
Gemuts (van onder de muts)

Zoals de meesten het nieuwe jaar starten
Zal ik dat ook een keertje doen
Door u allen het beste te wensen
Al is het dan niet met de gehoopte gewonnen poen.

Of was u één van de weinige mensen
Waarvan het hoofd niet op hol werd gebracht
Door al die astronomische bedragen
Als ultieme aanvulling op uw koopkracht.

Want een gekkenhuis was het wel,
In kranten en weekbladen en op radio en tv
Waar al die loterijen miljoenen beloofden:
Daardoor deden héél veel mensen mee.

Toch was er één jong, ernstig ziek manneke
Die onze hele speciale aandacht vroeg
Door met pappa Gerrit voor het Glazen Huis te verschijnen
En meteen de harten veroverde van de complete uitzendploeg.

Ze hadden een ingenieus idee:
Geld ophalen voor andere zieke kinderen
In landen heel ver hier vandaan
En zo de sterfte door longontsteking te verminderen.

De meeste Esbekenaren kenden ook zijn verhaal:
De opa en oma van Tijn wonen immers hier
Ondanks het dubbele gevoel bij deze zo bijzondere actie
Waren vele dorpsgenoten, samen met hen, meer dan fier.

Zijn verhaal heeft, behalve Nederland en ver daarbuiten,
Ook in en rond Esbeek heel wat mensen echt gepakt
Waardoor er velen voor het eerst in hun leven
In de week vóór Kerst de nagels hadden gelakt.
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Eindelijk was het dan zo ver:
We konden zaterdag al lekker schaatsen
De Flaes die lag er prima bij
In tegenstelling tot het ijs op veel andere plaatsen.

Ze kwamen echt van overal
Om hier hun rondjes te kunnen rijden
Niet alleen uit Brabant maar ook vanuit het westen
Kwamen ze om over Esbeeks ijs te glijden.

De sfeer was gezellig en gemoedelijk
Zeker omdat het eigenlijk nog niet mocht
Toch constateerde ik dat door de mij bekende fanatiekelingen
Onze natuurijsbaan vooral in de ochtend werd bezocht.

Het was schitterend om in de vroege morgen
Met een nostalgisch gevoel op de Flaes te kunnen staan
En dan, als het rond de middag drukker werd,
Weer lekker voldaan naar huis te gaan.

Op zaterdagochtend deden we dat met wat MTB-ers
Met de traditionele tussenstop bij Den Bok
En wat we daar toen te zien kregen
Bracht ons allen in een diepe shock:

Een aantal respectabele Esbeekse dames
Die allemaal keurig zijn gehuwd
Liepen daar rond als lellebellen
Dat maakte mij natuurlijk erg benieuwd.

Als pseudo- reporter van dit dorpsblad
Wilde ik meer weten van deze stunt:
Ik kreeg rode oortjes van het antwoord:
Ze waren op zoek naar hun hoogtepunt!!
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Nu de winter niet lijkt door te zetten
En het Prinsenbal voor de deur staat
Denken er alweer dorpsgenoten te weten
Wie dit jaar het Esbeekse feest leiden gaat. 

We moeten echter nog tot zaterdagavond wachten
Voordat we weten wie er gelijk had:
Die kunnen dan tevreden vertellen
Dat ze het alweer goed hadden ingeschat.

Altijd weer is het verrassend
Wie er zaterdagavond tevoorschijn komt
En hoe hij bij de presentatie
Weer heel bijzonder is vermomd.

Of zou het dit jaar gaan gebeuren
Dat er een prinses vóór zal gaan?
In deze tijd van emancipatie
Zou dit velen versteld doen staan.

Waarschijnlijk is dit nog te gewaagd
In dit door mannen beheerste festijn
Waar natuurlijk ook hun vrouwen
Daadwerkelijk noodzakelijk zijn.

En als ik dan zo nog eens terugdenk
Aan die dames vorige keer bij den Bok
Dan komt het echt wel goed met hen
Ook al zitten ze niet vooraan op de bok.

