
Gemuts (van onder de muts)

Als ik zo tijdens de Kerstvakantie
Over mijn eerste muts van 2012 na zit te denken
Dan komt bij mij de vraag weer op:
Wat zal het nieuwe jaar ons gaan schenken?

Er staat zeker één spannende ontwikkeling te gebeuren
Die de toekomst van Esbeek gaat veranderen:
Maar blijven wij dan nog baas over onze kerkgemeenschap?
Of moeten wij dat voortaan over laten aan anderen?

Hoewel we op de hoogte worden gehouden
Door de betrokken dorpsgenoten heel erg hun best voor ons doen
Blijft voor velen Esbekenaren de vraag:
Beginnen we nu echt aan ons laatste kerkseizoen?

Wie van de vele dorpsvrijwilligers
Gaan er meedoen in de nieuwe parochie
Door zich in te blijven zetten
In de nieuw gevormde hiërarchie?

En wat doen de tegenstanders
Van de nu ontstane situatie?
Blijven ze de Kerk trouw
Of raakt die helemaal uit de gratie?

En wanneer komt dan echt het moment
Dat ons kerkgebouw gesloten wordt?
Zodat voor menig dorpsgenoot
De religieuze toekomst daarmee instort?

Tenslotte een reële vraag om het nieuwe jaar mee te starten
En daarbij te bedenken wat we nog zouden kunnen handhaven:
Mogen we volgend jaar rond deze tijd
Onze overledenen nog vanuit onze eigen kerk - 
       - en op ons eigen kerkhof begraven??
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Na een, voor velen, enerverende week
Door het overlijden van de directeur van de basisschool
Gaat alles toch weer gewoon zijn gang
En zie ik in de tuin de mooie kleuren van een viool.

Opnieuw word je dan geconfronteerd
Met de onvoorspelbare gang van het gewone leven
Soms sta je stil bij de betrekkelijkheid ervan
Maar je moet verder en mag niet opgeven.

De start van het nieuwe jaar is definitief:
De nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug
Hopelijk kijkt iedereen nu vooral vooruit
En niet te vaak of te veel terug.

Het komende weekend is het al mogelijk
Om een positieve start te maken
Door bij “In de Kekert” te gaan kijken
En je zo kostelijk te laten vermaken.

En zit je komend weekend al vol
Dan heb je volgende week nog drie dagen
Om je wereldse beslommeringen te vergeten
Door je door Esbeeks toneelspel te laten behagen.

Want ook dat is waar Esbeek goed in is:
Esbeekse cultuur breed uit te dragen
Door met (oud)Esbekenaren ontspanning te brengen
Zonder daarbij sterallures na te jagen.

Tenslotte nog een opmerkelijk feit
Waarin de Flaestoren in al zijn glorie straalt
Hij heeft namelijk in enkele maanden tijd
Al het voorblad van 't Kleppermenneke gehaald!
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Terwijl ik zo op zondagmiddag zit te bedenken
Welk nieuws in mijn muts kan worden meegenomen
Word ik er door buitengeluiden op geattendeerd
Dat carnaval er weer snel aan zit te komen.

Ik hoor een hele boel kabaal
En een bekende stem van een van die dorpsgenoten
Die door een microfoon kan blijven praten
Al is het drie dagen aaneengesloten.

Als ik dan omkijk dan zie ik de bekende Petter
Met zijn eigenaar achter het stuur
Z'n bekendste tocht van het jaar uitvoeren
Als aftrap van opnieuw een carnavalsavontuur.

Want hoewel het veel van hetzelfde is:
Ieder jaar opnieuw volgens een vast ritueel
Moet er toch in ons dorp weer heel veel gebeuren
Want carnaval is voor Esbeek als een prachtig juweel.

Het blinkt en het schittert en er wordt veel genoten
Onze eenheid krijgt zo jaarlijks een eigen gezicht
Waarbij sportief de strijd op het scherpst wordt gestreden
Voor velen elk jaar weer een prettige plicht.

