
         Ons Dorpshart 
Jaargang 4; nr. 4 

 
Koffie drinken 
 
Zondag 28 mei om 10.00 uur in Ons 
Stedeke. Koffie is bruin en de thee 
warm. U bent van harte welkom! 
 
Kermis op Langeweg, terras 
geopend!! 
 
19, 20 en 21 mei a.s. strijkt de 
kermis weer neer op Langeweg. 
Omdat er dan nog geen uitbater is 
voor De Droom, zijn de leden van 
Fanfare Muziek Veredelt 
voornemens een terras in te richten 
op het dorpsplein en een drankje te 
schenken: Vrijdag en zaterdag van 
14.00 tot 22.00 uur. Zondag van 
14.00 tot 20.00 uur. U bent 
natuurlijk van harte welkom bij ons 
een drankje te komen doen en even 
bij te komen van al het 
kermisgeweld. Zondagmiddag 
proberen we de gezelligheid nog 
meer te verhogen met 
medewerking van de Eigeweskus en 
Chanson de la Vie. Dit nog onder 
voorbehoud. 
Graag tot ziens! 
 
 
 
 

Mariaschool en de ouderen van 
Langeweg 
 
De pannenkoeken dag met de 
kinderen en ouderen van Langeweg 
was een groot succes. Niet alleen 
van de pannenkoeken werd volop 
genoten, maar ook van het 
samenzijn en de interactie tussen 
kinderen en opa’s, oma’s en andere 
aanwezigen. Een aantal ouders van 
schoolgaande kinderen hadden de 
organisatie op zich genomen en dit 
geweldig gedaan. Voor alle 
aanwezigen is deze dag zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Hulp bij activiteiten, inzet van uw 
kwaliteiten. 
In eerdere gesprekken werd 
duidelijk dat een aantal opa’s en 
oma’s met kleinkinderen bij ons op 
school, maar ook mensen zonder 
deze binding, in het verleden met 
veel enthousiasme hebben deel 
genomen aan lees of andere 
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activiteiten op school. Ook u kunt 
zich hiervoor opgeven! Als u het 
leuk vindt om actief te zijn tussen 
de kinderen van Langeweg, dan 
bent u van harte welkom bij ons op 
school. We kunnen altijd hulp 
gebruiken.  
Zo is er momenteel een ochtend per 
week een oma actief bij het lezen 
met kinderen uit groep 3, die een 
zetje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Als dit u iets lijkt, of als u 
zelf een voorstel hebt, meldt u dan 
aan bij Carla. 
EHBO 
Eens in de twee jaar worden er, 
door twee zeer betrokken 
vrijwilligers uit Langeweg, EHBO 
lessen georganiseerd voor de 
groepen 7 en 8. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen leren hoe te 
handelen indien ze geconfronteerd 
worden met situaties waarin dit 
noodzakelijk is. Binnenkort worden 
de theoretische en praktische 
toetsen afgenomen. 
Inloopochtend Centrum Jeugd en 
Gezin 
Iedere tweede maandag van de 
maand organiseert het CJG 
(Centrum Jeugd en Gezin) een 
inloopochtend in het IB kamertje op 
school. De twee inloopochtend is 
op 8 mei a.s. U kunt spontaan 
binnen komen lopen tussen 8.15 en 
9.00 uur voor al uw 

vragen/zorgen omtrent uw kind 
en/of uw gezin.  
Kom eens bij ons langs 
Als u het leuk vindt om eens te zien 
hoe het er bij ons aan toe gaat op 
school, dan verwelkomen wij u 
graag. Neem contact op met Carla 
voor een afspraak. 
Voor aanmeldingen, vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact 
opnemen met 
Carla, c.vollebregt@dewaarden.nl 
Tot ziens op de Mariaschool! 
 
KingsNight 
 
Belangrijke mededeling 
Oranjecomite Langeweg 
Jammer voor diegene die geen 
kaartjes hebben voor KingsNight 
op 26 april in de Waai. 
Het evenement ter ere van de 50e 
verjaardag van Koning Willem-
Alexander is helemaal uitverkocht. 
 
