
Gemuts (van onder de muts)

Met heel veel andere dorpsgenoten 
Hebben we 2017 op een mooie manier afgesloten:
Wat hebben we in onze eigen theaterkerk
Van het spel van “In de kèkert” genoten!

Het was een duivels mooi stuk
Dat op een goddelijke manier werd gebracht
In een schitterend opgebouwd decor
Waar wel heel goed over na was gedacht.

Ook de mooie kostuums uit die tijd
Waren met zorg gekozen
En de kwinkslagen naar het heden
Deden zelfs de Charles Dickens blozen.

Nu we over het jaar zijn heengestapt
En Zuutjes Aon 2018 heeft ingeblazen
Kunnen we als Esbeek weer volop verder
De Esbeekse creatieve kaars is nog lang niet uitgeblazen!

De eerste maand geeft in ieder geval al hoop
Op een goed jaar voor onze gemeenschap
Want volgende week al is het eerste succes
Al binnen drie weken na de aftrap.

De Stichting Vrienden van Andreas Schotel wordt door de gemeente
Op een bijzondere manier in de vorm van de Cultuurprijs geëerd 
Door de toekenning van deze Jan Naaijkensring
Tonen zij hun bewondering voor wat is gepresteerd.

Het zal vast een feestelijk gebeuren worden
Volgende week zondag in Hilvarenbeek
Met heel veel trotste Esbeekse mensen
Die volop genieten van die bewondering uit Beek!! 
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Heel bijzonder was het om te zien
Dat enkele weken na de sleuteloverdracht
De leien van de torenspits waaiden
Die daar nog geen tien geleden nieuw waren 
aangebracht.

Maar het ging ook echt tekeer in Esbeek
Bij de eerste hevige storm van het jaar
Bomen en daken moesten het ontgelden
En het bleef zeker niet bij een paar!!

Een compliment voor de gemeente
Die de reparatie heel snel heeft opgepakt
Al twee dagen na de ontstane ravage
Werd de torenspit vakkundig dichtgeplakt.

Een ander warm gemeentelijk gevoel bekroop me
Bij de uitreiking van de Cultuurprijs van Hilvarenbeek
De zeer lovende woorden van onze burgemeester
Smaakten als een overheerlijke cake.

Waarbij de uitreiking van deze Jan Naaijkensring
Voor een deel door een Esbeeks sausje was overgoten
De Schotelvrienden hebben daar zeker
Van Zuutjes Aon en het mooie Schotelfimpje genoten.

Met als extra verrassing voor iedereen
De sketches die de toneelclub bij “Park en Schotel” had bedacht
“In de Kèkert” heeft in het mooie Elckerlyc opnieuw
Enkele etsen van deze kunstenaar tot leven gebracht.

Het leven in ons dorp zal de komende weken
In de ban van het altijd weer gezellige carnavalsfeest geraken
En dat begint komende weekend echt
Als de Raad de nieuwe Prins bekend zal maken.
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Vorige week had Esbeek
Op veel plaatsen de nodige wateroverlast
Op de onverharde wegen
Was rijden bijna ongepast.

Natuurlijk gaf het ook mooie plaatjes
Zoals langs de oevers van onze beken
En konden we met eigen ogen zien
Hoe doorwaadbare plaatsen op wilde rivieren leken!

Neem daarbij nog de overblijfselen van de storm
Met heel veel omgewaaide bomen
Dit alles gaf de indruk dat je niet in “De Utrecht”
Maar in een heus oerwoud was terechtgekomen.

De koudegolf van de afgelopen dagen
Heeft dat beeld compleet op zijn kop gezet
In plaats van met laarzen naar het bos
Gingen we met een extra deken naar bed.

Maar gelukkig doen we dat de komende dagen
Met een feestelijk en carnavalesk gevoel
Want Prins Twan regeert ons Haaikneuterrijk
Met vooral gezelligheid als doel.

