
Gemuts (van onder de muts)
 
Het nieuwe decennium is gestart
De nostalgische winter wil nog maar niet komen
Zou dit een teken zijn dat we de komende jaren
Alleen nog maar van echte winters kunnen dromen??

In Esbeek is er in ieder geval flink op los geknald
Dat was op nieuwjaarsdag in de straten goed te zien
Waar nog wel aan gewerkt zou kunnen worden
Is het op 1 januari zelf opruimen van die rotzooi misschien…

Er zijn toch altijd weer tradities
Die ieder jaar opnieuw weer worden opgestart
Zoals bijvoorbeeld het Eurovisie Nieuwjaarsconcert op televisie
Ook dit jaar weer indrukwekkend apart.

In Esbeek hebben we daarvan onze eigen versie
Op nieuwjaarsdag in Schuttershof
Van ons eigen Esbeekse Zuutjes Aon
Voor velen van ons ook traditioneel heel tof.

Natuurlijk kijken velen ook weer uit
Naar de komende toneelvoorstellingen
Die, traditioneel, ook weer op de dorpsagenda staan
En veel meer zijn dan simpele vertellingen.

Het beloven weer zeer ontspannen avonden te worden
Voor al die trouwe kijkers die hiervan komen genieten.
Als we de vooraankondigingen mogen geloven
Zullen onze lachtraanbuizen zich weer heerlijk leeg kunnen gieten.

Voor hen die nog nooit naar “In de Kèkert” zijn geweest
Heb ik de volgende tip nog op de rol
Ga tijdig bij Schuttershof uw kaartjes halen
Want meestal zit onze schouwburg dan helemaal vol!!

                                                                             De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
Komkommertijd is het in Esbeek zelden
Er is hier altijd wel wat te doen
Zelfs in deze week, die begon met Blue Monday,
Denken we in ons dorp niet dor, maar groen.

De groep 8 leerlingen van de school
Hebben op die beruchte maandag een aantal nestkastjes gemaakt
Om die rond school en Broekeling op te gaan hangen
Zodat de mees ook daar aan onderdak geraakt.

Nu maar hopen dat alle vogels
Die zo een gratis woning gaan krijgen
Het de eikenprocessierupsen moeilijk maken
Zich rond de bomen te gaan rijgen.

En dat terwijl de kinderen zich ook al buiten de lestijden
Net als heel veel andere dorpsgenoten
Met vele vormen van bouwmateriaal
In diverse schuren hebben opgesloten.

Want carnaval komt er weer aan
En traditioneel wordt er in Esbeek weer flink gebouwd
Dat dit al op jonge leeftijd onder toezicht start
Is de Esbekenaren wel toevertrouwd.

Maar vóór het zover is heeft Schuttershof
Dit weekend toch nog een ander gezicht
Het vormt het culturele middelpunt van ons dorp
En daarbij zijn we niet alleen op het museum gericht:

Onze toneelclub voert vrijdag en zaterdag voor het laatst
Hun blijspel op in de mooi omgebouwde zaal
Het speelt zich af in het verre Mexico
En het is opnieuw een zeer komisch en verrassend verhaal.
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Gemuts (van onder de muts)
 
We zijn in februari aanbeland
De laatste maand dat er winters weer zou kunnen komen
Hoewel hierin de meeste Elfstedentochten waren
Denk ik dat de natuurijspret ons dit jaar zal worden ontnomen.

Dan moeten we onze focus maar verleggen
Naar iets waar we in Esbeek goed in zijn
Want de komende veertien dagen
Is Esbeek af en toe te klein:

Carnaval staat voor de deur
Dit weekend wordt er op het sportpark afgetrapt
Dan wordt bekend wie in de komende weken
In ons Haaikneuterrijk het hoogste glaasje tapt.

Druk wordt er al gespeculeerd
Wie deze taak dit jaar zal mogen bemensen
Slecht in een héél beperkte kring
Weet men wie we zaterdag proficiat kunnen gaan wensen.

Want dat is ook wat Esbeek groot maakt:
Bepaalde tradities houden we samen echt in ere
Waardoor we als dorpsgemeenschap laten zien
Dat andere dorpen van ons kunnen leren.

Wijzigingen worden op tijd besproken:
Hogere wagens bouwen dat 9 meter mogen we voortaan niet
En als je met carnaval nog geen 18 jaar oud bent
Is Schuttershof tijdens dit dorpsfeest verboden gebied.

