Over wat er ook dit jaar weer was gebouwd
Met betrekking tot allerlei Esbeeks “hots”.

Daarmee komt er een sterk punt
Van onze optocht om de hoek:
Ik had het druk om alle wagens uit te leggen
Aan mijn “buitendorpse” bezoek.

Want dat is waar ik als echte Haaikneuter
Dit jaar opnieuw weer door werd verrast:
Er waren weinig “algemene” thema's
Er werden vooral Esbeekse zaken toegepast.

Toen ik op zondag naar de Pezerikken reed
Passeerde ik een wit bord met rode rand
Waarop stond dat het verboden voor de Haaikneuters was
Zitten ze daar met hun ogen vol met zand??

Wat blijft er van d'n Bikse Opstoet over
Als de Haaikneuters daar niet zouden staan?
Zou het publiek ook voor de 10 andere wagens komen?
Of zouden er dan zaterdags nog meer in Esbeek staan?

Tot slot een leuke brug naar alweer een bijzondere activiteit
Waarvan andere dorpen alleen maar kunnen dromen:
Onze straat is nu al gedeeltelijk voor de fietsers versierd
Die volgend weekend naar de Lichtjestocht komen.

De Muts



Gemuts (van onder de muts)

“Esbeek Anders” zou een thema kunnen zijn
Om eens nader te onderzoeken
Esbeek, met haar vele gezichten voor al diegenen
Die daarvoor ons mooie dorp komen bezoeken.

Nog maar pas geleden stroomde het centrum vol
Met mensen die naar Esbeek gekomen waren
Om, vaak door anderen lekker gemaakt,
Zich op onze prachtige optocht blind te staren.

Men komt dan na “van horen zeggen”
Dat Esbeek met carnavals iets bijzonders heeft
En velen komen elk jaar opnieuw terug
Als ze het eenmaal een keer hebben beleefd.

Ook afgelopen weekend was dat het geval
Dit keer voor onze onvolprezen Lichtjestocht
Die in den lande zo bekend geworden is
Dat de kaartjes door inschrijving moesten worden verkocht.

Vijftienhonderd mensen hadden in januari al een kaart
Om op de laatste wintertijddag hier te komen MTB-en
En als je het gastenboek van onze bikers ziet
Dan waren ze allemaal heel erg tevreden.

Ze laten in hun reacties weten
Dat ze de inzet van heel Esbeek waarderen
En dat ze zeker het volgend jaar
Bij het verzetten van de klok zullen wederkeren.

Een groot compliment voor de club
En alle mensen die dit samen hebben geflikt
Met dit jaar onder andere een heuse schuimparty
En een zeer discreet Red-Light-District.

        De Muts.



Gemuts (van onder de muts)

Met de zonnige dag nog in mijn hoofd
Zit ik deze muts te maken
Na een hele mooie fietszondag
Mijmer ik over de gebeurde zaken.

Als ik nu schrijf over het mooie weer
Dat we de afgelopen weken kregen
Leest u dit aanstaande vrijdag
Misschien wel in de stromende regen.

Dat is het dilemma van de onderwerpen
Die hier op deze bladzijde worden beschreven:
Het zullen er, als u dit leest, altijd zijn
Die al een bijna een week geschiedenis hebben geschreven.

Daarom blijf ik vaak ook hangen
In de actualiteit van het heden
Die u dan over een dag of vijf kunt lezen
Als een verhaal uit het verleden.

Dan denk ik weer: het kan niet anders
De huidige tijd gaat immers heel snel
Ik moet proberen wat nieuws te brengen
Want dat willen de meeste Esbeekse lezers wel.

Maar nieuws is iets wat tegenwoordig heel vlug gaat
Het is al bijna bekend voordat het gebeurt
Dat was vroeger tenminste héél anders
Toen werden buurtpraatjes met smeuïge verhalen opgefleurd.

Vroeger… oh, dat zou ik bijna vergeten
Ik ben inmiddels ook 55-plus
En moet, net als velen van u, de enquête nog in gaan vullen
Die ik vorige week vond in mijn brievenbus

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Het is alweer eind april
De paastijd is achter de rug
En hoewel het weer nu iets minder is:
Hopelijk komt de zomer weer vlug terug.