Na het Prinsenbal en de Kletsavond
Zitten we weer in de modus van carnaval
En gaan velen komend weekend echt los
Met in Schuttershof weer alle dagen bal.

Opnieuw zullen we ons op zaterdag zeker vergapen aan
De bouwsels en acts door creatieve Haaikneuters bedacht
Om daarna op zondag bij de Pezerikken traditioneel
De prijzen op te gaan halen die worden verwacht.
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Alweer was het een geweldig feest
Dat in het Haaikneuterrijk werd gevierd
En dat opnieuw op de zondag
Door heel veel Pezerikkenprijzen werd versierd.

Onder een heerlijk winterzonnetje
Trapten we op de zaterdag met onze optocht af
Met prachtig gemaakte carnavalswagens
Die elke toeschouwer een goed geval gaf.

Over onderwerpen die op zijn Esbeeks
Bijna allemaal werden gerelateerd aan iets eigen dorps
En gebracht in een act die niets te wensen overliet
Door een heel groot Esbeeks carnavalskeurkorps.

Dat geeft zeker verwachtingen voor het volgend jaar
Als we het vijfde carnavalsjubileum gaan beleven
Om dit alles dan nog te kunnen overtreffen
Zullen we zeker nog iets extra's moeten geven.

Nu we weer met beide benen op grond staan
En het jaar gewoon verder gaat
Is het toch verwachtingsvol vooruitkijken
Naar wat er nog allemaal te gebeuren staat.

Komende vrijdag een vast onderdeel van het jaar
Voor de vele Schotelvrienden
Die de afgelopen tijd samen
Al verschillende prijzen verdienden.

Nu is er “gewoon” hun culturele avond
Waarbij men traditioneel ook etsen gaat ruilen
En daarom zal “Schuttershof” op deze avond
Door de grote belangstelling wederom uitpuilen.
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De maand maart is aangebroken
Het voorjaar dient zich aan
Maar als je vorige week naar buiten keek
Dan leek daarvoor nog een lange weg te gaan!

Er werd volop op De Flaes geschaatst
Hoewel het eigenlijk niet mocht
Daarom ook kwamen sommigen
Natter dan verwacht terug van de vroege tocht.

Om droog te kunnen schaatsen
Hoefde je de kern van Esbeek niet eens uit
Want dankzij een wederom geweldig initiatief
Stond men weer op het parkeerterrein met een spuit.

Zodat er voor het eerst in de geschiedenis
Een Esbeeks kampioenschap werd georganiseerd
In het steeds populairder wordende curling
En er werd die avond heel fanatiek gepresteerd!

Op zijn Esbeeks was het kaaigezellig
Die dagen en  avonden afgelopen week op het ijs
Met natuurlijk de noodzakelijke koek-en-zopie
Voor iedereen: van piep tot grijs.

Onze ijsbaan had nog meer gevolgen:
De papierbak keerde terug op het dorpsplein
Of dit slechts voor één keertje was
Dat zien we als de Paaseieren op zijn.

Want dat is zeker de komende tijd
De temperaturen gaan er op vooruit
Over drie weken is het Pasen
En dan kunnen de winterkleren definitief uit!!

               De Muts



Gemuts (van onder de muts)

En weer als ik mijn muts moet maken
Laat Koning Winter zich nog maar eens zien
Terwijl de kalender de maand maart al aangeeft
En de dagduiding al staat op achttien!

Natuurlijk zal het voorjaar worden
En hopelijk begint dat al volgende week
Als we weer worden overspoeld door mountainbikers
Die dan in groten getale komen naar Esbeek.

Want er valt bij ons weer wat te vieren:
De Lichtjestocht bestaat 15 jaar!
Als je dan ziet hoe snel deze weer was uitverkocht
Dan zijn de bikers daar nog lang niet mee klaar!

Ruim vijftienhonderd zullen er hier komend weekend rijden
En velen al voor de vijftiende keer!
Dat moet ons toch allemaal heel trots gaan maken?
Want Esbeek flikt het hem toch maar weer!!

