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Koffie drinken en gezellig samenzijn 
 
Zondag 10 september om 10.00 uur 
drinken we weer gezellig koffie/ 
thee/limonade met elkaar in Ons 
Stedeke. We houden een korte 
overweging en wisselen de laatste 
(vakantie)nieuwtjes uit. Iedereen is 
van harte welkom. 
 

 
Lidmaatschap wijkvereniging 
 
Dit jaar willen wij u vragen om een 
kleine symbolische bijdrage te geven 
voor uw lidmaatschap aan de 
Wijkvereniging. Zonder leden 
immers geen wijkvereniging. De 
jaarlijkse contributie bedraagt 1 euro 
per persoon (Ouder dan 18 jaar). 
Door omstandigheden is afgelopen 
jaar (2015) geen contributie geïnd. 

Een hogere bijdrage is dan ook meer 
dan welkom. 
In de eerste twee weken van 
september (week 36 en 37) komen 
we, huis aan huis, de contributie bij 
u ophalen, waarbij we gelijktijdig de 
nieuwsbrief afgeven. Hierin staat 
o.a. wat wij als wijkvereniging aan 
het doen zijn en wat onze agenda is 
na het zomerverlof.  

Natuurlijk kunt u ook op de website 
van Langeweg 
kijken www.langewegonline.nl 
Namens het bestuur wensen wij u 
een mooie zomer en willen wij u 
alvast hartelijk danken voor uw 
lidmaatschap 
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Inzameling plastic 
 
Drankenkartons mogen vanaf 1 
augustus ook bij het plastic afval 
Vanaf 1 augustus mag u als inwoner 
van gemeente Moerdijk ook 
drankenkartons bij uw plastic afval 
stoppen. Drankenkartons zijn de 
kartonnen pakken met een plastic en 
soms een aluminium laagje voor o.a. 
sappen, water, wijn, melk, vla, 
yoghurt, soep en sausen.  
In de sorteerinstallatie waar alle 
verschillende soorten plastic uit 
elkaar worden gehaald, kunnen ook 
de drankenkartons worden 
gescheiden. De inzameling kan dus 
samen met de plastic verpakkingen 
plaatsvinden. Om ruimte in uw zak 
voor plastic afval te besparen raden 
wij aan om deze drankenkartons op 
te vouwen en weer af te sluiten met 
de plastic dop. 
Inzamelfrequentie tweemaal per 
maand 
Vanaf 1 augustus zal het plastic afval 
twee keer per maand bij u worden 
opgehaald. Hierdoor hoeft u het 
plastic afval en de drankenkartons 
niet lang thuis te bewaren. Kijk voor 
de inzameldata op uw 
persoonlijke afvalkalender op maat.  
 
Wat is plastic afval? 
Onder plastic afval verstaan we 
plastic verpakkingsmaterialen zoals 

flessen, flacons, plastic zakken, 
verpakkingen van vleeswaren en 
kaas, plastic folies, tubes en potjes. 
Bij het plastic afval mogen geen 
doordrukstrips, chipsverpakkingen, 
piepschuim, kitkokers en 
gebruiksvoorwerpen zoals 
speelgoed, tuinmeubelen. Meer 
informatie over wat er bij het plastic 
afval mag kunt u vinden 
op www.moerdijk.nl/afval en 
via plastic heroes.  
Uw plastic afval en de 
drankenkartons mogen in dezelfde 
zakken als u nu heeft voor uw plastic 
afval. Als de huidige zakken op zijn, 
komen er nieuwe zakken waarop 
staat dat er plastic verpakkingen en 
drankenkartons in mogen. In 
Klundert mogen de drankenkartons 
ook in de ondergrondse container 
voor plastic afval en op de 
milieustraat mag u ze inleveren bij 
het plastic verpakkingsmateriaal. De 
speciale inzamelzakken kunt u 
afhalen bij 
verschillende afhaalpunten.  
Afval is grondstof 
Door deze scheiding zal de volume 
van uw restafval nog verder 
afnemen en bespaart u 
grondstoffen. Want afval is 
grondstof! Veel van ons afval is te 
hergebruiken en grondstoffen 
worden steeds schaarser. Het is 
zonde om deze hergebruikbare 
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grondstoffen met het restafval te 
verbranden terwijl deze nog prima te 
zijn hergebruiken. Plastic kan 
bijvoorbeeld hergebruikt worden 
voor nieuwe plasticverpakkingen, 
tennisballen, fleecetruien en 
speelgoed.  
 