Dat is tenminste wat ik wil
Met al die vakanties in het verschiet
Want fietsen in een heerlijk zonnetje
Is beter dan wanneer het regent dat het giet.

Dat de regen heel hard nodig is
Voor alle tuinders en natuurlijk ook de boeren
Dat is duidelijk want die jonge plantjes
Zijn zo moeilijk met water bij te voeren.

Zelfs ons Paasvuur was bijna slachtoffer
Van het voorbije droge weer
Gelukkig mocht brandmeester Jan toch aan de gang
Met het kleine hoopje deze keer.

De brandweer was er voor de veiligheid bij
Om eventuele bij-brandjes snel te kunnen blussen
Men hield het vuur echter prima in de hand
Zodat ze niet bij hoefden te klussen.

Het Paasvuur was oorspronkelijk bedoeld
Om alle oude stro en hooi uit de bedstee te verbranden
Maar dat is in de tegenwoordige tijd
Zelfs in Esbeek niet meer voorhanden

Toch regelde Esbeek op de bekende eigen manier
Een grote brandstapel die we aan zouden hebben kunnen steken
Door er allemaal samen de tuinsnoei naar toe te brengen
Het was DE win-win-situatie van de voorbije weken….

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Tijdens de meivakantie naar de zon
Dat is wat we al jaren deden
Dit jaar was dat niet het geval
We hebben hier in de zon gereden!

Wat leven wij in een mooi gebied
Als het voorjaar je verwent
Ik kan dan echt van de natuur genieten
Zelfs als je de omgeving goed kent.

De mooie bossen en de vennen
In de directe omging van ons dorp
Blijven een lust voor oog en oor
Van De Utrecht tot aan Gorp.

En als je dan weer huiswaarts keert
En je ziet het silhouet van onze kerktoren
Dan denk ik onwillekeurig aan de boodschap
Die we daarover hebben moeten aanhoren.

De kerk heeft zijn langste tijd gehad
Over een jaar of twee wordt het gebouw gesloten
Omdat het in deze economisch en gelovig zware tijd
Als gebedsgebouw moet worden afgestoten.

Hoewel het bitter is om te horen
Zijn de argumenten wel terecht
En moeten we dat op zijn Esbeeks regelen
Samen nadenken is beter dan een gevecht.

Tenslotte nog iets uit de persoonlijke sfeer:
Terwijl u dit in Esbeek zit te lezen
Zit ik in het verre Limburgse Maastricht
Een hele trotse papa te wezen…..

        De Muts



Gemuts  (van onder de muts)

Weer met beide benen op de grond
Uit het Limburgse teruggekeerd
Gaat het leven hier gewoon door
En daarmee is dan ook niets verkeerd.

Het dagelijkse leven gaat zo zijn gang
En we zien uit naar de leuke zaken
Die de komende weken liggen te wachten
Om zo steeds meer in vakantiestemming te geraken.

Eerst het komende weekend de Bikse kermis
Dit jaar twee weken eerder dan normaal
En ook nog een bonus-dag cadeau
Dat geeft de echte kermisvierder moraal.

Vervolgens een lang weekend Hemelvaart
Met hopelijk mooi fietsweer in het verschiet
Want daar is zo'n lang weekend extra voor geschikt:
Dat je dan twee dagen langer geniet!

En daarna gaat het Vrijhofgras
Week op week nog extra lijden
Zomergebloas, de vierdaagse en Elastiek:
Dat gras krijgt echt hele zware tijden.

Misschien dat tegen die tijd
De Gelderstraat weer open gaat
Zodat de rust gaat wederkeren
Voor de mensen uit de Spaeneindsestraat.

Die rust is er in elk geval woensdag aanstaande
Voor de kinderen In de omgeving van de Lowerik
Want daar vieren ze die dag de straatspeeldag:
Fijn spelen op straat en van auto's geen schrik!

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Nog anderhalve week te gaan
En we zitten aan de langste dag
Tot nu toe hebben we een zomer gehad
Die er voor mij in ieder geval wezen mag.

