
  De Langewegse Dorpskraant 
Jaargang 1; nr. 2 

 
Carnaval 

Op zaterdag 1 maart vindt de jaarlijkse leutstoet of de 
carnavalsoptocht plaats. Aan alle inwoners wordt gevraagd om de 
straten zoveel mogelijk auto vrij te maken en te houden tot 16.00 
uur. 
Het zou ook weer bijzonder leuk zijn 
als wij met z’n allen de Langewegse 
vlag uithangen. 

VLAGGEN  
 
Oud papier 
 
Maandelijks wordt op de eerste zaterdag van de maand het oud 
papier opgehaald.  De vaste chauffeur van het bedrijf, dat oud 
papier ophaalt, is helaas overleden. Nu zit er telkens een andere 
chauffeur in de auto; hierdoor rijdt men ook niet altijd dezelfde 
vaste route. Het is dus raadzaam om de container met oud papier 
tijdig buiten aan straat te zetten. Het ophalen begint om 8.30 uur. 
 
Koffie drinken 

Op 9 maart (2e zondag van de maand) is het om 10.00 uur weer 
koffie drinken in Ons Stedeke. Iedereen is hierbij van harte 
welkom.  
 
Muziekfestijn in gymzaal 

Op zaterdag 5 april a.s. ontvangt fanfare Muziek Veredelt 2 
gastorkesten in de gymzaal.De orkesten komen uit Heikant en 
Leerdam. De fanfare garandeert een muzikale topavond, onder 
het genot van een hapje en een drankje.Meer info in de krant van 
april.  U bent van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. 
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Tijdens de maand Maart serveren wij op woensdag, donderdag & vrijdag 

HIGH-FIVE 
Diner met 5 gangen 

Laat u verrassen door onze kok met 5 verschillende gerechten 
Het enige wat u hoeft te doen is max 1 dag van te voren te reserveren 

en van u en uw gasten de keuze 
vis of vlees, vis & vlees of vegetarisch door te geven 

Wij zorgen dan voor ’n onvergetelijke avond 
HIGH-FIVE  voor € 25,00 per persoon 

ook voor À la carte, feesten, vergaderingen enz kunt u bij ons terecht ! 
 
Eerste Communie 
 
Vier kinderen uit Langeweg doen dit jaar op zondag 18 mei om 
10.30 uur in de kerk van Zevenbergschenhoek hun Eerste Heilige 
Communie. 
Het zijn Koen Vervenne,  Marjolein Dirven, Nick van Tilborgh en 
Stan van Gils, allemaal uit groep 3/4  van onze Mariaschool. De 
voorbereidingen voor kinderen en ouders zijn reeds begonnen en 
vol enthousiasme zijn de kinderen begonnen   met het projekt 
Door de Poort.  De voorbereidingsbijeenkomsten hebben plaats in 
de kerk van Zevenbergschenhoek. De kinderen worden begeleid 
door de werkgroep Eerste communie van de RK 
Immanuelparochie. Vanuit Langeweg hebben Caroline Schrauwen 
en Riny van Gils zitting in deze werkgroep. Vanuit de kernen 
Moerdijk, Lage Zwaluwe en Zevenbergschenhoek doen nog 6 
kinderen mee aan de voorbereidingen voor de Eerste Communie. 
Op 22 februari jl. hebben de 10 kinderen zich aan de 
gemeenschap gepresenteerd in de zaterdagavondviering. 
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Immanuelparochie, geloofsgemeenschap Langeweg 
 

Uitnodiging 
op zondag,  9  maart om 10.00 u. in Dorpshuis Ons Stedeke te 
Langeweg 
  
Het is al meer dan een half jaar geleden, dat het kerkgebouw in 
ons dorp gesloten. Een gedenkwaardige, toch wel droeve 
gebeurtenis. Sommige gelovigen beginnen hun draai elders te 
vinden, maar veel gelovigen zijn de binding aan het verliezen.  
Het parochiebestuur en het pastorale team willen graag met u in 
gesprek over uw ervaringen met hoe het gelopen is en  vooral om 
te spreken over: hoe nu verder? 
Op deze bijeenkomst zullen aanwezig zijn:  
pastoor Peter de Rooij als voorzitter van het bestuur èn namens 
het pastoraal team,  
van het bestuur: secr. Wim Surewaard en/òf penn. Gerhard 
Merkelbach.  
Zo mogelijk zullen ook aanwezig zijn plaats-betrokken 
bestuursleden en leden van het pastorale team. 
U wordt van harte uitgenodigd om met hen uw ervaringen en 
wensen te delen. 
Pastoraal Team Immanuel Parochie  
Bestuur Immanuel Parochie, Markt 19A, 4761 CE Zevenbergen  
Parochiekerncommissie 
 
 
Toneel verenging : De heul  
 
Het is weer enige jaren geleden dat wij met succes een toneel 
cursus  hebben gegeven. Dit lijkt ons weer voor herhaling vatbaar.  
Toneelvereniging  De Heul uit Langeweg gaat dus vanaf dinsdag 11 
Maart gedurende zes à zeven  weken weer een gratis cursus 
aanbieden bij voldoende deelname.  
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Heeft U zin Uzelf te ontwikkelen op het gebied van zich vrijer 
bewegen , praten in het openbaar, U verlegenheid overwinnen, of 
toneelspelen volg dan onze gratis cursus   
U kunt zich opgeven voor 1 Maart Voor verdere inlichtingen: 
Tel. 0168-327490 of e-mail jomaro93@kpnplanet.nl 
 

 
Dames-, heren- en kinderschoenen 
HOGE KORTINGEN TOT 50% 
Kijk ook op www.schoenenhuisstap.com  
Binnenkort (1 maart a.s.) kunt u ook weer voor cadeau artikelen 
bij ons terecht!  
De Langeweg 46, 4771 RC Langeweg. 
 