Afscheid kerkhofmedewerker Henk 
Surewaard 
 
Bijna 20 jaren  heeft Henk Surewaard 
(81) uit de Zuiddijk zich als 
vrijwilliger ingezet als 
begraafplaatsmedewerker in 
Langeweg. Zelfs na zijn verhuizing 
naar Zevenbergen heeft hij dit 
voorjaar nog de start van het nieuwe 
seizoen meegemaakt. Helaas bleek 
het werk fysiek te belastend te 
worden en moest hij er een punt 
achter zetten hoezeer hij het 
buitenwerk ook mist. 
Vooral de eerste 10 jaren waren 
jaren van hard werken, want 
eigenlijk was twee man te weinig. 
Maar jong en sterk als zij nog waren 
klaarden ze wekelijks de klus. 
Gelukkig werd de groep de laatste 
jaren iets groter en de tuin nog 
verzorgder. Hij was er echt altijd 
trots op als het gras netjes gemaaid 
was en alle onkruid gewied. Zo trots, 
dat je hem vaak een ommetje zag 
maken via het kerkhof. Jammer dat 
er nu en einde aan gekomen is.  

De parochie en natuurlijk de 
nabestaanden van de overledenen 
zijn hem erg dankbaar voor zijn werk 
op de begraafplaats.  
Als blijk van waardering heeft de 
werkgroep op 22 juli onder het 
genot van een kop koffie hem een 
parochiekaars en een bedankbrief 
van de parochie overhandigd. 
Helemaal vertrokken van het kerkhof 

is hij nog niet. Dit jaar zien we hem 
terug in zijn bloemenerfenis,  nl. de 
afrikanen van Henk, de 
goudsbloemen van Henk en de 
papavers van Henk.  
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Nieuwe kerkhofmedewerker 
 
Langeweg beschikt over een hele 
mooie, goed verzorgde begraafplaats 
gesitueerd in het mooiste stukje 
natuur van Langeweg. Dat dit 
onderhoud niet vanzelf gaat is 
duidelijk. Wekelijks zijn onze 
vrijwilligers in de weer om de 
begraafplaats zo mooi te houden. 
Erg dankbaar werk, maar ook 
tijdrovend als de groep te klein is. 
Door het vertrek van de broers Jo en 
Henk Surewaard dreigde het 
overgebleven werk te veel te 
worden, maar gelukkig kunnen we 
mee delen, dat nieuwe medewerkers 
zich gemeld hebben. 
Dhr. Wim Stel uit de Zuiddijk is al 
enkele weken onze nieuwe vaste 
medewerker en na de vakantie zien 
we uit naar dhr. Ad van Geel uit de 
Blokhut. Dan zijn we weer volledig 
voor het wekelijkse onderhoud. 
Hoewel volledig ben je nooit, want 
er is altijd wel iemand die een  keer 
niet kan. Dus wilt u vrijblijvend 
aansluiten, van harte welkom. 
Vrijblijvend aansluiten betekent, dat 
u komt wanneer het u uitkomt, want 
alle hulp is welkom. 
Geef u op bij Wim Surewaard, T: 
323178, 
E: wimsurewaard@gmail.com om te 
horen welk werk er uitgevoerd kan 
worden. 

Ook mensen die zich niet elke week 
willen binden, maar af en toe wel 
willen inspringen, zijn van harte 
welkom. We denken hierbij aan de 
heg knippen (1 of 2x per jaar, 1 
persoon heeft zich al opgegeven!), 
de buxushagen snoeien, een stukje 
tegelpad ophalen, een grasrand 
afsteken, graven opvullen en we 
hebben zelfs een vrijwilliger die de 
mollen weg vangt.  
 
Wil jij Netwerkcoach worden? 
 