Ook is het bijzonder dat dit jaar de Coöperatie Esbeek
Aan ons vraagt de Haaikneutervlag al op 8 februari uit te hangen
Niet omdat ze zich nu ineens met carnaval gaan bemoeien,
Maar om zo feestelijk de nieuwe burgmeester te kunnen ontvangen.
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Gemuts (van onder de muts)
 

In onze snel innoverende wereld zijn er zaken
Die gewoon volgens de planning door blijven gaan
Één daarvan staat héél binnenkort te gebeuren
Want Carnaval dat komt eraan!!

Ook dit jaar zal Esbeek in deze dagen natuurlijk
Als Haaikneuterrijk op de kaart blijven staan
Dan doen we nu al ruim 55 jaren met succes
En we hopen daarmee nog héél lang door te gaan.

Valt er dan helemaal niks te melden
Waarin Esbeek innovatief naar voren komt?
Natuurlijk hebben we ook nu iets bijzonders
Iets waardoor menig dorpsgenoot verstomt:

Toen de aankondiging van dit feest verscheen
Op het hele grote spandoek tegen de gevel van Schutterhof
Bleek dat op een Engelstalige festivalmanier te zijn opgeschreven
En niet iedereen die vond dat heel tof.

Er waren zelfs verschillende dorpsgenoten
Die hoogst verbaasd reageerden op deze moderne banner
“Zijn we dan na het Novemberfest doorgeslagen in het Engels?” 
Zei een niet nader te noemen echte carnavalskenner.

Nee hoor, de reden is de modernisering
Van het hele Esbeekse carnavalsgebeuren
Waarin wij opnieuw meegaan met deze tijd
Maar gelukkig ook nog ons “Esbiks” dialect laten “heuren”. 

Dus we gaan er weer gewoon ouderwets gezellig tegenaan
Onder leiding van onze Angelsaksisch klinkende Prins Kelt
Want wat er ook aan vernieuwing gebracht wordt:
Die traditionele Haaikneutergemoedelijkheid is wat voor ons telt.
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Gemuts (van onder de muts)
 

Als ik deze muts zit te maken
Is heel Nederland in de ban van hèt virus:
En Tilburg is dan plotseling wel heel erg dichtbij
Maar gelukkig nog geen coronavirus in een Esbeekse corpus.

Een heel ander en veel plezieriger virus
Waarmee heel veel dorpsgenoten zijn “besmet”
Dat heeft haar incubatietijd alweer gehad
Toch gaan Esbekenaren er bijna een jaar lang mee naar bed:

Carnaval… en dat zit er weer op
Ook dit jaar was dat weer heel bijzonder
De Esbeekse Optocht ging gewoon door
En dat was op zich alweer een klein wonder.

Ondanks de vele optochtafgelastingen
Was onze optocht er wel en opnieuw een geweldig succes bovendien
We blijven de omgeving positief verrassen
Door de creativiteit die de Haaikneuters weer eens lieten zien.

Met onze Prins Kelt als hoofd van de Raad van Elf
Werd er wederom een noviteit gescoord
Nog nooit werd er bij ons iemand zowel Jeugd als Grote Prins
Daarvan heb ik tenminste nog nooit gehoord.

Ook de multimedia deden hun intrede
Facebook deed op een breed vlak aan onze carnaval mee
Door elkaar op dit medium uit de dagen
Veranderden dorpsgenoten plotsklaps in een Video-d-jay.

Terwijl wij ontspannen naar het voorjaar toe kunnen leven
Zijn er nog heel wat carnavalsvierders met een goed idee
Die hun creatie tot halfvasten geheim moeten houden
Want dan pas rijden zij in hun uitgestelde carnavalsoptocht mee.
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Gemuts (van onder de muts)
 
Hoewel ik vorige keer nog kon schrijven 
Dat Nederland zich druk maakte om Corona
Blijkt nu dat het een pandemie is geworden:
De ergste epidemie die ik heb meegemaakt sinds ik besta.

Het is bijna niet voor te stellen
Dat heel Nederland in ruim één week tijd wordt platgelegd
Vanwege iets wat begint als een griepje
Maar nu het geëxplodeerd is, is het eng echt!

Vooral voor oudere en zieke mensen
Is dit COVID-19 een gevaar
Het stagneert onze complete samenleving
Het leek lang onwerkelijk, maar is echt waar.

Ook in onze directe omgeving
Zijn inmiddels besmettingen vastgesteld
Het is dus niet meer de “ver van mijn bed show”
Maar ook dichtbij zijn mensen geveld.

Velen hebben hun agenda's wereldwijd leeggemaakt
Zelfs de scholen zijn dicht en de kinderen dus vooral in en rond huis
Want dat is het advies wat we allemaal krijgen
Uitzieken of voorkomen doe je tegenwoordig vooral thuis!