Het zal best weer een gezellig feestje worden
Bij Geert Jan in zijn mooi aangeklede hal
Want dat lukt echt al heel veel jaren:
Met deze jubileumeditie is dat zeker het geval!

Iedereen in Esbeek die kent het inmiddels:
Overal in het dorp worden feestjes gebouwd
Rond weer vernieuwende parcourselementen
Die door de vele bezoekers zullen worden aanschouwd.

Er zullen ook inwoners zijn waarvoor dit heel nieuw is:
Zij horen nog maar sinds kort bij een Esbeekse buurt
Maar ze zijn vorige week bij de nieuwe bewoners-bijeenkomst
Ook met informatie hierover naar hun kersverse (t)huis gestuurd.
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De Paasdagen zijn achter de rug
De meeste eieren hopelijk inmiddels opgegeten
De lente is nu echt in aantocht
Laat de natuur ons momenteel weten.

Er wordt hard in veel tuinen gewerkt
Zowel rond huis als tussen de sla en de rest
Terwijl ook de gazons onder handen worden genomen
Met eerst de verticuteermachine en dan de mest.

Terrassen worden onder handen genomen
Met azijn of andere zaken tegen het groen
Zodat de tafel en stoelen naar buiten kunnen
Om nadien ook het schuurtje uit te kunnen doen.

De Esbeekse dames moeten de komende weken
Hun tijd verdelen tussen verschillende zaken
Want zij kunnen, van jong tot oud,
Bij allerlei zaken betrokken raken.

Ze moeten of rondgaan voor de zomerbloemenactie
Of samen met Ad over de pilotenlijn
Of met Ruud achter een voetbal aan rennen
Als ze tenminste met voldoende liefhebbers zijn.

Dan wordt het tenslotte onderhand ook tijd
Dat er iemand met een aantal gemeentepetten 
Als men toch naar de vorderingen van de bouw komt kijken
Onze kerkklok een keer op zomertijd gaat zetten.

Want het blijft na meer dan een week heel irritant
Dat een Schotelrouteloper die zijn schoenen vastknoopt
En tussendoor even op de kerkklok kijkt
Het idee krijgt dat ons dorp achterloopt!!
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Wat een genot is het, ook voor dorpsgenoten,
Om vanuit de Lage Mierdseweg Esbeek in te komen
En dan te worden verrast
Door een bloemenveld om van te dromen.

De gele narcissen in dat mooie grote perk
Die lachen alle mensen toe 
Als een Keukenhof in het klein
Van bloemen wordt toch niemand moe?

Een compliment voor de gemeente
Voor dit mooie en verrassende initiatief
Het geeft niet alleen een echt voorjaargevoel
Maar is ook uitzonderlijk decoratief.

Samen met het opgeknapte veldje
Geeft dat ons dorp weer extra sfeer
Zodat het ook voor toeristen aantrekkelijker wordt
Daardoor komen ze misschien nog wel een keer!

Ze zullen dan zien dat Esbeek leeft
Overal zijn mensen vernieuwend aan het werk
Met als duidelijkste voorbeeld
De verbouwing van onze kerk.

De dakramen zijn inmiddels geplaatst
En ook aan de drukte rondom is te zien
Dat er heel hard aan onze toekomst wordt gewerkt
En dat de bestemming nu echt wordt herzien.

Ook een andere attractie is in de maak:
De bouw daarvan gaat nu heel vlug
Daarover zou je, met enige fantasie, kunnen zeggen:
De Melkfabriek komt in Esbeek terug!!
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Koningsdag is al een week achter de rug
In Esbeek geconcentreerd in het gebied centrum noordwest
Het plein was in de juiste sfeer aangekleed
En organisatie en het oranjezonnetje deden de rest.

Daarna volgen de vrije dagen
Zichzelf in rap tempo op
Zeker de komende weken
Is het wat dat betreft best wel top.

Na Bevrijdingsdag in dit weekend
Is het komende week al Hemelvaart 
En voor de vrijdag daarna
Hebben velen een snipperdag bewaard.