Dat maakt me dan wel weer nieuwsgierig
Of die gevonden hebben wat ze zochten
We zullen tot carnavalszaterdag moeten wachten
Om dat te zien in een van de beste Brabantse optochten.
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Bent u er helemaal klaar voor?
Hangt de kleding aan de haak?
Hebt u weer iets heel moois uitgezocht
Dat perfect past bij uw smaak?

Dat zijn zo de problemen
Van deze afgelopen dagen
Tenminste, als u een sprong
In het carnavalsgebeuren wilt gaan wagen.

En velen van u doen dat ieder jaar
Daar staat Esbeek om bekend
Er zijn zelfs mensen uit de omgeving
Die noemen de sfeer bij ons ongekend.

En dat is iets om trots op te zijn
Of je nu actief meedoet of alleen maar geniet
Je hoort er als dorpsgenoot gewoon bij
Dat voelt ook zo als je onze optocht ziet.

Al is het alleen maar om uit te leggen
Wat er met al die wagens en acts wordt bedoeld
Want dat wordt je als toeschouwer vaak gevraagd
Zodat je je er nog meer bij betrokken voelt.

Dus ik ga me maar weer eens opmaken
Om langs de kant die vraagbaak te zijn
Die alles weet over Prins Tinus en zijn gevolg
Die deze dagen de belangrijkste Haaikneuters zijn.

Om daarna, maar dat geldt voor mij alleen,
En dat geeft een speciaal gevoel van binnen
Een, voor mij, logische vervolgstap te gaan maken
Door aan een hele lange vakantie te beginnen.
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Nu carnaval achter de rug is
Kunnen we ons op het voorjaar toe gaan leggen
We moeten weer naar de gemeente luisteren
Want Prins Tinus heeft het niet meer voor het zeggen.

Al met al kunnen we gezamenlijk
Terugkijken op een zeer gelaagd festijn
Waarbij het mij weer een trots gevoel gaf
Om echte Esbekenaar te zijn.

De beurt is nu aan de mensen van de gemeente
Die ons dorp aan het opknappen zijn
Zo wordt dat tenminste door hen omschreven
Deze omschrijving vind ik minder fijn.

Het veldje achter ons is compleet uitgekleed
Alle bosjes zijn er verdwenen
Zodat het nu een grote, bijna lege vlakte is
Waaromheen nog steeds geen hekwerk is verschenen.

En dat terwijl er op dat veldje
Veel door kleine kinderen wordt gespeeld
En ook door de wat groteren gevoetbald
Het wordt echt door vele jongeren gedeeld.

En daarin schuilt nu net het gevaar 
Want aan één kant loopt de Dorpsstraat
Waar toch flink wat auto's doorheen rijden
Met een hek daartussen is dus iedereen gebaat.

En dan misschien toch ook nog wat beplanting
Om het zuidelijke aanzicht van Esbeek wat te verfraaien
Zodat de mensen die vanaf “De Utrecht” komen
De moeite nemen ons dorp in te draaien.
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Na een eerste poging van een week of twee geleden
Schijnt de lente het opnieuw te wagen
Door weer aanstalten te maken om op te starten
Zodat we ons in korte broek buiten kunnen wagen.

Dat zal aanstaande zaterdag zeker gebeuren
Door de vele mountainbikers met goed licht
Die naar Esbeek zullen komen in de avonduren
En daarbij is goed zicht voor de veiligheid verplicht.

Weer ben ik benieuwd wat er allemaal opgebouwd zal worden
Door bedrijven, individuen en buurtschappen
Om zo de anderhalf duizend fietsfanaten
Op een plezierige manier door Esbeek te laten trappen.

Dat de tocht binnen de kortste keren was uitverkocht
Wil in ieder geval zeker zeggen
Dat er in Esbeek weer iets bijzonders gebeurt
Ik hoef dat eigenlijk niet verder uit te leggen.