Je kunt je buitenshuis dan ook bijna niet meer vermaken
Sociale onthouding is de noodzakelijke nieuwe kreet
Dat moet ook als we dit virus definitief willen verslaan
Er is inmiddels niemand meer die dat niet weet.

In de dagen dat ik deze muts zit te schrijven,
Het klinkt vreemd om dit met een Brabantse mond te moeten zeggen,
Mogen we nog wel gewoon lekker buiten fietsen
Maar is het niet meer mogelijk om ergens aan te leggen.
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Gemuts (van onder de muts)
 
Het beheerst onze hele samenleving
Het voelt bijna als een harde zweep
Het is de leidraad voor alles wat we doen
Het Coronavirus heeft ons helemaal in de greep!!

Bijna onmogelijk is het om iets te schrijven
Over hoe het er voor staat rond dit debacle
Iedere dag opnieuw kan de situatie veranderen
Er is geen hoop meer op een mirakel.

We zullen het ons allemaal moeten laten overkomen
En hopen dat we ons er goed doorheen zullen slaan
In de tijd dat jullie deze muts lezen
Zou het in Brabant heel langzaam wat beter moeten gaan…

Maar dat is wat het allemaal zo bizar maakt
De onzekerheid die dit virus brengt
Nog steeds hopen we op enig positief nieuws
Maar misschien worden dit weekend de maatregelen weer verlengd.

Het leven speelt zich vooral af tussen vier muren
Of in de directe omgeving van het huis
Aanvankelijk was dit nog goed te behappen
Maar voor velen wordt dit steeds meer een kruis.

De meeste tuinen liggen er perfect bij
En in verschillende huizen is er alvast schoongemaakt
Of ze zijn omgebouwd tot doe-het-zelf-school
Zodat de kroost niet te veel achter raakt.

Voorlopig dus nog een maand of twee vooral binnen blijven
En hopen dat onze omgeving niet echt op slot zal gaan
Zodat we af en toe toch nog van de natuur kunnen genieten
Zolang we niet te dicht bij een ander gaan staan.
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Gemuts (van onder de muts)
 
Geen (klein)kinderen op bezoek
Geen Paaseieren zoeken met zijn allen
De vreemdste Pasen die ik ooit heb meegemaakt
Corona heeft ons echt overvallen.

Inmiddels duurt het al vele weken
En voorlopig zijn we nog niet aan het eind
Hoewel er heel veel onderzoek plaatsvindt
Wordt onze samenleving er nog steeds door ondermijnd.

De kinderen hebben een wel hele lange meivakantie
En heel veel mensen zitten nu niet op het werk
Binnen blijven is nog steeds het devies
We doen dat goed, want samen zijn we sterk.

Alle sporttoernooien en evenementen
Gaan voorlopig nog zeker niet door
We leven in een anderhalvemetersamenleving
Gelukkig hebben steeds meer mensen de regels daarvan door.

We mogen in elk geval nog wel naar buiten
En in en rond Esbeek is dat nog goed te doen
Om de ingestelde veiligheidsregels daarbij te volgen
Is natuurlijk heel logisch: je wilt niemand iets aandoen.

Toch vind ik het regelmatig wel eens vervelend
Dat mensen op het fietspad als ze elkaar tegenkomen
Gewoon naast elkaar heel breed blijven fietsen
Dan is “te dicht bij” gewoon niet te voorkomen!

Hetzelfde probleem zie je bij wandelende duo's
Die bij tegenliggers links en rechts van het fietspad gaan lopen
Zodat je met de fiets tussen hen door moet rijden
En dan maar op een veilige doorgang moet hopen.
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Gemuts (van onder de muts)
 
Nog steeds leven we in een kleine wereld
En blijven we in of rond ons mooie dorp
Want wandelen kunnen we hier gelukkig nog fantastisch
Al is het maar via de Oranjebond naar Gorp.

Ook zien we dat veel mensen van buiten Esbeek
De Schotelroute (opnieuw) hebben ontdekt,
Want die wordt nog steeds veel bewandeld
Volgens de RIVM-regels kan dat perfect.

Er komen dan ook dagelijks individuen of duo's
Naar de deur van ons museum stappen
En daar een plattegrond te pakken
Om zo even aan het strakke coronaregime te ontsnappen

Zeker in de mooie en zonnige dagen
Die we de afgelopen weken hebben gehad
Was het heerlijk genieten van de natuur
En de kunst die je tegenkomt op dit prachtige pad.

Hopelijk vallen de nieuwste getallen
Van alle opnames en testen gunstig uit
Zodat een eventuele verruiming van de regels
Niet op al te veel weerstand stuit.