Rozenkransgebed. 
 
Ook dit jaar wordt in de Mei-maand 
elke dinsdagavond om 19.00 uur  
het rozenkransgebed gebeden in de 
Maria-kapel. Met uitzondering van 
dinsdag 30 mei. Dan gaat men in de 
middag naar Zegge voor het 
rozenkransgebed. Zij, die mee naar 
Zegge gaan kunnen zich melden bij 
Jo Timmermans, tel. 329879 
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KBO afd. Langeweg 
 
De KBO afdeling Langeweg bestaat 
in mei 65 jaar. Ja, voorheen ging 
iedereen met 65 jaar met pensioen 
en kreeg men AOW. Dit is 
tegenwoordig niet meer (helaas).   
Voor een ouderenbond is het 
bereiken van de 65 jaar een mijlpaal 
en ook een moment om even bij stil 
te staan. Op woensdag 10 mei gaat 
de KBO het 65 jaar bestaan vieren. 
Men gaat een mooie boottocht met 
een lunch aan boord maken over de 
Mark. 
Om dit mogelijk te maken zijn 
bedrijven in Langeweg benaderd 
voor sponsoring. Daarnaast 
verdubbelt KBO-Brabant het 
opgehaald sponsorgeld. Uiteraard 
wil KBO afd. Langeweg de 

donateurs en sponsoren danken, 
dat zij dit mogelijk hebben 
gemaakt.. 
Wat doet de KBO het gehele jaar. 
Wekelijks zijn er de bekende 
activiteiten, zoals kaarten en 
biljarten. Een keer in de maand is er 
een gezamenlijke warme maaltijd.  
De KBO wilt meer zijn voor de 
ouderen. Zij komt op voor de 
belangen van de ouderen.  De 
overheid streeft er naar om de 
ouderen zolang mogelijk zelfstandig 
te nlaten functioneren.  Het is van 
groot belang om midden in het 
sociale leven te staan. Daarom 
houdt KBO de ontwikkelingen met 
betrekking tot het ouderenbeleid en 
voorzieningen voor ouderen bij.  De 
KBO heeft  vrijwilligers, die hulp 
verlenen  bij WMO-aanvragen 
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(cliëntondersteuners); bij het 
invullen van belastingformulieren; 
bij overige administratieve zaken.  
Sociale contacten zijn daarom heel 
belangrijk. De KBO is een 
organisatie, waar men elkaar kan 
ontmoeten, samen doen aan 
ontspanning en sport, samen deel 
nemen aan culturele activiteiten. 
Bent u  oudern dan 50 jaar dan bent 
u van harte welkom als lid. Wilt u lid 
worden of meer informatie dan kan 
u contact op nemen met een van de 
bestuursleden: Bob Dijkhoff  tel. 06-
17435288, Jo Timmermans tel. 
329879, Walter en Lenie de Wever 
tel. 328576 en Wies van 
Minderhout tel. 328019. 
 
Dodenherdenking 
 
Tijdens de nationale 
Dodenherdenking 4 mei 2017 
worden alle burgers en militairen 
herdacht die in oorlogssituaties of 
bij vredesoperaties in Nederland, of 
waar dan ook ter wereld, zijn 
omgekomen sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog (10 mei 
1940). Om 20.00 uur worden 
hiervoor 2 minuten stilte in acht 
genomen. 
 