Dan biedt Surplus/HOOM jou die 
kans! 
Netwerkcoach 
Regelmatig horen hulpvragers en 
mantelzorgers de kreet: “Je moet 
terug vallen op je sociale netwerk!”. 
Maar dat blijkt in de praktijk vaak 
makkelijker gezegd dan gedaan.   
Een netwerkcoach gaat op zoek naar 
mogelijkheden om het netwerk van 
kwetsbare mensen te versterken. Dit 
op een manier waarbij zij zelf de 
regie behouden. 
Denk hierbij aan het samen 
uitzoeken wie er in het bestaande 
netwerk een luisterend oor zou 
kunnen bieden? Of wie kan er 
ondersteunen bij praktische 
regelzaken of klusjes? Of als er 
niemand in het bestaande netwerk 
is, hoe kan je dit netwerk dan toch 
vergroten?  
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Wij zoeken 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers 
die: 

- Graag met mensen werken 
- Talent hebben voor plannen 

en organiseren 
- Goed kunnen luisteren en 

creatief zijn 
- Zich kunnen inleven in een 

ander 
- Zelfstandig en methodisch 

kunnen werken. 
- Tijdsinvestering: flexibel in te 

vullen, naar wat bij jou past! 
Training 

Om netwerkcoach te worden volg je 
bij Surplus/HOOM een 2-daagse 
training.  

Deze training wordt gehouden op 
donderdag 13 oktober en 3 
november in Zevenbergen. 
Daarna kan je via Surplus/HOOM als 
netwerkcoach het geleerde in 
praktijk gaan brengen. 
Interesse?  
Stuur dan liefst voor 22 augustus een 
mail naar Jolanda van 
Leest, jolanda.van.leest@surpluswel
zijn.nl onder vermelding van 
“Netwerkcoach” 
Of wil je eerst meer info? Dan kan je 
haar ook mailen of bellen op tel. 06-
13944142 
Vrijwilligerswerk doe je voor jezelf! 
Kies daarom vrijwilligerswerk dat jou 
raakt.  
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Een praatje bij een plaatje 
 
1 mei 1974 was het een eeuw 
geleden dat de kapucijnen vaste 
(blote) voet hadden gezet op Slikgat. 
Enkele broeders-kapucijnen 
begonnen met de bouw van een 
noodkerkje zodat pater Daniel van 
Baarle-Nassau tegen het einde van 
de zomer kon beginnen met de 
regelmatige uitoefening van de 
eredienst. Op 7 en 8 en 9 juni 1974 
werd stilgestaan bij het honderdjarig 
verblijf van de Kapucijnen in 
Langeweg. In 1973 was men al met 
de voorbereidingen begonnen. Er 
werd een feestcomité gevormd 
bestaande uit afgevaardigden van 
diverse plaatselijke verenigingen 
o.m. het Oranjecomite en fanfare 
Muziek Veredelt. C. Trompers werd 
voorzitter en W. Surewaard 
secretaris. Er werden bingo’s, 
kaartavonden en fancy fairs 
georganiseerd in het 
patronaatsgebouw, particulieren 
werden benaderd voor een 
schenking en een interessante 
publicatie over het 100-jarige 
bestaan van de Kapucijnenkerk door 
streekarchivaris Albert Delahaye 
kwam tot stand. De fanfare die al 
jaren maandelijks het oud-papier 
ophaalde, stond toe dat gedurende 
een jaar de revenuen van het oud 
papier het feestcomité ten goede 