En dat terwijl het er de komende week om gaat spannen
Hoe de toekomst van ons kerkgebouw er uit zal gaan zien
Want de gemeente zal dat officieel gaan beslissen
Als ze alle consequenties hebben overzien.

Het wordt dus echt nog even nagels bijten
Tot donderdag het definitieve besluit wordt genomen
En we binnen afzienbare tijd in principe allemaal
Weer gewoon in het kerkgebouw mogen komen.

Dan kan er weer iets worden afgestreept
Van de nog zo lange Esbeekse bucketlist
Als we er ten minste in geloven
Dat de gemeenteraad positief beslist..
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De vraag waar ik vorige keer mee eindigde
Heeft een positief antwoord gekregen:
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd!
Uiteindelijk heeft geen enkele partij dwars gelegen!!

En dat alleen al is een goed bericht
Want vaak gebeurt het in onze gemeenteraad
Dat er altijd wel één partij tegenstribbelt
Al zie ik dat soms enkel als het stellen van een daad.

Maar daar ging het deze keer voor Esbeek niet om,
We hadden opnieuw iets ijzersterks te presenteren:
Ons kerkgebouw moet weer een middelpunt worden
Zonder daarbij dorpsgenoten te bezeren.

En dat gaat over een paar jaar echt gebeuren
Als de Esbeekse (basis)schoolgaande jeugd
Dagelijks ons kerkgebouw zal gaan bezoeken
Doet dat natuurlijk vooral de ouderen deugd.

De tekeningen die zijn prachtig
Er is al heel veel werk verzet
Zodat dit, aanvankelijk utopische, plan
Als werklelijkheid op papier kon worden gezet.

Nu de kogel definitief door de kerk is
Zal er nog veel werk moeten beginnen
Want nu moet, onder andere, de stap gemaakt worden
Om de toekomstige ouders voor dit plan te winnen.

En ook de andere nieuwe gebruikers
Die kunnen er al voorzichtig over gaan dromen
Hoe deze prachtige accommodatie
Door hun in gebruik kan worden genomen.
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Ruim tachtig jaar nadat onze tramlijn is ontbonden
Is het er eindelijk van gekomen:
In het centrum van ons eigen Esbeek
Is een station in gebruik genomen!!

Het moet toch een prachtig gevoel geven
Aan het gezinnetje dat al enige tijd
Bij het dorpsplein op de tram staat te wachten.
Ze worden maar door weinigen benijd!

Voordat u spontaan begint te juichen
Of mij compleet voor gek verklaart
Zal ik u snel uit de droom gaan helpen
U kunt in ons centrum niets hiervan hebben ontwaard!!

Dit alles heeft namelijk plaatsgevonden
In onze eigen Esbeekse basisschool
Waar een kinderzwerfboekstation is geopend:
Je kunt er boeken lezen van of over je eigen idool.

Het zijn in principe allemaal boeken
Die aan het zwerven zijn geslagen
En die door de eerlijke vinders
Aan het station worden overgedragen.

En nu is het aan de Esbeekse kinderen
Om hiervan gebruik te gaan maken
Zodat ze hun woordenschat vergroten
Om zo op het VO beter door de leesstof te kunnen geraken.

Het goede voorbeeld hebben wel al met Maud:
Die aan de Nationale Voorleeswedstrijd heeft meegedaan
Ze schopte het tot de Brabantse finale!!
Het is héél knap dat ze op dat podium mocht staan.
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Esbeek krijgt van de gemeente een opknapbeurt
En dat is nu al goed te zien
Als je de Dorpsstraat in komt rijden
Krijgt deze inkom bijna een tien!!

Tenminste als je het vergelijkt
Met hoe het eerder was:
Toen was het echt behelpen
Nu is het een beter passende jas.

De straat en stoep die zien er prima uit
De stenen liggen vlak
Ook de aangeplante beukenhaag
Die staat daar lekker strak.

