
  Ons Dorpshart 
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Dodenherdenking 4 mei 

Tijdens de Nationale 
Herdenking op 4 mei 
herdenken we allen – burgers 
en militairen – die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord sinds 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. 
In alle gemeenten in Nederland 
zijn herdenkingen bij een 
plaatselijk oorlogsmonument. 
Tussen 20.00 en 20.02 u zijn we 
2 minuten stil. De Nederlandse 
vlag (zonder wimpel) hangt 
halfstok van 18.00 u. tot 
zonsondergang. 
 
 
 

Bevrijdingsdag 5 mei 

Bevrijdingsdag is de nationale 
feestdag waarop de bevrijding 
van Nederland in 1945 wordt 
gevierd. Op deze dag wordt 
ook de bevrijding van het 
toenmalig Nederlands-Indië 
gevierd. Nederland  staat op 5 
mei stil bij de grote waarde van 
vrijheid, democratie en 
mensenrechten. 
 
RECTIFICATIE 

Bij de inzenders van een naam 
voor onze dorpskrant in de 
vorige uitgave van Ons 
Dorpshart is de naam van Anita 
Chalo genoemd. Dit is niet 
correct. Anita de Graaf heeft 
een naam ingezonden. Onze 
welgemeende excuses

- 1 - 
 



Verkeersregelaars gezocht!! 
 
Voor een aantal evenementen 
die jaarlijks in Langeweg 
plaatsvinden zijn 
verkeersregelaars nodig. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de 
grote carnavalsoptocht, de 
wandelvierdaagse en de 
intocht van Sinterklaas. 
 
Het zou fijn zijn als de groep 
vrijwilligers die dit nu 
verzorgen uitgebreid kan 
worden.  
Als je verkeersregelaar wil zijn 
moet je hiervoor jaarlijks, of 
voor een evenement, een 
cursus volgen. Deze cursus kun 
je thuis op de computer volgen 
en duurt ongeveer een uur. 
 
Voor meer informatie en/of om 
je op te geven kun je contact 
opnemen met Anne-Marie van 
Gils, amvangils@live.nl of 
0168-452818. 
 
Eerste Communie 

Op zondag 18 mei doen 3 
kinderen uit Langeweg de 

Eerste Heilige Communie in de 
kerk van Zevenbergschenhoek, 
om 10.30 uur. 
Het zijn Koen Vervenne, Stan 
van Gils en Marjolein Dirven. 
Nick van Tilborgh woonde ook 
op Langeweg  maar is 
inmiddels verhuisd naar 
Zevenbergen. 
Wij feliciteren deze kinderen 
met deze belangrijke stap in 
hun leven. 
 
Schilderijen in Ons Stedeke 

Schilderclub "PINXIT" heeft als 
club lokaal het parochiehuis in 
Klundert. Onder leiding van Els 
Ripzaad maken de leden 
schilderijen,. Van een aantal 
leden hangen nu ter verfraaiing 
van Ons Stedeke diverse 
schilderijen. Het zijn werken 
van: D. Voort , P. v. Driel, B. 
Kesselring, B. Dijkhoff, 
I. Bischof, M in't Veld, en  
M. Wevers. 
Het is de moeite waard om een 
kijkje te nemen in ons 
dorpshuis. 
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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. 
 

Geen kapel op begraafplaats 

De voormalige parochiekern-
commissie van Langeweg had 
het voornemen om op de 
begraafplaats een kerkhofkapel 
te realiseren, waarin het 
Pietabeeld, Maria met het 
lichaam van Jezus op haar 
schoot, een plek zou krijgen. Dit 
beeld stond vroeger in de oude 
Mariakapel in de kerk en de 
laatste jaren had het een plaats 
voor in de kerk.  De benodigde 
financiële middelen zijn bij het 
bestuur van de 
Immanuëlparochie 

aangevraagd. Het bestuur heeft 
alle financiële middelen van de 
voormalige parochies binnen de 
Immanuëlparochie in beheer. 
Helaas heeft het bestuur, met 
redenen omkleed, besloten 
slechts ongeveer een tiende van 
het aangevraagde bedrag ter 
beschikking te stellen voor dit 
doel. Met dit geld is het niet 
mogelijk een acceptabele kapel 
te realiseren, volgens de 
voormalige parochiekern-
commissie. Daarmee zal dit 
idee, een laatste activiteit van 
de commissie, niet 
verwezenlijkt worden. 