Prijsvraag. Laatste kans 
 
Het is de bedoeling, dat volgende keer dit krantje onder de 
nieuwe naam uitkomt. Dus wacht niet te lang u kan nog meedoen 
aan de prijsvraag. Lever een leuke en mooie naam voor deze 
nieuwe Langewegse krant in en stop hem 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 
  

Schoenenhuis 

Stap! eens binnen ……… 

- 4 - 
 

mailto:jomaro93@kpnplanet.nl
http://www.schoenenhuisstap.com/


 

Robert Speelman loopt sponsormarathon in Ethiopië voor 
Stichting Compassion. Helpt u mee? 

Water om jezelf te wassen. Schoon drinkwater. De bescherming 
van een huis. Scholing. Een dagelijkse maaltijd. Medische 
verzorging, een verloskundige en kraamhulp. Het zijn zomaar 
zaken die voor ons heel gewoon zijn en het leven leefbaar maken. 
Voor veel mensen in Ethiopië zijn deze zaken er niet. Het 
dagelijkse bestaan is er zwaar, eigenlijk een strijd. Beeld jezelf 
maar eens in dat je weken geen douche kan nemen of zonder 
eten naar bed moet. Geen inkomen hebt om je gezin en kinderen 
te kunnen onderhouden, of dat de kans groot is dat je vrouw 
sterft op het kraambed. Eén op de vijf (20% ) kinderen sterft voor 
hun 5e  jaar, er is gebrek is aan scholing en medische verzorging en 
veel ouders sterven jong, hun jonge kinderen als wees achter 
latend, met alle gevolgen van dien. Ik geloof dat mensen niet in 
armoede behoren te leven. Het zijn zaken die mij raken. Die ik kan 
en wil veranderen. Samen met 50 andere sporters ga ik daarom 
een sponsormarathon in Ethiopië lopen. Iedere loper betaalt zelf 
zijn eigen reis en probeert zich voor minimaal €10.000 te laten 
sponsoren. Het geld gaat naar Stichting Compassion, een 

- 5 - 
 



hulporganisatie die met speciale hulpprogramma’s en projecten 
sinds 1993 in Ethiopië werkzaam is voor moeders en kinderen. 
Deze hulp werkt. Ik heb dat vorig jaar met eigen ogen gezien toen 
ik voor de 1e keer mee deed met een sponsormarathon, toen in 
Oeganda voor Stichting Compassion. Ik sprak daar jong 
volwassenen die hun leven hebben te danken aan de hulp van 
Compassion. Ik ben zeer gepassioneerd over de resultaten die 
behaald worden en daarom zet ik weer alles op alles om mij voor 
€ 10.000 te laten sponsoren, dit jaar voor Ethiopië. En juist door 
de marathon daar te lopen, is dat voor de mensen daar een 
enorme bemoediging: niet alleen geld brengen, maar compassie 
tonen in hun armoede, dat geeft hen hoop en  vertrouwen voor 
de toekomst. Op mijn website www.robertmuskathlon.nl vindt u 
veel meer informatie over het waarom, het nut van sponsoring en 
de resultaten van de vorige marathon in Oeganda. Tevens vindt u 
daar hoe u on-line kunt doneren of kunt helpen door het kopen 
van  kaarten voor twee benefietconcerten op 4 en 5 april a.s. Ik 
zou het prachtig vinden om vanuit Langeweg een steuntje in de 
rug te mogen krijgen. Helpt u mee? Bedankt voor uw moeite! 

 Groet Robert Speelman. (robert.muskathlon@gmail.com) 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

Februari 2014  
Vr 28 febr 19.30 u Carnavalsdienst in gymzaal de Waai 
   
Maart 2014  
Zat 1 mrt  8.30 u Inzameling oud papier 
  14.00 u Carnavalsoptocht 
   
Ma 3 mrt 10.00 u Carnaval voor 50+ in De Droom 
  16.00 u Kinder – en jongerencarnaval in De Droom 
  19.00 u Lampionoptocht vanaf De Droom 
   
Ma/vr 3-7 mrt Schoolvakantie 
   
Zon 9 mrt 10.00 u Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di 8 mrt Inzameling kunststof 
Wo 12 mrt Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging in 

Ons Stedeke 
Zat 22 mrt Halfvastenbal in de Droom 

Thema: Of ge nog worst lust avond 
 

 

 

 

 

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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