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Openingsfeest van de 
vrouwenvereniging Viool 
op woensdag 28 januari . 
 
De naam Viool betekent 
Vrouwen, Informatie, 
Ontdekking, Ontspanning, 
Langeweg. 
De vereniging bestaat uit 37 
leden. 
34 dames werden ontvangen 
over de rode loper in Ons 
Stedeke in Langeweg. 
We begonnen met een glas 
prosecco, hapjes en een 
gezellig samenzijn  met een 
driegangen menu. 
Hierna was onze 
jaarvergadering. 
Wij zijn een officiële damesclub 
met statuten en een 
inschrijving van de Kamer van 
Koophandel. 
We waren bijna allemaal lid 
van de KVO. Deze is landelijk 
opgeheven na 85 jaar en een 
gedeelte is gefuseerd met 
Vrouwen van Nu. 
Wij hebben gekozen om 
zelfstandig verder te gaan. 
Wanneer je alleen in het 
verleden blijft hangen kom je 
nooit toe aan de toekomst. 

 
 
 
 
 
Wij zijn naar de Rabobank 
gegaan en hebben 40 
kalenders gekregen die wij 
hebben versierd met ons 
brieflogo en de gegevens van 
de leden aan 2 zijden opgeplakt 
met de activiteiten. 
Zo’n 10 keer per jaar 
organiseren wij bijeenkomsten. 
Buiten dit is er nog een groep 
die aan Zumba dansen doet, 
nordic walking en fietsen.  
Verder nodigen wij sprekers uit 
zoals Paul Asselbergs. Deze 
schrijft columns en gedichten. 
Deze Bergenaar kan heel 
gezellig en leuk vertellen. 
Ook komt er nog een 
chiropracticer Charles Pleifle 
uit Oosterhout spreken. 
Verder doen wij nog 
verschillende activiteiten zoals 
een Stedentrip, Fijne keuken, 
wandelen, naar de film, uit 
eten. Een museum bezoeken 
zoals het textielmuseum in 
Tilburg. 
Paas, herfst en kerstworkshop. 
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Het hoogtepunt van het jaar is 
de Kerstviering. 
Deze wordt door eigen leden 
verzorgd. 
Zin om vrijblijvend een avond 
bij ons te komen kijken. Dat 
kan geheel vrijblijvend . 
Onze secretaresse wil U gaarne 
uitleg geven. 

Neem dan contact op per e-
mail: viool@numailen.nl  
 
De betekenis van viool is  
verbondenheid, geluk en vol 
vertrouwen. 
 
Marianne van de Water

   

 

Koffie drinken en samenzijn 

Zondag 8 maart om 10.00 uur 
is het weer gezellig koffie 
drinken in Ons Stedeke. Even 
met elkaar kletsen en  

 

bijpraten. U bent van harte 
welkom. 
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Dorpsgids Langeweg 
 
In mei/juni 2014 is de laatste 
nieuwe dorpsgids langeweg 
uitgegeven. Na deze tijd zijn er 
weer verschillende mensen in 
Langeweg komen worden. Van 
harte welkom. Maar wilt u  
 

 
 
meer over Langeweg en de 
Langewegse verenigingen 
weten dan kan je deze 
dorpsgids een uitkomst zijn De 
gids is gratis krijgen. Mocht je 
interesse hebben laat het de 
redactie weten.

 

 

Een praatje bij een plaatje  
 
De vrijwillige burgerwacht 
Op 23 en 24  oktober 1924 
vierde Langeweg het vijftig-
jarig bestaan van kerk en  
klooster. De provinciaal overste 
van de kapucijnen, 
monseigneur Hopmans, 
bisschop van Breda en vele  

 
 
geestelijken afkomstig van 
Langeweg waren te gast op het 
feest.  Een aantal verenigingen 
werd vereeuwigd op de 
gevoelige plaat . Op de foto 
poseren voor het klooster de 
leden van de Langewegse  
Vrijwillige Burgerwacht . 
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Vrijwillige Burgerwachten 
werden opgericht in 1915 in 
verband met de Eerste 
Wereldoorlog. Het was een 
plaatselijke vereniging  die ter 
beschikking stond van de 
burgemeester. Zij konden 
optreden als aanvulling van de 
politie om mee te werken aan 
de handhaving van de orde en 
rust. Aanvankelijk kon iedereen 
zich opgeven als lid. Vanwege 
de grote toeloop werd later de 
beperking opgelegd dat alleen 
dienstplichtigen boven de 
dertig jaar lid konden worden. 
Op zondagmiddagen vertrok, 

na het lof,  een aantal 
huisvaders in marstempo, 
gewapend met een bezemsteel 
richting Hazeldonk waar bij de 
Kapelberg  de schietoefeningen 
plaatsvonden. De gemeente 
subsidieerde de Vrijwillige 
Burgerwacht met een geweer 
en slechts een kogel per man 
per oefening .  Medio 1940 is 
de Vrijwillige Burgerwacht door 
de Duitse bezetter opgeheven 
om nooit meer terug te keren. 
                                                                    
John van Opdorp 
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Wie had ook prins carnaval 
2015 kunnen zijn?? 