De  scholen mogen het in ieder geval weer gaan proberen
Na deze wel hele lange periode met de deuren bijna helemaal dicht
Die kinderen en ouders dagelijks samen achter de computer zette
Want thuisonderwijs was de afgelopen tijd verplicht.

De grootste beproeving zal nog komen vóór de school weer begint
Want over een week is er de zo knuffelgevoelige Moederdag
En dat wordt zeker een beproeving voor moeder en kind
Want '(lichamelijk) contact is nou net iets wat helemaal niet mag!!
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Gemuts (van onder de muts)
 
De school is weer voorzichtig opgestart
De kinderen mogen weer “naar de kerk”
Maar voordat alles weer gewoon zal draaien
Is er voor allen nog heel veel logistiek werk.

Ook op ons sportpark is er op woensdag
Alweer een activiteit waargenomen
Waarbij zowel leden van de voetbal- als de korfbalclub
Voor een post-corona-opstart zijn samengekomen.

Gelukkig konden we na een korte pauze
Ook ons papier weer gewoon in Esbeek inleveren
De zaken waren daar prima geregeld
Men moest het alleen helemaal persoonlijk aanleveren.

Er waren zelfs twee containers geregeld
Om al dat opgespaarde papier te kunnen verwerken
En de professionele aanpak van de controlerende mensen
Heeft overlast of oproer compleet kunnen beperken
 
Er is vorige week ook een heuse onlinekwis geweest
Met weliswaar een beperkt aantal deelnemers
Die zeker zeer enthousiast meegespeeld hebben
Onder het oog van onzichtbare digitale waarnemers.

Tevoren kon men alvast laten checken
Of de software in huis voldeed aan de eisen
Om zich die avond volledig op de sportieve vragen te kunnen storten
En tenslotte de overwinningsvlag te kunnen hijsen.

Deze Esbeekse computerbezigheid krijgt al snel een vervolg
Want er komt een semi-digitale Bingo-avond, opgezet door de KPJ
Die komende zaterdag veel mensen voor het beeldscherm zal zetten
Hopelijk kunnen we na afloop zeggen: Heel Esbeek deed mee!
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Gemuts (van onder de muts)
 
We zijn alweer twee weken verder
In deze, door corona beheerste, samenleving
Die toch weer probeert “normale” waarden aan te nemen
En ook dat merken we in onze eigen omgeving.

Vanaf volgende week mag er toch weer wat meer
En kunnen zelfs de terrassen onder voorwaarden open
Zodat we, als we met dit mooie weer gaan wandelen of fietsen,
Onderweg weer ergens iets lekkers kunnen kopen.

Zelfs een hapje is weer mogelijk
Als je met een beperkte groep bent
Die wel afstand moet blijven houden
Zelfs als je iedereen heel goed kent.

Alleen als je onder hetzelfde dak woont
Dan mag je dichter bij elkaar gaan zitten
Om weer even op adem te komen
Tijdens de langere wandelingen of ritten.

De terrassen moeten wel worden uitgebouwd
Om voldoende coronaveiligheid te garanderen
Waardoor de aangrenzende straten smaller zullen worden
Om zo voldoende ruimte te kunnen creëren. 

Als je binnen wilt gaan zitten
Dan moet je tevoren reserveren voor je eten
Zodat er niet meer dan 30 mensen aan de tafels zitten
En er één meter vijftig tussenruimte kan worden gemeten.

“Het nieuwe normaal” houdt ons in ieder geval scherp.
En doordat de terrassen op 2e Pinksterdag pas vrij worden gegeven
Zullen we in dit coronajaar ook heel zeker
Een bijzonder Pinksterweekend beleven.
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Gemuts (van onder de muts)
 
Hoewel ik niet pretendeer over een profetische gave te beschikken
Moet ik, terugkijkend, wel zeggen dat het daarop lijkt:
Ik voorspelde in mijn vorige muts een bijzonder Pinksterweekend
En Esbeek heeft in die dagen waarlijk het landelijke nieuws bereikt.

Ik moet hier zelfs eerlijk bekennen
Dat ik even helemaal geen trotse Esbekenaar was
Toen ik halverwege een mooie fietstocht op tweede Pinksterdag
Ineens een aantal naar mij gestuurde appjes las.

Ons dorp was even “hot news” op de social media
Met onder het artikel heel veel grof gescheld
Over die foute polonaise in Schuttershof
Werd in korte tijd heel veel en heel ongenuanceerd verteld.

Natuurlijk was dit niet de bedoeling
Bij deze hele bijzondere sleuteloverdracht
Maar als de emoties mee gaan spelen
Dan hebben die de ratio in hun macht.