Of de regen is gekomen
Die voor de afgelopen dagen werd verwacht
Kan ik bij het schrijven van deze regels nog niet weten
Maar ik hoop het wel, en liefst nog in de nacht.

Hoewel ik niet afhankelijk ben van de natuur
En dus eigenlijk niet zit te springen op regen
Snakt ook mijn tuin er heel erg naar
En is ook voor mij een weekje regen een zegen.

Dat klinkt heel kerkelijk en dat mag dan ook
Zo enkele dagen voor het Pinksterfeest
Dat in Hilvarenbeek herinneringen op zal roepen
Van de feesten die daar afgelopen jaren zijn geweest.

Tenminste, als ik terug en vooruit denk aan Elastiek
En het programma van Zomergebloas bekijk
Dan is de Hilvarenbeekse gemeenschap
Heel wat culturele hoogstandjes rijk.

Maar ook wij hebben mensen met een missie
Die heel veel over hebben voor het goede doel
Een van hen was afgelopen donderdag erg goed bezig
En hij deed dat niet voor zijn eigen eergevoel:

Als je zes keer de Alpe d'Huez wilt beklimmen
En opgeven daarbij geen optie is
En je dat dan ook nog doet voor het kankerbestrijdingsfonds
Dan ben je een grote en is er met jou helemaal niets mis.

De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Van de vele vragen uit de vorige muts
Zijn er inmiddels een aantal beantwoord
De meest prestigieuze door Peter van Hees
Die zeven beklimmingen heeft gescoord.

Het was een ongelofelijke prestatie
Die hij daar in de Alpen heeft behaald
Door zelfs één keer extra die berg te beklimmen
Heeft hij al die sponsors dik terugbetaald.

Al die gigantische trainingsuren
Die hij de afgelopen maanden heeft gemaakt
Hebben hem in topconditie gebracht
Waardoor hij zo vaak boven is geraakt.

En dan het schema dat hij volgde:
Ik zou gezegd hebben: dat is gekkenwerk
Iedere beklimming binnen anderhalf uur
Dat getuigt van perfect voorbereid werk.

Tenslotte natuurlijk nog een hele belangrijke
Misschien wel belangrijker dat dat fijne gevoel:
10.000 euro gaat hij overmaken
Aan het KWF: dat hele goede doel!!

De andere antwoorden die we nu ook al kennen
Zijn hierbij gezien van veel minder belang
Toch even vermelden dat Zomergeblaos goed was
Een goed gevuld Vrijthof: twee dagen lang.

En ook deze dagen dan is het in het Beekse centrum druk
De vierdaagse geeft daar nu alle dagen muziek
Met als sterk einde het komende weekend
De wederopstanding van Elastiek!

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Dit zijn dan weer de laatste dagen
Voor de vakantie echt begint
Dat geldt tenminste voor het voorgezet onderwijs
Maar nog even niet voor het basisschoolkind.

Dat moet volgende week nog naar school
Maar zit wel al stiekem te hopen
Dat deze laatste week van het schooljaar
Toch wel gezellig en ontspannen zal gaan verlopen.

De ouders zijn over het algemeen minder relaxed
In deze vakantievoorbereidingstijd:
Ze stressen deze dagen heel wat af
En hebben voor ontspanning dus weinig tijd.

Gelukkig was er afgelopen weekend
Een heuse race vanaf Schuttershof
Groot en klein stapten in de skelter
Met de hoop op een prijs of heel veel lof.

Het parcours lag echt in Esbeek centrum
Met zand en water en heel veel lol
Bleven ook de kleintjes genieten
En de glazen van de groten die bleven zeker niet vol.

Het was dus een prima voorbereiding
Op een zware vakantietocht over de weg
Waarbij ik hoop dat u allen
Verstoken blijft van autopech.

Ik hoop u dan ook na de vakantie
Allemaal weer gezond terug te zullen zien
Met een tevreden gevoel over die vrije weken
En weer zin om te beginnen…… misschien.

De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Daar zijn we dan weer fris terug
Na de afgelopen vakantietijd
De zomer die is ook voorbij
Maar dat is hij al geruime tijd!!

