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Hulp gezocht op de 
Mariaschool 
 
Op de Mariaschool is altijd een 
heleboel te klussen: grote en 
kleine karweitjes, schilderwerk, 
boren en ophangen, 
tuinonderhoud, kleine 
reparaties etc. etc. 
Voor deze kleine klussen 
zoeken we een handig iemand 
die ons hiermee wil en kan 
helpen. Draagt u de school een 
warm hart toe en denkt u iets 
te kunnen betekenen voor 
onze school? 
Laat het even weten aan dhr. 
Rob Schot, aanspreekpunt van 
het managementteam,  via 
email info@mariaschoollangew
eg.nl. Ook voor verder 
informatie kunt u op dit adres 
terecht. 
 
TOETERFEEST terug IN 
Langeweg. 

Zaterdagavond 1 november a.s. 
zal Langeweg weer bol staan 
van de muzikale klanken van 
maar liefst 18 dweilorkesten. 
Carnavallesker kunnen we de 
maand november niet 
beginnen. 

Voor de 27e keer wordt deze 
leutige avond georganiseerd 
door dweilband d’Eigeweskus 
uit Langeweg. Nadat we vorig 
jaar naar de polder uitgeweken 
waren door omstandigheden 
hebben we dit jaar onze koers 
weer bijgedraaid richting 
Langeweg. Nadat we van vele 
inwoners vanuit Langeweg 
hoorden dat ze het toeterfeest 
miste op Langeweg EN dat er 
zelfs in carnavalsoptocht 
aandacht werd gevraagd voor 
de ontstane situatie zijn we dit 
jaar weer terug in Langeweg 
zelf. Dorpshuis Ons Stedeke en 
sportzaal de Waai zullen 
omgetoverd worden als goede 
gezellige locaties om dit 
festijn  te kunnen organiseren 
in Langeweg. 
Trots zijn we op ons dorpshuis 
en in het bestaansrecht willen 
wij graag onze medewerking 
verlenen om dit in stand te 
houden. De Waai hierin is al 
meerder keer bewezen een 
gezellige culturele activiteit te 
kunnen laten plaats vinden. De 
avond begint om 19:00 uur en 
zal om 01:00 uur afgelopen 
zijn. Ca. 300 muzikanten gaan 
voorop in de polonaise en wij 
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zouden het zeer op prijs stellen 
dat de Langewegse bevolking 
blij is dat het toeterfeest weer 
in Langeweg gehouden wordt 
en dan ook massaal aanwezig 
zal zijn. De entree is gratis en 
gezelligheid verzekerd. Voor 
het natje en droogje zullen wij 
zorgen, voor de muzikaliteit de 
orkesten en voor de 
gezelligheid u zelf, dus………. 
Zorg dat je er ook bij bent! 
Deelnemende orkesten: De 
Floes-d’Eigeweskus-Vtop-
Tofkappelukke-Op dokters 
recept-Play it again sam- ’t 

Zooique-Nootdkreet-
Windkracht-de Noekers-de 
verkusblaozers-Lapzwansen-de 
Duckers-Bultse Herrie-de 
Blaoskaffers-Exclusief-Fist-
Noggus. En op de reserve lijst: 
Kannieblaozers-thuisnietouwe-
zzzzenderbijband-zaaasie mee 
maote. 
 
1 november a.s. Ons Stedeke 
en de Waai  HET TOETERFEEST 
van de Langeweg. 
 
Muzikale groet, 
D’Eigeweskus-Langeweg. 

  

 
Koffie Drinken 
 
Zondag 9 november om 
10.00 uur  gezellig koffie 
drinken in Ons Stedeke, met 

een moment van bezinning. 
U bent van harte welkom. 
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Allerzielen viering en 
bijeenkomst op de 
begraafplaats 
 