Schoenenhuis 

Stap! eens binnen ……… 
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Zomerplantenaktie 

Op zaterdag 10 mei organiseert 
fanfare Muziek Veredelt weer 
de jaarlijkse plantenaktie. Vanaf 
9.00 uur bieden we huis aan 
huis schitterende zomerbloeiers 
aan voor in de tuin, in de bak of 
in de border: Geraniums, 
fuchsia’s, lobelia, zilverblad, 
vlijtig liesje, salvia en nog veel 
meer planten treft u in ons 
assortiment. Met de aankoop 
van deze plantjes ondersteunt u 
de plaatselijke fanfare.  
Tip: een mooi cadeau voor 
moeder, de dag voor 
moederdag.  
 
Evenementenvloer in de 
gymzaal 

Onze gymzaal is uitgerust met 
een zgn. evenementenvloer: 
heel veel zachtboardplaatjes die 
bij niet-sportevenementen 
(concert, toneelvoorstelling, 
ontvangst sinterklaas) ter 
bescherming van de sportvloer 
moet worden aangebracht door 
de huurder.  
Bij de wijkvereniging zijn wat 
vragen binnengekomen over die 
evenementenvloer: waarom zijn 
de losse delen zo klein, de 

elementen laten stof, vezels 
achter die de sportvloer 
spekglad maken, de plaatjes 
moeten met plakband aan 
elkaar bevestigd worden, vloer 
leggen kost nogal wat tijd enz. 
Kort samengevat: Kan dat niet 
anders. Hoe is dat elders 
geregeld? 
Om deze vragen te 
beantwoorden hebben 3 
vertegenwoordigers van de 
gemeente ter plekke overleg 
gehad met 2 vertegen-
woordigers van de 
wijkvereniging. Daarbij werd 
een en ander verduidelijkt. 
De evenementenvloer is nu 
ongeveer 2 jaar in gebruik en 
ziet er nog goed uit. Op verzoek 
van Langewegse 
vertegenwoordigers zijn de 
platen indertijd in dit formaat 
geleverd: op speciaal verzoek 
kleine platen van gemaakt. Het 
zachtboard is niet ideaal 
vanwege de losse vezels. Echter, 
een alternatief, niet te zwaar, 
niet te duur, compact, is niet 
zomaar voorhanden. De vloer is 
nog niet afgeschreven en kan 
nog wel enkele jaren mee. De 
gemeente nodigt ons uit om 
mee te denken over een 
alternatief, alternatief materiaal 
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en wellicht ander gebruik ( 1 
vloer voor meerdere zalen, die 
centraal gestald wordt). Deze 
hard-board 
evenementenvloeren worden 
ook in andere gemeentelijke 
gymzalen gebruikt. De Borgh is 
geen gemeentelijke sporthal. 

Vanwege de losse vezels is het 
dus noodzakelijk na gebruik de 
zaal te vegen/stofzuigen. 
Een constructief overleg, er gaat 
(voorlopig)  niets veranderen 
want: wat is een goed 
alternatief? 

. 

 
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 
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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 
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.  

Langewegse vlag. 