kwamen. Dit alles ter bestrijding van 
de kosten maar ook om enkele 
cadeaus als herinnering aan en ten 
dienst van de parochie te kunnen 
aanschaffen. Het versleten pijporgel 
was een jaar tevoren aan het vuur 
prijsgegeven. Een nieuw elektronisch 
orgeltje werd geruime tijd voor de 
feestdata aangeschaft en in gebruik 
genomen. Een nog vurigere wens 
was een torenuurwerk. Dit idee, 
zoals overigens vele ideeën, is 
gewoon in de ’ kloostergangen’ 
ontstaan. De kosteres, zuster 
Antonia-Maria , die het tijdsbesef 
even kwijt was, merkte , in 
aanwezigheid van enkele 
parochianen, spontaan op: “ in 
andere plaatsen heb je nog iets van 
een klokje dat klinkt en de uren 
aangeeft “. Pater Norbertus sprong 
er direct in met de opmerking: “ Dat 
is misschien een mooi cadeau voor 
volgend jaar”. En zo moet het 
balletje zijn gaan rollen. Het uurwerk 
met drie wijzerplaten en een 
slagwerk op de halve en hele uren 
werd aangeboden tijdens het 
eeuwfeest op zondagmiddag 9 juni 
1974 in het parochiehuis. De 
verlichting werd aangesloten op het 
gemeentelijk openbare 
elektriciteitsnetwerk. In de loop van 
het jaar werden de uurwerken aan 
de toren bevestigd. Torenuurwerken 
vragen veel onderhoud vanwege de 
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weersomstandigheden. In 1995 
moesten de wijzerplaten opnieuw 
worden bevestigd en de verlichting 
worden gerepareerd. Vaak bleef het 
slagmechanisme overuren maken. 
Een keer gebeurde dit om half vier in 
de nacht. Telefoon stond 
roodgloeiend op de pastorie, half 
Langeweg werd wakker en pater 
Antonius trok er iedere stop uit in de 
meterkast tot de klok zijn mond 
hield. Nadat bekend werd dat medio 
2013 de kerk gesloten zou wordende 
moeten ook de uurwerken de klok 
hebben horen luiden en waren niet 
meer vooruit te branden. De nieuwe 
eigenaar van het kerkgebouw liet na 
de restauratie van de toren in 2014 
de uurwerken opnieuw aanbrengen 
maar de reparatiekosten, 
vervangingskosten, van het 
mechanisme zouden zo hoog zijn dat 
daarvan voorlopig werd afgezien; 
het is geen kerntaak van Emmaus 
om Langeweg van tijd te voorzien, 
maar als Langeweg ideeën heeft 
voor het uurwerk, dan zijn ze 
welkom. Hoewel de wijzers geen 
enkele beweging vertonen, de 
lichten gedoofd zijn en de klok 
doodstil in de toren zijn jaren slijt, 
blijven we als een soort reflex toch 
maar naar die klok kijken waarvan 
we weten dat hij liegt als het over de 
tijd gaat. Gelukkig zullen we 
binnenkort van deze grote en 

hoogste leugenaar in Langeweg 
verlost zijn, maar daarover leest u 
meer elders in dit blad. Op de foto: 
de versierde kerkpad op 9 juni 1974 
John van Opdorp 
 
Wil jij Mantelzorgcoach worden? 
 
Dan biedt Surplus/HOOM jou die 
kans! 
Mantelzorgcoach 
Mantelzorgers zorgen langdurig en 
intensief voor een zieke of 
hulpbehoevende naaste. Daarbij 
kunnen ze soms zelf ook wel wat 
hulp gebruiken. Een luisterend oor 
kan helpen, maar soms is ook 
praktische of emotionele 
ondersteuning nodig.  
Als mantelzorgcoach houd je 
intakegesprekken, inventariseer je 
de hulpvragen, bied je 
ondersteuning, en help je de 
zelfredzaamheid te versterken.  
Wij zoeken 
Wij zoeken vrijwilligers die:  

- Graag met mensen werken 
- Talent hebben voor plannen 

en organiseren 
- Goed kunnen luisteren en 

creatief zijn 
- Zich kunnen inleven in een 

ander 
- Zelfstandig en methodisch 

kunnen werken. 
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- Tijdsinvestering: flexibel in te 
vullen, naar wat bij jou past! 

Training 
Om mantelzorgcoach te worden volg 
je bij Surplus/HOOM een 2-daagse 
training.  
Deze training wordt gehouden op 
vrijdag 23 september en 14 oktober 
in Zevenbergen. 
Daarna kan je via Surplus/HOOM als 
mantelzorgcoach het geleerde in 
praktijk gaan brengen 
Interesse?  
Stuur dan liefst voor 22 augustus een 
mail naar Jolanda van 
Leest, jolanda.van.leest@surplusw
elzijn.nl onder vermelding van 
“Mantelzorgcoach” 
Of wil je eerst meer info? Dan kan je 
haar ook mailen of bellen op tel. 06-
13944142 
Vrijwilligerswerk doet u voor uzelf! 
Kies daarom vrijwilligerswerk dat u 
raakt. 
 
Computercursus 
 
Na de vakantietijd willen wij weer 
een computercursus opstarten. 
De geplande begindatum is 19 
oktober a.s. en zal eindigen op 21 
december. 
Onze manier van werken is als volgt.  
Er wordt in een klaslokaal via digi-
bord uitleg gegeven door de leraar. 
U kunt dan op het digitaal 

