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Voorbereidingen voor 
kerstmis 

Zo het er nu naar uitziet zal 6 
december de kerstboom op het 
dorpsplein geplaatst worden 
en zaterdag 13 december de 
kerststal. 

Koffie drinken in Ons Stedeke 

Zondag 14 december en 
zondag 11 januari  drinken we 
met elkaar koffie in Ons 
Stedeke, 10.00 uur. 

Kerstboomverbranding 

De werkgroep 
kerstboomverbranding is van 
zins zaterdag  3 januari om 
19.00 uur een 
kerstboomverbranding te 
organiseren. Er is links en 
rechts nog wat medewerking 
nodig en met wat extra 
voorzorgsmaatregelen denken 
we de verbranding ook weer 

gewoon op de parkeerplaats bij 
Emmaus te kunnen houden.  

Carnavalsfederatiefeest 

Zaterdag 10 januari om 20.00 
uur barst in gymzaal de Waai 
een groot carnavalsfeest los 
waar 7 prinselijke 
carnavalsverenigingen en 
evenzoveel carnavalsbands 
aanwezig zullen zijn, bij 
gelegenheid van het 55 jarig 
carnavalsjubileum op 
Langeweg. Iedereen is hierbij 
van harte welkom. De gymzaal 
zal helemaal in stijl van het 
motto van carnaval: “Al 55 jaor 
dur leut betoverd” ingericht 
zijn.  ’s Middags worden de 
prinsen ontvangen in Eeterij en 
Feesterij De Droom, alwaar 
prins Peer 1, bijgestaan door 
zijn volledige raad en 
hofhouding, ze persoonlijk zal 
ontvangen en alle felicitaties in 
ontvangst mag nemen. 
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Seniorenraad 
 
De seniorenraad organiseert 
wederom  een bijeenkomst om 
kerststukjes te maken. Een 
uitnodiging hiervoor wordt huis-
aan-huis verspreid. De 
bijeenkomst vindt plaats in Ons 
Stedeke op woensdag 10 
december. De kosten bedragen 
€ 5,-- per persoon. 
 
Mariakapel 

Diverse mensen hebben 
gevraagd waar de glas in lood 
ramen van de Mariakapel naast 
de kerk zijn gebleven. Emmaus 
laat  weten dat de ramen 
gerestaureerd worden en zeer 
binnenkort weer te 
bewonderen zijn in de 
Mariakapel. ( Misschien zijn ze 

er zelfs al bij het verschijnen 
van dit blad) 
 
Exposities in  Ons Stedeke. 

De lokalen van Ons Stedeke 
worden al sinds de renovatie 
opgesierd door werken van 
amateur-kunstenaars van 
Langeweg en van daarbuiten. 
Soms horen we wel eens: ik 
zou mijn werken daar ook 
graag wel eens een plaatsje 
willen geven. 
Nou, dat kan, want de meeste 
kunstenaars willen na een tijdje 
hun werken weer terug 
hebben. Dan is er dus weer 
plaats voor andere 
kunstenaars. 
Hebt u interesse om meer 
mensen de kans te geven te 
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genieten van uw kunstwerken, 
laat ons dit dan even weten. 
Onze bezoekers worden er 
vrolijk van, wij zijn er blij mee 
en uw werk krijgt de 
belangstelling die het verdient. 

U kunt u aanmelden bij: 
Wim Surewaard (vz./secr.), 
0168 323178 of 
Chris Toebak, T: 06 1043 5009 
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Kerstwens 2015 
 

onze kerstwens 2014 
gaat over warme vriendschap 

in een sfeer van  
begrip, steun en vertrouwen 

om een nieuw jaar op te bouwen 
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Een  praatje bij een plaatje 
 