Om dan een dikke week later
Weer voor een lang weekend te staan
Want dan is het inmiddels Pinksteren
Een echt weekend om op stap te gaan!

Daarna wordt het weer tijd
Om verder in de toekomst te gaan denken
Waarbij het steeds dichterbij komt
Om aandacht aan het nieuwe dorpshart te gaan schenken.

De plannen zijn inmiddels terug te vinden
Op de gemeentesite als een soort digitaal aanplakbord
Waar je op de plattegrond kunt zien
Hoe de nieuwe situatie in principe wordt.

En net als bij heel veel nieuwe plannen
Is er, ondanks de inspraak van verschillende dorpsgenoten,
Toch weer wat tegengeluid te horen
En worden de plannen door sommigen afgeschoten.
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De Dorpsstraat ziet er weer vrolijk uit
Met de Oude Trambaan daaraan vast
De bloembakken zijn weer prachtig gevuld
Als een kraaiennest in een ouderwetse scheepsmast.

D'n inkom is weer prima voor elkaar
Esbeek gaat zich ook deze zomer op zijn best vertonen
Dat doet alle inkomende toeristen goed
Maar ook ons, die er al jarenlang wonen.

Maar ook voor als je van elders Esbeek nadert
Liggen er heel wat plannen in het verschiet
“Huizen voor stallen” is daarbij het parool
Zodat de Groenstraat straks ook een andere aanblik biedt.

Daarom zal de vakantieganger die vanuit Poppel,
Al dan niet fietsend over de Oude Trambaan,
Die ons mooie dorp over een tijdje binnenkomt
De veranderde omgeving zeker niet ontgaan.

De kreet die hierboven wordt gebruikt
Die klinkt modern en van deze tijd
Toch zit daar enige melancholie achter
Want de reden daarvan is geen heuglijk feit:

De boeren die hebben het echt niet gemakkelijk
Ze worden steeds opnieuw door de overheid belast
Als een soort nieuwerwetse melkkoe
Wordt er steeds harder over hun ziel gekrast.

Dat er nieuwe huizen komen in ons dorp
Dankzij het sluiten van al die stallen
Is dus niet alleen het gevolg van de groeiende welvaart
Maar omdat er helaas steeds meer boeren omvallen….
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De komende weken is er in Esbeek
Natuurlijk weer wat om samen te beleven
En daarbij bedoel ik niet de kermisborrel
Die in vroeger tijden aan de familie werd gegeven.

Want dat was toen gebruikelijk:
In het weekend dat het kermis was
Kwam de familie terug naar het geboortedorp
En daar kwam dan altijd wel een drankje aan te pas.

Wat veel meer leeft in het Esbeek van nu
Dat is de komende BuurtenBattle-kwis
Waarbij de buurtschappen weer strijden gaan
Er ontstaat haast een ware business

Hoe krijgen we de slimsten uit de buurt
Volgende week weer bij elkaar?
En welke van de andere buurten
Zijn voor ons een groot gevaar?

Valt er nog wat versterking te krijgen
Van uitgevlogen buurtgenoten?
Of kunnen we het af met wat we hebben
Als we samen extra hard aanpoten?

We zullen het zien als op kermiszaterdag
's Avonds laat in ons eigen Schuttershof
De winnaar weer wordt bekendgemaakt
Die krijgt dan van de rest veel lof.

Is er dan niets meer wat terugwijst
Op de tradities van de vervlogen kermistijden?
Natuurlijk wel, want op kermisdinsdag in Schuttershof
Blijven de schutters traditioneel om de Koningstitel strijden!
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Mijn onderwerp van deze keer
Dat valt niet zo heel moeilijk te raden
We kregen vorige week HOOG bezoek
Door onze grensverleggende daden.

Ik was 's middags nog bij Schuttershof
Waar men bezig was met het voorbereiden
Van weer een bezoek van belangrijke gasten
Om die door onze innovaties rond te leiden.