Wat beloofde het voorjaar toch veel moois
Als het gaat over het geboden weer
Maar half juli was dat op
De zon scheen hier slechts nog een enkele keer.

Vorig jaar was dat ook al het geval
Ook toen was het voorjaar lekker warm
En de zomer daarna een heel stuk minder
Maar er was toen geen sprake van weeralarm.

Nu is het in Esbeek weertechnisch best meegevallen,
Ik heb tenminste niet van ernstige vernielingen gehoord,
En Zuutjes Aon heeft het vorige weekend
Een hele dikke voldoende gescoord.

Wat een idee om het eigen jubileum
Samen te vieren in vakantiestijl
Op ons eigen Esbeekse evenemententerreintje
Gingen vele dorpsgenoten samen onder zeil.

Het was dan ook net een echte camping
Met zwembad en douches en een echt toilet
En heel veel creatieve dorpsgenoten
Al dan niet uitgedost in campingjacquet.

Alweer komt dan de dorpsgeest van Esbeek naar boven
Die stoelt op een echte Esbeekse wet:
Wat je ook in ons dorpke wilt organiseren
Het slaagt altijd want…. Esbeek regelt het.

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Het is weer half september
Dat was vijftig jaar geleden
De tijd dat heel veel Midden-Brabanders
De Sinterknillusbedevaart deden.

Esbeek was dan in rep en roer
Bijna iedereen deed mee
De een als misdienaar of bruidje
De ander was al als vlaggendrager tevree.

Er kwamen zoveel pelgrims over
Dat er extra lange trams werden ingezet
Om al die mensen uit Tilburg en Goirle
Naar Esbeek te vervoeren voor de zegen en een gebed.

Op de speelplaats van de lagere school
Die toen nog naast de kerk stond
Werd een groot buitenaltaar opgebouwd
Ik weet nog hoe indrukwekkend ik dat toen vond.

En vlaggen langs de versierde straten
Waardoor de processie op zondag ging
Met de pastoor onder een baldakijn
Met een heel mooi gouden blinkend ding.

Dat was de monstrans met daarin een relikwie van Sint Cornelius
Die vroeger door pastoor Jurgens was verworven
En die dan door het dorp werd rondgedragen
Die processie is al jaren uitgestorven.

Toch kan ik me er nog veel van herinneren
Ook ik heb met de vlag en als misdienaar de processie gelopen
Dat wij al ver op de toekomst vooruit waren blijkt uit het volgende:
Onze winkel was toen al op de bedevaartzondagen open!

        De Muts.



Gemuts (van onder de muts)

Het is wel even wennen
Als je van Beek naar Esbeek fietst
Wordt bij Reijrink een nieuwe kerk gebouwd?
Of wordt er een idee uit Babylon gebietst?

Dat lijkt er misschien een beetje op
Want hij is nog steeds niet afgebouwd
Maar half oktober moet hij klaar zijn
En al naar de Utrecht gestouwd.

Ik vroeg me in eerste instantie af
Wat voor groot  iets er daar moest komen
Dat hij zo gigantisch hoog zou worden
Daarvan had ik niet eens durven dromen.

Het moet een prachtig gezicht zijn
Om boven op die toren te staan
En het hele Flaesgebied te overzien
Het wordt zeker de moeite daar regelmatig naar toe te gaan.

Voorzien van verrekijker of fototoestel
Zal ik hem straks regelmatig bestijgen
Hopende om reeën of speciale vogels
Haarscherp voor mijn lens te krijgen.

Ook over de naam is goed nagedacht
Ik moest het zelf ook eerst verwerken
Hij is tot D'n Flaestoren gedoopt:
Een bijzondere naam met fonetische omgevingskenmerken!

Want heel bijzonder is dat de uitspraak
Van het eerste stuk van deze naam
Precies klinkt als het buurtschap Dun
Daar waar de toren komt te staan!

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Nog even terugkomen op de vorige keer
Toen ik het over D'n Flaestoren had
En in mijn haast om het op te schrijven
De juiste datum even vergat.