 
 
 

Ziekentridiuüm 
 
Van 13 tot en met 15 juni 2017 
wordt in Zevenbergschen Hoek voor 
de 59e keer het ziekentridiuüm 
gehouden. Het thema luidt: Teken 
van vrede van God. ’s-Ochtens 
beginnen de vieringen om 10.00 
uur; ’s-Middags om 15.15 uur. Het 
thema op dinsdag is : Een teken uit 
de hemel. Op woensdag gat het om: 
Rots vast vertrouwen. Op 
donderdag wordt stil gestaan bij: 
Uw verlangen volgen. Na de 
morgenviering is er een gezellig 
samenzijn in De Zevensprong (incl. 
lunch). Wilt u  1 dag of meerdere 
dagen hieraan deelnemen dan kan 
u contact opnemen met mevr. D. 
Spitters, Zuiddijk 47, tel. 0168-
324089  
 
Een praatje bij een plaatje 
 
Hazeldonk (3) 
In maart 1912 visten enkele 
arbeiders van houtzagerij Aarden 
het lijk van ,de sinds enige tijd 
vermiste Terheijdenaar L. Jooren , 
uit de Mark. Een gapende 
hoofdwond van ongeveer zes 
centimeter ‘welke tot zijn in 
hersenen doordrong’ wees bij nader 
onderzoek uit, dat deze niet werd 
aangebracht door een schip of 
ander vaartuig maar een scherp 
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voorwerp. Ook het ontbreken van 
een jas en portemonnee duidden 
erop, dat hier sprake was van een 
misdrijf. 
11 mei 1933 werd uit de Mark het 
levenloze lichaam gevonden van de 
22 jarige Adriana van Beek- van 
Beers. Ze woonde met man en kind 
in een van de arbeidershuisjes van 
Aarden aan de Mark. Volgens de 
achtergelaten sporen moet ze de 
dag tevoren zijn uitgegleden en in 
het water terechtgekomen zijn. De 
emmer die bij haar gevonden werd 
,wees erop dat ze de was aan het 
doen was. 
30 augustus 1933 om half vijf ‘s 
nachts zagen enkele voorbijgangers 
rook op het terrein. De nachtwacht 
had de brand al ontdekt maar was 
vervolgens totaal de kluts kwijt. 
Door brandgeroep werd de familie 
Aarden gewekt en in nachtgewaad 
rende men naar de brandhaard. Het 
ketelhuis stond in lichter laaie. De 
stoker werd gewekt en met behulp 
van de inwoners en het aanwezige 
blusmateriaal werd getracht de 
brand te bestrijden. Water was er 
genoeg, maar het blusmateriaal 
bestond slechts uit een grote 
hoeveelheid emmers, dus u kunt 
zich wel een beeld vormen van het 
tafereel dat zich kort daarop zou 
afspelen. Al snel werd daarom de 
brandweer van Zevenbergen te hulp 