Een gedeelte van de 
Kloosterlaan wordt momenteel 
op schop genomen.  Nog 
enkele weken een rommeltje 
en  het  dorp  is weer een 
opgeknapt  laantje rijker .  Ooit 
is het begonnen als speciale 
ingang  naar het klein-
seminarie van de paters 
Capucijnen en de wei.  Deze 
laatste werd vooral gebruikt  
voor  onder andere diverse 
sporten waarmee de 
seminaristen onledig  werden  
gehouden en stond , om het 
klassieke karakter van het 
seminarie eer aan te doen , bij 

de studenten bekend als de 
Olympus .  Na de verhuizing  
van het seminarie werd de wei 
voor landbouwdoeleinden 
gebruikt maar  sinds  de 80-er 
jaren van de vorige eeuw  sport 
Langeweg weer  op de 
Olympus.  U ziet, veel 
verandert  maar sommige 
dingen herhalen zich.  Dat is 
niet minder het geval met  het 
nu verharde parkeerterrein .  
Het is de plaats waar rond 1909 
de zogenaamde kleine  koer  
voor de drie laagste leerjaren 
van het klein-seminarie werd 
aangelegd. Het gebouw  links 
met torentje, was de 
uitbreiding van het seminarie 
in 1917, met op de eerste 
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verdieping de seminariekapel,  
rechts  de nu nog gedeeltelijk 
bestaande vleugel  waarvoor  
pater Maximilianus van 
Moerdijk in 1930 de eerste 
steen metselde in de nog 
bestaande oostgevel.  Om  de 
klandizie een beetje op peil te 
houden moesten de paters met 
de tijd mee  en kreeg deze 
nieuwbouw, naast  
onderwijsvoorzieningen en een 
ruime slaapzaal, een flinke 
doucheruimte, wat nog te zien 
is aan de rijen raampjes en 
nissen aan de noordzijde van 
het gebouw.  Met een serie  

 
 
kaarten , kort na 1930 gemaakt 
van het interieur  en exterieur 
van het gebouw , probeerden 
de capucijnen het seminarie op 
de kaart te zetten.  Een serene 
rust straalt de kaart uit met 
een brevierende capucijn als 
fotomodel.  Over enkele weken 
zal het met die rust gedaan zijn 
maar het zou toch mooi zijn als 
we deze plaats met een bord 
zijn oude naam  teruggeven:  
De kleine koer                             
                        John van Opdorp  
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Aanpassing  tarieven 
begraafplaats Langeweg  

Jaarlijks worden de tarieven 
voor de begraafplaatsen die in 
beheer zijn bij  de R.K. 
Immanuelparochie aangepast  
met o.a. als doelstelling binnen 
enkele jaren tot  eenvormige 
tarieven te komen voor alle 
begraafplaatsen. Voor de 
begraafplaats te Langeweg 
gelden vanaf 1 januari  tot 31 
december  2015 de volgende 
tarieven: 
Aanleg enkel  graf(overledenen 
van  13 jaar en ouder) voor 20 
jaar  :  1.850  euro.  Verlening 
voor  10 jaar : 475 euro.  Voor 
een enkel graf bestaat een 
wettelijke grafrust van 10 jaar.  
Het Bisdom adviseert  20 jaar. 
Vanwege de aard van de 
bodem van de begraafplaats te 
Langeweg wordt u geadviseerd  

niet tot bijzetting ( in een 
bestaand graf van bijvoorbeeld 
een familielid) over te gaan 
binnen 20 jaar.  De kosten van 
bijzetting bedragen 895 euro. 
Aanleg  kindergraf ( 
overledenen onder de 13 jaar) 
voor 20 jaar : 1025 euro.  
Verlenging voor  10 jaar: 370 
euro. 
Aanleg urnengraf  voor 20 jaar : 
1090 euro. Verlenging voor 10 
jaar : 380 euro 
Bijzetting van een urn in een 
bestaand graf:  76 euro ( voor 
bijzetting  in het weekend geldt 
een hoger tarief). 
Reserveren van een graf ( 
onder bepaalde voorwaarden)  
: 100 euro voor 10 jaar. 
Voor verdere informatie kunt u 
zich wenden tot  John van 
Opdorp, lid van de parochiele 
begraafplaatscommissie
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Eerste H. Communie 2015 
 