Met het mooie terras van Schuttershof
Aan de andere krant van de straat
Ziet het er gemoedelijk en gezellig uit:
Iets waar je even voor stoppen gaat!

Voor de gemiddelde toerist
Die hier komt op de fiets
En die de Brabantse gezelligheid zoekt
Die komt hier niet voor niets.

En ook de eigen dorpsjeugd
Is er al flink op vooruit gegaan
Een aantal van u heeft het met Koningsdag al gezien:
Het speelveldje heeft een metamorfose ondergaan!!

Een echt HERAS hekwerk vervangt het oude kapotte
Toen ik het zag stond ik echt paf:
Het straalt nu al gezellige veiligheid uit
En het is zelfs nog niet helemaal af!!
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Esbeek kruipt uit zijn winterslaap
Want de zomer die komt er aan
Daarbij horen vaste zaken
Die jaarlijks rond deze tijd te gebeuren staan.

Dan denk ik niet alleen aan Moederdag
Die afgelopen zondag is geweest
Want dat is gewoon een landelijk iets
Waarbij na afloop vooral de winkelier feest!

Hoewel daarbij natuurlijk heel veel moeders
Toch weer extra in het zonnetje zijn gezet
En ze zeker ook van hun kinderen hebben genoten
Blijft deze dag voor mij te veel commercieel besmet.

In Esbeek moesten deze activiteiten
Rondom de moeders in vele huizen
Al op de vroege ochtend plaatsvinden
Om daarna snel naar D'n Hondsbosch te verhuizen.

Daar was afgelopen weekend weer traditioneel
Een echt bij Esbeek horende festiviteit
Die ieder jaar opnieuw veel dorpsgenoten trekt
Omdat het door Tuldania wordt voorbereid.

Als grootste Esbeekse vereniging
Trok men weer velen naar het sportveld toe
En werden er ook dag- en jaarprijzen uitgedeeld
Dus niet alle prijswinnaars die waren echt moe.

Een voordeel voor de daar aanwezige vaders
Was dat ze niet hoefden te sjouwen met borden
Of ongemakkelijk in de keuken moesten staan
Want er kon daar op deze Moederdag ook gegeten worden….
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Het lijkt een rode draad te worden:
De Schotelroute wint weer een prijs!
Dit prachtige Esbeekse initiatief
Bracht zowel de jury als het publiek compleet van de wijs.

Het was dan ook heel dik verdiend
Dat Bergen op Zoom even Esbeeks was
Want daar ontvingen we de dubbele prijs:
Alweer de beste van de klas!!

Hoe mooi is het dat de regionale pers
Zich onderhand af begint te vragen
Hoe het Esbeek iedere keer weer lukt
Om prijzen naar “Schutterhof” te dragen.

Ze zijn er inmiddels achter gekomen
Dat wij onze gemeenschap goed kunnen mobiliseren
Om daarna met daadkrachtige mensen
Meer dan voldoende te gaan presteren.

Dat was tenminste wat men erover schreef
Toen men memoreerde wat wij voor elkaar hadden gekregen:
Door natuur, cultuur en de gemeenschap te verbinden
En daardoor de anderen van tafel konden vegen.

Fijn is het ook om te constateren
Dat de gemeente onze inzet waardeert
Door de gewonnen bokaal in ons museum te plaatsen
Deze werd bij aankomst door velen gefêteerd.

En zolang Piet en de zijnen zich in blijven zetten
Voor de vele plannen met Esbeek als decor
Dan hoeven we ons nog geen zorgen te maken
Want met Piet op de bok dan zit dat wel snor!!
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Esbeek is er klaar voor:
De toeristen mogen komen
Er hoeft enkel maar een fiets
Of een paar wandelschoenen te worden meegenomen.

In de bomen hangen gekleurde vogelkastjes,
De lantaarnpalen zijn weer met bloemen behangen.
Schuttershof is ieder dag al vroeg geopend
Wat kun je als toerist nog meer verlangen?