Achteraf had dat natuurlijk nooit mogen gebeuren,
Dat weet iedereen die daar aanwezig was
Maar dat kan niet meer worden teruggedraaid
Dat geldt ook voor de daarop volgende poespas.

Op de grote Nederlandse zenders en in de pers
Werd het later verdrongen door andere problemen:
De uit de hand gelopen demonstratie in Amsterdam
Waar duizenden mensen geen afstand wilden nemen.

Nu het allemaal weer wat is overgewaaid
Is het te hopen dat we dit af kunnen sluiten
Zonder negatieve gevolgen voor alles wat we samen zo goed doen:
En komt Esbeek voortaan weer heel positief naar buiten.

                                                                             De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
Wat heerlijk is het om weer te zien
Dat het leven terugkeert in de Dorpsstraat
Er is weer reuring rond de oude kerk
Waar de deur van de school steeds vaker open staat.

Ook prettig is het om te zien
Dat de mensen die hun auto hier parkeren
Om te gaan fietsen of om DE wandeling te komen doen
Vooraf weer onze geopende terrassen met een bezoek vereren.

Als je langs Schutterhof komt lijkt er weinig veranderd
Hetzelfde personeel loopt daar nog steeds rond
Hoewel sommigen een andere “pet” op hebben
En het terras veel ruimer staat dan het vroeger stond.

De wezenlijke verandering zit in de opzet:
De coöperatie heeft de exploitatie nu in eigen hand
Door het instellen van een beheercommissie
Is men in een geheel nieuwe structuur aanbeland.

Met vijf vrijwilligers in dit overkoepelende orgaan
Met ieder hun eigen vaardigheid en specialiteit
Heeft ons dorpshart opnieuw een innovatie ondergaan
Die zeker op de toekomst is voorbereid.

Innovatie is iets waar we sterk in blijven zijn
Want afgelopen maandag was er weer iets unieks
Voor het eerst in Esbeek een digitale jaarvergadering
Die echt niet alleen bestemd was voor computerfreaks.

Vanuit huis kon elk aangemeld lid van de coöperatie
Deelnemen aan dit bijzondere project
Waarbij de complete agenda werd afgewerkt:
En… men volgde hierbij de coronabeperkingsregels perfect.
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Gemuts (van onder de muts)
 
Onze nieuwe burgemeester Evert Weys
Had al eens kort met Esbeek kennisgemaakt
Want tijdens zijn “introductieweek”
Was hij ook heel even tot in ons dorp geraakt.

Vorige week deed hij dat nog eens dunnetjes over
Nu nam hij echt heel ruim de tijd
Om zich voor te laten lichten 
Over ons zo succesvolle 'Esbeeks beleid”.

Keurig had men het voor elkaar
Door hem over heel veel dorpse zaken
Gezeten op een “coronaproof” huiskamerbank
Met de nodige dorpsgenoten kennis te laten maken.

Verenigingen, de school, bedrijven en natuurlijk de coöperatie:
Alles kwam die avond aan hem voorbij
Onze eigen sterke kant werd daarbij benadrukt:
Het “samen dingen doen” vierde hoogtij.

Ook is het heel bijzonder voor mij om te vermelden
Dat deze week echte nostalgie is teruggekeerd:
Onze pa en ons moeder zijn weer samen terug in Schuttershof
Zij hebben heel lang ons dorpscafé beheerd.

Dat was voor onze coöperatie de reden
Om ze een plek op de binnenplaats te geven
Waar hun foto's voortaan prominent aanwezig zijn:
Ze woonden er immers een groot deel van hun leven.

En nu maar hopen dat wij er de komende weken allemaal samen
Een heel goede zomer van kunnen gaan maken
Ondanks alle beperkingen van de huidige tijd
Moeten we er toch op een prettige manier door kunnen geraken.

Prettige vakantie en geniet ervan!                                            
De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
Een nieuwe wekelijkheid lijkt te ontstaan
En het einde is voorlopig nog niet in zicht
Waarbij het voor, vooral jongeren, moeilijk wordt:
Zijn die regels ook op hen gericht?

Er komt echt nog geen snelle oplossing
Voor het virus dat de hele wereld beheerst
Hoewel er door velen hard aan wordt gewerkt,
Is het vooral de onzekerheid die overheerst.

Telkens opnieuw komen er nieuwe inzichten
Over wat er wel en zeker niet mag:
In het ene land worden dingen toegestaan
Die bij de buren weer niet mogen van het gezag.

Ook in Esbeek proberen we het “normale” leven
Weer op te pakken na de vakantietijd
De school is in ieder geval weer begonnen
Hoewel men op allerlei situaties is voorbereid.