geroepen . Ook burgemeester 
Vermeulen van Terheijden was 
spoedig ter plaatse om actief aan 
het reddingswerk deel te nemen en 
assistentie aan te vragen bij de 
brandweerkorpsen van Roosendaal 
en Breda omdat het gevaar niet 
denkbeeldig was dat het vuur zou 
overslaan op de grote voorraad 
hout op het terrein. Nadat deze 
korpsen waren gearriveerd, kon al 
snel het sein brand meester worden 
gegeven. Het ketelhuis was totaal 
uitgebrand. Het was gelukkig 
windstil en het ingestorte dak van 
het ketelhuis doofde het vuur. De 
brand was waarschijnlijk ontstaan 
doordat het zaagsel in de nabijheid 
van de warme ketel ging smeulen 
en vlam vatte. De avond tevoren 
was het ook al gebeurd maar kon 
het nog net op tijd geblust worden. 
15 juli 1934 overleed de arbeider 
J.A. Roovers uit Leur aan zijn 
verwondingen, de zaterdag tevoren 
opgelopen bij de val van een drie 
meter hoge stapel hout. De stapel 
waarop hij zich bevond werd 
opgehesen. Hij viel op de betonnen 
vloer. Zwaar gewond en verlamd 
werd hij naar zijn vrouw en acht 
kinderen gebracht alwaar hij 
overleed. 
In de middag van vrijdag 20 
augustus 1937 was de 34 jarige 
Theo Kommeren uit Langeweg met  
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een zaagmachine een boom aan het 
bewerken. Een rondvliegend stuk  
hout kwam met een dusdanige 
kracht tegen zijn voorhoofd dat de 
man na enkele ogenblikken de geest 
gaf. Een vrouw met vier kinderen 
liet hij achter. 
Op maandagavond 10 november 
1941 ontstond brand in vlasfabriek 
Zwartenberg, gelegen tegenover de 
houtzagerij aan de zuidzijde van de 
Mark. Door een vonkenregen 
dreigde ook de houtzagerij weer 
een prooi voor de vlammen te  
worden. De brandweerkorpsen van 
omliggende gemeenten konden dit 
voorkomen. Om vijf uur in de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
morgen kon het sein brand meester 
worden gegeven maar de  
vlasfabriek was tot op de grond toe 
afgebrand.  
Melkveehouder Frans Aarden 
bewoonde sinds 1938 Hoeve 
Hazeldonk met de nieuwe woning 
ontworpen door Jos Bedaux . Na de 
tweede wereldoorlog brachten 
kunststofproducten de houthandel 
een zware klap toe. Met 
uitzondering van Hoeve Hazeldonk 
werden in december 1958 de 
houtzagerij met houtloodsen , 
inventaris , acht arbeiderswoningen, 
kantoor en villa geveild. Aannemer 
van Oosterwijk nam de opstallen 
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over. Het terrein zou de komende 
jaren een verlaten , verwaarloosde  
en troosteloze aanblik krijgen. Het 
balkengat verlandde, de 
arbeiderswoningen verpauperden, 
Zeehavenbedrijf Dordrecht begon 
er een groot op- en overslagbedrijf. 
De zagerij werd in 1981 gesloopt. 
Een aantal nieuwe bedrijven 
herbergt sindsdien het voormalige 
terrein van de houtzagerij . 
Hazeldonk ging weer bergop. Op de 
foto : rechts boven de houtzagerij 
en links onder Vlasfabriek 
Zwartenberg in augustus 1950. 
 
Concert avond 27 mei a.s. in De 
Waai 
 
Op 27 mei a.s. organiseert Fanfare 
Muziek Veredelt een 
uitwisselingsconcert met Gastels 
Fanfare uit Oud Gastel en Koninklijk 
Erkende Fanfare Concordia uit 
Hooge Zwaluwe. 
Concert is in sporthal De Waai en 
begint om 20.00u Toegang is gratis. 
Dat er juist een uitwisselingsconcert 
met deze 2 fanfares is, komt niet uit 
de lucht vallen. Omdat de 
Langewegse fanfare helaas een 
incomplete bezetting heeft zijn er 
altijd gastspelers nodig om tot een 
volwaardige bezetting te komen en 
dus optredens te kunnen 
verzorgen.  Met name komen de 

gastspelers uit deze 2 verenigingen 
en vinden we het erg leuk om 
daarom juist met deze 2 clubs een 
concert avond te organiseren. 
Fanfare Muziek Veredelt staat o.l.v. 
Juul ’t Lam. Gastels Fanfare staat 
o.l.v. Richard Schroevers en KEF 
Concordia staat o.l.v. Erik 
Rozendom 
3 verschillende clubs maar met een 
groot hart voor de muziek. Waar 
Gastels fanfare en Muziek Veredelt 
een lichte muziek kant zijn 
opgegaan is Concordia nog een 
meer traditionele fanfare waarbij 
een origineel fanfare werk niet uit 
de weg wordt gegaan. 
Kortom het belooft een muzikale 
avond te worden met een zeer 
gevarieerd programma en gezellige 
after party! We hopen dat u erbij 
bent! 
 
