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Koffie drinken 
In verband met de zomervakantie is 
de eerstvolgende koffie en thee 
bijeenkomst op zondag 27 augustus 
a.s. om 10.00 uur in Ons Stedeke. 
Wij hopen u daar allemaal weer te 
mogen ontmoeten. In juli is er dus 
geen koffie- en theeronde.  Uw 
gastvrouw en gastheren wensen u 
een mooie vakantieperiode toe!! 
 
Bedankt voor jullie medeleven 
  
Zonder Wim Surewaard, onze lieve 
man, bijzondere vader en trotse opa 
in ons midden is alles anders. De 
leegte die achterblijft is moeilijk te 
aanvaarden. De vele blijken van 
medeleven vanuit de Langewegse 
gemeenschap in de vorm van 
bijzondere kaarten, mooie bloemen, 
ontroerende brieven, liefdevolle 
telefoontjes en spontane warme 
belangstelling, bieden ons troost en 
geven ons kracht en steun om 
verder te gaan. Het doet ons goed 
om te weten dat Wim door zo velen 
werd gewaardeerd. Indrukwekkend 
was het mooie afscheid van Wim, 
dat we met zovelen konden delen. 
Alle mensen die hier aan mee 
hebben willen werken, willen we in 
het bijzonder bedanken. 
Onze oprechte dank voor alle 
blijken van medeleven en steun! 

Fam. Surewaard 
 
Fanfare geeft een rondje. 
 
Zoals ieder jaar geeft fanfare 
Muziek Veredelt aan het einde van 
het seizoen een rondje. Vorig jaar 
hebben we een concert gegeven in 
de tuin van de Emmaus. 
Dit jaar willen we op maandag 10 
juli een concert geven op het 
schoolplein (bij slecht weer in de 
school). Uiteraard hebben we een 
heel gezellig muzikaal programma 
ingestudeerd en er wordt gezorgd 
voor een lekkernij en een drankje. 
Als extra is er een optreden op 
drums door Koen Vervenne en Stan 
van Gils. 
Het concert begint om 19.30. 
 
Dorpstafel Langeweg: aandacht 
voor verkeersveiligheid 
De dorpstafel heeft aandacht voor 
de verkeersveiligheid in Langeweg 
en is bezorgd over de sociale 
voorzieningen. En natuurlijk blijven 
ook de windmolens een vast 
agendapunt. 
Voor wat betreft het 380kV 
hoogspanningsnet is er een voorstel 
vanuit 18 gemeentes gedaan aan 
minister Kamp voor ‘het noordelijke 
traject’, wat ten noorden van 
Zevenbergschen Hoek loopt. De 
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dorpstafel Langeweg kan zich hier in 
vinden. 
Provinciale weg 
Naar aanleiding van het aantal 
ongelukken op de Provinciale Weg 
bij heeft de gemeente op verzoek 
van de dorpstafel de 
verkeersveiligheid bij de afslag bij 
de Provincie aangekaart. Uit 
onderzoek blijkt dat 70% van de 
automobilisten te hard rijdt. De 
Provincie is zich bewust van de 
onveilige situatie, maar omdat er 
relatief weinig verkeer is, kunnen zij 
hier geen prioriteit aan geven. 
Temeer omdat ze maar een zeer 
beperkt budget heeft om dit soort 
problemen op te lossen. Daarom is 
de gemeente nu samen met de 
werkgroep bezig met zelf na te gaan 
welke maatregelen genomen 
kunnen worden. 
Bestemming Tempelier 
Er zijn plannen ingediend voor 
ontwikkelingen van het voormalige 
café De Tempelier waarbij er zes 
parkeerplaatsen zouden komen. De 
werkgroep Verkeer van de 
dorpstafel heeft vraagtekens hoe de 
parkeerplaatsen gesitueerd zijn. 
Volgens de werkgroep is dit nadelig 
voor de verkeersveiligheid, omdat 
de weg smaller en 
onoverzichtelijker wordt. De 
dorpstafel houdt de ontwikkelingen 
in de gaten. 