Vrijdag 13 februari jl. kwam in 
de gymzaal de nieuwe prins 
carnaval uit de doos. Letterlijk 
wel te verstaan: Prins Menno 
de Koning. Twee dagen heeft 
hij de leuttrein door Slikgat 
aangevoerd en mede door zijn 
toedoen is carnaval op 
Langeweg weer een gezellig en 
leuk feest geworden.   Dertien 
mensen hadden de naam van 
Prins Menno goed geraden.. 
Onder hen is een taart verloot  
 
 

 
 
 
en die is gewonnen door Jan 
van Nispen. De volgende 
mensen zijn ook genoemd als 
mogelijk prins carnaval 2015: 
Bart Wijtvliet, Caspar Pors, Ed 
Spitters, Olaf Surewaard, Toine 
Verhoef, Etienne Montenij,  Jan 
Broere, Jeroen 
Teunissen,  Arjan Schrauwen, 
Peter Corstiaensen, Tim van 
Geel, Gied Damen, Tony van 
Meel, Peter Broeders, Bram 
den Bakker,  Bart Kapitein, Bart 
van Gils, John Weterings, Rober 
van Oers, Wim van Geel
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Zomertijd. 

De zomertijd begint 
tegenwoordig op de laatste 
zondag van maart en eindigt op 
de laatste zondag van oktober. 
In de nacht van zaterdag op 
zondag eind maart worden de 
klokken om 2 uur een uur 
vooruit gezet, dus van 2 naar 3 
uur (ezelsbruggetje: in het 
VOORjaar gaat de klok een uur 
VOORuit, zie www.ezelsbrug.nl. 
Door de zomertijd wordt het 
niet in het holst van de nacht 
licht. Een groot voordeel is ook 

dat we 's avonds een uur langer 
van daglicht kunnen profiteren. 
Zonder zomertijd zou het eind 
juni tegen half vier licht 
worden en tegen half tien 's 
avonds donker. In Nederland is 
de zomertijd in 1977, vanwege 
de oliecrisis, opnieuw 
ingevoerd; ook van 1916 tot 
1945 was de zomertijd van 
kracht. Uitvinder in 1907 is de 
Londense aannemer William 
Willett. 

 
 
 
 
 
 

 
 
In de nacht van zaterdag 28 
maart op zondag 29 maart 
wordt de klok weer één uur 
vooruit gezet. 
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Gebiedsplan Langeweg. 

Vorig jaar is door de gemeente 
Moerdijk het gebiedsplan voor 
Langeweg gepresenteerd. 
Dit gebiedsplan bevat een visie 
voor de toekomst en de 
dynamische uitvoeringsagenda 
met een reeks actiepunten, die 
opgepakt moeten gaan worden 
om ervoor te zorgen, dat deze 
toekomstvisie ook concreet in 
daden wordt omgezet. 
Het behoud van de leefbaar-
heid in Langeweg vergt daarom 
een gezamenlijke en integrale 
aanpak van alle betrokkenen. 
Sleutelfiguren spelen hierbij 
een belangrijke rol verenigd 
aan de dorpstafel, waar de 
coördinatie van de acties plaats 
vinden. De sleutelfiguren 
fungeren als voorzitter van een 
thema/werkgroep. 
De volgende werkgroepen zijn 
geformeerd: 
• Thema wonen (vz: Joke 
Lunenburg, Mauritiusstraat 
• Thema verkeer (vz: Tony 
van Meel, Zuiddijk 44) 
 
 
 

 
 
• Thema voorzieningen/ 
sociaal (vz: Wies van 
Minderhout, Schoolstraat 13) 
• Thema uitstraling (vz. Mart 
Scheepers, Kloosterlaan 45). 
 
Mocht je vragen en/of 
opmerkingen hebben met 
betrekking het behoud en 
verbetering van de leef-
baarheid van Langeweg 
schroom dan niet om contact 
op te nemen met een van 
bovengenoemde personen. 
 
Voorheen hield de gemeente 
Moerdijk op gezette tijden een 
kerncontactavond. Deze 
kerncontactavonden zijn 
komen te vervallen en worden 
vervangen door dorpsavonden. 
Op een dorpsavond 
presenteren de thema/ 
werkgroepen hun opvattingen 
ten aanzien van behoud en 
verbetering van de leefbaar-
heid. 
De eerstkomende dorpsavond 
voor Langeweg is gepland op 
21 april 2015.  
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Wat, waar en wanneer te doen: 

  
Maart 2015 
Zat 7 – 3 Inzameling oud papier 
   
Zon 8 – 3 10.00  u Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di 10 – 3 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Di 17 – 3 Inzameling plastic 
   
Zat/zon 28/29-3 Zomertijd 
   
April 2015 
Vr 3 – 4 Goede vrijdag 
   
Zat 4 – 4 Inzameling oud papier 
   
Zon/ma 5/6 – 4 Pasen 
   
Di 21 - 4 Inzameling plastic 
  Dorpsavond (voorheen kerncontactavond) 
   
Ma 27 – 4 Koningsdag 
   
   
   
   
   
   
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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