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Plantenaktie Fanfare geslaagd 
 
Op zaterdag 10 mei hield 
Fanfare Muziek Veredelt de 
jaarlijkse plantenaktie. 
Ondanks de regen hebben de 
leden ruim 1100 plantjes 
verkocht wat een aardige duit 
in de verenigingskas heeft 
opgeleverd. 
Iedereen die de fanfare in deze 
aktie heeft gesteund dan ook 
hartelijk dank namens de 
fanfare. 
 
Ons Dorpshart houdt vakantie 
 
In de maand augustus 
verschijnt er geen uitgave van 
deze dorpskrant. Copy voor juli 
en augustus dan ook graag 
voor 20 juni a.s. naar de 
bekende adressen. 
 
 
S.K.W. Langeweg 
Wandelvierdaagse 
 
Op Dinsdag 10, Woensdag 11, 
Donderdag 12 en Vrijdag 13 
Juni organiseert S.K.W. 
Langeweg weer haar jaarlijkse 
Wandelvierdaagse.  
 

We vertrekken elke avond om 
18.30 uur vanaf het Dorpshuis 
''Ons Stedeke''.  
De inschrijving begint op 
Dinsdag 10 juni om 18.15 uur 
bij het Dorsphuis ''Ons 
Stedeke''.  
De kosten voor deze avond-
vierdaagse bedragen 2.50 euro 
per persoon.  
 
Als je minstens drie van de vier 
avonden gelopen hebt, verdien 
je een medaille!  
Dus iedereen die het leuk vind 
om mee te wandelen en om op 
deze manier iets meer te zien 
van de natuur uit je omgeving, 
is van harte welkom om deel te 
nemen aan deze wandelvier-
daagse. Het maakt niet uit of je 
jong bent of oud. Ons motto is: 
Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!! De vierdaagse wordt 
afgesloten met het uitreiken 
van de medailles in het 
Dorpshuis ''Ons Stedeke'' op 
vrijdag 13 Juni. 
I.v.m. het WK-Voetbal zal er 
een aangepaste ronde zijn!  
Heeft u nog vragen, neem 
gerust contact op met Ron 
Kalk. Telnr: 06-52366016 
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Hopelijk zien we u op dinsdag 
10 Juni.   
 

U neemt deel op eigen 
verantwoordelijkheid.  
 

 
De nieuwe dorpsgids is uit 

De nieuwe Langewegse 
dorpsgids is uit. Een 
naslagwerk waarin alle 
verenigingen en clubs zich 
presenteren, met informatie 
van de wijkagent, van de 
wijkzuster, over de 
gemeente. Met nieuwe en 
oude foto’s en een stukje 
historie van Langeweg. 

Alle Langewegse 
huishoudens krijgen zo’n 
boekje gratis.  Extra boekjes 
zijn te koop voor 6 euro per 
stuk. Deze boekjes zijn aan 
te vragen bij Bart van Gils, 
De Langeweg 50, 0168-
327274, lj.vangils@home.nl 
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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. 
 

 
 

 
Gebiedsplan Langeweg van 
start 
 
Het gebiedsplan Langeweg 
komt uit de steigers, nu gaan 
we aan de slag met de 
uitvoering van de actiepunten 
uit de dorpsagenda!  
 

Het doel van het gebiedsplan is 
het behoud van de leefbaarheid 
in Langeweg, nu en in de 
toekomst. Daarnaast wil de 
gemeente komen tot een 
nieuwe vorm van 
samenwerking met 
deelnemende partijen, 
waaronder de inwoners, maar 

Schoenenhuis 

Stap! eens binnen ……… 
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ook instanties als Surplus en 
Brabantse Waard.  
 
Om een start te maken met de 
invulling van deze nieuwe 
samenwerkingsvorm is een 
aantal dorpsavonden 
georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomsten op 8 oktober en 
12 november 2013 is door 
bewoners aangegeven waarop 
zij trots zijn, waar de 
uitdagingen voor Langeweg 
liggen en welke acties volgens 
hen wenselijk zijn. Grote 
thema’s waren de uitstraling 
van het dorp, verschillende 
verkeerssituaties en de 
woningbehoefte.  
 
Deze thema’s en actiepunten 
hebben uiteindelijk 
geresulteerd in het gebiedsplan 
van Langeweg. Het gebiedsplan, 
dat op 17 april is gepresenteerd 
in Ons Stedeke, heeft een 
dorpsagenda met acties voor 
alle deelnemende partijen. 
 
En nu verder… 
We moeten dus samen aan de 
slag met de actiepunten. Naast 
betrokken inwoners uit 
Langeweg haken daar ook de 
professionals van onder andere 

de Gemeente, Surplus en 
Brabantse Waard bij aan! 6 mei 
hebben we al een eerste 
dorpstafel gehad. Een 
bijeenkomst, waarin de 
zogenaamde sleutelfiguren van 
het gebiedsplan Langeweg 
samen praten over de 
voortgang van de actiepunten 
en de stand van zaken binnen 
de thema’s. 
 
Tijdens deze eerste bijeenkomst 
hebben we vooral gekeken naar 
de organisatie en de bemensing 
van het gebiedsplan en de 
bijbehorende actiepunten. Elk 
thema heeft een kartrekker, die 
de boel op koers gaat houden, 
en een aantal professionals en 
inwoners, die met de 
actiepunten aan de slag gaan. 
De thema’s zijn; Voorzieningen, 
Verkeer, Sociaal, Uitstraling en 
Wonen.  
 