S.K.W. Langeweg 
Wandelvierdaagse 2017 
 
Op Dinsdag 16, Woensdag 17, 
Donderdag 18 
en Vrijdag 19 
Mei organiseert 
S.K.W. Langeweg 
weer haar 
jaarlijkse 
Wandelvierdaagse.  
De inschrijving 
begint op Dinsdag 16 mei om 18.00 
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uur bij het Dorpshuis ''Ons 
Stedeke''.  
De kosten voor deze 
avondvierdaagse bedragen 3,00 
euro per persoon. We vertrekken 
op Dinsdag, Woensdag, Donderdag 
en Vrijdag om 18.30 vanaf het 
dorpshuis “Ons Stedeke”.  
Op woensdagavond vertrekken we 
vanaf een andere locatie. Zelf even 
kijken of je hier per fiets of per auto 
naar toe komt. De precieze locatie 
wordt later nog gecommuniceerd. 
Onderweg krijg je een snoepje, 
drinken en een stuk fruit 
aangeboden.  
Als je minstens drie van de vier 
avonden gelopen hebt, verdien je 
een medaille!  
Dus iedereen die het leuk vindt om 
mee te wandelen en om op deze 
manier iets meer te zien van de 
natuur uit je omgeving, is van harte 
welkom om deel te nemen aan deze 
wandelvierdaagse. Het maakt niet 
uit of je jong bent of oud. Ons 
motto is: Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde!! 
Nog aandacht voor het volgende: 
Uit ervaring is gebleken dat te 
jonge kinderen alleen zonder 
begeleiding lopen met alle risico’s 
van dien. Daarom willen we als 
organisatie benadrukken dat 
begeleiding wel noodzakelijk is om 
verantwoord een vierdaagse te 

lopen. We gaan ervan uit dat 
iedereen dit opvolgt !!!!! 
De vierdaagse wordt afgesloten met 
het uitreiken van de medailles op 
het dorpsplein op vrijdag 19 mei. 
Heeft u nog vragen, neem gerust 
contact op met Ilonka Bolleboom. 
Tel nr: 06-23238242 of Caroline 
Schrauwen. 06-42158646. 
Hopelijk zien we u op dinsdag 16 
mei.U neemt deel op eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Ouderen en Jongeren 
 
Tijdens de laatste ledenvergadering 
van KBO afdeling Langeweg is 
medegewerkt aan het verzoek van 
Vera van Gils en Wessel Weterings 
om een enquête in te vullen voor 
hun schoolproject. 
Het project Jeugd en Politiek is een 
initiatief van de gemeenteraad van 
Breda. De jongeren maken zo 
kennis met het werk van het lokale 
bestuur, legt Spapens uit. De 
opdracht was voor elke groep om 
een projectvoorstel te maken met 
betrekking op eenzaamheid onder 
ouderen.  
Het verschilde van een bakwedstrijd 
voor jong en oud tot 
toneellessen voor ouderen. Van de 
deelnemende scholen, De Nassau, 
het Newmancollege, het 
Stedelijk Gymnasium, het Onze 
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Lieve Vrouwelyceum, Graaf 
Engelbrechtcollege en Markenhage, 
deed er per school één groep mee.  
Er waren twee prijzen te 
verdelen, voor het beste debatteam 
en voor het beste projectvoorstel. 
Voor de laatste is ook een bedrag 
van vijfduizend euro beschikbaar 
gesteld, om het idee te 
verwezenlijken. 
Eerste prijs 
De prijs voor het beste debatteam 
ging naar de groep van De Nassau. 
De jury was erg te spreken over de 
vasthoudendheid van de leerlingen. 
Het beste  projectvoorstel werd 
gewonnen door Het Newman-
college, met hun idee genaamd 
‘Breda Verbonden’. ,,Wij willen 
ouderen aan elkaar koppelen op 
basis van contactvoorkeur en 
interesses”, vertelt Vera van Gils 
(17), lid van de groep. ,,Ouderen 
kunnen met elkaar bellen, mailen 
maar ook brieven schrijven.” 
De groep van Het Newmancollege is 
aanwezig bij de raadsvergadering 
van 18 mei, waar ze in het zonnetje 
gezet worden. ,,Maar wij zullen al 
eerder aan de slag gaan. Op 18 juni 
willen wij de eerste ouderen al aan 
elkaar gekoppeld hebben”, zegt 
Van Gils. 
 