Wie zal er dit jaar met de hoogste eer gaan strijken?
Hoeveel groepen doen er ook dit jaar weer mee?
En gaan we in Beek weer alle prijzen wegkapen?
Of zijn “we” dit jaar ook met minder tevree?

Een ding is echter een bittere waarheid
Aan één vaste waarde komt dit jaar waarschijnlijk een eind
Zaterdag zullen we de laatste eigen carnavals-mis vieren
Een traditie die tegen onze wil in helaas verdwijnt!
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Wie had ruim twee weken terug kunnen denken
Dat de winter er nog echt zou komen
En dat die zo streng zou worden
Dat er bijna een Elfstedentocht zou zijn gekomen?

Ik had bij het maken van de vorige muts nog geen idee
Dat ik enkele dagen later
Mijn schaatsen al uit het vet zou halen
Om me te gaan vervoegen op bevroren water.

Jammer was het voor de ijsclub van de Flaes
Dat ze het eerste weekend net niet open konden
Zeker omdat er op die zondag
Héél veel bezoekers op hun schaatsijs stonden.

Ik had zelf gewacht tot maandag
Met mijn eerste bezoek aan de Flaes
Maar die mooie lange schaatsmiddag
Liep niet zo heel goed af helaas.

Ik ben nu een voorbeeld van die groep van mensen
Die de leeftijd van vijftig zijn gepasseerd
En die op het ijs veel blessuregevoeliger zijn
Zoals dat in de pers werd gepubliceerd.

Ik mis nu ook mijn avondschaatsen
Op die mooie ijsbaan op het parkeerterrein:
Alweer een voorbeeld van waar “Esbeek regelt het”
Als klein dorp héél groot kan zijn.

Ik wens jullie de komende dagen veel plezier
Omdat de Esbeekse tocht der tochten wel door zal ”gaon”
Zodat prins Rob onze optocht zou kunnen gaan starten
Met de magische woorden: “It giet oan”.
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Alle kielen zijn weer opgeruimd
De steken platgestreken in de kast
Het gewone leven gaat weer zijn gang
“'t is schôn gewist, dè was't”.

Wie had er ooit nog kunnen denken
Dat een Smolders uit onze tak
Als Prins in de residentie zou staan
En dan nog zo op zijn gemak.

De wagens stonden weer echt te stralen
Op het traditionele parkeerterrein
Dat net op tijd weer was terug getransformeerd:
Het moest de weken daarvoor ijsbaan zijn.

Helaas werd één van de wagens
Door te verkeerde mensen te vroeg gesloopt
Het is jammer dat zo iets in Esbeek kan gebeuren
We hadden allemaal iets anders gehoopt.

Ik hoop eigenlijk dat deze vernieling
Een vorm van een vervelend misverstand is
Omdat men dacht dat het toch gesloopt moest worden
En voor anderen denken, dat gaat soms mis.

Ik kan me namelijk niet voorstellen 
Dat zoiets gebeurt uit jaloezie 
Want een echte Haaikneuter is alleen maar trots
Als hij die mooie creaties ziet.

Hopelijk is de zaak inmiddels opgelost 
En de problematiek weer rechtgezet
Want dan blijft de slogan overeind:
Die bij ons past: Esbeek regelt het!
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Terwijl ik dit bij elkaar zit te bedenken
Is het op de weg achter ons gigantisch druk
Het lijkt wel of alle wielrijders zijn losgelaten
Een lange rij fietsers zie ik aan één stuk.

Ook op de langs gelegen weg is het een drukte vanjewelste
Het motorengeronk klinkt aanhoudend in mijn oor
Hele groepen komen langsgereden
De motoren klinken samen als een koor.

Dit kan op zich maar één ding betekenen
Het voorjaar dient zich dit weekend al aan
Het zonnetje schijnt en het weer lijkt heel lekker
Het is met de koude winter gedaan!

In onze tuin zijn we al druk aan het kijken
Welke planten deze strenge winter konden overleven
En we hopen dat sommige hele mooie
Het de komende tijd niet alsnog zullen begeven.