Wim van de Donk zou in Esbeek komen
Met een groep voorname lieden
Om de dorpsbreed gedragen activiteiten te bewonderen
En ze zo meer duidelijkheid te bieden.

Tot……op het einde van die middag
De social media ontploften
Toen in het hele dorp doordrong
Dat we wederom als gemeenschap boften:

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander had ons uitverkoren
Om als eerste in een lange reeks van landelijke studiereizen
Onze Esbeekse coöperatieve successen te komen bezoeken
En ons daarmee een enorme dienst te bewijzen.

De foto's die vorige week donderdag zijn gemaakt
Laten het land heel veel trotse dorpsgenoten zien
Met de burgemeester als stralende gastheer
Die had de impact van dit alles perfect doorzien.

Het enige minpunt van deze middag 
(Ik heb nog steeds moeite daar overheen te geraken)
Is dat ik van dit alles te laat op de hoogte was,
En dus geen Koninklijke Foto voor mijn geboortehuis kon maken….
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Deze laatste muts voor de vakantie
Biedt de mogelijkheid om nog even te vertellen
Wat er de komende maanden moet gebeuren
Om onze nieuwe school op tijd open te kunnen stellen.

Voor een grote groep Esbekenaren
Is dit sinds vorige week al een bekend verhaal
Zij waren bij de bezichtiging van de verbouwing
En waren er stil van, allemaal.

De gigantische houten palen,
De bijzondere, speciaal gemaakte, verdiepingsvloer,
Het licht dat overal naar binnen komt,
Kortom: het was een indrukwekkende toer.

Op de op de kansel vertoonde lichtbeelden
Was het verwachte eindresultaat al te zien:
Een moderne en van alle gemakken voorziene accommodatie:
Die krijgt op voorhand al de eerste tien!!

Dat er nog heel veel werk te doen is
Dat werd ook duidelijk aangegeven
Maar zonder al te veel tegenslag
Moet men kunnen voldoen aan het strak geplande streven.

Om aan te geven dat er in Esbeek heel veel kan
Werd die avond in Schuttershof afgesloten
Waar weer iets nieuws werd gepresenteerd:
De Flaeskamer werd getoond aan al die dorpsgenoten.

En dat alles vooral dankzij de Esbeekse coöperatie
Die al die initiatieven mede ontwikkelt en steunt
En op diezelfde avond tijdens de jaarvergadering liet horen
Dat er echt niet gemakzuchtig achterover wordt geleund.

Prettige vakantie.
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Na een extra lang zomerreces
Is dit dorpsblad weer tweewekelijks actief
Daarom start de Muts met een zomerse terugblik
Al wordt het niet echt een dagboekbrief.

Het mooie weer dat hoort hierin
Want wat hebben we samen kunnen genieten
Van een wekenlange tropische zomer
Zonder enige vorm van temperatuurslimieten.

De regeninstallaties die draaiden overuren
Ze waren soms op het fietspad niet te vermijden
Maar bij die extreem warme hitte
Was het ook fijn er bewust onderdoor te rijden. 

Wij hebben er heerlijk van genoten
Al fietsend door een groot deel van het land
Meestal over schitterende auto-luwe fietspaden
Dan weer verrast door fietsonvriendelijk klapzand.

In zo'n mooie zomer als we nu hebben gehad
Hoef je niet urenlang in de auto af te zien
Dan is het in Nederland heel goed toeven
Want ook in ons land is nog genoeg moois te zien!

In Hengelo (Overijssel) hebben we zo ontdekt
Is er al een straat naar ons dorp is vernoemd
We kwamen het straatnaambord bij toeval tegen
En voelden ons ineens wel heel beroemd!

Al ging het vorige week donderdag even mis:
Het leven in Esbeek stond plotsklaps stil
Toen 's morgens de stroom het ineens begaf
Bleek elektriciteit in deze tijd een onmisbare spil.
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Het is alweer september
En het heerlijke weer dat houdt alsmaar aan
Met heel af en toe dat hoognodige buitje:
De zomer is nog niet gedaan!