Aan alle ouders/verzorgers van 
kinderen die in 2015 de Eerste 
Communie willen doen, 
De werkgroep is weer gestart 
met de voorbereiding op de 
Eerste Communie. De datum is 
vastgesteld op zondag 17 mei 
2015 om 10.30 uur. Wij nodigen 
daarom alle ouders/verzorgers 
van kinderen uit groep 4 uit, om 
zich alvast op te geven voor de 
voorbereiding op de Eerste 
Communie. Een voorbereiding 
die volgt op het doopsel en die 
wij zien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van u en 
de parochie.  
In de Immanuëlparochie werken 
wij met het communieproject 
“Blijft dit doen” en wij hopen dat 
u tijdens het werken aan het 
project net zo enthousiast wordt 
als wij. Het project wil ouders en 
kinderen helpen samen vorm te 
geven aan het geloof. Het wil 
een stapje zijn in het zoeken 
naar een verbintenis tussen het 
dagelijks leven en de wereld van 
geloven, godsdienst, traditie en 

kerk. Het nodigt kinderen en 
ouders uit thuis en in de 
parochie met elkaar die wereld 
nader te verkennen.  
Ons kind is niet gedoopt: Soms 
zijn ouders/verzorgers wel 
geïnteresseerd in de Eerste 
Heilige Communie, maar is hun 
kind niet gedoopt. Soms is hier 
destijds voor gekozen om in de 
keuze hiervoor het kind te 
betrekken. De werkgroep en de 
pastorale beroepskracht 
overleggen met u, hoe we een 
doopviering in de 
voorbereidingstijd een plaats 
kunnen geven. 
Mogen wij vragen uw 
aanmelding vóór 15 
december  aanstaande in te 
leveren? 
Met vriendelijke groet,  
 
 Werkgroep voorbereiding Eerste 
Communie 
Mariëlla Bossers  06-
47042287 m.bossers@immanuel
-parochie.eu 
Jeanne Akkermans  0168-
452336   adjeanne@planet.nl 
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Aanmelding Eerste Communie 2015 

Naam 
Kind:                                                                                           

Adres:                                                                                       

Telefoon:                                 

Mobiel (i.v.m. bereikbaarheid tijdens kinderbijeenkomsten): 
06-                     

E-mailadres:                                                                              

Geboortedatum:                                                                          

Het kind heeft het doopsel ontvangen in  (naam en plaats 
kerk) 

                                                                                                   

Op                                                                    (datum doop) 

Naam 
vader:                                                                                         

Naam 
moeder:                                                                                      

Graag inleveren vóór 15 december  bij Jeanne Akkermans, 
Achterdijk 121, Zevenbergschen Hoek of mailen 
naar adjeanne@planet.nl 
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Beste dorpsgenoten,  

Update  Langeweg “hart-safe” 

Afgelopen periode is het eerste 
groepje op AED training 
geweest, 8 personen ontvangen 
binnenkort hun certificaat. 
Proficiat! Er waren meer 
aanmeldingen, deze personen 
ontvangen bericht zodra er weer 
een nieuwe avond van start gaat.  
Verder een oproep aan iedereen 
die begin volgend jaar ook een 
cursus wil. Geef je gerust op, of 
vraag info. 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. 

• Wie wil er begin volgend 
jaar mee collecteren 
voor een extra AED op 
Langeweg? 

Voor 
informatie/opgaaf/steun/sug
gesties,  Hans Groenendael , 
Fred Wozniak. 
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NIEUWJAARSRECEPT 2015 
 

mijn recept voor 2015 
een lepel geluk, een snuifje succes 

met als hoofdingrediënt  
vrede en samenhorigheid  

gelijk over de wereld verdeeld 
 

 
 
Van de redactie. 
 
Het eerstvolgende blad verschijnt eind januari 2015. 
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Wat, waar en wanneer te doen: 

  
December 2014 
Vr 5 – 12 Sinterklaas 
   
Zat 6 – 12 Inzameling oud papier 
  Plaatsen kerstboom op dorpsplein 
   
di 9 - 12 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Zat 13 – 12 Plaatsing kerststal 
   
Zon 14 – 12 10.00 Koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
di 16 – 12 Inzameling plastic 
   
 22 – 12 Kerstvakantie t/m 2 -1 -2015 
   
Do/vr 25/26 -12 Kerstmis 
   
Januari 2015 
Do 1 – 1 Nieuwjaarsdag 
   
Zat 3 – 1 Inzameling oud papier 
  19.00 u Kerstboomverbranding 
   
Zat 10 – 1 20.00 u Federatiefeest carnavalsstichting  
   
Zon 11 – 1 10.00 Koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
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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