Steeds meer genummerde fietsroutes
Lopen door ons mooie dorp
Of ze nu ergens in de Kempen beginnen
Of dichterbij op Gorp.

Ook wandeltochten die zijn voorgedrukt
Doen steeds vaker Esbeek aan
Waardoor ons eigen dorpscentrum
Meer en meer in de belangstelling komt te staan.

Natuurlijk waren wij al langer bekend
Om de Utrecht en den Bok
En ook de golfbaan die steeds vaker
Sportievelingen naar Esbeek trok.

Ze kunnen hier hun hart ophalen
En hun vakantiegevoelens laten gaan
Ze kunnen zelfs een kaartje naar het thuisfront sturen
Want onze brievenbus die blijft staan.

Alleen als ze contant geld willen halen
Dan kan dat in Esbeek niet meer uit de muur
En dat heeft vooral met veiligheid te maken
De PIN-automaat goed beveiligen dat werd te duur.
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Wij zijn er helemaal klaar voor
De laptops zitten vol
Laat ze maar komen met die vragen
Ons krijgen ze niet op hol.

Dit zijn zo van die spreuken
Die dezer dagen in heel Esbeek te horen zijn
Terwijl men zich voorbereidt
Op weer zo'n prachtig dorpsfestijn.

Als vervolg op het succes van vorig jaar
Gaan de buurten weer met elkaar in gevecht
Het zal er overal hard aan toe gaan
Er worden zelfs voorbereidende vergaderingen belegd!

Er wordt scherp in de gaten gehouden
Welke straten het bord heeft aangedaan
En wie de dorpsgenoten zijn
Die er op al die foto's staan

De zenuwen vooraf zijn dan misschien wat minder:
We gaan de strijd in ieder geval beter voorbereid aan
Het is voor de meesten geen nieuwe belevenis
Omdat we vorig jaar al ervaring hebben opgedaan

We kennen de globale opzet van het spel
En kunnen vooraf al taken verdelen
Om niet, zoals dat bij de première gebeurde,
De Joker bij het verkeerde thema te verspelen.

Ik wens ons zaterdag allemaal een gezellige dag
Waarbij alle buurtschappen flink zullen moeten rennen
En intussen als in een soort van teambuildingstraject
Elkaars kwaliteiten beter zullen leren herkennen.
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Wat hebben we weer genoten
Van de tweede Esbeekse buurtenbattle-strijd
Waarbij we met onze buurt fanatiek hebben gestreden
Hoewel niemand ons door onze laatste plaats benijdt.

Wel kunnen we trots vertellen 
Dat we het meest kunnen stijgen volgende keer
Want wij kunnen 10 plaatsen omhoog
En niemand anders kan er meer!!

Als ik dit zit te schrijven
Is de laatste werkweek al aan de gang
Voor de meesten begint bijna de vakantie
Deze week duurt voor hun gevoelsmatig nog extra lang.

Vaak worden die laatste weken
Voordat de vakantie start
Gekenmerkt door de nodige hectiek
En raken mensen  nog meer verward.

Dit alles staat in geen verhouding
Tot Esbeeks bekendste kleinzoon
Die zijn levensstrijd heeft moeten verliezen
Nadat hij was uitgegroeid tot bekende persoon.

Helaas was er voor hem geen oplossing meer
Om die vervelende ziekte te genezen
Maar wordt hij door gewoon te blijven
Ook internationaal door velen geprezen

Wat blijft is een gigantisch gat
Dat hij in zijn familie achterlaat
Tijn is en blijft hun grote held
Want hij was tot iets héél bijzonders in staat.
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Alweer is er periode van vrije tijd voorbij
De zomervakantie die zit erop
En als je dit jaar in Nederland bent gebleven
Dan was het weer echt niet alleen maar top!!

De “zomertijd” was zo goed begonnen
Met prachtige weken in het voorseizoen
Maar toen de vakanties aangebroken waren
Kregen we met wisselvalligheid te doen.

