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Haantje op de toren. 
 
Het zal iedereen al wel 
opgevallen zijn dat de 
kerktoren een tijdje in de 
steigers heeft gestaan. Niet 
alleen het torentje is 
gerestaureerd maar ook het 
haantje.  
Het haantje waait niet met alle 
winden mee maar geeft nu aan 
waar de wind vandaan komt.  
Nu nog even de klok bijzetten 
en dan weten we ook hoe laat 
het is.  

Koffie drinken in Ons Stedeke 

Op zondag 14 september 
drinken we weer koffie in 
dorpshuis Ons Stedeke, om 
10.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. 
We kunnen vakantie-
ervaringen uitwisselen en 
natuurlijk een moment van 
bezinning. Graag tot dan. 
 

  

 
Feestmarkt 14 september 
 
Emmaus Langeweg 
organiseert in samenwerking 
met de ZLTO afdeling 
Moerdijk een Feestmarkt. De 

feestmarkt wordt 
voorafgegaan door een 
oogstviering voor de leden 
van de ZLTO. 
De markt  is  op zondag 14 
september van 13.00 – 16.00 
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uur. Naast het gebruikelijke 
aanbod aan 2dehandsspullen 
zal er volop livemuziek zijn, 
eten en drinken en allerlei 
kraampjes met producten of 
activiteiten van ZLTO leden. 
 
Patersbos 
 
Zaterdag 27 september: 
werkochtend Patersbos. 
Om het patersbos 
aantrekkelijk te houden voor 
school, dorpsbewoners en 
andere belangstellenden is 
het nodig dat er regelmatig 
onderhoud plaats vindt. 

Voor deze zaterdagochtend 
hebben we een aantal 
werkzaamheden op het 
programma staan: snoeien, 
paden opknappen, 
insectenhotel verbeteren, 
info-bordjes vervangen ed. 
We zorgen voor koffie, thee 
etc  
Om 8.45 staat de koffie 
klaar, we beginnen om 9 uur 
en werken door tot een uur 
of 12 en sluiten af met een 
lekkere lunch. 
Geef je op 
via: info@emmaus-
langeweg.nl.
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Vernielingen op het 
schoolplein 

Helaas hebben we moeten 
constateren dat enkele 
kinderen in de vakantie 
vernielingen hebben 
aangericht op het 
schoolplein. Een kapotte ruit 
aan het schoolgebouw, 
diverse kapotte regenpijpen, 
ook na herstel, een brandje 
in de afvalbak, besmeurde 
ramen, schade aan wanden 
van het fietsenhok en de 
nieuwe schommel hebben 
ertoe geleid dat de 
beheerders van het 
schoolplein hebben besloten 
het schoolplein tijdelijk te 
sluiten en de schommel 
binnen te houden.  Dit 
gebeurt 4 maanden nadat 
een grote groep vrijwilligers 
kosten noch moeite heeft 
gespaard om het schoolplein 
op te knappen en te 
renoveren.  Vanaf dat 
moment is het schoolplein 
open en ook buiten 

schooltijd toegankelijk, zodat 
de kinderen ook buiten 
schooltijd gebruik kunnen 
maken van de 
speeltoestellen en van het 
schoolplein. Helaas hebben 
enkele kinderen dat nu dus 
voor de anderen verpest. Dat 
is jammer en ook de ouders 
die zich hebben ingespannen 
om het schoolplein op te 
knappen betreuren dit ten 
zeerste. Uiteraard is de 
wijkagent in kennis gesteld 
van de geconstateerde 
feiten.  In onderling overleg 
zijn enkel e akties 
afgesproken. 
 
Immanuëlparochie 

Dinsdag 3 september start 
de Immanuëlparochie met 
de eerste  ontmoetings-
bijeenkomst in Ons Stedeke. 
Van 10.00 – 11.40 uur komt 
men samen voor een 
gemoedelijk en zinvol 
samenzijn. Mariëlle Bossers 
is uw gastvrouw 
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Overleden: Mw. Mien van Gils 
Tielen 

Op 26 juni jl. is mw. Mien van 
Gils Tielen overleden in 
verzorgingstehuis De Zeven 
Schakels in Zevenbergen. Zij 
werd 88 jaar en is begraven op 
het kerkhof van Langeweg bij 
haar man Rinus van Gils. 
Mw. Van Gils heeft jarenlang in 
Langeweg gewoond, 

Kloosterlaan 2 met haar man, 
de melkboer.  Zij hadden geen 
kinderen. 20 jaar geleden zijn 
ze verhuisd naar Zevenbergen, 
waar zij vandaan kwam. 
Mw. Van Gils was jarenlang lid 
van de KVO en het kerkkoor 
van Langeweg en heeft zich 
verdienstelijk gemaakt voor de 
kruisvereniging. 
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Computercursus 
 
In de Mariaschool worden elk 
jaar computerlessen gegeven 
voor senioren. 
In het eerste gedeelte van het 
jaar is dat een beginnerscursus. 
Na de zomervakantie wordt 
geprobeerd om een 
vervolgcursus te geven. 
Dit is afhankelijk van de 
belangstelling. 
 
De beginnerscursus bestaat uit 
kennismaken met en omgaan 
met de computer. 
- Wat zijn bestanden en 

mappen en wat kun je er 
allemaal mee doen. 

- De eerste beginselen van 
Microsoft Word. 

- Het e-mailen en 
internetten. 

 
Wat het programma Word 
betreft wordt de uitvoering 
2010 behandeld. 
Evenals diverse e-mail 
programma’s. 
Als de vervolgcursus wordt 
gegeven gaan we verder in de 
behandeling van Word, o.a. het 
invoegen van foto’s en 

afbeeldingen met daarbij tekst 
en het maken van etiketten. 
Verder wordt Power Point 
behandeld voor het maken van 
presentaties en fotoshows. 
Exel voor adreslijsten en reken 
vellen. 
 
De cursustijd is op woensdag-
middag van 14.00 tot 16.00 
uur. De cursus bestaat uit een 
gedeelte theorie en gedeelte 
praktijk. 
Er zijn computers aanwezig 
maar U kunt ook zelf een 
laptop meenemen. 
De duur van de cursus is 10 
weken en de kosten zijn € 
70,00 inclusief cursusboek, 
uitleg van de te behandelen 
leerstof en een cursus cd met 
oefenstof, zowel op school als 
thuis. 
Voor ondersteuning tijdens de 
praktijkoefeningen zijn 4 
begeleiders aanwezig. 
 
Voor vragen en/of aanmelden 
Cito de koning telefoon 327593 
en of Peter Mulders telefoon 
328639 
Groeten Cito de Koning. 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

  
September 2014 
Zat 6 – 9 Inzameling oud papier 
   
Zon 14 – 9 10.00 u. Koffie drinken Ons stedeke 
   
Di 16 – 9 Inzameling plastic 
   
Oktober 2014 
Zat 4 -10  Inzameling oud papier 
   
Do 9 – 10 Chemokar 
   
Zon 12 -10 10.00 u. Koffie drinken Ons stedeke 
  Concert Fanfare Muziek Veredelt 
   
Di 21 – 10 Inzameling plastic 
   
November 2014 
Zat 1 - 11 Inzameling oud papier 
  Toeterfeest 
   
Zon 9 - 11 10.00 u. Koffie drinken Ons stedeke 
   
Di 18 – 11 Inzameling plastic 
   
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 

- 6 - 
 

mailto:l.van.minderhout@hetnet.nl