Meteen al in de eerste schoolweek bleek dat het geval te zijn:
De nationale televisie stond de hele donderdag voor de deur
Men kwam opnames maken voor het jeugdprogramma NPO-ZAPP
Het werd een lange, hectische dag en zeker geen sleur!

De cameramensen en programmamakers
Hadden het duidelijk naar hun zin
Veelal voorzien van mondkapjes volgens de RIVM-regels
Braken ze vooral bij groep 7 en 8 op het programma in.

Tot dik na het einde van de officiële schooldag
Waren de kinderen nog met grote ballen aan het spelen
Gevolgd door minstens twee draaiende camera's
Niemand op school hoefde zich deze dag dus te vervelen!
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Gemuts (van onder de muts)
 
Om eens een ander onderwerp aan te spreken
Wil ik het deze keer hebben over de mooie natuur
Die er in en om Esbeek allemaal te zien is
Het bewonderen ervan is helemaal niet duur.

Doe zoals heel veel wandelende dagjesgasten
En loop eens een tochtje door de bossen rond ons dorp
Dat kan natuurlijk de overbekende Schotelroute zijn
Maar bijvoorbeeld ook een wandeling via de Oranjebond naar Gorp.

Brood hoef je op je tocht niet mee te nemen
Er is horeca genoeg in onze omgeving
Of je doet het gewoon op een flesje water
Dat versterkt de pure natuurbeleving.

Het stikt in de bossen van de wandelroutepaaltjes
En recht voor de school staat daarvan een groot bord
Voor als je de weg in de bossen niet kent
Ik weet zeker dat je er, net als ik, heel rustig van wordt.

Je kunt ook naar één van onze bekende vennen
Ik bedoel dan Broekeling, De Flaes of het Goor
Of één van die vele,  kleinere, plassen
Een zegening voor het oog en het oor.

Zo werd ik zelf vorige week verrast
Door kolonies van bijzondere watergasten
Toen ik na een tip van wat dorpsgenoten
Met mijn fototoestel naar de Flaes verkaste.

Ik zag er zeldzame zwarte ooievaars en lepelaars
Tussen de bekende aalscholvers en reigersoorten
Die daar waarschijnlijk aan het foerageren waren
Onderweg naar veel warmere overwinteringsoorden.
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Gemuts (van onder de muts)
 
Nu de herfst echt is begonnen
En onze regenmeter overuren maakt
Kunnen we gerust aannemen
Dat de zomer aan zijn eindje geraakt.

Het was hoe dan ook een hele speciale
En dat was dit jaar niet de schuld van de natuur
Want corona voerde de boventoon
Het regeerde de wereld in een soort dictatuur.

Na een periode van betrekkelijke rust
Waarin menigeen hoopte dat het ergste voorbij was
Komt het virus ineens als een olievlek terug
Het geeft als het ware plotseling extra gas.

Of het nu komt door de uitbreiding van de testen
Of omdat velen de regels niet mogen:
De besmettingen stijgen naar grote hoogten
Omdat we misschien we nog te veel overtredingen gedogen.

Hoewel er veel minder mensen ernstig ziek worden
Is dat geen garantie dat we er beter voor staan
Dan pakweg ruim een half jaar geleden
Toen we nog dachten het virus snel te kunnen verslaan.

Dat blijkt nu in ieder geval niet waar te zijn
De cijfers overtreffen elkaar weer elke dag
Ondanks dat velen zich wel aan de regels houden
Is er nog steeds een groep die denkt dat alles weer mag.

Wanneer u dit rijmseltje aan het lezen bent
Is het bijna een week geleden dat het geschreven is
Ik hoop dat u nu door positievere berichten kunt zeggen
“Die muts die had het gelukkig mis”.

                                           De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
Wie had ooit kunnen bedenken
Dat we Tuldania 1 live op internet zouden kunnen zien?
Toch gebeurde dat 2 weken geleden voor het eerst
Het was de streekderby tegen Diessen bovendien!

We hadden natuurlijk een ander resultaat verwacht
Na die bliksemstart in de huidige competitie
Waarbij “we” de eerste twee wedstrijden wonnen
Het zat wel goed met de spelersconditie!

Gelukkig heeft men zich afgelopen zondag weer redelijk herpakt
En behaalden ze in Riethoven in ieder geval één punt
Al was het dan wederom zonder aanmoedigend “eigen” publiek:
Dat ze vanuit Esbeek de overwinning zeker had gegund.