 

Ledenvereniging Thebe Extra biedt 
u veel extra’s! 
 
Op 2 mei is onze ledenconsulent 
Dorien Korthout aanwezig in 
dorpshuis Ons Stedeke. Zij vertelt u 
dan alles over Ledenvereniging 
Thebe Extra, een heel grote 
vereniging in West- en Midden-
Brabant waarvan ongeveer 105.000 
huishoudens lid zijn. Wat doen wij 
zoal? Wij bieden kortingen op 
handige aan-huis diensten, zoals 
bijvoorbeeld de kapper- of pedicure 
aan huis, de klussendienst of de 
tuinman. Makkelijk geregeld. Ook 
kunnen leden, met behoorlijke 
kortingen, een gezellig dagje uit 
beleven. In de Beekse Bergen 
bijvoorbeeld of in dierenpark De 
Oliemeulen. Ook zijn er leuke, 
speciaal voor leden geselecteerde 
theatervoorstellingen en 
boottochten in en rond De 
Biesbosch. Ledenconsulent Dorien 
komt hierover vertellen. Maar er is 
nog veel meer. Zo organiseren wij 
meerdere keren per jaar erg 
gezellige dagtochten met de bus. 
Onze leden zijn hier altijd bijzonder 
over te spreken.  
Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen in een veilige woning? 
Dorien, of één van de andere 
ledenconsulenten, kan op uw 
verzoek bij u thuis komen om te 
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bekijken en met u te bespreken 
welke aanpassingen mogelijk zijn. 
Dit Woonadvies zelfstandig thuis is 
voor leden gratis en geheel 
vrijblijvend. Daarnaast kunnen 
leden ons uiteraard altijd bellen met 
vragen over gezondheid, welzijn, 
zorg en dergelijke. Meer weten? 
Kom het dan op 2 mei horen van 
Dorien zelf. Zij zal deze dag ook 
enkele kleine hulpmiddelen 
meenemen. Handige hulpjes, 
waardoor u (ondanks uw 
beperkingen) bijvoorbeeld wél zelf 
dat potje open krijgt en uw 
overhemd dicht kunt krijgen. Er is 
zoveel mogelijk op dit gebied. Kom 
ook op 2 mei en ervaar zelf wat 
Ledenvereniging Thebe Extra u te 
bieden heeft. Voor de 
geïnteresseerden heeft Dorien een 
aardigheidje, dus wees er bij! 
 
Meeste inwoners Langeweg kiezen 
voor ondergrondse containers 
 
De eerste drie dorpen (Langeweg, 
Zevenbergschen Hoek en Moerdijk) 
in de gemeente hebben alledrie 
gekozen voor ondergrondse 
containers voor het inzamelen van 
restafval. In Langeweg koos 65% 
van de stemmers voor onder-
grondse containers en 35% voor 
een container aan huis; 66% van de 

huishoudens heeft gereageerd op 
de huis-aan-huisenquête.  
De gemeente zal eind april/begin 
mei de inwoners verder informeren 
en de exacte locaties voor de 
ondergrondse containers met hen 
afstemmen. In juni/juli verwacht de 
gemeente het nieuwe 
inzamelsysteem te kunnen 
invoeren. Kijk ook 
op www.moerdijk.nl/afval bij ‘Het 
nieuwe inzamelsysteem’ voor het 
laatste nieuws.  
Sommige inwoners gaven in de 
enquête enkele suggesties voor de 
plekken van ondergrondse 
containers en andere ideeën voor 
afvalinzameling. Deze worden 
meegenomen in de verdere 
besluitvorming. Een aantal inwoners 
dat koos voor een container aan 
huis gaf aan hiervoor te kiezen 
vanwege hun hoge leeftijd of 
beperkte mobiliteit. De gemeente 
begrijpt de zorgen van deze 
inwoners en benadrukt dat bij de 
keuze van de plekken voor 
ondergrondse containers zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden 
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met seniorenwoningen en dat ze 
voor iedereen toegankelijk moeten 
zijn. Wethouder Jaap Kamp 
benadrukt: “Er blijft echt nog maar 
een klein zakje per week aan 
restafval over als je de andere 
grondstoffen apart houdt aan huis. 
En bij het weggooien van dat zakje 
kunnen buren of familie wellicht 
een handje helpen, net zoals bij het 
doen van de wekelijkse 
boodschappen. Het voordeel van 
het inzamelpunt in de buurt is dat 
men het weg kan gooien zo vaak, 
maar ook wanneer men wil. Dus 
ook als je een keer wat meer hebt, 
bijvoorbeeld na een feestje.”  
Uitzonderingen 
In bijzondere woon- of leefsituaties, 
waar inwoners in feite zelf niets aan 
kunnen doen, zoekt de gemeente 
naar oplossingen op maat. 
Bijvoorbeeld wanneer inwoners een 
grote hoeveelheid restafval hebben 
vanwege een medische oorzaak.  
 