Hoewel nog niet helemaal mobiel is het voor mij toch genieten
En snoeien we er dan ook lustig op los
Althans, ik doe het nu nog wat rustig
En daardoor is mijn vrouw nu wat meer de klos.

Nog een dikke week en dat begint echt het voorjaar
Volgende week zondag wordt de klok weer verzet
We kunnen die nacht een uurtje korter slapen
En moeten gevoelsmatig heel vroeg uit ons bed.

Ik hoop dat heel Esbeek volgende week zondagmorgen
Terug kan kijken op een geweldig zaterdagavondfeest
Want dan is op die zaterdagavond voor de klok wordt verzet
Weer onze geweldige LICHTJESTOCHT geweest.
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Hoewel ik besef in herhaling te vallen
Als je mijn muts terugleest van het afgelopen jaar
Kom ik toch weer terug op zaterdagavond
Een van te topavonden van het jaar.

De Friezen kunnen hun Elfstedentocht hebben
De hele provincie staat dan een dag op zijn kop
Esbeek weet dat jaarlijks te evenaren
Een soort elfstedenkoorts in notendop.

De registers werden weer flink open getrokken
Buurtschappen en bedrijven deden hun uiterste best
Om fietsers uit heel Nederland te vermaken
We slaagden glansrijk voor deze creativiteitstest.

De commentaren waren weer zeer lovend
Opnieuw iets waar je als Esbekenaar heel trots op bent
Ons dorp leek één heel groot ingespeeld orkest
Met Ruud op de bok als een echte dirigent.

Natuurlijk met de steun van al die andere MTB-ers
En héél veel vrijwilligers: ze waren dagen in touw
Om er een heel groot feestparcours van te maken
Zo'n samenwerking zie je op een ander niet zo gauw.

Misschien is het daarom zo moeilijk te accepteren
Of je nu gelovig bent of antichrist
Dat we als Esbeekse gemeenschap moesten ervaren
Dat voortaan een ander over onze kerk beslist.

En als u dan denkt dat de klok van onze toren
Iedere middag net na twaalven van slag lijkt te zijn
Dan moet u er de geschiedenisboeken maar eens op na slaan
Dat blijkt namelijk het Middeleeuwse Angelusklokje te zijn.
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Er is mij de afgelopen week wel eens gevraagd
Wat ik met het Angelusklokje bedoelde
Waarover ik in mijn vorige muts sprak
En over de ondertoon die ik daarbij voelde.

De verkleinvorm heeft te maken met het feit
Dat men hierbij altijd gebruik maakte van de kleinste klok 
Die er in de kerktoren te vinden was
En die daardoor de aandacht trok.

De klank was namelijk heel veel hoger
Dan die van de andere klokken
Zodat mensen door het hoge geluid
Niet meteen ter kerke trokken.

Het geklingel was vooral bedoeld
Om de gelovigen in de Middeleeuwen aan te sporen
Om driemaal daags het Angelus (= Engel der Heren) te bidden
Op het moment dat ze deze hoge tonen hoorden.

Langzaam was dit gebruik afgebrokkeld
En wisten nog maar weinigen van het bestaan
Maar Paus Johannes de drieëntwintigste
Gaf er weer een nieuwe glans aan.

Hij bad iedere zondag net na twaalven
Het Angelus voor vanuit het open raam van zijn appartement
Met, ter afsluiting, een boodschap voor de vele Pelgrims
Op het Sint Pietersplein in Rome is men dit dus weer gewend.

Ook is Esbeek is dit geluid sinds kort te horen
En we hebben in ieder geval nog één jaar te gaan
Maar hopelijk blijft het geluid van de luidende klokken
Ook na de sluiting van de kerk nog héél lang in Esbeek bestaan.
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Het is alweer bijna Koninginnedag
En het weer dat blijft echt om te balen
Zal er dan de komende week
Echt geen Oranjezonnetje stralen?

Want Koninginnedag gaat zeker door
Al is het voor het laatst dit jaar
Want dat is wat de Oranjevereniging liet horen
Ze krijgen het niet meer voor elkaar.