Zondag 2 november, 
Allerzielen, gedenken we 
onze dierbare overledenen 
in de RK. Kerken van 
Zevenbergen en 
Zevenbergschenhoek, op 
beide locaties om 11.00 uur.  
In de kerk van 
Zevenbergschenhoek 
worden onze overleden 
dorpsgenoten herdacht, met 
name die van het afgelopen 

jaar. U bent hierbij van harte 
uitgenodigd. 
Aansluitend om ongeveer 
12.15 uur brengen we een 
bezoek aan onze 
begraafplaats in Langeweg, 
alwaar met we Pastor G. 
Dirven een korte 
herdenkingsplechtigheid 
zullen houden, met zang en 
gebed. Daarna bestaat de 
mogelijkheid een 
eenvoudige lunch te 
gebruiken in Ons Stedeke. 
Ook hierbij bent u van harte 
welkom. 
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“Hart-Safe”.         
                                                                     
Beste dorpsgenoten, 
Binnen de wijkvereniging is 
een (tijdelijk) werkgroepje 
begonnen om Langeweg 
Hart-Safe te krijgen.  
Als je snel AED hulp nodig 
hebt, telt iedere seconde. Je 
belt gelijk 112. De 
ambulance vertrekt. De 
alarmcentrale geeft de 
melding via computers ook 
gelijk door aan Hart-Safe. 
Deze club verstuurt gelijk zes 
sms-berichten. Drie sms-jes 
gaan naar AED hulpverleners 
in de buurt van de melding, 
drie sms-oproepen gaan 
naar de mensen die 
daadwerkelijk een AED 
onder beheer hebben. 
Als wij nu met zijn allen 
zorgen dat er op Langeweg 
voldoende mensen AED 
kennis hebben en zorgen dat 
wij over nog een paar AED 
apparaten beschikken  kan je 
spreken van “Langeweg 
Hart-Safe”.  Wij vragen: 

 
De mensen die al AED 
training gehad hebben om 
zich te registreren bij “Hart-
Safe”.  
Wij willen graag in contact 
komen met mensen die over 
een AED apparaat 
beschikken, om deze zo 
mogelijk voor algemeen nut 
in te mogen zetten. 
Donderdag 6 november start 
er een AED cursus voor 
Langeweg, geef u op. 
Wij zouden het werkgroepje 
van nu nog twee graag 
uitbreiden met nog twee 
leden… 
Voor 
informatie/opgaaf/steun/sug
gesties,  Hans Groenendael , 
Fred Wozniak. 
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Stichting Sint Nicolaasfeest 
Langeweg. 
 
Zaterdagmiddag 29 november 
rond 13.00 uur hopen we De 
Sint weer op Langeweg te 
kunnen verwelkomen.  
Na ontvangst op het plein voor 
de Droom is er de altijd 
gezellige rondtocht door ons 
dorp. 
Na deze rondtocht is er een 
feestprogramma in gymzaal 
"De Waai". Deze middag is 
bedoeld voor alle kinderen 
vanaf ongeveer 1 jaar tot en 
met de basisschoolleeftijd en  
 

natuurlijk voor hun ouders, 
familie en belangstellenden. 
Kinderen die op de 
Mariaschool in Langeweg zitten 
en/of lid zijn van SKW worden 
automatisch opgegeven, maar 
het zou wel prettig zijn, als 
doorgegeven wordt, dat 
kinderen niet komen naar de 
intocht. 
Andere kinderen van dezelfde 
leeftijd zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. We denken 
hierbij met name aan kinderen 
van het speciaal 
basisonderwijs, kinderen die op 
een andere basisschool zitten 
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en aan de kinderen van 1, 2 en 3 jaar.  
Als de kinderen niet op de 
Mariaschool zitten of géén lid 
zijn van het SKW dan vragen 
wij een bijdrage van € 5,-. te 
voldoen bij opgave.  
U kunt de kinderen met 
vermelding van naam, geslacht, 
leeftijd, contactadres èn e-
mailadres opgeven tot 21 
november bij: 
Josien van Oers, Kloosterlaan 1, 
tel.nr.: 0168-323645. 
 

25 JAAR 
TONEELVERENIGING “DE HEUL” 
30-11-1989 30-11-2014 

 
Op 30 november 2014 is het 
vijfentwintig jaar geleden dat  
Toneelvereniging “De Heul”  
werd opgericht en dat gaan we 
vieren, reken maar! 
Wij willen bij deze dan ook 
iedereen uit nodigen op onze 
receptie. 
 