Plantenaktie Fanfare 
Zaterdag 13 mei houdt fanfare 
Muziek Veredelt de traditionele 
plantenaktie. Vanaf 9  uur komen 
leden van de fanfare aan de deur 
met een uitgebreid assortiment 
zomerbloeiers, geraniums, fuchsia’s, 
begonia, asters, margrietjes, lobelia, 
allysum en noem maar op.  Met de 
aankoop van plantjes helpt u de 

fanfare met het op orde houden 
van het financiele plaatje van de 
vereniging. Hartelijk dank bij 
voorbaat. Deze plantjes staan leuk 
in de tuin, in de bloembak of de 
border. Uiteraard kun je er ook 
moeder mee verrassen de volgende 
dag, MOEDERDAG. 
 
d’eigeweskus-Langeweg. 
 
Al vele jaren bestaan d’Eigeweskus 
uit Langeweg inmiddels, en al vele 
mensen kennen d'Eigeweskus. Toch 
willen wij aan alle nieuwe mensen 
van Langeweg ons even nader 
voorstellen. 
d’Eigeweskus is een muziek 
gezelschap bestaande uit inmiddels 
20 leden. Muzikanten in de leeftijd 
variërend van 15 tot 64 jaar. Blazers 
en slagwerkers die allemaal muziek 
hoog in het vaandel hebben staan. 
Een blaasorkest dat in April 1983 is 
ontstaan vanuit een nieuwbouwwijk 
de kloosterlaan, toen genaamd “de 
goudkust”  en ontstaan om in de 
optocht van Langeweg ook wat 
meer leven in de brouwerij te 
brengen. Het eerste jaar onder 
leiding van Leo van Schijndel 
werden de eerste noten geleerd, en 
na 2 jaar bliezen de  GOUDBLAZERS 
mee in de optocht, een daverend 
succes. Hierna zijn nog de 
dirigenten geweest Wim Pors, René 

- 11 - 
 



van Tilborgh, Bart Homan, Thomas 
Bolster en Bart Spiekstra. En 
veranderde na 5 jaar de naam in 
d’Eigeweskus. Momenteel staan 
d’Eigeweskus onder leiding van 
Sander de Vos. Dat het goed gaat 
binnen d’Eigeweskus blijkt wel uit 
het feit dat er de afgelopen maand 
maar liefst 5 nieuwe leden bij zijn 
gekomen en er tegenwoordig een 
prachtige muzikale groep staat 
bestaande uit: 5 trompetten, 4 
baritons, 3 schuiftrombones, 3 alt 
saxen, 1 tenorsax, 1 sousafoon en 3 
man slagwerk. Om het geheel in 
balans te houden kunnen we nog 
een 1e en/of 2e trompet gebruiken 
en ook een tenor saxofoon is 
welkom. Natuurlijk komen deze 
muzikanten niet allemaal meer uit 
Langeweg, de kinderen van de 
(oud)-leden zijn soms ook van 
Langeweg vertrokken maar nog wel 
betrokken met Langeweg. Zo 
komen de leden momenteel uit: 
Langeweg (3), Zevenbergen (5). 
Breda (4), Prinsenbeek (1), 
Oosterhout (1), Etten Leur (1), 
Standaardbuiten (1), Oudenbosch 
(2), Alblasserdam (1), Zevenberg-
schen Hoek (1),  U ziet een prachtig 
gezelschap van overal vandaan. 
Momenteel treden we iedere 
maand op en soms zelfs 2 maal, 
maar we proberen te werken aan 1 
maal per maand. Optredens 

