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Sorry 
 
Bij het maken van de vorige 
uitgave van dit blad hebben wij 
technische storingen gehad. 
Het kopieerapparaat, waarop 
dit blad wordt gemaakt, was 
stuk. Om het te repareren 
moesten onderdelen besteld 
worden. Dit duurde een paar 
dagen.  Vandaar. Excuus voor 
het (te) laat uitbrengen.  
 
Ons Dorpshart 

Is de naam geworden van onze 
Langewegse dorpskrant. Maar 
liefst 28 naamsuggesties zijn 
aangedragen door Anita Chalo, 
Jo Surewaard, Henk van 
Nispen, Wies van Minderhout, 
Chris Toebak en John van 
Opdorp. De redactieraad heeft 
Ons Dorpshart, ingezonden 
door Wies van 
Minderhout,  gekozen uit de 
top 3 van meest aansprekende 
ideeen. De andere twee 
naamsvoorstellen met veel 
punten waren  LANGs dEze 
WEG  en De Klepel. ( De klok is 
stil, maar de klepel is er nog). 
Alle inzenders hartelijk dank 

voor de leuke, inventieve 
ideeën 
 
Van het bestuur van de 
Wijkvereniging.......... 
 
Onlangs was het jaarlijks 
overleg met het College van 
burgemeester en wethouders 
van onze gemeente. Het 
College sprak zijn waardering 
uit over de manier waarop 
onze kern zaken voor elkaar 
krijgt, over de vele initiatieven 
die ten uitvoer worden 
gebracht en over de vele 
vrijwilligers die de handen uit 
de mouwen steken. Het maakt 
dat Langeweg een dorp is 
waarop je trots mag zijn. 
 
Het Patersbos was zo´n 
initiatief. Maar ook de wijze 
waarop de renovatie van Ons 
Stedeke tot stand is gekomen. 
Onder leiding van het bestuur 
van de beheerstichting is door 
vele enthousiaste en 
hardwerkende vrijwilligers heel 
veel werk verzet. Wensen 
konden daardoor worden 
vervult. Uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in een heel mooi 
en functioneel dorpshuis. Een 
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compliment aan allen die zich 
hiervoor hebben ingespannen. 
 
Nu ligt er weer zo´n goed 
initiatief van een aantal 
vrijwilligers. Een dorpskrantje 
voor en door de gemeenschap 
van Langeweg. Wat leeft er in 
ons dorp? Wat is het komende 
programma van de 
verenigingen? Wat zijn 
belangrijke onderwerpen die 
we met het College moeten 
bespreken, etc.? Ook U of jij 
(jong of oud) kunt interessante 
onderwerpen aandragen. Deel 
het met ons! 
 
Op woensdag  12 maart 
hielden wij onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. 
We hoopten op een goede 
opkomst. De agenda was voor 
velen wellicht niet uitdagend 
genoeg. We danken in ieder 
geval de mensen die aanwezig 
waren en wij zijn blij met hun 
nuttige inbreng. 
Verder heeft de kascommissie 
geen onregelmatigheden 
gevonden in de financiën over 
2013. De jaarrekening is dan 
ook goedgekeurd. 
In de samenstelling van het 
bestuur van de wijkvereniging 

