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Koffie drinken in Ons Stedeke 

Zondag 12 oktober a.s. drinken 
we weer koffie  of thee in Ons 

Stedeke, om 10.00 uur. U bent 
van harte welkom. 
 

  

 
Overleden: Mw. Trees de 
Groot-Buijs 

Op 2 september jl. is mw. 
Trees de Groot-Buijs in haar 
woning in de Westhoek in 
Zevenbergen overleden. Zij 
werd 86 jaar en is begraven 
op het kerkhof van 
Langeweg bij haar man Joop 
de Groot. 
In 1963  kwamen Joop en 
Trees de Groot vanuit het 
Utrechtse Bunnik wonen op 
de tuinderij aan De 
Langeweg 13, waar kinderen 

en kleinkinderen het bedrijf 
nu nog runnen.  8 jaar 
geleden verhuisde ze naar 
De Westhoek in 
Zevenbergen. 
 
Overleden: Annie Heessels 
van den Boer 
 
Op vrijdag 12 september is 
plotseling overleden Annie 
Heessels van den Boer, 36 
jaar lang vanuit 
Terheijden  werkzaam op 
RKBS Maria in ons dorp en 
bekend als juffrouw Annie.  
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Net voor de zomervakantie 
heeft de school afscheid van 
haar genomen, omdat ze 
haar werkzaam leven kon 
afsluiten. Groot was  dan ook 
de ontsteltenis toen het 
nieuws van haar 

overlijden  in Langeweg 
doordrong.  
Zij mocht slechts 60 jaar oud 
worden. Op 18 september 
heeft de crematie 
plaatsgevonden, alwaar 
vanuit Langeweg medeleven 
is betuigd. 

Boergondisch Genieten 
Markt van 10u-16 u 
zaterdag 11 oktober a.s., 
Hamse Hoeve, Hamseweg 
11 
 
Het doel van dit initiatief? 
“Samenwerken is leuk!” 
Wij willen met dit 

initiatief de bezoeker 
inspireren en adviseren 
op het gebied van “leef & 
lijfstijl” met ook leuke 
ideeën voor de gezellige 
feestdagen. Het is vooral 
bedoeld ter 
promotie/naamsbekendh
eid van de 
onderneming/activiteiten 
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met tevens de 
mogelijkheid tot verkoop 
van kleine items, die 
passen in het beeld 
“gezond & lekker leven 
begint bij jezelf”. 
  
De Hamse hoeve, Sfaera 
& Zumbaenzo ( KVK 
ingeschreven), zijn de 
initiatiefnemers en willen 
de bezoeker kennis laten 
maken met klein lokaal 
en regionaal aanbod aan 
zelfstandige 
ondernemers.  
  
De nadruk ligt "samen" 
sta je sterk en gebruik 
maken van ieders 
netwerk. Sfaera & 
Zumbaenzo 
zullen aandacht worden 
besteden aan ALS, wat 
nu volop in de media 
staat en terecht!  
 
ZumbaEnzo zal bij 
iedere proefles € 7,50 ( 
les prijs) die ze ontvangt 

in de maand oktober, het 
volledige bedrag doneren 
aan ALS.  

Sfaera zal bij iedere 
verkoopstyling & 
interieurstyling order 10 
% doneren aan dit goede 
doel. 

Wij vinden het belangrijk 
om naamsbekendheid te 
krijgen, maar nog 
belangrijker om deze 
stichting blijvend te 
steunen, gezien het feit 
er onderzoek nodig is.  

Ook bieden wij de 
mogelijkheid om donaties 
te laten doen ter plaatse, 
wij zullen er persoonlijk 
voor zorg dragen dat het 
terecht komt bij de 
Stichting, middels onze 
actiepagina op de 
website. 
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VERF GEZOCHT 

Carnavalsstichting de Slikgatse 
Kemphanen organiseert op 10 
januari a.s. een groots 
carnavalsfeest in sportzaal De 
Waai. Voor die gelegenheid 
wordt de sportzaal 
omgebouwd tot een 
feestkasteel. 
Om dit te kunnen realiseren 
zoeken we VERF. Heeft u 
restanten of nog volle potten 
verf in de kleuren rood, oranje, 
geel, groen, blauw,  dan 
kunnen wij die gebruiken.  U 
kunt natuurlijk ook sponsoren 
met volle blikken verf in 

genoemde kleuren.  In te 
leveren bij Bart van 
Gils, lj.vangils@home.nl, 0168-
327274, De Langeweg 50. 
Ophalen is ook 
mogelijk.  Hartelijk dank voor 
uw medewerking.  
 