Al jaren zijn ze op zoek naar verversing
Ieder jaar opnieuw worden mensen gevraagd
Maar blijkbaar is er niemand in Esbeek
Die zich aan deze organisatie waagt.

Het is wat moeilijk te verklaren
Waarom Esbeek dit niet regelen kan
Het lijkt geen hele ingewikkelde klus
En toch waagt zich er niemand aan.

Zit ons dorp aan een overflow
Als het gaat om feestjes te organiseren?
Of is Koninginnedag een te simpel feest
Om mensen hiervoor te inspireren?

Misschien heeft het ermee te maken
Dat de gemiddelde deelnemersleeftijd omhoog schiet
En dat de te organiseren festiviteit
Daardoor te weinig mogelijkheden biedt?

Het is voor onze gemeenschap wel te hopen
Dat deze crisis wordt opgelost
Zodat ook in de komende jaren
Ons dorp op 30 april oranje blijft uitgedost.
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Het voorjaar wordt vooral gekenmerkt
Door allerlei “sportieve” activiteiten
Die in Esbeek door een goede planning
Elkaar in ieder geval niet bijten.

Tuldania trapt zaterdag aanstaande af
Met het in ons dorp bekende weekend
Waarbij de bal centraal blijft staan
In een spel dat voor hen andere regels kent.

De zondag staat in het teken van de jeugd
Die daar hun prijzen op komen halen
Terwijl de ouders op het terras genieten
Van de man die naast “het Rad” staat te stralen.

De week daarop is de KPJ aan de beurt
Het naar hen genoemde weekend gaat dan van start
Terwijl op de vrijdag- en zaterdagavond
De lachspieren tijdens hun cabaret worden getart.

En weer een week later viert de tennisclub
Dat ze inmiddels 20 jaar bestaan
Dit feest wordt natuurlijk vooral gevierd
Op en rond de tennisbaan.

De “Esbeek Open” is de prestigieuze naam
Van een groots opgezet toernooi
Waarvan in dat weekend de finales worden gehouden
Dat maakt dit jubileum extra mooi.

Centraal staat dan, behalve de tennisbal,
Ook de BBQ die op de zaterdagavond wordt gehouden
Met een geweldig feest eromheen gebouwd
Waaruit weer blijkt dat sporters ook van gezelligheid houden.
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Heeft u ook uw winterjas
Nog steeds aan de kapstok hangen?
En zit u, net als ik,
Steeds nadrukkelijker naar de zomer te verlangen?

Het blijft behelpen in deze tijd
Als je iets buiten moet gaan plannen
Aan de koude temperaturen en de regen
Hoef ik eigenlijk niet echt meer te wennen.

Al wekenlang is buienradar
Op mijn computer de startpagina
Om mij te helpen bij het kiezen
Of ik met de auto of toch maar met de fiets ga.

Ik houd het meestal wel op fietsen
Omdat ik daar toch veel meer van geniet
Maar denk daar 's avonds bij thuiskomst anders over
Als ik weer het water uit mijn schoenen giet.

Om het koude voorjaar te ontvluchten
Zijn we in de meiweek naar Portugal gegaan
Maar ook daar troffen we helaas
Het Nederlandse weer weer aan…

Ook de Hemelvaartsdagen hebben niet gebracht
Wat ik er weertechnisch van had gehoopt
In heel Nederland was nergens de zonnige lucht te vinden
Die men op de toeristische folders zo mooi verkoopt.

Maar misschien als u dit zit te lezen
Heeft de natuur ineens een omslag gemaakt
En wordt dit sombere Johan Verschurenpraatje
Door u (gelukkig) meteen afgekraakt…..
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Wat was ik blij dat ik mijn vorige muts
In het laatste couplet nog een open einde gaf
Want toen ik hem in de bloedhitte las
Ging ik toch eigenlijk wel een klein beetje af.

Gelukkig hoef ik mijn brood niet te verdienen
Met het voorpellen van het weer
Want dat is tegenwoordig gokken
Door de enorme veranderingen, keer op keer.