is enige aanpassing gekomen. 
Stijn Schouwenaars (wie kent 
hem niet) mag geen deel meer 
uitmaken van onze vereniging 
nu hij niet meer in onze kern 
woont. Wij zullen hem in het 
bestuur missen, maar we 
hopen stiekem dat hij achter de 
schermen beschikbaar blijft, 
zeker als schakel naar andere 
verenigingen. Stijn was ook 
onze penningmeester. Deze 
functie heeft hij de afgelopen 
jaren met verve vervuld. De 
financiën blijven echter in de 
familie. Zijn vader, Theo 
Schouwenaars, heeft deze taak 
nu op zich genomen. Ook Theo 
is geen onbekende in ons dorp. 
Wij zijn dan ook blij met zijn 
komst. 
Aftredend is ook ons 
bestuurslid Ronald Bergacker. 
Zijn drukke baan laat 
momenteel geen ruimte om 
zich goed in te spannen voor 
onze vereniging. Ronald is ook 
al jaren lid van de 
wijkvereniging. Drukke baan 
(eigen dierenartsenpraktijk) 
geldt ook voor onze voorzitter: 
Petra Jager. Wij zijn echter blij 
dat Petra in het bestuur wil 
blijven; niet meer als voorzitter 
maar als gewoon bestuurslid. 
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Wij willen en kunnen haar 
inbreng niet missen. Het 
voorzitterschap ligt nu bij Erik 
van Wouwe. Erik is inmiddels 
ook weer ruim een jaar 
bestuurslid en kent veel 
mensen in Langeweg. Hans van 
Cappelle gaf vorig jaar tijdens 
de algemene ledenvergadering 
aan dat hij wel interesse had en 
een bestuursvergadering wilde 
bijwonen. Hij was gelijk 
verkocht. 
Ook zijn wij blij met de komst 
van Tony van Meel. Sommige 
mensen, zoals Tony, zijn echte 
'verenigingsdieren'; hebben 
ideeën en willen die ook tot 
uitvoering laten komen; zetten 
zich daarvoor met heel veel 
enthousiasme in. 
 
Kortom ons bestuur bestaat nu 
uit Erik van Wouwe (voorzitter), 
Joke Lunenburg (secretaris), 
Theo Schouwenaars 
(penningmeester) en de 
algemene leden: Petra Jager, 
Hans van Cappelle, Tony van 
Meel en onze nestor Leo de 
Koning. 
 
Wij danken zowel Stijn als 
Ronald voor hun jarenlange 
inzet maar ook Petra voor haar 

uitmuntend voorzitterschap. 
 
De bestuursvergaderingen van 
de wijkvereniging zijn 
openbaar. U kunt de 
vergadering gewoon een keer 
bijwonen als u wilt. Regelmatig 
schuiven dorpsgenoten aan om 
hun ideeën met ons te delen. 
Wilt u een onderwerp op onze 
agenda zetten en dat met ons 
bespreken, mail dan 
naar  wijkvereniginglangeweg
@gmail.com 
Onze eerstvolgende 
vergadering is op woensdag 9 
april om 20.00 uur in Ons 
Stedeke. 
 
Een belangrijk onderwerp dat 
gaat spelen en dat ook met het 
College is besproken, is de 
plaatsing van windmolens langs 
de A16. Het College heeft 
beloofd onze inwoners 
vroegtijdig te informeren. Dit 
kan via een informatiebrief, 
maar ook via een 
informatieavond. Daarover is 
nu nog geen helderheid. Wij 
zullen u in ieder geval op de 
hoogte houden. 
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Oproepje 
 
Wij zijn op zoek naar een oppas 
voor onze meiden van 2 jaar 
(Juliette) en 3  jaar (Frederique)  
voor in de 
avonden/weekenden. 
Het zijn geen vaste avonden. 

Heb je interesse dan horen we 
graag van je.  
liset_van_heijst@hotmail.com 
of 0168-850705 
 
Liset & Wouter Jan 
Zuiddijk 26

 

 

Muziekfestijn 
 
Zaterdagavond 5 april verzorgt 
Fanfare Muziek Veredelt een 
uitwisselingsconcert met 
Fanfare Kunstliefde & 
Vriendschap uit Leerdam en 
Muziekvereniging Heikant uit 
Hulst. Het concert vindt plaats 
in sporthal "De Waai" , 
Kloosterlaan 2 Langeweg. 
De connectie tussen Fanfare 
Kunstliefde & Vriendschap en 

Fanfare Muziek Veredelt is 
gelegd door de dirigent Juul 't 
Lam. Bij de Leerdamse Fanfare  
is Juul 't Lam 4 jaar dirigent en 
sinds 2010 ook bij de 
Langewegse Fanfare. Beide 
orkesten zullen dan ook op 5 
april onder zijn leiding staan.  
In oktober 2010 is Fanfare 
Muziek Veredelt op bezoek 
geweest bij Muziekvereniging 
Heikant  waar samen een  
concert is verzorgd. Op 5 april 
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komt Muziekvereniging 
Heikant op bezoek in Langeweg 
om  een deel van het 
uitwisselingsconcert te 
verzorgen o.l.v. Etiën Ferket.  
Aanvang is om 19.30 uur en 
vanaf 19.00 uur is de zaal open. 