Ik noemde toen half oktober
Dat deze machtige toren daar zou staan
Maar verwisselde die met het natuur- en rolstoelpad
Dat op 13 oktober officieel open zal gaan.

Misschien voor onze noorderburen nog niet zo gek
Dat die toren nog even tussen ons in aanwezig blijft
Dan kunnen ze van daaraf stiekem naar Esbeek kijken
Voordat men weer iets vervelends in de Hilverbode schrijft.

Want ik weet niet of u het ook heeft gelezen,
Een week of drie terug onder de Lindeboom:
Dat Esbeek en Blöf bij elkaar zouden passen
Stond daar geschreven zonder enige schroom.

Toch kwamen er afgelopen weekend weer vele Beekse fietsers
Naar de in onze omgeving wereldberoemde Esbeekse tocht
Om daar op de mountainbike van de mooie natuur te genieten
Zij hebben geen strijd, maar vriendschap gezocht

En onze voetballers hadden een week daarvoor
Korte metten met die Lindeboom- overmoed gemaakt
En de Beekse gemeenschap heel erg duidelijk
In een aantal voetbalharten sterk geraakt.

Zo erg zelfs dat een weekje later
Een Beekse kruidenier besloot
Ook Tuldania-voetbalplaatjes weg te gaan geven
Zijn omzet moet nu wel verschrikkelijk zijn vergroot!!!

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

De inkt van mijn pen was nog amper droog
Toen ik onderweg naar Beek zag
Dat de hoge toren verdwenen was
En dat alleen de bodem er nog lag.

Dikke pech dus voor die mensen
Die stiekem hoog vanuit de lucht
De Esbeekse samenleving zouden willen observeren
Wij slaken nu een opgeluchte zucht.

Hij gaat trouwens wel heel mooi zilvergrijs blinken
Heb ik vorige week al geconstateerd
Toen de eerste palen bewerkt terugkwamen
Die eerste indruk was zeker niet verkeerd.

En nu maar afwachten wanneer de toren
Net voorbij de Flaes zal worden afgebouwd
En van steunpilaren zal worden voorzien
Gemaakt van origineel lang recht Esbeeks hout.

Voordat het zo ver is hopen andere dorpsgenoten
Alweer een grote prijs te hebben binnengehaald
Want op 2 november valt er veel geld te verdienen
Dat door de Rabobank zal worden uitbetaald.

De werkgroep Senioren Esbeek is in de race
Om dan een zo hoog mogelijk bedrag op te halen
Op het mooie en chique Groenendael
En er dan allerlei ouderenactiviteiten mee te kunnen betalen.

Daarvoor zijn veel stemmen nodig
Van in ieder geval alle Esbeekse leden van de bank
En als je dan later echt oud bent geworden
Dan krijg je een hele hoop voorzieningen als dank!

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Met een grote groep Esbeekse ouderen,
-Velen hadden hun gele shirt weer uit de kast gehaald-
Werd vorige week naar Groenendael vertrokken
En weer een geldprijs binnen gehaald.

Opnieuw een erkenning van een goed initiatief
Zoals er in Esbeek al verschillende zijn geweest
En waardoor we door andere deelnemers
Van dit soort acties worden gevreesd.

En ook in het komende twee weekenden
Haalt Esbeek zeker weer de krant
Want ook dan zijn er bijzondere dingen
In ons mooie dorp aan de hand.

Het komend weekend wordt het startsein
Van wel drie bijzondere dingen gegeven
Die allemaal in de buurt van de Flaes
Hun oorsprong of start zullen beleven:

Het meest in het oog springend is zeker d'n Flaestoren
Die zondag officieel open zal gaan
Met tevens de presentatie van het boek: “Kijk op Esbeek”
Dat binnenkort in elke dorpsboekenkast hoort te staan. 

Je kunt zondag natuurlijk de Flaestoren beklimmen
Maar er is daar dan nog veel meer te doen
Je kunt die dag ook een natuurwandeling maken
Tussen de Flaes en het Goor, een authentiek stukje groen.