Ook bleef Esbeek en directe omgeving afgelopen zondag
Vrij van een invasie van snelle mannen op hun MTB-fiets
Want onze overal bekende najaarstocht ging niet door:
Alle vergevorderde voorbereidingen waren dus voor niets.

Welke onvermijdelijke beperkingen er deze week weer bijkomen zijn
Daarover is als u dit leest al meer bekend
Want afgelopen dinsdag kwamen er weer maatregelen
Ter indamming van de ontstane negatieve besmettingstrend.

Wat er toen is afgekondigd
Dat weet ik nu natuurlijk nog niet
Maar dat ze verder zullen gaan dan tot nu toe
Dat doet ons, hoewel noodzakelijk, verdriet.

Dat is ook het moeilijke van de huidige tijd:
Men kan nog geen week vooruit zaken plannen
Omdat er steeds strengere maatregelen genomen moeten worden
En het inperken van vrijheid, dat zal nooit wennen. 

                                           De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
Wij zijn inmiddels weer aan de wintertijd gewend
De klok is afgelopen weekend een uur teruggezet
Helaas konden we geen heel jaar terug
Toen kwamen we 's morgens namelijk nog onbezorgd uit bed

Voor de gezinnen met kleine kinderen 
Die toch al heel vroeg wakker zijn
Is het deze weken extra doorbijten
Dat uurtje eerder doet dan best wel pijn.

Misschien is het niet voor iedereen duidelijk,
Maar nu zitten we weer op de “normale” tijd
Die tot het laatste weekend van maart zal gaan duren
Nog steeds volgens een gezamenlijk Europees beleid.

Ik hoop trouwens wel dat we dan kunnen zeggen
Dat we corona helemaal de baas zijn
Want dit virus overheerst ons nu allen
De samenleving stokt en dat is niet fijn.

Toch blijven we in Esbeek toekomstgericht werken
Er zijn alweer de nodige bouwplannen gesmeed
Zowel in de Groenstraat als bij “de oude Smidse”
Wordt al gebouwd of ligt de grond gereed.

Ook in het oude schoolgebouw zijn weer activiteiten:
Het kreeg een woonbestemming zodat het niet wordt gekraakt.
Dit ter overbrugging tot de definitieve locatieherinrichting.
Het eerste huishouden woont er nu, het begin is gemaakt.

Hoewel het niet gaat over een Artist in Residence
Is dit gezin ook heel erg kunstzinning begaafd
Want met de komst van het theaterduo Canti Vaganti
Blijft de creativiteit in dat gebouw zeker gehandhaafd.
                                           

De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
In aanloop naar het, hopelijk, laatste weekend
Van de huidige hele strenge coronamaatschappij
Denk ik terug aan de afgelopen maanden
En haal er daarvoor “het leven als Esbekenaar” even bij.

Eerst moesten we voetballen zonder publiek
En toen gingen ook de ballen achter het slot
Met als gevolg de huidige troosteloze velden:
Koning amateurvoetbal is voor even geen afgod.

Ook de horeca die moet het weer ontgelden
Dat geldt in Esbeek zeker ook
Gelukkig mag er nog wel rondgebracht en afgehaald worden
Ter compensatie van het volledige sluitingsspook.

Ons museum is nu ook echt gesloten
Maar het buitenmuseum is door de wandeling extra in trek
Heel veel mensen gebruiken deze route om hun dag te vullen
Aan culturele belangstelling heeft Esbeek dus nog geen gebrek.

Op school moeten de ouders vooral buiten blijven
Met een mondkapje en op afspraak kun je er nog wel terecht
En dat is nodig want een uitbraak daar
Is voor de hele gemeenschap heel erg slecht.

Gelukkig konden de buitenlessen de afgelopen weken
Wel gewoon rond Broekeling door blijven gaan
En dus trokken alle klassen daar in oktober naartoe
Om weer een stapje dichter in en bij de natuur te kunnen staan.

Tot slot een optimistisch toetje: de feestverlichting die hangt er weer!
Een signaal dat Esbeek positief denkt en daar blijft het niet alleen bij
Want het bekende viaductschilderij van Juliana Rios is nu door Rik
Op internet creatief digitaal aangepast en dus geheel coronavrij.

                                           De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
Esbeek is weer een “flatgebouw” rijker
Althans een werkplek van twee verdiepingen hoog
Het werd in korte tijd compleet geplaatst
Bovenin zit men in ieder geval heel droog.

Om van daaruit te kijken of de bouwpraktijken vorderen
Op het terrein waar vroeger de smidse stond
Want bovenin zullen vast de uitvoerders zitten
Vanuit hun gele toren zien ze de complete bouwgrond.