Natuurlijk waren er goede dagen
Waarop er vooral te genieten viel
Maar paraplu en/of windscherm waren steeds nodig
Standvastigheid was de achilleshiel.

Vanaf nu gaan we weer verder kijken
Voor scholieren is dit de week van de nieuwe start
Van basisschool tot hogere opleidingen
Voor de meesten is deze week heel apart.

Daarvoor hoef je niet van school te veranderen
Een nieuwe klas of leerjaar is ook al speciaal
Op elk niveau worden plaatsen veroverd
En dat gaat soms wel heel radicaal.

Als de basisschoolkinderen zich daarna willen ontspannen
Dat kan dat tegenwoordig op het gerenoveerde speelveld
Waar schitterende nieuwe speeltjes zijn gekomen
De gemeente is voor hen nu even een held.

De tokkelbaan wordt al flink uitgeprobeerd
Zowel de jongere als de oudere jeugd vinden die top
En hopelijk is hij in ieder geval puberproof
Want die groep zoekt nogal eens de maximale mogelijkheden op.
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Esbeek heeft het ….
Alweer tien jaar ……
Een jubilerende coöperatie
We hebben het prima voor elkaar!!

Het lijkt nog niet zo lang geleden
Dat dit dorpsbrede fenomeen werd opgericht
En heel veel positieve activiteiten verder
Bepaalt het vaak ons Esbeekse gezicht!!

Wat er in het laatste decennium ook gebeurde:
Coöperatie Esbeek deed bijna altijd mee
Vaak met hele goede adviezen
Vanuit een goed uitgedacht en uitgewerkt idee.

We moeten dat dan ook samen gaan vieren
En wederom loopt men hierin voorop
Er staan alweer drie initiatieven gepland
Dit omschrijft hun activiteit ten top!!

Belangrijk is het de vinger aan de pols te houden
En niet op de automatische piloot verder te gaan
Daarom is er in oktober een avond
Over hoe het met Esbeek verder moet gaan.

Gekozen is voor een mooie accommodatie
Die past in hun ontwikkelingsdrang
Het oude kerkgebouw wordt daarvoor feestelijk ingericht
Een goede sfeer is namelijk van wezenlijk belang!!

Hopelijk puilt dit gebouw dan uit
Zoals jaren geleden rond deze tijd
Toen we een hele week lang Sinterknillus vierden
Dat mag nu niet meer volgens bisschoppelijk (wan?)beleid.

               De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Omdat de op handen zijnde activiteiten
Rondom de jubilerende coöperatie
Langzamerhand duidelijk beginnen te worden
Krijgt Esbeek steeds meer zin in die traktatie

Op de facebookpagina van Website Esbeek
Wordt het programma al verteld
Van de eerstkomende vrijdag de dertiende 
Die als aftrap van de festiviteiten geldt

Het lijkt gewaagd om deze avond
Te plannen op een zogenaamde ongeluksdag
Als aftrap van een heel bijzonder dorpsfeest
Dat er op voorhand al wezen mag.

Met beelden van verleden en toekomst
Wordt Esbeek dan weer eens op de kaart gezet
Met inbreng van de hoogste bazen van bank en gemeente
Heeft het ook nog een serieus cachet.

Door af te sluiten met een feestje
Gaan we verder volgens de bekende lijn
Die zegt dat we vooral moeten doen
Waar we als Esbeek goed in zijn!!

En als we dan ook nog willen weten
Welke dorpsgenoot ergens de beste in is
Dan organiseren we een kampioenschap
En daaraan is natuurlijk helemaal niets mis.

Ook al was ik afgelopen weekend
Héél benieuwd wie ik zou zien op het tennispaviljoen
Omdat er aan dat toernooi volgens de officiële aankondiging
Alleen maar ECHTE MANNEN mee mochten doen….
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Zoals vorige keer al aangegeven
Gaat Esbeek weer eens gezamenlijk naar de kerk
Al is het dan op vrijdag de dertiende
In het plannen is Esbeek altijd al sterk.