Namens de inwoners heeft de 
Wijkvereniging zich 
opgeworpen als centraal 
aanspreekpunt voor het 
gebiedsplan en de verschillende 
thema’s. Uiteraard kan het 
bestuur van de Wijkvereniging 
niet zonder de inzet van een 
groot aantal enthousiaste 
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mensen. Zij hebben zich 
opgeworpen om zich hard te 
gaan maken voor één van de 
thema’s of een actiepunt 
binnen zo’n thema. We hebben 
al een leuke groep deelnemers 
aan boord, maar we hebben 
zeker nog behoefte aan extra 
geïnteresseerden! 
 
Enkele actiepunten, zoals die nu 
opgepakt zijn of worden: extra 
opfleuring van de dorpsentrees, 
een nieuwe interactieve 
dorpswebsite, inventarisatie 
kansen voor een brede school, 
een woonbehoefte onderzoek, 
de herinrichting van de 
Kloosterlaan en de 
parkeersituatie in de 
Daniëlstraat. 
 
Lijkt het je leuk om een 
actiepunt mee op te pakken of 
heb je vragen? Stuur dan gerust 
een e-mailtje aan het bestuur 
van de 
Wijkvereniging: wijkverenigingla
ngeweg@gmail.com. Ben je 
nieuwsgierig naar de hele 

inhoud van het gebiedsplan en 
alle actiepunten? Kijk eens op 
onderstaande informatie 
websites. 
 
Via deze weg, en spoedig ook 
via een nieuwe dorpswebsite, 
zullen we jullie op de hoogte 
blijven houden van de 
voortgang van het gebiedsplan 
en de actiepunten.  
 
Meer informatie? 
Meer informatie over het 
gebiedsplan is te vinden op 
www.gebiedsplannen.nl/Lange
weg of volg op Facebook: 
www.facebook.com/gebiedspla
nlangeweg . 
 
Namens de Wijkvereniging 
Langeweg en de Gemeente 
Moerdijk. 

Erik van Wouwe, Voorzitter 
Wijkvereniging Langeweg 

Robert Stoop, Coördinator 
Gebiedsplan Langeweg 
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SBO sluit de competitie goed 
af. 

Jeroen(trainer) en de meiden. 
Het damesteam van SBO 
speelde dit seizoen voor het 
eerst in de competitie van  ORV 
en wel in de 2e klasse.  
Vorige week heeft  dit team 
haar laatste competitie-
wedstrijd gespeeld en met 4 – 
0 gewonnen. Hierdoor eindigt 
het team op de tweede plaats . 
De eerste twee teams 
promoveren. Dus de dames 

van SBO gaan komend seizoen 
in de eerst klasse spelen. Dat ie 
een hele mooie prestatie. 
Hans(trainer) en de jongens. 
Het herenteam speelde voor 
het tweede jaar in de ORV 
competitie. In het begin van dit 
seizoen hebben enkele spelers 
buiten het volleyballen 
blessures opgelopen.  Het team  
heeft zich hierdoor niet van de 
wijs laten brengen en met veel 
inzet en vol vertrouwen is men 
aan de competitie begonnen. 
De laatste wedstrijden waren 

- 6 - 
 



heel spannend. Met vier 
teams werd er hard 
gestreden om de eerste 
plaatsen. In de laatste 
wedstrijd werd de fel 
begeerde kampioenstitel 
binnengehaald. Volgend 
seizoen gaan zij 4e klasse 
spelen in de ORV compe-
titie. SBO sluit het compe-
titieseizoen schitterend af. 
Zowel het dames- als het 
herenteam  promoveren. 

Dokter Ester Schuyvlot stopt 

Geachte patiënten , 

Helaas moet ik u mededelen 
dat ik mijn werkzaamheden als 
huisarts in Zevenbergschen 
Hoek binnenkort ga 
beëindigen. Ik begrijp dat een 
persoonlijk gesprek misschien 
wat oprechter is dan deze 
brief, maar dit is wel het meest 
direct, zodat ik wil voorkomen 
dat  er allerlei geruchten de 
ronde gaan doen. De reden dat 
ik wegga is niet dat ik mijn 
werkzaamheden als huisarts 
stop of dat ik een andere baan 
heb gevonden, want werken 
met u en voor u is en was erg 
prettig. Ik werk namelijk onder 
contract in de praktijk van Dr. 

Hendrikx en dat zou in de 
toekomst vanwege allerlei 
regels moeten veranderen. We 
zijn om de tafel gaan zitten om 
een ander samenwerkings-
verband op te stellen, echter, 
daar zaten voor mij zoveel 
haken en ogen aan, dat ik 
daarvan moest afzien.  
Dokter Hendrikx is daarom op 
zoek  naar een andere collega. 
In principe blijf ik in de praktijk 
werkzaam tot eind juli a.s. en 
dan op de dinsdag en vrijdag.  
Als laatste wilde ik u hartelijk 
bedanken voor de fijne 
samenwerking en uw  geduld. 
Nogmaals: heel hartelijk 
bedankt! 
Vriendelijke groet,  
Esther Schuytvlot 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

Juni 2014  
Zat 7 – 6 Inzameling oud papier 
   
Zon - ma 8 en 9 – 6 Pinksteren 
   
Di - Vr 10, 11, 12 

en 13 - 6 
Wandelvierdaagse 

   
zon 15 – 6 Vaderdag 
   
Di 17 – 6 Inzameling plastic 
   
   
   
Juli 2014 
Zat 5 – 7 Inzameling oud papier 
   
 14 – 7 / 

22 - 8 
Zomervakantie 

   
Di 22 – 7 Inzameling plastic 
   
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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