variëren van kapellenfestivals tot 
feesten en partijen en afgelopen 
december een prachtig optreden in 
de winter Efteling.  Met carnaval is 
het 4 dagen blazen om zo menig 
polonaise in gang te zetten. Nu 
worden de eerste voorbereidingen 
alweer getroffen voor ons jaarlijkse 
TOETERFEEST. Een muzikaal avondje 
in de sportzaal en Ons Stedeke in 
Langeweg waar dan ca. 400 
muzikanten act de préséance 
komen geven. Dit jaar op 28 
oktober van 19:00-01:00 uur. Een 
avondje waar u bij moet zijn, 
gewoon omdat dit erg belangrijk is 
voor de saamhorigheid in een klein 
dorp. en dit evenement voor de 30e 
keer door d’Eigeweskus 
georganiseerd wordt. Als je in een 
klein dorp woont, is het ook 
belangrijk dat we er samen zijn ALS 
er eens iets georganiseerd wordt, 
gewoon om de leefbaarheid in 
Langeweg in stand te houden. Daar 
is Langeweg groot mee geworden 
en laten we proberen dit in stand te 
houden. Mochten jullie ook graag 
bij zo’n leutig, gezellig en muzikaal 
kapelluke komen musiceren kom 
gerust eens langst op een van onze 
repetitie avonden op de vrijdag-
avond van 20:00-22:00 in Ons 
Stedeke in Langeweg.  
Muzikale groet, Voorzitter 
d’eigeweskus Wim van Geel  
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Mei 2017 
Di. 2 - 5 9.00-11.00 u Soc. Werkster Romelia Simon; L. van 

Helten, wijkagente; M Schoep,  Thebe; R. Raats , 
gemeente Moerdijk en M. Haest, Woonkwartier 

Do. 4 – 5 Dodenherdenking 
Vr. 5 – 5 Bevrijdingsdag 
Zat. 6 – 5 Inzameling oud papier 
Di. 9 - 5 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
  Inzameling plastic 
Zat. 13 – 5 Plantenaktie fanfare 
Zon. 14 – 5 Moederdag 
Di.Wo.Do.Vr 16/19 – 5 Wandelvierdaagse 
Di 16 – 5 9.00 – 11.00 u. Soc,. Werkster Romelia Simon in Ons 

Stedeke 
Vr/Zon 19/22 - 5 kermis 
Zon. 22 - 5 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Di.  23 – 5 Inzameling plastic 
Do. 25 – 5 Hemelvaartsdag 
Zat.  27 - 5 20.00 u Concert  Fanfare Muziek Veredelt 
Juni 2017 
Zat. 3 - 6 Inzameling Rest afval 
  Inzameling oud papier 
Zon.Ma. 4/5 - 6 Pinksteren 
Di. 6 – 6 Inzameling plastic 
  9.00 – 11.00 u. Soc,. Werkster Romelia Simon in Ons 

Stedeke 
Zon. 18 - 6 Vaderdag 
Verder in 2017 
Zat 28 – 10 Toeterfeest D’Eigeweskus 
Zat. 4 -11 Concert  fanfare  
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg  (www.Langewegonline.nl). 
Copy inleveren vóór de 20e van de maand bij: 
Redactie Ons Dorpshart: onsdorpshart@gmail.com, Bart van Gils, De Langeweg 50, 
lj.vangils@home.nl of bij Wies van Minderhout, Schoolstraat 13, 
lvanminderhout@gmail.com 
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