Uitstraling 
Met het vertrek van de uitbaters 
van De Tempelier en De Droom zijn 
er minder sociale voorzieningen in 
het dorp. De dorpstafel maakt zich 
zorgen hierover en ook over het 
aanzicht van het dorp. De tafel wil 
samen met Surplus en de gemeente 
op zoek naar perspectieven. 
Windmolens A16 
Inmiddels zijn er nog 11 varianten. 
De varianten met ‘korte lijnen’, die 
dwars op de snelweg staan en die 
het dichtst bij bijvoorbeeld 
Langeweg staan, worden niet 
meegenomen in de verdere 
procedure. In september neemt de 
Provincie een besluit over de 
locaties waar de windmolens 
komen (het zogenaamde 
voorkeursalternatief). Voor wat 
betreft de opbrengst van de molens 
vloeit 25% terug naar de gemeente, 
waarvan 40% ten gunste is van de 
omwonenden en 60% ingezet wordt 
voor duurzame energieprojecten in 
de gemeente. Voor dat laatste is 
een stichting opgezet waarin de 
dorpstafel Langeweg ook 
vertegenwoordigd is. 
Volgende dorpstafel 
De volgende dorpstafel Langeweg is 
na de vakantie. Op dinsdag 12 
september vanaf 20.00 uur zijn alle 
inwoners van Langeweg weer 
welkom in Ons Stedeke. 
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Gebiedsplannen 
De dorpstafel Langeweg is 
onderdeel van het Gebiedsplan 
Langeweg. Elke stad, elk dorp en 
het buitengebied heeft een eigen 
gebiedsplan. In een gebiedsplan 
worden de plaatselijke wensen, 
uitdagingen en verbeterpunten op 
een rij gezet. Inwoners bepalen 
welke onderwerpen er in het plan 
staan en denken na over 
oplossingen en ideeën. Gemeente 
Moerdijk, Surplus, Politie 

Zeeland/West-Brabant, 
Woonkwartier en Groenhuysen zijn 
daarbij de helpende hand. Een 
gebiedsplan is niet statisch, maar 
wordt steeds aangepast aan actuele 
ontwikkelingen en behoeften. De 
dorpstafel Langeweg komt vijf keer 
per jaar een avond bij elkaar om 
onderling af te stemmen.  
Kijk 
op www.moerdijk.nl/gebiedsplanne
n voor meer informatie. 

 
Een praatje bij een plaatje (27) 
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Fanfare Muziek Veredelt (1) 
In de eerste helft van de 20e eeuw 
groeide het verlangen in Langeweg 
naar een eigen muziekkorps. Vooral 
bij feestelijke gelegenheden ontbrak 
vaak de vrolijke noot. Soms kwam 
een muziekkorps uit de directe 
omgeving wat leven in de brouwerij 
brengen. Sommige inwoners waren 
lid van een muziekkorps uit de 
omgeving omdat ter plaatse de 
mogelijkheid ontbrak. De 
dorpsgemeenschap ontwikkelde 
zich zodanig dat de tijd rijp werd 
voor een eigen fanfare. Enkele 
dorpelingen, onder aanvoering van 
het hoofd van de jongensschool, 
namen op 27 april 1929 contact op 
met de gardiaan van het klooster. 
Deze voelde veel voor deze 
vereniging omdat ze voor de 
Langewegse bevolking een 
opvoedende en beschavende 
invloed zou kunnen hebben. 
Muziekkorpsen waren de paters 
niet vreemd want op meerdere 
plaatsen hebben de paters bij hun 
kloosterkerken medewerking 
verleend aan de oprichting van 
muziekkorpsen: Sluiskil, Babberich, 
Rotterdam en Breda, waar de St-
Fidelis-harmonie ook bekend staat 
als de patersharmonie. Later zou 
Langeweg nog twee dirigenten 
krijgen van deze patersharmonie. 
Zelf waren de paters uitgesloten van 

het lidmaatschap en wilden ze geen 
financiële risico’s dragen , de 
vereniging moest worden opgericht 
op Rooms Katholieke grondslag , 
een van de paters zou in het 
bestuur plaatsnemen als geestelijk 
adviseur en het patronaatsgebouw 
naast de kerk zou de thuishaven 
worden. Die R.K. signatuur hield ook 
in dat leden van het vrouwelijk 
geslacht alleen maar mochten 
luisteren naar de fanfare, hier 
voerde de man de boventoon. Op 8 
juni 1929 vond de 
oprichtingsvergadering plaats. 
Tijdens deze vergadering werd door 
onderwijzer Gerritsen voorgesteld 
het korps door de wereld te laten 
gaan onder de naam Muziek 
Veredelt , een naam die al 88 jaar 
door het dorp klinkt. 
Bijgaande foto werd gemaakt op 
tweede paasdag 1931 op de grote 
koer b.g.v. het afscheid van 
monsieur A. van Egeraat, mede-
oprichter en eerste voorzitter van 
de fanfare. Hij vertrekt als hoofd der 
school naar de wijk Nieuwe Huizen 
bij de paterskerk in Breda. Het 
vaandel, zo groot als een 
beddelaken en instrument van 
kapper Jan de Koning, is gemaakt 
door de zusters te Langeweg. U ziet, 
uniformen, blinkende instrumenten 
en toeterende dames, het is 
allemaal nog toekomstmuziek . Op 
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de bovenste rij v.l.n.r. : Janus de 
Ridder, Hendrik van Turnhout, Janus 
van Beek,Jan de Koning, Theo 
Kommeren, Piet Quaytaal. De 
tweede rij van boven Cor 
Wevers,Fay Quaytaal, Jan van 
Beek,Jan Akkermans, Willem 
Wevers, Jan van Turnhout, Thijs van 
Turnhout, Rom van Schijndel, Qruin 
Kapitein, Janus van Geel. Op de 
derde rij van boven: Cor van Geel, 
Lauw van Beek, Antoon Wevers, 