De toegang is gratis. Voor, in 
de pauzes en na afloop van het 
concert, omstreeks 22.15 uur, 
kunt U nog genieten onder het 
genot van een hapje en een 
drankje in de zaal. 

Dames-, heren- en kinderschoenen 
Nieuwe voorjaars collectie is binnen 

Nog steeds hoge kortingen op de overige collectie tot 70% 
Kijk ook op www.schoenenhuisstap.com 

Ook voor cadeau artikelen kunt u bij ons terecht! 
De Langeweg 46, 4771 RC Langeweg. 

 

AED 
 
Het blijkt dat veel inwoners van 
Langeweg niet weten dat 
Langeweg 2 AED apparaten 
heeft.  
Een AED apparaat hangt in Ons 
Stedeke. Als Ons Stedeke open 
is kan je het zo pakken ten 
behoeve van  een 

Hartreanimatie. Het tweede 
AED apparaat hangt bij de 
hoofdingang van de Emmaus. 
Als je voor de kerk staat aan de 
rechtse zijde zijn twee groene 
deuren te zien. Deze deuren 
zijn nooit op slot. Ze kunnen 
wel eens dicht zijn maar nooit 
op slot. Achter die deuren hang 
een mooie kast waar de AED in 

Schoenenhuis 

Stap! eens binnen ……… 
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zit. Deze kast is beveiligd met 
een code.  Maar als u het alarm 
nummer 112 belt, of u wordt 
door een hulpverlener 
gevraagd om de AED op te 
gaan halen, dan krijgt u van de 

hulpverlener de code mee van 
deze kast. 
Mocht u nog vragen hebben 
kunt deze sturen naar de 
redactie van het Langewegse 
nieuwsblad. Dan staat  in de 
volgende oplage het antwoord 

 

Vermiste kater 

Hallo bewoners van Langeweg,  
Sinds zondag 9 maart is onze 
Kater Max vermist. Het is een 
compleet cypers rood katje, 
met een iets lichter kinnetje. 
Hij is slank gebouwd. Om zijn 
ogen heeft hij witte lijntjes, net 
eyeliner. Verder heeft hij géén 
wit, géén halsband en is niet 
gecastreerd, hij is ongeveer 8 
maanden oud. Heeft u hem 
gezien, wilt u dan contact met 
ons opnemen? Onze andere 
kat Jimmy mist hem 
ontzettend, en wij ook. Via 
deze link kunt u meer 
informatie en foto's 
vinden: http://tinyurl.com/kzy4
js2 
Veikko van der Pluijm 
0625269336 
Laura Coremans 0629732583 
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Aanpakken toestellen en 
ondergrond schoolplein 
Mariaschool 

Jawel,  het is bijna weer zo ver. 
Aanstaande 12 april  zullen we 
met een team vrijwilligers onze 
handen  uit de mouwen steken. 
Het is al weer twee jaar 
geleden dat we op zo'n grote 
schaal onderhoud hebben 
uitgevoerd aan het 
schoolterrein.  Destijds is er 
voor gekozen om onder en 
rondom  de toestellen valzand 
aan te brengen, de pleinspellen 
qua verf op te frissen, een 
voetbalveldje aan te leggen en 
het houten schip te 
vernieuwen.   