Al heeft ondertussen bijna iedereen
Zijn dagelijkse routine weer opgepakt
Met het ritme van werk, school of andere zaken
Lijkt de vakantiesfeer weer weggezakt.

In Esbeek hoort bij het ritme van alledag
Dat we steeds actief vooruit blijven kijken
Om zo telkens weer met goede ideeën
Een betere leefomgeving te kunnen bereiken.

Met de presentatie van “Power the Future”
Zetten we daarin weer een vooruitstrevende stap
Ons eigen café samen uitbreiden tot energiecentrale
Beleefde afgelopen woensdag de officiële aftrap.

Om maar meteen door te gaan naar een volgende activiteit,
Het festival dat voor komend weekend staat gepland:
De opening van “De Melkfabriek” langs de Schotelwandelroute
Wordt weer een heel bijzonder evenement.

Het indrukwekkende kunstwerk
Met een bijzonder educatief karakter
Is vanuit de verre omgeving te zien
Als monument dat hoog uitsteekt boven de akker.

En voor de oudere Esbekenaren
Is ook de gekozen datum iets om terug van te dromen 
16 september, het jaarfeest van Sinterknillus,
Dat vroeger ook héél veel mensen naar Esbeek liet komen.
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Alweer hebben we als Esbeek
Iets bijzonders achter de rug
Sinds vorige week zondag
Is de melkfabriek in ons dorp terug.

In de prachtige ambiance
Van het speciaal gecreëerde festivalterrein
Werd er weer iets blijvends onthuld
Waardoor ik nog trotser kan zeggen Esbekenaar te zijn.

De melkkoe die altijd al bij Esbeek hoorde
En het al die jaren heel goed deed
Die is nu helaas in zware tijden beland
En bezorgt menig boer heel veel leed.

Toch staat dit gigantische exemplaar
Daar trots langs de Andreas Schotel wandelroute te staan
Ze nodigt bezoekers uit om over de trap door haar kop
Deze melkfabriek echt binnen te gaan.

Je wordt er meteen al door de Koning op gewezen
Dat dit een voorbeeld is van “De Kunst van het samen doen”
Zijn bordje kreeg een prominente plaats
Als deel van de ingang van dit kunstwerk in het groen.

Erop geschroefd werd het door onze hoogste gemeenteburger
Die zich voor deze gebeurtenis ook in het groen had gestoken
Hij kwam namelijk als gastmuzikant van “Zuutjes Aon”
Ineens vanuit dit orkest het podium opgedoken.

Omlijst door optredens van bands van allerlei pluimage
Kreeg dit gemoedelijke festival die bijzondere sfeer
Die we in Esbeek als geen ander kunnen creëren
Hier te mogen wonen is en blijft een eer…
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Power the Future is een begrip
Dat in Esbeek inmiddels is neergedaald
Op de gevel van Schuttershof is te zien
Hoeveel er daarvoor tot nu toe al is opgehaald

De Coöperatie wil door deze actie
Extra financiële middelen genereren
Om zo het klimaat binnen onze eigen gasterij
Een flink stuk op te kunnen waarderen.

Door het vervangen van het dak
En het veel beter te isoleren
Is de basis hiervoor al bijna gelegd:
De koude trek in de zaal kan men voortaan weren.

Ook in de omgeving van ons dorpscafé
Wordt hard aan de toekomst gewerkt:
De aanpassing van de Dorpsstraat
Wordt door iedere Esbekenaar gemerkt.

We moeten tegenwoordig via de afslag Esbeek-Zuid
Als we naar het centrum van ons dorp willen rijden
Dat dorpshart wordt overspoeld door heel veel arbeiders
Die echt niet allemaal zijn te benijden.

Want sommigen hebben toch wel wat bekijks
Op hun dagelijkse weg over al die trappen
Om daarna op een zeer hoog niveau
Onze torenspit eindelijk op te gaan lappen.