Sauwelavond 15 november 
 
Carnavals Stichting de Slikgatse 
Kemphanen organiseert op 
zaterdag 15 november weer 
een Sauwelavond 
Dit vindt plaats in Eeterij & 
Feesterij De Droom te 
Langeweg. Om 19.30 uur zal de 
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eerste sauwelaar zijn 
opwachting maken. 
Entree is gratis en in de pauze 
zal een loterij gehouden 
worden. 
De sauwelaars die optreden 
zijn: 
Nick Fleismann, Bart ketelaars, 
René van Boxel, Luuk 
Meesters, Judith Hoefnagels, 
Ronald Kustermans, 
Kees van Oosterhout, Arie 
Schoofs en Twan van Oers. 
Smartlappenkoor Chanson de 
la Vie zal misschien ook een 
optreden verzorgen. 
 
BINGO Fanfare Muziek 
Veredelt 
 
Vrijdag 24 oktober organiseert 
fanfare Muziek Veredelt een 
bingo-avond in dorpshuis Ons 
Stedeke.  Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.30 uur. 
Prachtige en leuke prijzen te 
winnen. Graag tot vrijdag de 
24e. 
 
High Tea Concert 
Fanfare Muziek Veredelt 
Langeweg 
 
zondag 12 oktober 2014 
van 14.00u tot 17.00u 
Sporthal de Waai, te 
Langeweg(zaal open vanaf 

13.30 uur) 
Na het enorme succes van het 
Concert Culinair in 2013, heeft 
Fanfare Muziek Veredelt ook 
dit jaar besloten om een 
smakelijk concert te 
organiseren.  Geen 5 gangen 
diner en een muzikale reis rond 
de wereld, maar een Engelse 
High Tea!  Uiteraard mogen 
thee, hartige en zoete 
lekkernijen niet ontbreken 
tijdens deze middag. Dit geheel 
wordt aan u geserveerd tijdens 
een concert, met een 
gevarieerd Engels muzikaal 
programma. 
Ziet u het wel zitten, om samen 
met uw partner, vrienden of 
familie te genieten van een 
Langewegs High Tea Concert? 
Reserveer dan snel uw kaarten.  
Kaarten kosten:  € 10,00 p.p.  
Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar, en OP = OP! 
 
Belangrijk nieuws: 
 
De fanfare Muziek Veredelt 
heeft samen met  O.K.K. uit 
Zevenbergschenhoek en 
Muziekvereniging Zevenbergen 
uit deze plaats een onderling 
concert georganiseerd.  
Dit concert wordt gehouden in 
de Niervaert  te Klundert. 
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Houd zaterdagavond 18 
oktober daarom  vrij en kom. 
Intree is gratis. De zaal is vanaf 
19.30 uur open. Aanvang van 
het concert is om 20.00 uur. 
Elke vereniging zal 40 minuten 
optreden en afwisselende 
muziek ten gehore brengen. 

Het wisselen van de 
verenigingen is 15 minuten. 
Het concert zal om 22.30 
afgelopen zijn. 
Het wordt een mooie muzikale 
happening waarvan u 
ongetwijfeld zult genieten. 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

  
Oktober 2014 
Zat 4 -10  Inzameling oud papier 
   
Do 9 – 10 Chemokar 
   
Zon 12 -10 10.00 u. Koffie drinken Ons stedeke 
  14.00 – 17.00 u High Tea Concert 

 Fanfare Muziek Veredelt 
   
Ma / vr 20 – 24/10 Herfstvakantie 
   
Zat 18 - 10 Onderling concert O.K.K. en M.V  
   
Di 21 – 10 Inzameling plastic 
   
Vr. 24 10 19.30 u. Bingo Fanfare Muziek Veredelt 
   
November 2014 
Zat 1 - 11 Inzameling oud papier 
  Toeterfeest 
   
Zon 9 - 11 10.00 u. Koffie drinken Ons stedeke 
   
Zat 15 – 11 19.30 u. Sauwelavond 
   
Di 18 – 11 Inzameling plastic 
   
Zat 29 11  Badmoosquizz 
   
December 2014 
Vr 5 – 12 Sinterklaas 
   
Zat 6 – 12 Inzameling oud papier 
   
 22 – 12 Kerstvakantie t/m 2 -1 -2015 
   
 25/26 -12 Kerstmis 
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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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