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Nieuwe Dorpskraant 
 
Met het sluiten van de kerk is het Langewegse parochieblaadje 
verdwenen. Veel mensen en verenigingen missen een lokaal 
nieuwsmedium om verenigingsnieuws in het dorp te brengen, 
elkaar op de hoogte te houden en om op de hoogte te blijven. 
Daarom heeft de wijkvereniging het initiatief genomen om een 
nieuw lokaal blaadje te gaan uitgeven: De Langewegse 
Dorpskraant. Tien vrijwilligers gaan het werk doen:  copy 
verwerken, kopiëren (heel goedkoop via de Mariaschool) en 
distribueren. Het is een eenvoudig blaadje want het gaat om wat 
erin staat. 
Het blaadje wordt 10 keer per jaar uitgegeven, ieder maand 
maar juli en augustus en december en januari gaan samen. Copy 
voor de volgende maand moet telkens voor de 20e  van de 
huidige maand aangeleverd worden. 
 
Koffie drinken in Ons Stedeke 
 
Met het verdwijnen van de kerkvieringen op Langeweg is ook 
het maandelijkse koffiedrinken in de kerk gestopt. Het 
voormalige kerkbestuur organiseert nu telkens de tweede 
zondag van de maand om 10.00 uur een koffie-uurtje in Ons 
Stedeke, om elkaar te ontmoeten, te inspireren en gezellig bij te 
praten. Dus zondag 9 februari om 10.00 uur koffie drinken in 
Ons Stedeke. De kerkdienst is vervallen, maar de koffie gaat 
door. 
 
Prijsvraag 
 
Wij zijn nog op zoek naar een leuke en mooie naam voor deze 
nieuwe Langewegse krant. 
Ideeën voor de naam zijn van harte welkom. Wacht hier niet te 
lang mee, want dan kan de volgende editie jouw opgegeven 
naam dragen. 
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Stop je idee in de bus bij Bart van Gils, De Langeweg 50 of bij 
Wies van Minderhout, Schoolstraat 13. Mailen kan ook naar 
lj.vangils@home.nl of l.van.minderhout@hetnet.nl 
 
Onze haan heeft het weer voor elkaar. 
 
Carnaval op Slikgat kan weer gevierd worden. Onze haan heeft 
zijn raad compleet, met leuke hofdames, een raad van bestuur, 
de grootste boer en werkvolk. Wie de haan is, of misschien wel 
de hen?? Geeft het door via slikgatsekemphanen@xs4all.nl  . 
Onder de juiste naamraders wordt een taart verloot. 
Het programma van carnaval 2014 op Slikgat luidt als volgt: 
 
Vrijdag 28 februari  
19.30 uur: Opening carnaval met bekendmaking prins, 

sleuteloverdracht en carnavalsdienst in de 
gymzaal van De Waai. 
Aansluitend Carnaval in De Droom. 

 
Zaterdag 1 maart 
14.00 uur: Grote Optocht van Slikgat. 
15.30 uur: Prijsuitreiking optocht en carnavalsfeest in Ons 

Stedeke. 
 
Maandag 3 maart 
10.00 uur: 50 plus carnaval in De Droom 
16.00 uur: Kinder- en jongerencarnaval in De Droom 
19.00 uur: Lampionoptocht vanaf De Droom 
20.30 uur: Sluiting carnaval Slikgat, verloting haantje en 

verbranding haan. 
 
Oproep sportieve grens verleggers, 
Zumba in het Stedeke…..? 
 
Gezocht: 
Deelnemers die lichaam en geest op peil willen houden. 
 
Ervaring: 
Geen, alleen je lach en enthousiasme! 
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Verdiensten: 
Je voelt je lekker in je vel, want ik neem je mee op 
wereldreis. 
Aanmelding:  
Bel me ik bijt niet ;), Whatsapp of gewoon een mail 
volstaat 
Waar: 
Stedeke in Langeweg 
Wanneer: 
Als het van mij afhangt…. Snel!! Dus laat je horen;) 
Vindt je het eng of wil je alvast ervaren, kom langs in 
Moerdijk, Terheijden of Etten-Leur, je krijgt geen spijt 
alleen maar positiviteit! 
 
Telefoon: 0653912517 
E-mail: via www.zumbaenzo.nl  
Arlene Roodbol 
ZumbaEnzo.nl 
 
Driekoningen en kerstboomverbranding 
 
Op zaterdag 4 januari hadden we op Langeweg de Driekoningen 
verwacht. Helaas waren er te weinig aanmeldingen van kinderen 
om op een leuke manier huis aan huis het driekoningenlied te 
gaan zingen. Nu waren er 7 aanmeldingen, 6 jaar geleden liepen 
nog 50 kinderen mee.  Een mooie traditie verloren gegaan? 
Bij de kerstboomverbranding was het wel druk. Onder het genot 
van een hapje en drankje, aangeboden door de wijkvereniging,  
en de mooie muzikale klanken van Fanfare Muziek Veredelt 
gingen alle kerstbomen in heel veel rook op. Alle vrijwilligers die 
deze activiteiten ieder jaar weer mogelijk maken, heel veel dank. 
 
Kerststal weer opgeborgen 
 
Veel mensen hebben rond de kerstdagen een bezoekje gebracht 
aan de kerststal op het plein. Gelukkig hebben de Drie Koningen 
die stal wel gevonden, al rond de jaarwisseling zelfs. De stal en 
de beelden zijn goed opgeborgen en zullen volgende kerst zeker 
weer te bewonderen zijn op het dorpsplein. Ook de 
kerststalwerkgroep veel dank! 
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SBO 
 
Volleybalvereniging SBO (Samenspel brengt Overwinning) is een 
gezellige sportvereniging, waar iedereen lid van kan worden. De 
vereniging bestaat al sinds mei 1986. Momenteel zijn er 18 
heren en 13 dames lid.  
Voor het voortbestaan van SBO is het wenselijk dat aanvulling en 
opvolging vanuit de jeugd nodig is.  Voor de kosten hoef je het 
niet te laten. Voor slechts € 5,-- per maand ben je al lid.  
Mocht je interesse hebben neemt dan gerust contact op met 
Wies van Minderhout (l.van.minderhout@hetnet.nl) 0168-
328019. 

Wat, waar en wanneer te doen: 
 
Februari 2014 
Zon 9 febr 10.00 u Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Vr 28 febr 19.30 u Carnavalsdienst in gymzaal de Waai 
   
Maart 2014 
Zat 1 mrt 14.00 u Carnavalsoptocht 
   
Ma 3 mrt 10.00 u Carnaval voor 50 plussers in De 

Droom 
  16.00 u kinder- en jongerencarnaval in De 

Droom 
  19.00 u Lampionoptocht vanaf De Droom 
   
 3-7 mrt Voorjaarsvakantie school 
   
Zon 9 mrt 10.00 u Koffie drinken in Ons Stedeke 
 
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg. 
Copy inleveren vóór de 20e van de maand bij: 
Bart van Gils, De Langeweg 50, lj.vangils@home.nl of bij 
Wies van Minderhout, Schoolstraat 13, l.van.minderhout@hetnet.nl 
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