Deze receptie vindt plaats op 
22 november  in 

Dorpshuis “Ons Stedeke “ 
Van 15:00 uur tot 17.00 uur 

 
Lekkere hapjes en drankjes 
wachten u op, anekdotes 
passeren de revue. Een gezellig 
samenzijn met oudgediende, 
dorpsgenoten, collega-

verenigingen en een allen die 
interesse heeft. Iedereen die 
de vereniging een warm hart 
toedraagt heten we van harte 
welkom voor de receptie op 
bovengenoemde tijd en plaats. 
Graag tot ziens op 22 
november. 
Toneelvereniging “De Heul”. 
 

Badmoos Quizzz 2014 
 
Langeweg – Weer een hele 
goede reden om eens uit die 
luie stoel voor de kachel 
vandaan te komen. Voor de 
dertiende keer kunnen de 
inwoners van Langeweg hun 
hersencellen weer aan het 
werk zetten, de Badmoos 
Quizzz staat namelijk weer 
voor de deur! 
Op zaterdag 29 november staat 
deze breinbreker weer op de 
agenda vanaf 19:30 uur in de 
‘Droom” op Langeweg. 
 
Een 2.0 versie 
Na het “beschaamde 
vertrouwen” wat de Badmoos 
hadden in de sociale controle 
tussen de deelnemers 
onderling de afgelopen editie, 
zal deze versie op veel punten 
worden aangepast. Een 
landelijk telecom bedrijf is 
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gevraagd op de avond van de 
Quizzz een stoorzender te 
plaatsen zodat alle mobiele 
communicatie of andere 
internet verkeer onmogelijk 
wordt. Daarnaast zijn er 
verschillende aanpassingen in 
het spel die het voor de 
deelnemers nog aantrekkelijker 
maken om hun eindscore te 
beïnvloeden. Wat deze 
aanpassingen inhouden wordt 
de komende weken door de 
mannen van de Badmoos via 
twitter, facebook en hun 
website bekend gemaakt. 
 
Muzikale omlijsting 
Voor de muzikale omlijsting 
zullen de mannen een 
voormalige Langewegse 
piratenzender weer tot leven 
roepen. De DJ van deze zender, 
zeer ervaren in het omzeilen 
van stoorzenders, zal ook de 
vragenrondes op een 
aangename wijze opvrolijken.  
Als er al verzoeknummers zijn 
of je wilt iemand de groeten 
doen, laat het de mannen 
weten! 
 
Deelnemen aan de Quizzz 

Redenen temeer om mee te 
doen aan de Quizzz! Dus trek 
die huiskamer leeg, vorm een 
team en meld je aan! 
De eerste aanmeldingen zijn, al 
binnen, een snelle aanmelding 
is dan ook gewenst. De 
aanmelding kan per mail naar 
demannenvande@badmoos.nl 
of via de link op de fantastische 
website www.badmoos.nl. 
Digibeten kunnen ook de 
hotline bellen van café 
restaurant de Droom (0168-
329644) waar de Quizzz op 29 
november, zal plaats vinden. 
Een briefje hier achterlaten 
behoort ook tot de 
mogelijkheden, de heren van 
de Badmoos hebben in aanloop 
naar de Quizzz namelijk een 
wekelijks spreekuur op de 
vrijdagen van 23.30 tot 02.00 
uur.  
Durf je dat zelfs niet omdat je 
bijvoorbeeld niet kunt 
schrijven, spreek ons dan 
vrijdags tussen 23.20 en 23.30 
uur aan in de Kloosterlaan, 
want dan lopen we van de 
Waai naar de Droom. Tot 29 
november! 
. 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

  
November 2014 
Zat 1 - 11 Inzameling oud papier 
  Toeterfeest 
   
Zon 9 - 11 10.00 u. Koffie drinken Ons stedeke 
   
di 11 - 11 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
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 
   
di 9 - 12 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
 22 – 12 Kerstvakantie t/m 2 -1 -2015 
   
Do/vr 25/26 -12 Kerstmis 
   
Januari 2015 
Do 1 – 1 Nieuwjaarsdag 
   
Di  13 - 1 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
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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