Toon van Nunen, Cor van Turnhout, 
Toon van Turnhout, Janus van Gils, 
Wout Verwater, Janus Broere, 
Adam Stoop, Jan Schuurmans, Piet 
van Gils, Bertus van Moergastel. Op 
de voorste rij : Kees van Gils, Jac de 
Ridder, Jan Vriens, pater Hyacintus 
van Erp, monsieur Adrianus van 
Egeraat, directeur Arnoldus Laro, 
Dingeman Wevers, Kees van Gils, 
Gijs Kwaijtaal. 
John van Opdorp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gezinsmaatjes´ Moerdijk zoekt 
vrijwilligers  
 
Het project Gezinsmaatjes is 
bedoeld voor gezinnen in de 
gemeente Moerdijk, waarvan het 
jongste kind niet ouder is dan 18 
jaar. Gezinnen worden ondersteund 
bij de (praktische) zaken die horen 
bij de opvoeding en het opgroeien 
van kinderen. Het gaat bijvoorbeeld 

om het leren spelen met de 
kinderen, het zoeken naar 
activiteiten in de buurt en/of het 
vergroten van het netwerk. Een 
coördinator gaat in gesprek met het 
gezin en zoeken een geschikte 
vrijwilliger die bij hen past. 
Aandacht en persoonlijke 
ondersteuningAan opvoeding van 
kinderen worden hoge eisen 
gesteld. Ouders worden in de 
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huidige samenleving 
geconfronteerd met steeds 
groeiende verwachtingen en 
wensen ten aanzien van hun 
kinderen. 
Wanneer de opvoeding in de knel 
komt, is voor ouders de drempel 
naar de hulpverlening vaak te hoog. 
Echter er is wel sterk behoefte aan 
extra aandacht en persoonlijke 
ondersteuning. Vrijwilligers van 
‘Gezinsmaatjes´ richten zich op deze 
behoefte.  
Geschoolde vrijwilligers 
De ondersteuning wordt geboden 
door geselecteerde en, specifiek op 
dit werk gerichte, getrainde 
vrijwilligers. 
De gezinsmaatjes zijn getrainde 
vrijwilligers met levenservaringen, 
die ongeveer 5 uur per week 
beschikbaar  zijn voor het project. 
Het gaat bijvoorbeeld om het 
bieden van een luisterend oor voor 
de ouders, het leren spelen met de 
kinderen, het zoeken naar 
activiteiten in de buurt of het 
vergroten van het netwerk. Maar 
ook voor kleine kusjes als het gaat 
om ouders te ondersteunen bij het 
op orde krijgen van de huishouding, 
administratie, taalontwikkeling van 
kinderen en de hygiëne. Een 

gezinsmaatje heeft ervaring met 
kinderen, kan goed luisteren, maar 
is ook ondernemend. Op deze 
manier ontstaat er een veiligheid 
waarin ruimte is om samen met de 
ouders te werken aan een 
veranderingsproces. Met kleine 
stappen wordt gewerkt aan 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 
Een gezinsmaatje krijgt een training 
van 10 bijeenkomsten. Daarna 
worden er werkbegeleiding, 
intervisies en themabijeenkomsten 
aangeboden. 
Belangstelling? 
 