Nu is er in onderling overleg 
tussen het lerarenkorps en de 
klusjesmannen voor gekozen 
de ondergrond van valzand te 
vervangen door rubberen 
tegels. Dit voldoet qua 
veiligheid ook aan de normen, 
maar levert minder "sahara" 
binnen in het schoolgebouw. 
Ook zal er een  vogelnest 
schommel worden geplaatst en 
het zand van de zandbak 
worden verschoond. Nu 
hebben we al veel vrijwilligers, 
maar een paar extra 
vrijwilligers is altijd welkom. 
We zullen starten met koffie 
om 07.30 uur. Dus laat je van je 
goede kant zien, en draag je 
steentje (we gaan ook straten) 
bij. 
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Verenigingsbeurs zondag 25 
mei te gast bij de feestmarkt 
Emmaus 

Het is al weer enkele jaren 
geleden dat er een 
verenigingsbeurs is gehouden 
voor de Langewegse 
verenigingen. Zo'n beurs geeft 
de verenigingen de kans zich te 
promoten bij de inwoners van 
ons dorp en omstreken. 
Emmaus Langeweg heeft bij de 
Wijkvereniging aangegeven dat 
zij tijdens hun feestmarkt een 
deel van hun terrein en kramen 

ter beschikking  zullen stellen 
voor de deelnemende 
verenigingen. Zo kunnen de 
Emmaus en de verenigingen 
hun krachten bundelen om er 
op deze 25 mei een geslaagde  
dag van te maken. Gedurende 
deze dag zullen de 
deelnemende verenigingen 
zich op diverse manieren 
promoten. Dit zal plaats vinden 
in de vorm van;  live optredens, 
voorstellingen, actieve 
beoefening van sporten, 
prachtige verrassingsacts en 
nog veel meer. Voor jong en 
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oud zullen er interessante en 
leuke bezigheden zijn. En dit 
alles is natuurlijk te 
combineren, voor een nette 
prijs,  met een natje en een 
droogje  op één van de vele 
terrassen of stands van de 
Emmaus. Je kunt wel zeggen,  
dat  ons prachtige dorp met 

zijn vele verenigingen en 
vrijwilligers,  zich op deze 
manier weer in de  "spotlight" 
zet.   Indien er nog 
verenigingen zijn die de eerste 
kick off gemist hebben, maar 
toch nog willen deelnemen, 
dan kunnen deze zich alsnog  
aanmelden bij Tony van Meel.  
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Ziekentriduum 2014 

De Immanuëlparochie 
organiseert dit jaar op 17, 18 
en 19 juni het jaarlijkse 
ziekentriduum. Het zijn drie 
dagen van bezinning, 
gezelligheid, ontspanning en 
ontmoeting met dit jaar als 
thema ” mens wordt 
geroepen”. Elke dag wordt om 
10.00 uur geopend met een 
eucharistieviering in de H. 
Bartholomeus kerk in 
Zevenbergschen Hoek. Op 
dinsdag en woensdag is om 
15.15 uur een gebedsviering. 
Op donderdagmiddag is er een 
slotviering met zegening. 

Tussendoor wordt er koffie 
gedronken en gegeten in De 
Zevensprong en er is een 
ontspannende activiteit.  
Deelname is kosteloos. U kunt 
zich vóór 1 mei aanmelden bij: 

Dimphy Spitters, 0168-324089 
of 

Corry van Minderhout, 0168-
328019. 

Heeft u vragen, neem dan 
contact op met hen of met 
diaken M. Bastiaansen, 
telefoon 06-46341138 of e-
mail: m.bastiaansen@immanue
l-parochie.eu 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

April 2014  
Zat 5 – 4 8.30 u Inzameling oud papier 
  19.30 u Muziekspektakel in gymzaal 

georganiseerd door Fanfare Muziek Veredelt 
   
Wo 9 – 4 20.00 u Vergadering wijkvereniging 
   
Do 10 – 4 17.00 u Inzameling chemisch afval 
   
Zon 13 – 4 10.00 u Koffie drinken in Ons stedeke 
   
di 15 – 4 Inzameling Plastic 
   
zat 19 - 4 Ledigen duo-bak 

In plaats van 21 (2e Paasdag) 
   
Zon/ma 20 / 21 

 – 4 
Pasen 

   
Zat 26 - 4 Koningsdag 
   
 28 – 4 / 

9 - 5 
Meivakantie school 

   
Mei 2014 
Zon 25 – 5 13.00 – 19.00 u Jaarmarkt Emmaus 
  13.00 – 1900 u Verenigingsbeurs (bij Emmaus) 
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