Gelukkig hoeven de Esbeekse vrijwilligers
Die helpen op het dak van onze “bijna energiecentrale”
Niet van die gevaarlijke dingen te doen
Maar ze zijn wel hard nodig om rendement te kunnen behalen.
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De toren van Esbeek was vanaf januari te herkennen
Aan die overduidelijke witte hoes
Die de afgewaaide leien verving
Als een strakke, steeds smaller wordende, bloes.

Die is nu niet meer te zien
Door de stevig gebouwde steiger
Die opstijgt vanaf de stenen rand
Met daarboven het haantje als een gouden reiger.

Langzaam wordt de nieuwe bedekking zichtbaar
Tussen dat ijzer, de netten en het hout
En zien we dat onze mooie torenspits
Hopelijk heel degelijk wordt herbouwd.

Het is trouwens heel gevaarlijk
Om daar omhoog starend langs te gaan
Want voor je het weet blijf je in het losse zand steken:
De Dorpsstraat is hier en daar nog van zijn stenen ontdaan.

En dat allemaal onderweg 
Naar een heel nieuw dorpsgezicht
Dat Esbeek nog meer op de kaart zal zetten:
Zelfs NPO-Radio 1 was vorige week dagelijks op ons gericht.

Iedere dag rond een uur of half elf bij Spraakmakers
Hoorden we Esbeekse stemmen door de ether klinken
Die vertelden over de voor ons bekende ontwikkelingen
Waardoor we met onze burgerinitiatieven landelijk uitblinken.

In een vijfdelige radiodocumentaire
Legde men de ontwikkeling van de laatste jaren bloot
Met, volgens Piet, Esbeek als beoogd centrum van de wereld
Ook al is die wereld, volgens hem, voor ons niet zo groot….
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Wanneer u dit laatste deel van de muts-trilogie leest
Waarin ik het heb over de Esbeekse toren
Ga ik er van uit dat hij weer helemaal te zien is
En er echt uitziet als compleet herboren.

Als hoogste punt van ons mooie dorp
Doet hij ook mee in ons rode-draadthema:
De toekomst zeker stellen is daarbij het credo
En ook onze torenspits ligt daarbij op schema.

Indien hij onder zich zou kunnen kijken
Zou hij zien dat de verbouwing goed verloopt
En dat we dus binnenkort kunnen zeggen
Dat de kerk tot een samenwijsaccomodatie is herdoopt.

Wat verder weg kijkend is er dan te zien
Dat het dak van Schuttershof bijna is gerenoveerd
Zodat de gemeente daarop aan de gang kan
Zodra de zonnepanelen zijn gearriveerd.

De aanleg daarvan gebeurt natuurlijk door specialisten
Die verstand hebben van schaduw en zon
En die precies weten hoe zij ze moeten installeren
Om maximaal gebruik te kunnen maken van deze krachtbron.

Maximaal profiteren is in Esbeek een begrip
Dat regelmatig gebruikt kan worden
Want van bijna alles wat wordt aangepakt
Kan men zeggen dat het een succes is geworden.

Een laatste voorbeeld daarvan is de certificatenactie
Waardoor “ons” vermogen zal worden opgekrikt:
Zoals het er nu op de participatiemeter uitziet
Wordt deze week de ton zeker aangetikt!!
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Gemuts (van onder de muts)

Het is alweer een tijdje herfst
Onze omgeving laat ons daarvan genieten
De natuur kleurt prachtig in haar najaarstooi
En we hoeven de regenmeter amper leeg te gieten.

Ondanks de steeds weer nieuwe recordtemperaturen
Staat de winter toch echt wel voor de deur
Deze week al maakten we er kennis mee: 
Witte ochtenddaken tussen bomen in herfstkleur.

Toch viel er in Esbeek ook nog wat te vieren
Voor de oudste vereniging van onze mooie plaats
Oefening en Uitspanning bestond 140 jaar
En presteerde al die jaren vaak bovenmaats.

