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Rectificatie Dorpsgids 
Dorpshuis Ons Stedeke 

In de bijdrage van Dorpshuis 
Ons Stedeke in de nieuwe 
Langewegse Dorpsgids is in de 
korte historische terugblik in de 
tekstuele weergave tekort 
gedaan aan de uitbaters van 
Ons Stedeke die zich 
gedurende bijna 30 jaar graag  

 

 

en met toewijding ten dienste 
hebben gesteld van de 
Langewegse verenigingen en 
de Langewegse bevolking.  Dat 
uiteindelijk voor een ander 
manier van exploitatie is 
gekozen betekent niet dat de 
exploitatie tot dat moment niet 
goed zou zijn geweest. 
Waarvan akte. 

Redactie Dorpsgids Langeweg, 
uitgave 2014 

 

Devotiekaarsen  

Zij die graag een 
devotiekaars thuis wilt laten 
branden kan deze  kopen bij 

mevr. Van Schijndel – van 
Gils, Kloosterlaan 9  en mevr. 
De Koning – van Dongen, 
Kloosterlaan 37.  
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Nieuw initiatief 
Immanuelparochie! 

Elke 2e dinsdagochtend van de 
maand starten we met een 
ontmoeting in ‘Ons Stedeke’. 
Van 10:00 uur tot 11:30 uur 
komen we bij elkaar voor een 
gemoedelijk en zinvol 
samenzijn.Gesprek, koffie, 
gebed en ontmoeting onder 

begeleiding van Mariëlla 
Bossers. 

We starten op dinsdag 9 
september, dus zet het vast in 
uw agenda! 

groet, 
Mariëlla Bossers 
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Fanfare Muziek Veredelt uit 
Langeweg geeft een rondje. 

Zoals elk jaar sluit fanfare 
Muziek Veredelt het seizoen af 
met een concert voor de 
bewoners van Langeweg. 

Ook deze keer worden de 
mensen weer opgehaald door 
enkele leden van de fanfare, om 
het concert bij te wonen op het 
plein voor eetcafé De Droom. 

Buiten het zomers concertje 
worden de toeschouwers ook 
nog getrakteerd op een ijsje en 
een heerlijke snack welke door 
de voorzitter persoonlijk 
worden uitgedeeld. 

Dit alles vindt plaats op 
maandag 7 juli tussen 19.00 en 
20.30 uur. 

Wij nodigen alle bewoners van 
Langeweg uit, om bij het horen 
van onze oproep, met ons mee 
te gaan en er weer een gezellige 
happening van te maken. 

Bij slecht weer wordt het 
concert binnen gehouden. 

Dat wordt weer dubbel 
genieten op maandag 7 juli  in 
Langeweg!! 
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VIERING ROND HET HEILIG 
HART 
Op vrijdag 4 juli in Ons Stedeke 
om 19.00 uur 
 
In de parochiekern van 
Langeweg is het afgelopen jaar 
veel veranderd. 
De sluiting van de  Heilig Hart 
kerk laat zijn sporen na. De 
ervaring in Langeweg wordt 
gedeeld door  gelovigen in heel 
Nederland, veel kerkgebouwen 
gaan namelijk dicht. 
Op een geven moment dient 
de vraag zich aan voor ieder 
persoonlijk: 
 ‘Zoek ik aansluiting bij de kerk 
die openblijft?; neem ik voor 
dit moment afstand om alles te 
laten bezinken of houd ik het 
helemaal voor gezien?’ 
Binnen dit proces van 
ingrijpende verandering zoekt 
ook het pastoresteam zijn weg. 
Binnen iedere parochiekern 
willen we sowieso het 
patroonfeest blijven vieren. 
De kerk van Langeweg, de 
geloofsgemeenschap van 
Langeweg staat onder de 
hoede van het Heilig Hart van 
Jezus.  Zoals gezegd vieren we 
dit op vrijdag 4 juli in Ons 
Stedeke om 19.00 uur. 

Het eigen koor zingt en pastor 
de Meijer zal voorgaan. 
 
 
Vakantietips 
 
Mocht u deze zomer op 
vakantie gaan, dan hebben wij  
waardevolle tips voor u: 
 
1.Kinderen zijn extra gevoelig 
voor de schadelijke invloeden 
van de zon.  
Gebruik een goede 
waterbestendige anti-
zonnebrandcrème met een 
hoge beschermingsfactor 
 
2. Laat baby’s en kleine 
kinderen een zonnehoedje 
dragen en houd ze bij voorkeur 
in de schaduw. 
3. Drink in het buitenland 
alleen betrouwbaar 
flessenwater, uit de originele, 
verzegelde verpakking. 
 
4. Als u naar het buitenland 
gaat: schil, kook of bak voedsel. 
 
5. Neem een EHBO-set mee. 
 
6. Denk bij het zwemmen in 
tropische streken eraan dat 
huidwondjes afgedekt zijn  
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en ga niet zwemmen of pootje 
baden in stilstaand water. 
 
7. U kunt de kans op 
tekenbeten verminderen door 
hoog gras en struiken te 
mijden.  
Controleer uzelf en uw 
kinderen aan het einde van de 
dag op teken.  
Als u er een vindt, verwijder de 
teek zo snel mogelijk met een 
pincet of een tekentang. 
 
8. In het buitenland 
verspreiden muggen een aantal 
ziekten zoals malaria en gele 
koorts.  
Draag daarom lichtgekleurde 
en bedekkende kleding. Houd 
slaapruimtes muggenvrij  
en slaap onder een klamboe. 
 
9. oor advies over vaccinaties 
en de inentingen zelf kunt u 
terecht bij de GGD. 
 

Help u Emmaus helpen?  

De stichting Vrienden van 
Emmaus Langeweg helpt 
Emmaus de benodigde gelden 
verzamelen voor aankoop en 
restauratie van het onlangs 
aangekochte kerkgebouw in 
Langeweg. Van de benodigde 
299.000 euro is al 260.000 euro 
bij elkaar gebracht. Voor de 
resterende 39.000 euro doen 
de Vrienden van Emmaus een 
beroep op u. U kunt ook vriend 
worden, of donateur. Help 
Emmaus helpen: wordt Vriend 
of donateur. Binnenkort 
ontvangt u meer informatie, of 
u heeft het al ontvangen. Voor 
meer 
informatie: vrienden@emmaus
-
langeweg.nl, www.vriendenvan
emmauslangeweg.org 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

Juli 2014  
Vr 4 – 7 Woord- en communieviering t.g.v. feest H. Hart 
   
Zat 5 – 7 Inzameling oud papier 
   
Ma 7 – 7 Rondje Fanfare 
   
 14 – 7 / 

22 - 8 
Zomervakantie 

   
Di 22 – 7 Inzameling plastic 
   
Augustus 2014 
Zat 23 – 8 Pleinpop 2014 
   
   
September 2014 
   
   
Oktober 2014 
Zon  12 – 10 Concert Fanfare Muziek Veredelt 
   
   
November 2014 
Zat 1 - 11 Toeterfeest 
   
Zat 29 11  Badmoosquizz 
   
   
 

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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