Het wordt zeker een interessante avond
Met de toekomst als inzet van het geheel
Maar er wordt ook teruggekeken:
Van het verleden leer je veel!

Het bijzondere van dit weekend
Is dat de kerk daarin een hoofdrol speelt
Want ook bij een andere gebeurtenis
Is dit gebouw heel erg in beeld.

Pater Piet die gaat vertrekken
Na bijna een kwarteeuw in Esbeek te hebben gewoond
En daarbij heeft hij zich al die jaren
Behalve priester ook dorpsgenoot getoond.

Oud en jong hebben genoten
Van zijn verhalen over de Papua's
Het typeerde hem in zijn doorzettingsvermogen
Als een onverzettelijke vechtjas.

Die alle registers opentrok
Om onze kerk voor de geloofsgemeenschap te behouden
En ondanks de ongelijke strijd
Heeft hij dat héél lang volgehouden.

Hij gaat ons nu toch echt verlaten
Terug naar het klooster, we gunnen het Piet
Hij heeft Esbeek meer dan eens kleur gegeven
Vergeten zullen we hem zeker niet.
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Oude tijden herleven
Wordt tegenwoordig nogal eens gezegd
Maar bij ons in Esbeek
Gebeurde dat laatst echt.

De kerk zat overvol
Er kon bijna geen kip meer bij
Alleen niet keurig in de kerkbanken
Maar aan gedekte tafels op een rij.

Na te zijn uitgegeten
Begon het serieuzere werk
Met sprekers vanaf de kansel
Maar anders dan vroeger in de kerk.

De verhalen werden in ieder geval
Op een leuke manier gebracht
Hoewel het ludiek overkwam
Was de boodschap echt wel doordacht!

De mensen die er waren
Hadden een goed gevoel:
Samen de toekomst dragen
Dat is echt een heel goed doel.

Het traditionele Esbeekse feestje
Als afsluiting van het geheel
Dat was bij voorbaat al geslaagd
En dan zeg ik niet te veel.

Het volgende gezamenlijke etentje
Dat is niet in de kerk
Dat wordt bikken bij de mensen thuis
Daarvoor moeten velen aan het werk.
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De wintertijd is ingegaan
De avonden worden lang
Dat de klok dit jaar nog werd verzet
Is niet echt van belang.

Toch wordt er serieus over gedacht
Om heel veel dieren en mensen niet meer te straffen
Door dat vervelende tijdsverschil
Vanuit de Europese Gemeenschap af te schaffen.

Zodat we niet meer in voor- en najaar
Een soort jetlag moeten beleven
Maar dezelfde tijden aanhouden
En dat wisseluurtje gewoon weggeven.

Natuurlijk wordt er hierbij geen rekening gehouden
Met onze Esbeekse MTB
Die ieder jaar bij het verzetten van de klok
De lichtjestocht door ons mooie dorp deed.

Verder zal het wennen worden
Dat het 's zomers korter licht zal zijn
Maar voor heel veel jonge gezinnen
Is het “niet meer verzetten” heel erg fijn:

Want hoe je het ook wendt of keert
Het blijft vaak weken duren
Voordat je biologische klok is gewend geraakt
Aan die omgezette uren.

Maar misschien schrijf ik dit alles wel voor niks
En gaat die wijziging helemaal niet door
We blijven dan switchen naar de zomertijd
Want de één die is tegen en de ander juist voor…

               De Muts



Gemuts (van onder de muts)

Esbeek heeft het weer gemaakt
Dit keer met de KPJ voorop
Die het weer eens iets bijzonders hadden:
Esbeekse creativiteit ten top!!

Ter ere van het tienjarige bestaan
Hadden ze iets heel speciaals bedacht:
Er werd een heus “Esbacher Tor” gebouwd
Zoals niemand dat ooit had verwacht.