Ik kan me beter bezig houden 
Met dingen die iets beter te voorspellen zijn
En dat is dat er de komende weken
Heel veel vlaggen in Esbeek te zien zullen zijn.

Hopelijk is dat voor een deel te verklaren
Door de verrichtingen van ons Nederlandse team
Dat dan in Polen en de Oekraïne
Net zo goed presteert als sommigen hebben voorzien.

Maar zeker ook valt er in veel gezinnen te vieren
Dat er iemand geslaagd is voor een school
En dat mag en moet de hele buurt weten
Men mag dan trots rondlopen als een soort idool.

Zo door het jaar heen zie ik ook wel eens vlaggen uithangen
Ik vraag me dan af wat daar de oorzaak van is
En als ik dan een reden denk te hebben gevonden
Blijkt af en toe dat ik me wel eens vergis.

Laatst nog vroeg ik iemand of hij de vlag had uitgehangen
Omdat hij die dag gekleed was in 's lands wapenrok
Maar zijn wantwoord was even logisch als simpel:
Omdat zijn zoon jarig was hing de vlag hoog aan de stok!
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Het is bijna vakantie
Nog een week of wat te gaan
En dan zullen vele dorpsgenoten
De dagelijkse beslommeringen laten staan.

Ze vertrekken met tent of caravan
Of met camper of gaan naar een hotel
En hopen op een zonnig oord
Want die regen die kennen we inmiddels wel.

Ik hoop dat ieder op vakantie vindt
Wat hij of zij ervan verwacht
En dat men niet wordt teleurgesteld
Omdat het niet is wat men had gedacht.

Misschien dat moeder natuur dit koude voorjaar gebruikt
Om een warme zomer te verwekken
Zodat vele mensen, net als ik,
Zonnige plekjes in Nederland kunnen gaan ontdekken.

Want hoe je het ook wendt of keert
Ook in ons land is heel veel moois te zien
Je hoeft er eigenlijk niet eens ver voor van huis
Ons Brabant krijgt van vele toeristen zelfs een tien!

En als je al vlug op vakantie gaat
Dan hoef je niet ergens neer te strijken
Waar je er zeker van kunt zijn
Om het Nederlands elftal te kunnen bekijken.

Want die zijn intussen ook weer thuis
En hebben ons en menig horeca-uitbater
Opnieuw getrakteerd op een enorme,
door de pers mooi aangeklede, kater.
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De meesten zijn van vakantie terug, 
De basisschool is maandag alweer begonnen
Dat is meestal het teken 
Dat de dagelijkse sleur weer is begonnen.

Hoewel ik natuurlijk nooit mag zeggen
Dat het leven door het jaar heen
Voor de meesten eentonig en saai zal zijn
Dus het woord “sleur” komt hier niet met de waarheid overeen.

Het is misschien beter om hier te vertellen
Dat het voor velen afkicken geblazen is
Want voor een aantal onder ons
Is de afloop van deze Sportzomer een gemis.

Wat nu te doen op de late avonden?
Zonder Mart Smeets op de TV?
Heeft u er ook zo van genoten?
Of baalde u van deze coryfee?

De laatste twee weken heb ik in ieder geval genoten
Van het Olympische geweld uit Londen
Het deed me goed dat we toch nog echte sporters hadden
Die ons lieten zien wat ze na vele trainingsuren konden. 

En dat dit niet altijd met een medaille werd beloond
Dat weten de sporters al voor ze beginnen:
Want de doelstelling van de Spelen is heel duidelijk:
Meedoen is belangrijker dan winnen!

Dat gold afgelopen weekend ook in Esbeek
Bij de enige echte skelterwedstrijd
Waar de saamhorigheid hoogtij vierde
In deze gezellige dorpsactiviteit.
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Er staat een grote verandering
In het Esbeekse te gebeuren
Dat is de ontmanteling van ons antennesysteem
Iets wat nog enkelen van ons betreuren.