Ze vierden dat lustrum uitgebreid in Den Doel
Die jaren geleden door hen zelf is gebouwd
Waarbij behalve een keur van héél veel bogen
Ook hun successen konden worden aanschouwd.

In deze gezellige accommodatie
Was het dan ook drie dagen genieten
Met de nadruk voor velen op de nostalgische gevoelens
Die je kreeg van de “oude” zaken over het schieten.

Van veel jonger datum is de groep mensen
Die afgelopen weekend de 9,60 meter hoge Esbacher Tor bouwden
Om daar samen met heel veel enthousiaste jeugd
Wederom een echt Duits feestje te gaan houden.

De KPJ had het dus opnieuw goed voor elkaar
Daar achter die Germaanse poort in de hele grote tent
Esbeek werd overspoeld door dirndlkleider und lederhozen
En de gasten werden weer echt op zijn Duits verwend.

                         De Muts



Gemuts (van onder de muts)

We kunnen heel binnenkort weer naar de kerk!
Gaat vast om in het hoofd van veel dorpsgenoten
En dat ruim vijf en een half jaar 
Nadat de deuren definitief leken te zijn gesloten.

Na ongeveer één jaar verbouwen
Is het samenwijscentrum bouwtechnisch klaar
Nu nog de onderwijskundige afwerking
En Esbeek heeft het weer voor elkaar!!

Waar vele dorpen problemen hebben
Bij de herbestemming van een afgestoten kerk
Gingen wij, zoals men ons kent,
Heel voortvarend aan het werk.

Dankzij de inzet van heel velen
Onder de vlag van gemeente en coöperatie
Werd gestart aan dit grootse project
Dat gezien werd als een ingenieuze operatie.

Aanstaande zaterdag kunnen we eindelijk gaan kijken
Naar het resultaat van al dat werk
Een jaar lang vroegen wij ons steeds af:
Hoe krijg je in godsnaam een school in een kerk?

Ik weet zeker dat we onze ogen zullen uitkijken
Bij de oplevering van de nieuwe accommodatie
Waar school, opvang en peuterspeelzaal samen zullen gaan
In een hedendaagse en toekomstbestendige organisatie.

Al blijft het voor velen misschien toch nog heel erg wennen:
Want hoe gaan we dit gebouw in de toekomst aanprijzen?
Blijft het de oude kerk of wordt het toch de nieuwe school?
Dát zal de toekomst uit moeten gaan wijzen.
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Gemuts (van onder de muts)

De hekkensluiter van de mutsen van het jaar 2018
Ligt nu voor u op het laatste Kleppermennekesblad
En wederom kunnen we in Esbeek zeggen:
We hebben een bijzonder jaar gehad!

Het is niet echt moeilijk om vast te stellen
Wat voor ons dorp het hoogtepunt was:
Koning Willem Alexander kwam bij ons op bezoek!
Dat steken we toch mooi in onze tas!!

Hij wilde echt overal alles van weten
En was ook heel geïnteresseerd
Over hoe wij is Esbeek samen participeren
Zijn we echt zo goed als wordt beweerd?

Als we kort samenvatten wat hij zoal te horen kreeg 
En we beperken ons tot het afgelopen jaar
Dan valt er heel wat op te sommen:
We hadden het weer goed voor elkaar!

De Schotelroute kreeg opnieuw een uitbreiding
En werd bijna onwerkelijk vaak bezocht
Door heel veel wandelaars uit alle streken
Die naar Esbeek kwamen voor deze bijzondere tocht.

Er kwam een soort van eigen energiecentrale
Die bijna klaar is op het gerenoveerde dak van Schuttershof
Alweer één van die succesvolle activiteiten
Die werden bedolven onder het nodige lof.

Tenslotte dan nog de realisatie
Van de nieuwe school in de oude kerk.
In precies één jaar kreeg men dat bouwkundig voor elkaar:
Een knap staaltje van strak gepland vakwerk.

Prettige feestdagen en tot 2019.
                         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