Al in de week voorafgaande aan dit jubileum
Zagen we lieden in klimkledij
Een geweldige stellage opbouwen
Bij Piet Verhoeven in de wei.

Voor de, toch al gigantische, tent
Verrees een heus groot evenbeeld
Van de unieke Brandenburger Tor
Het leek bijna zijn spiegelbeeld.

En dat alles als toegangspoort
Van het gezellige “Esbacher Novemberfest”
Zeker als het op feesten aankomt
Dan is Esbeek op zijn best.

In minder dan een mum van tijd
Waren de kaartjes uitverkocht
Want tot in de verre omtrek
Zijn mensen aan dit evenement verknocht.

En als “buitenstaanders” dan aan mij vroegen:
Vind je het niet erg om een weekend lang “Duitser” te zijn?
Dan kon ik dat weekend zeggen: Wij mogen naar het WK!!
En dat gevoel is op zich best wel fijn…..

               De Muts



Gemuts (van onder de muts)

“Esbeek in culinaire sferen”
Zou de titel van deze week kunnen zijn
Want er wordt tegenwoordig wat afgekookt!
Hopelijk vinden de gezinsleden dat fijn!!

Het is ook niet zo'n misselijke opdracht:
Koken voor mensen die je (nog) niet kent
En ze na afloop het gevoel kunnen geven
Dat jij ze toch wel echt “kostelijk” hebt verwend!

Dat is hoe er volgens mij
De laatste tijd in menig keuken wordt gedacht
Terwijl er allerlei speciale gerechtjes
Op de gezinsdis wordt gebracht.

Want het moet en feestje worden
Als we er volgende week zaterdag voor gaan
En dat kan helemaal indien er iets heel lekkers
Op al die eettafels zal komen staan.

Daarom ook moet menig kind er aan geloven:
Een paar keer gebruikt worden als smakelijk proefkonijn
En dat terwijl er best wel bekend is
Waar ze nou net géén fan van zijn!

Maar uiteindelijk zal alles helemaal goed komen
Er wordt het volgende week weer een echt Esbeeks feest
Waarbij de gemeenschap er weer wat beter uitkomt
Hoewel de saamhorigheid nooit echt slecht is geweest.

Natuurlijk moeten er ook dorpsgenoten zijn
Die moeten proeven van wat die anderen hebben uitgespookt
En die daarom dus lekker gaan ”Bikken bij de Buren”.
Deze vallen onder de categorie: Uitgekookt!!

               De Muts

 



Gemuts (van onder de muts)

Afgelopen weekend hebben veel dorpsgenoten
Zich prima sociaal-culinair vermaakt
Want zijn ze “tussen de soep en de aardappelen”
In gesprek met andere Esbekenaren geraakt.

Een mooi initiatief om op deze manier,
Door het nuttige met het aangename te combineren,
Onder het genot van een hap en een drank
Meer over een aantal anderen te leren.

Om het dan “op zijn Esbiks” af te sluiten
Is natuurlijk niet meer dan normaal
Want wat er bij ons ook wordt georganiseerd:
Het is altijd goed voor de dorpsmoraal.

Terwijl de afwas net is gedaan
Staat alweer het volgende op de rol
En daarvoor loopt, ook heel bijzonder,
Hopelijk de kerk weer zes keer vol.

Toneelclub “In de Kèkert” pakt flink uit
Nu het dit jaar nog extra groots kan
Door een grote productie in het kerkgebouw.
Ze zijn echt iets unieks van plan!!

Er is, net zoals in de Valkenburgse toneelhangar,
Een ronddraaiend decor gebouwd
Waardoor de mise-en-scène
Van alle kanten kan worden aanschouwd.

Het moet de apotheose worden
Van de gebruiksmogelijkheden van onze kerk
Want, waarschijnlijk, vanaf begin volgend jaar
Zijn er voornamelijk bouwvakkers aan het werk.

Prettige feestdagen en een gezond 2018….
               De Muts


	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1
	Pagina 1