Toch is dit een ontwikkeling
Die er al enige tijd aan zat te komen
Vooral ook omdat de belangstelling
Met grote stappen was afgenomen.

Wat moet je tegenwoordig nog
Zonder digitale media in huis?
De “koelkasttelevisies” gaan er uit
Samen met die altijd aanwezige, vervelende ruis.

Interactieve-TV is tegenwoordig de standaard
Waar menig huisgezin naar streeft
En dat kan natuurlijk alleen maar
Als men een digitale aansluiting heeft.

Ik kan het zelf beamen
Ik ben namelijk ook helemaal om
Geniet dagelijks van een haarscherp beeld
Tegen een relatief lage aankoopsom.

Met al die vele mogelijkheden
Van opnemen, onderbreken en een handig zoeksysteem
Zodat ook de tv-gids niet meer nodig is:
Decennia lang de oorzaak van menig gezinsprobleem.

Toch gaan we ook iets verliezen
We zijn als Esbeek namelijk niet meer de baas
Over hoe het signaal hier binnen komt
En dat is eigenlijk on-Esbeeks, helaas.
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Het is al bijna half september
En toch doe ik het nog één keer
Want vanaf volgend jaar
Bestaan het onderstaande niet meer….

Toen ik nog maar een manneke was
Liep ik rond deze tijd met verbazing rond
En keek mijn ogen uit naar de grote boog
Die bij de ingang van Esbeek stond.

Want twee weekenden lang
Was het in Esbeek met de rust gedaan
Het hele dorp was dan in rep-en-roer:
De Sint-Corneliusbedevaart kwam eraan!!

Generaties lang geloofsgeschiedenis
Worden dit jaar teniet gedaan
Vanaf het aankomende jaar
Zal een traditie verloren gaan….

Dan vraag ik me hierbij toch af
Wat er met alle stoffelijke herinneringen zal worden gedaan
Als onze Esbeekse parochie
Definitief ophoudt te bestaan.

Wat gaat er met de Sinterknilluskapel gebeuren?
Wordt er voor het beeld een andere plaats gezocht?
En waar zullen de relikwieën blijven?
Worden die door de een of ander opgekocht?

Misschien is het een goed optie
Om de kapel gewoon te laten staan
En de relikwieën daar in te metselen
Zodat een stukje Esbeekse geschiedenis blijft bestaan.

             De Muts



Gemuts (van onder de muts)

De herfst die is begonnen
De stormen zijn in het land
De natuur heeft zich dit jaar
Keurig op tijd gemeld.

De rust lijkt terug te keren
We maken ons winter-klaar
(Moes)tuinen worden leeg gemaakt
Of in ieder geval gereed voor het winterse gevaar.

Toch staan er nog twee dingen te gebeuren
In het weekend dat de herfstvakantie start:
Het ene heeft al een hele lange traditie
Het andere verblijdt ieder sporthart.

De zondag wordt de sportiefste dag
Waarbij vele mountainbikers Esbeek aan zullen doen
Om een mooie tocht te gaan fietsen
Tussen dat fantastische Esbeekse groen.

De zaterdag ervoor staat bol van herinnering
De KPJ werd in juni 90 jaar
En dat wordt op die avond gevierd
Een reünie voor elke oud-Esbekenaar.

Want als geboren dorpsgenoot
Was het vroeger bijna gewoon
Dat je bij de KPJ ging
Anders viel je uit de toon.

Ik heb er inmiddels opnieuw van genoten
Door digitaal terug te gaan naar mijn vroegere KPJ-uren
En KPJ-foto's te zoeken van heel lang geleden
Om naar het jubileumfeest- emailadres te sturen.
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Esbeek heeft een verjaardag te vieren
De KPJ werd onlangs 90 jaar
Komende zaterdag dan is het feestje:
Ons eigen Schuttershof is er voor klaar.

Heel het dorp is hierbij welkom
Zo staat het tenminste op Esbeek.eu
Als ik de uitnodiging juist interpreteer
Geldt dit voor bijna elke Esbeeks individu.