schoolbord zien wat hij op de 
computer doet.  
Zo worden er in 1 uur tijd dingen 
uitgelegd en voorgedaan. 
Dan pauzeren we en drinken koffie 
of thee en gaat een ieder zelf achter 
een computer om de uitgelegde stof 
zelf uit te voeren. 
Het is ook mogelijk een eigen laptop 
mee te brengen en daarmee te 
werken. 
Het e-mailen en het werken op 
internet gebeurt op de computers 
van de school, omdat het draadloos 
netwerk van de school vaker 
problemen geeft bij gebruik op de 
eigen, meegebrachte, laptop. Het 
besturingsprogramma is Windows 7 
en daar wordt dan o.a. 
bestandsbeheer, het maken van 
mappen, het selecteren van 
bestanden, het maken van kopieën 
en het office programma Word 2010 
behandeld. 
Verder e-mailen en het werken met 
internet. Kortom de algemene 
vaardigheden in het omgaan met 
een computer/laptop. 
Dit is de BEGINNERSCURSUS.  
In de GEVORDERDENCURSUS frissen 
we de Beginnerscursus op in een 
paar lessen, waarna we vervolgens 
op een aantal onderwerpen dieper 
in gaan. 
De cursustijd is op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in de 
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Mariaschool, Kloosterlaan 24 
Langeweg 
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 voor op 
school als thuis. 
Voor ondersteuning tijdens de 
praktijkoefeningen zijn 3 begeleiders 
aanwezig. 
Tablet of pc 
Er is ons al diverse keren gevraagd of 
we geen les kunnen geven in het 
gebruik van de tablet. 
Uit onze eigen ervaring durven we te 
zeggen dat het verschil in het 
gebruik tussen een tablet en een pc 
niet zo groot is. 
Om uit te leggen hoe je met een pc 
omgaat, én om daarmee te oefenen, 
zijn we meer dan uitstekend 
toegerust met de faciliteiten van de 
Mariaschool op Langeweg. 
Dat geldt niet voor de uitleg en het 
oefenen met een tablet. 
Maar als je weet hoe je op een 
pc/laptop dingen voor elkaar kunt 
krijgen, dan is het werken met een 
tablet een stuk gemakkelijker.  
Inmiddels is er al diverse malen 
gevraagd om wat lessen te geven 
hoe te werken met de tablet. Wij 
willen graag weten wat de 
belangstelling daarvoor is. 

Wanneer U dat zou willen, nodigen 
wij U uit om dat kenbaar te maken 
en er zal dan een middag gekozen 
worden om een en ander toe te 
lichten. 
Voor vragen en/of aanmelden  
Cito de Koning telefoon 327593 en 
of  
Peter Mulders telefoon 328639 
 
Informatiebijeenkomsten 
Windmolens A16 
 
In september vinden 
informatiebijeenkomsten over de 
Notitie Reikwijdte Detailniveau 
(NRD) plaats bij het windpark 
Hazeldonk. Tijdens de bijeenkomst 
kunnen belangstellenden ook een 
windmolen bezoeken. Dit is de 
eerste stap in het onderzoek naar de 
effecten van windmolens langs de 
A16 op de leefomgeving. De 
bijeenkomsten vinden plaats op 6 
september (voor inwoners van 
Drimmelen), 7 september (voor 
inwoners van Moerdijk) en 8 
september (voor inwoners van Breda 
en Zundert). Bij verhindering kunnen 
belangstellenden ook op een avond 
van een andere gemeente komen. 
Belangstellenden zijn tussen 19:00 
uur en 21:30 uur van harte welkom 
bij de derde molen bij windpark 
Hazeldonk, Hazeldonk 6019-6053 in 
Breda. Daar bestaat ook de 
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mogelijkheid om de windmolen te 
bekijken en te ervaren.  
Informatiebijeenkomst 
Tijdens de inloopavond heeft u de 
mogelijkheid om al uw vragen te 
stellen aan de provincie en de 
gemeente. Na een plenair welkom 
krijgt u aan verschillende tafels 
informatie krijgen over het 
ruimtelijke proces, de 
geluidseffecten van windmolens, de 
slagschaduw en andere effecten van 
windmolens. Ook kunt u 3D-beelden 
bekijken van windmolens, zodat u 
een beeld krijgt van het effect in uw 
eigen leefomgeving. Hoe de lokale 
samenleving kan profiteren van 
windmolens komt ook aan de orde, 
evenals de wijze waarop u kunt 
bijdragen aan de productie en het 
gebruik van duurzame energie. Op 
de informatieavond worden de voor- 
en nadelen van windenergie ten 
opzichte van bijvoorbeeld zon en 
aardwarmte op een rij gezet. 
•Op 7 september rijdt er om 18.30 
uur en 19.45 uur een bus vanaf het 
gemeentehuis van Moerdijk in 
Zevenbergen. Deze rijden ook langs 
stopplaatsen in Langeweg en 
Zevenbergschen Hoek. Om 20.30u 
en 21.50u rijden de bussen vanaf 
Hazeldonk dezelfde route terug naar 
Zevenbergen.  
Via de link 
https://fd9.formdesk.com/provincieno
ordbrabant/Aanmelden_Info_Winden

ergie kan men zich aanmelden voor 
het (gratis)busvervoer.  
 