Dichter bij het centrum werd nog sneller iets gebouwd
Dit bouwwerk schoot uit de grond als een paddenstoel:
De speelplaats werd weer een zandbak rijker!
En geeft sommige dorpsgenoten een nostalgisch gevoel.

Want het is de complete bak van de oude school
Die ruim honderd meter is verplaatst vorige week
Zodat de schooljeugd die nu ook nog kan gebruiken
Hij is echt nog beter dan hij op het oude schoolplein leek

Het is nu zo dat de Heilige Cornelius hem niet meer achter zich,
Maar de zandbak voortaan in zijn gezichtsveld heeft.
Hij bekijkt het schoolplein vanaf zijn altaar
En laat zo zien dat hij nog altijd veel om kinderen geeft.

Hoewel de meeste dorpsgenoten dat misschien niet (meer) weten:
Vroeger was de Esbeekse Sinterknillusbedevaart heel bekend
Vooral vanuit Tilburg kwamen veel gezinnen met kinderen
Wij waren dat in de septembermaand gewend.

Toen ik laatst rond de Piushaven fietste
Kwam ik in een wijk die over bekende bedevaartsplaatsen gaat
Tussen straten over Lourdes, Kevelaer, Hakendover en 
Scherpenheuvel
Reed ik daar ook heel trots door de Sint Corneliusstraat!

                                           De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
Na de hele bijzondere corona-editie
Van het sinterklaasfeest afgelopen zondag
Zijn we hard op weg naar het einde van het jaar
Een jaar dat liep zoals niemand ooit voorzag.

Toch proberen we het in Esbeek speciaal af te sluiten
Men is daarvoor zelfs op  zoek naar kerstmannenpakken
Ze gaan deze waarschijnlijk volgende week zondag gebruiken
En niet om door schoorstenen naar beneden te zakken.

Wat er dan precies gaat gebeuren
Weet ik als ik dit schrijf nog niet helemaal niet
Maar het zal zeker origineel gaan worden
Want ze zijn creatief verrassend op dat gebied.

Wie er dan allemaal mee zullen gaan werken
Is op dit moment ook nog niet bekend
Het is in ieder geval niet Canti Vaganti 
Die ons als nieuwe inwoners met een mooi filmpje hebben verwend.

Want deze eerste bewoners van de oude school
Zijn voor een aantal voorstellingen naar Spanje vertrokken
Om daar binnen de Spaanse coronaregels
Mensen naar hun (straat)theatershow te lokken.

Gelukkig hoeven ze daarvoor niet naar Engeland
Want met de Brexit op komst moet je dan de douane voorbij
En dat wordt iedere week weer ingewikkelder
Dat geld niet alleen voor bedrijven, maar ook voor jou en mij.

Ik kreeg deze week trouwens ook een heel apart grensgevoel
Toen ik voor één van de vernieuwde slagbomen stond
Die pas nog op de verharde wegen van De Utrecht zijn geplaatst
Het was alsof ik me voor een grensovergang van vroeger bevond.

                                           De Muts



Gemuts (van onder de muts)
 
De eindejaarsfeesten zijn altijd heel bijzonder
Want we sluiten dan samen telkens weer iets af
Andere jaren is dat steeds één groot feest
Dit jaar voelt het voor sommigen als een soort straf.

Want het is er toch echt van gekomen:
Een bijna complete lockdown voor het hele land
Met strenge regels waar we ons allemaal aan moeten houden:
Er is daadwerkelijk iets ernstigs aan de hand!

Ondanks de strenge coronaregels
Die er de laatste weken zijn doorgevoerd
Blijft het aantal besmettingen nog steeds stijgen
Daardoor worden de versoepelingen genadeloos gevloerd.

Hoewel we er samen voor moeten zorgen
Dat we vóór de vaccinatieronde de daling hebben ingezet
Blijkt dat toch een hele moeilijke opgave
Tot nu toe hebben we dat in ieder geval niet gered.

Voor het maken van een nieuwjaarskaart
Is de tekst dit jaar niet zo moeilijk te verzinnen:
We willen allemaal van het virus af
Zodat we volgend jaar met een goed gevoel kunnen beginnen!

Wanneer er met de inentingen begonnen kan gaan worden
Dat weet ik als ik dit schrijf nog helemaal niet
En wie er dan wanneer aan de beurt zal zijn
Dat is nog steeds een redelijk grijs gebied

Gelukkig hebben we in Esbeek toch weer iets opbeurends ontvangen
Om tijdens de feestdagen eens rustig door de lezen
Zodat we daardoor onze gedachten even kunnen verzetten
En niet te veel denken aan dat virus dat we allemaal zo vrezen.

                                           De Muts
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