Want welke dorpsgenoot die hier is geboren
Heeft géén roots bij de KPJ?
Het was de manier om je uit te leven
Sportief en cultureel: alles deed mee.

De sportdagen waren hier wereldberoemd
Vaak stond er dan 's morgens op het gras voor de kerk
Een hoge stellage van mensen opgesteld
Onze piramides waren altijd indrukwekkend sterk!

Om maar te zwijgen over de grondoefeningen
Die druk werden geoefend in het parochiehuis
Om op de sportdag goed voor de dag te komen
In lange broeken en rokken: het mocht niet onkuis!!

Wat is er dan veel veranderd in de wereld
Tegenwoordig is dat alles helemaal weg:
Vervangen door GSM, Facebook en Twitter
Maar de KPJ, die gaat nooit weg!

We gaan er een gezellig feestje van maken
Één grote dorps-reünie: waarschijnlijk uitverkocht.
Maar maak het niet al te laat, want vroeg in de volgende morgen
Is er weer de jaarlijkse najaarsmountainbiketocht.
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Het najaar is nu echt begonnen:
De herfstvakantie zit er op
De natuur bereidt zich op de winter voor
Wij helpen haar mee met schaar en schop.

De bladerbakken zijn weer verschenen
De gemeente heeft er in Esbeek drie gedropt
Eén ervan staat op het Dorpsplein
De andere twee zijn in de nieuwe wijk verstopt.

Ook dit jaar had ik opnieuw de hoop
Dat men in Esbeek meer bladbakken zou bouwen
Zodat de mensen minder ver
Met hun blad zouden hoeven te sjouwen.

Maar blijkbaar is drie voor Esbeek de max
En is uitbreiding niet aan de orde
Dus doen we het er maar weer mee
Het is niet nodig hier verdrietig over te worden

Het enige voordeel van dit beleid
Is dat je dagelijks op het Dorpsplein
Gezellig dorpsgenoten tegen komt
Die ook blad aan het ruimen zijn.

Je kunt dan samen de kruiwagens legen
En tussendoor het nieuws bespreken
Zodat je daarmee niet hoeft te wachten
Tot de papiercontainer is neergestreken.

Daardoor blijf je op de hoogte
Van alle grote en kleine zaken
Die het wonen in een dorp als Esbeek
Voor velen tot een waar genot maken.
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We leven in een tijd
Die bol staat van onzekerheden
We hebben niet eens antwoord op de vraag:
Wat hebben we volgend jaar nog vrij te besteden?

Dat landelijke politieke gekrakeel
Waar heel de pers van smult
Dat wordt hopelijk realistisch opgelost
Al kost het de Nederlander veel geduld.

Dichter bij huis blijft er ook onzekerheid:
Ook al wordt er serieus over de toekomst van onze kerk gedacht
AVANS studenten hebben vorige week
Zelfs een heus rapport uitgebracht.

De presentatie gebeurde in Esbeeks eigen museum
Vol spullen uit “ons” kunstenaarsatelier
Waarbij een heuse prijs werd uitgereikt
Aan de bedenkers van het beste herbestemmingsidee.

Dan zijn er ook nog verschillende groepen
Onzeker over het bedrag van de te winnen prijs
Groeperingen met maatschappelijke initiatieven bestrijden elkaar 
Met het hoogste Hart voor Elkaar-bedrag als winnaarsbewijs.

De laatste opmerking in deze rij van onzekerheden
Staat het dichtst bij de Esbeekse gemeenschap
Harm stopt als kastelein van Schuttershof
Wie staat er volgende zomer achter “onze” tap?

Om positief af te sluiten een Esbeekse zekerheid
Die bevestigt wat buitenstaanders over Esbeek beweren
Ook dit zal weer voor iedereen netjes geregeld worden
Door de coöperatiedames en heren.
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Onze gemeente was even wereldberoemd:
Tenminste in Brabant en omgeving.
De Koningin kwam op bezoek!
Voor velen uit de gemeente een unieke beleving.