Langeweg weer bij de tijd 
 
In de bijeenkomsten van het 
gebiedsplan kwam regelmatig aan de 
orde, dat de klok op de kerktoren 
niet de juiste tijd aangaf. Dit was/is 
bij velen een doorn in het oog. Daar 
de gemeente Moerdijk geen 
financiële middelen hiervoor 
beschikbaar wilde stellen zijn enkele 
inwoners gaan bekijken wat er 
gedaan moest worden om de klok 
weer aan de gang te krijgen. Bij een 
van de wijzerplaten was kortsluiting 
en de moederklok was stuk. Herstel 
zou toch snel een paar duizend euro 
gaan kosten. 
De initiatiefnemers niet te lui en zijn 
op zoek gegaan naar de benodigde 
euro’s.  En ja hoor. Men heeft 
voldoende gelden kunnen vinden. Bij 
het uitkomen van dit blad zal de klok 
misschien nog niet functioneren 
maar begin september zal de juist 
tijd weer worden aangegeven en 
uiteraard zal hierbij de luidklok ook 
het juiste aantal slagen geven.  
De financiering is tot stand gekomen 
door: 

- Bijdrage van de 
wijkvereniging 

- Bijdrage van alle 
verenigingen van Langeweg 
(een gedeelte van de 5% 
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extra subsidie, die men 
ontvangt in het kader van de 
nieuwe subsidieregeling) 

- Bijdrage van Anton Fens. Bij 
zijn afscheid als vrijwilliger 
bij Emmaus mocht Anton 
geld besteden aan goede 

doelen. Anton heeft dit geld 
aan Langewegse doelen 
besteed; onder andere een 
grote bijdrage voor het 
herstel van de klok. 

  
Dank aan alle gulle gevers.

  
 
Wat, waar en wanneer te doen:  
September 2016 
Vrij. 2 -9 10.00 u Gem. Moerdijk 

Dhr. R. Raats heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Zat. 3 – 9 Inzameling oud papier 
   
Di 6 - 9 Inzameling plastic 
   
Zon. 10 – 9 10.00 koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
Di. 13 - 9 10.00 u gesprekgroep Immanuëlparochie 
  20.00 u. Openbare vergadering Wijkvereniging in Ons 

Stedeke 
   
Vrij. 16 - 9 10.00 u Gem. Moerdijk 

Dhr. R. Raats heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Di. 20 - 9 Inzameling plastic 
   
Vrij 30 -  9 10.00 u Gem. Moerdijk 

Dhr. R. Raats heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Oktober 2016 
Zat. 1 – 10 Inzameling oud papier 
   
Di. 4 – 10 Inzameling plastic 
   
Zat. 8 – 10  Toeterfeest 
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Zon. 9 - 10 10.00 koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
Di. 11 - 10 10.00 u gesprekgroep Immanuëlparochie 
  20.00 u. Openbare vergadering Wijkvereniging in Ons 

Stedeke 
   
Di. 18 - 10 Inzameling plastic 
   
Vrij. 28 - 10 10.00 u Gem. Moerdijk 

Dhr. R. Raats heeft zitting in Ons Stedeke 
   
November 2016 
Zat 5 – 11 Inzameling oud papier 
   
Zat/Zon. 5/6 – 11 Toneeluitvoering De Heul, Ons Stedeke 
   
Di. 8 – 11 Inzameling plastic 
  20.00 u. Openbare vergadering Wijkvereniging in Ons 

Stedeke 
   
Vr. 11 - 11 10.00 u Gem. Moerdijk 

Dhr. R. Raats heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Di. 22 - 11 Inzameling oud papier 
   
Vr. 25 - 11 10.00 u Gem. Moerdijk 

Dhr. R. Raats heeft zitting in Ons Stedeke 
   
   
   
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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