Een week later wordt ons dorp
Voor één weekend weer een beetje Duits gekleurd
En kennen we Esbeek zoals wij dat graag willen:
Er wordt gezellig gefeest en weinig gezeurd…

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Als ik zo de foto's op onze website zie
Dat is er in de Groenstraat weer flink gefeest
En moet de Duitse zaterdagavond
Heel gezellig zijn geweest.

Dat was het ook bij de opening van d'n Flaestoren
Die daar zo fier staat op Reuselse grond
Ik was daar afgelopen weekend
En liep daar zeker niet eenzaam rond.

Het was er een drukte van jewelste
Heel veel bekenden heb ik gesignaleerd
Die allemaal, net als ik, heel positief waren
En trots op wat er nu weer was gepresteerd.

Het was voor sommigen best wel verrassend
Toen ze helemaal naar boven waren gegaan
En daar tot hun grote schrik constateerden
Dat het daar lijkt alsof ze op zeebenen staan.

Totdat er iemand hun vertelde
Dat die speling noodzakelijk is
Om de toren rechtop te houden
Dus er is echt helemaal niets mee mis.

Het was zelfs nog een leuke meevaller
Voor diegenen die een euro hadden meegenomen
En die aan de draaideur erachter kwamen
Dat ze nog niet hoefden te betalen om boven te komen.

Vanaf nu is die draaideur voortaan wel in bedrijf
En zal het niet lang duren voordat iemand mij weet te vertellen
Hoeveel verschillende kerktorens
Je van bovenaf kunt tellen…

 De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Wat hebben we genoten
Van het mooie najaar tot vorige week
Het lijkt nu echt herfst geworden
De zon laat ons in de steek.

Velen hadden er hun voordeel mee
De buitenlucht was heel gezond
En de mais en de aardappelen
Kwamen dit jaar uit de droge grond.

Toch hebben heel veel automobilisten
Onder hun auto al winterbanden gemonteerd
Want dat moet vanaf begin november
Heeft de ANWB ons al lang geleerd.

Volgens de weerprofeten hebben we nog heel wat te verwachten
Ze spreken over een hele koude wintertijd
Die moet dan wel onderhand eens komen
Kerst lijkt daarvoor een mooie gelegenheid.

Een witte kerst is waar velen van dromen
Het geeft zo'n lekker nostalgisch gevoel
Met buiten sneeuw en binnen een warme kachel
Dat is wat ik met een echte Kerstsfeer bedoel.

Voor een aantal dorpsgenoten ligt dat nu anders
Ze zijn op zoek naar een andere woonstond
Om een aantal heel diverse redenen
Willen die eigenlijk naar een andere woongrond.

Want in ons o zo mooie Esbeek
Lijkt in de huizenmarkt een groot verloop
En staan er meer dan 20 huizen
Op dit moment gewoon te koop

        De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Voor heel velen onder ons
Is het komende weekend extra lang
Want dankzij Tweede Kerstdag
Blijft het weekend langer aan de gang.

Ik hoop dat u allen geniet
Van deze dagen vol traditie
Al wordt het door iedereen anders beleefd
Want niet iedereen heeft dezelfde ambitie.

De een gaat voor religie en lekker eten
De ander geniet van drie dagen met rust
Maar ondanks de verschillende invulling
Is men zich wel van het speciale ervan bewust.

En dan een week later, alweer op een zondag
Begint een fonkelnieuw kalenderjaar
Waarbij er weer van alles wordt afgesproken
Of met jezelf of met elkaar.

Er wordt dan veelvuldig teruggekeken
Op wat er goed ging of met iets minder succes
En dan betrap je jezelf op uitgevoerde slimmigheden
Of misschien wel op een gratis gekregen wijze les.

Een ander heeft een minder prettige herinnering
Aan gebeurtenissen van het afgelopen jaar
En wil dat misschien wel heel snel vergeten
Door te rekenen op een toekomstig zonnig gebaar.

In ieder geval ga je plannen maken
En vol vertrouwen aan het nieuwe, sport-overgoten, jaar beginnen
Maar bedenk daarbij de Olympische gedachte:
Gezellig samen meedoen is vaak belangrijker dan winnen!

        De Muts