Een aantal jaren gelden bij 
gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de naam 
Langeweg is de Langewegse 
vlag te koop aangeboden. 
De laatste jaren zijn er nieuwe 
inwoners in Langeweg komen 
wonen of destijds hebben 
mensen de kans laten lopen 
om deze vlag aan te schaffen. 
Bij diverse Langewege 
activiteiten laat men de 
Langewegse vlag  wapperen. 
Daar er vraag blijkt te zijn naar 
deze vlag krijgt iedereen de 
kans om alsnog deze vlag aan 
te schaffen.   Kosten bedragen 
slechts € 12,50 per vlag. 
Chanson de la vie zorgt er voor 
dat de vlag zo spoedig mogelijk 
thuis wordt bezorgd. 
Wilt u in het bezit komen van 
de Langewegse vlag dan kan u 
een briefje in de bus doen bij. 
Marianne Vijverberg, 
Schoolstraat 28, 4772 RC 
Langeweg. Op het briefje dient 
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u wel uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. 
 
Wel en wee. 
 
Wilt u blijde en of minder blijde 
gebeurtenissen met de 
inwoners van Langeweg delen  
dan kunt de doorgeven aan de 
redactie. (Bart van Gils, De 
Langeweg 50, 
lj.vangils@home.nl of bij 
Wies van Minderhout, 
Schoolstraat 13, 
l.van.minderhout@hetnet.nl) 
 
Opknappen van het school-
plein van de Maria school 

Jawel, en toen was het zo ver, 
12 april 2014. Om 07.30 uur 
werd het startsein gegeven. Na 
enkele weken van intensieve 
voorbereidingen (mailen, 
mailen en nog eens mailen, oh 
ja en bellen natuurlijk)  starten 
we natuurlijk met een lekker 
bakje koffie. 
Zoals al in een eerdere editie 
was gemeld, zouden de 
vrijwilligers op deze dag het 
schoolplein onder handen gaan 
nemen. De vele vrijwilligers die 
gehoor hadden gegeven aan de 
oproep  lieten zich deze dag 

van hun beste kant zien.  Het 
weer was ideaal, de inzet 
fenomenaal en de planning 
klopte tot op de punten en 
komma's. Wie vooraf had 
geroepen dat er misschien te 
weinig tijd zou zijn om alles af 
te krijgen, had niet stil gestaan 
bij het doorzettingsvermogen 
van de deelnemers (of was het 
toch een voordeel dat er toch 
24 uur in een dag zitten??). 
Uiteindelijk is er een groot 
aantal acties uitgevoerd, zoals: 
opruimen van de schuren, 
snoeien van het groen, 
aanpassingen van het schip, 
het aanbrengen van nieuwe 
ondergronden in rubber, het 
plaatsen van een nieuwe 
schommel en het aanbrengen 
van nieuw zand in de zandbak 
(nadat deze eerst was 
leeggehaald).  
Vooral de kruiwagenrace na de 
friet en frikadellen/kroketten 
was er één om niet te 
vergeten. Onder de 
schitterende muzikale 
begeleiding van d'Eigeweskus 
werd er in een straf tempo 
ongeveer 18 m3 zand naar de 
zandbak gereden. Daarna werd 
er toch nog besloten om de 
laatste rubberen tegels aan te 
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brengen en het terrein op te 
schonen.  
Uiteindelijk werd er om 21.30 
uur na een redelijk intensieve 
dag voor gekozen de spullen op 
te ruimen en nog wat met 
elkaar te drinken. Natuurlijk 
kon het niet anders, dan dat de 
diverse gebeurtenissen van de 
dag nogmaals de revue 
passeerden. 

Hierbij willen wij in ieder geval,  
de vrijwilligers en bedrijven die 
deze dag en werkzaamheden 
mogelijk hebben gemaakt, 
bedanken. Wij hopen, dat we 
in de toekomst weer op jullie 
mogen rekenen  wanneer er 
weer zulke werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden.  
Groeten Etienne en Tony 
 

 
 
Van het bestuur van de 
Wijkvereniging.......... 
 
Gebiedsplan Langeweg 
Donderdag 17 april jongstleden 
werd het gebiedsplan Langeweg 
door wethouder Koevoets 

overhandigd aan de voorzitter 
van de wijkvereniging. In Ons 
Stedeke waren vele 
sleutelfiguren en andere 
aanwezigen hiervan getuige. 
Sleutelfiguren zijn 
dorpsgenoten die zich destijds 
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hebben opgegeven om inhoud 
te geven aan het nu 
gepresenteerde gebiedsplan 
Langeweg. Vanaf oktober is dit 
plan in vier avonden tot stand 
gekomen, onder leiding van 
Arcadis. In een uitstekende 
samenwerking tussen de 
inwoners, woningstichting 
Brabantse Waard, zorg-
leverancier Surplus, de politie 
en de gemeente Moerdijk.  
 