Dat neem ik tenminste goedschiks aan
Want de foto's toonden heel veel mensen
Die allemaal dicht bij onze vorstin wilden staan
Om haar alle goeds toe te wensen.

Ik schrok 's morgens overigens wel
Toen ik met mijn fiets over de Vrijthof reed
Het leek een grote open varkensstal:
Er stonden dranghekken bij de vleet .

Ik heb op deze bijzondere vrijdagmorgen
Al heel vroeg veel ambtenaren aan het werk gezien:
Alles moest tot in de puntjes zijn geregeld
De Vrijthof was dan ook van onder tot boven clean.

De Gildebroeders stonden te stralen
Langs de vlonder met daarop het vaan
Er mogen slechts twee personen over lopen
En één ervan heeft dat die dag echt gedaan!

De andere is onze Paus, de bisschop van Rome
Die zullen we hier niet zo gauw zien
Wij moeten het doen met zijn oude collega:
Voor de kleintjes is die nog belangrijker misschien.

Zijn aankomst vanuit Spanje was afgelopen weekend
Wat was ik trots toen ik maandag in de krant keek
Drie foto's met de aankomsten in Brabantse plaatsen
En één daarvan was natuurlijk gemaakt in Esbeek!!
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De Sint is weer vertrokken
Koning Winter komt eraan
Het is dan ook onderhand definitief
Met het bladeren ruimen gedaan.

In een aantal delen van Nederland
Heeft de winter de mensen laten blauwbekken
Door de omgeving in het begin van deze week
Onder een wit laken te bedekken

De vraag is hoe het verder gaat:
Er zal binnenkort best wel weer iemand schrijven
Dat ons een witte Kerst te wachten staat
De amateur meteorologen moeten ook aan het werk blijven!

De voorbereidingen voor Kerst die worden getroffen
De kerstverlichting van de zolder gehaald
En dan maar hopen dat alles het nog doet
Anders moet er weer worden gebaald.

Niet dat het een probleem is iets nieuws te kopen
Alleen misschien dan in de portemonnee
Want de Kerstshowwinkels die puilen weer uit
Je brengt er altijd wel iets uit mee.

Om er thuis al snel achter te komen
Dat het eigenlijk net niet is
Wat je graag had willen hebben
En dat je je dus hebt vergist.

Het wordt dan weer keurig ongebruikt opgeborgen
En blijft een jaar lang op de vliering uit het zicht
In de hoop dat je volgend jaar
Nog weet dat je het al hebt en waar het ligt.
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Dit is alweer de laatste,
De laatste van het jaar
De tijd die vliegt voorbij
Dat is tenminste zoals ik dat ervaar.

Al vlug in het komende, nieuwe, jaar
Gaat er in Esbeek iets wezenlijks veranderen
Den Harm die stopt met Schuttershof
Ons dorpscafé komt in de handen van anderen…

Gelukkig zijn ook die niet onbekend
In onze eigen Esbeekse leefgemeenschap
De Gerrit gaat uit een ander kraantje tappen
En dat is niet eens een carnavalsgrap.

De vraag is hoe we het dan gaan zeggen
Als we naar Schuttershof toe zullen gaan
Wordt het “De Gerrit” of noemen we het “Ellen”?
Met “Den Harm” is het in elk geval gedaan.

Hij kan terugkijken op een aantal mooie jaren
Waarin hij het voor ons dorp heel goed heeft gemaakt
Want over Schuttershof was geen wanklank te horen
We zijn zelfs in het landelijke nieuws geraakt!

Toch knap dat we dat in Esbeek zo goed kunnen regelen:
Meteen weer een nieuwe Esbeekse kastelein
Dat is waar andere dorpen jaloers over raken
Dat wij in Esbeek zo oplossingsgericht kunnen zijn.

Zelfs ons eigen ten dode opgeschreven kerkgebouw
Dat we tweewekelijks gesloten zouden hebben moeten houden
Blijft tot eind juni nog iedere zondag open voor een dienst
Zodat de gelovigen echt tot het einde toe af kunnen bouwen.
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