Is het nu afgerond? Geenszins.  
Het onderhavige gebiedsplan 
geeft een visie voor de 
toekomst en een dynamische 
uitvoeringsagenda met een 
reeks actiepunten. Deze 
actiepunten moeten dus verder 
worden uitgewerkt. Hiervoor 
worden de sleutelfiguren 
uitgenodigd: dinsdag 6 mei  om 
19.30 uur a.s. in Ons Stedeke. 
Sleutelfiguren: zet dit alvast in 
je agenda! 
Bent u geen sleutelfiguur, maar 
zou u graag mee willen denken 
en/of werken, dan bent u 
uiteraard van harte welkom. 
 
De eerste dorpstafel zal in het 
teken staan van (nadere) 
kennismaken en vooral het 
scherp krijgen van de 

organisatie van actiepunten: 
wie gaat wat doen, wat mogen 
we van elkaar verwachten en 
wie is ‘kartrekker’? 
Voor zowel de inwoners, de 
maatschappelijke partners als 
voor de gemeente is het een 
nieuwe vorm van samen-
werking, die de komende tijd 
vorm zal krijgen. 
 
Burgerschouw 
Op dinsdag 3 juni a.s. vindt de 
jaarlijkse burgerschouw plaats. 
Tijdens deze burgerschouw 
bekijkt de gemeente samen met 
een groep inwoners onze 
openbare ruimte. In welke mate 
zijn zaken schoon, heel en 
veilig? Hiervoor worden 
objectieve maatstaven gebruikt. 
Ligt er veel zwerfvuil op straat, 
staan de lantaarnpalen recht, 
doet de straatverlichting het, is 
er veel onkruid aanwezig, is het 
speeltoestel veilig, enz?  
De resultaten van elke schouw 
worden zo snel mogelijk 
verwerkt en doorgegeven aan 
de deelnemers. Kleine zaken 
worden direct opgelost, grotere 
zaken meegenomen in het 
gemeentelijk beleid. De 
gebiedsbeheerder koppelt dit 
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terug, ook waarom iets niet 
uitgevoerd kan worden. 
Wilt u graag meelopen? Meldt u 
dan aan voor de burgerschouw 
via www. 
moerdijk.nl/aanmelden-
burgerschouw. 
 
 
 

Agenda wijkvereniging 
 
Wilt u een onderwerp op onze 
agenda zetten en dat met ons 
bespreken, mail dan naar 
wijkvereniginglangeweg@gmail.
com. 
Onze eerstvolgende vergadering 
is op dinsdag 13 mei om 20.00 
uur in Ons Stedeke.
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Wat, waar en wanneer te doen:  

Mei 2014  
Zat 3 – 5 Inzameling oud papier 
   
Zon 4 – 5 20.00 u Dodenherdenking 
   
Ma 5 – 5 Bevrijdingsdag 
   
Zon 11 –  5 Moederdag 
 11 – 5  10.00 u Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di 13 - 5 20.00 Vergadering Wijkvereniging 
   
Di 20 - 5 Inzameling plastic 
   
Zon 25 – 5 15.00 – 19.00 u Jaarmarkt Emmaus 
  15.00 – 1900 u Verenigingsbeurs (bij Emmaus) 
   
Do 29 - 5 Hemelvaart 
   
Juni 2014 
Zon - ma 8 en 9 – 6 Pinksteren 
   
zon 15 – 6 Vaderdag 
   
Juli 2014 
 14 – 7 / 

22 - 8 
Zomervakantie 

   
Oktober 2014 
Zon  12 – 10 Concert Fanfare Muziek Veredelt 
   
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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