Project ´Gezinsmaatjes´ nodigt 
belangstellenden uit om voor 
verdere informatie en 
aanmeldingen contact op te nemen 
met Nannie Ligtenberg per mail 
atticcoach@gmail.com of 
telefoonnummer 06-81711194. 
Heeft u belangstelling om 
gezinsmaatje te worden? Geef dan 
in een korte motivatie 
aan waarom u zich geschikt vindt als 
maatje. Aspirant vrijwilligers 
worden uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek, waarna zij 
deelnemen aan en training van 10 
bijeenkomsten.
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Gratis bloeddruk meting in Ons 
Stedeke op dinsdag 4 juli van 10:00 
tot 11:30! 
  
Dinsdag 4 juli aanstaande tussen 
9:00 en 11:30 is er weer een op een 
inloop spreekuur voor alle inwoners 
van Langeweg. De wijkagente, de 
gebied-coördinator Langeweg van 
de gemeente, sociaal werkster 
Surplus, de wijkzusters Thebe en 
Surplus, Woonkwartier zullen die 
morgen ook weer aanwezig zijn 
voor al uw vragen. 
Tijdens dit inloop spreekuur zullen 
de aanwezige verpleegkundige u 
een gratis bloeddruk meting 
aanbieden. Bij afwijkende score zal 
u verwezen worden naar uw eigen 
huisarts. 
We willen elke maand u van 
specifieke informatie voorzien. 
Heeft u vragen of ideeën over 
thema’s waar het dorp Langeweg 
behoefte aan heeft. Contact dan de 
sociaal Werkster Romelia Simon 
via romelia.simon@surpluswelzijn.n
l of de 1 e en 4 e dinsdag van de 
maand is zij dan van 9:00-11:30 
aanwezig in Ons Stedeke. 
 
Verdriet 
 
Onlangs bracht ik een bezoek aan 
onze begraafplaats. Ik raakte 

ontroerd door de schoonheid van 
deze plek op Langeweg. Alles fris 
groen en keurig 
onderhouden.  Complimenten aan 
de onderhoudsgroep!! 
Fris, jong groen gras op de plekken 
waar grafmonumenten geruimd 
zijn. Keurig aangelegd.  Grafstenen 
netjes, volgens protocol, afgevoerd 
naar de puinbreker. Niets op aan te 
merken. Toch stemt het mij 
verdrietig.  Weg zijn die 
overledenen. Reden:  de 
monumenten worden niet meer 
bijgehouden door nabestaanden en 
ze zijn niet “mooi” 
meer.  Ruimtegebrek zal geen reden 
zijn. We hebben nu een strak 
kerkhof, met moderne stenen. Bijna 
all het oude is weg….  Deze mensen 
zijn nu echt dood, in ieder geval 
voor de gemeenschap.  Want Jezus 
verrijzenis betekent niet, dat we 
hem nog tegen kunnen komen op 
de fiets, maar dat we nu, 2000 jaar 
na zijn overlijden, nog steeds over 
hem spreken, nog steeds in zijn 
naam samen komen. Pas als we 
iemand vergeten, niet meer over 
praten, er niets meer is wat aan 
hem/haar herinnert, is die persoon 
echt dood. Zo hoor ik in ieder geval 
in al die prachtige woorden bij 
indrukwekkende uitvaartdiensten. 
Iemand is niet alleen een 
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man/vrouw, vader/moeder, maar 
ook een lid van de gemeenschap. 
Hebben we hierin als 
(geloofs)gemeenschap ook geen 
verantwoordelijkheid? 
Oplossingsmogelijkheid naast de 
mogelijkheid om onderhoud zelf, als 
gemeenschap,  ter hand te nemen : 
nog een keer een voorbeeld nemen 
aan de paters kapucijnen: een 
verzamelgedenksteen. 
 
Fanfare Muziek Veredelt speelt op 
04 november a.s. “Groots met Cor 
Bakker”. 
 
We zijn als fanfare bijzonder trots 
dat we op op 4 november a.s. een 
concert organiseren met bekende 
Nederlander en pianist Cor Bakker. 
Cor Bakker (1961) begint op 11-
jarige leeftijd met piano spelen. Hij 
raakt als kind geïnspireerd door 
Louis van Dijk, die toen al een 
bekend pianist was. Uiteindelijk was 
het ook Louis van Dijk die Cor 
aanspoorde zijn muzikale talent 
verder te ontwikkelen aan het 
conservatorium. In 1984 studeert 
Cor Bakker cum laude af aan het 
Amsterdamse Sweelinck 
Conservatorium in de richting 
piano/improviserend musicus. Hij 
vervolgt zijn studie in Los Angeles 
bij de Amerikaanse pianist, 
componist en arrangeur Clare 

Fischer (1928). Tot op de dag van 
vandaag is deze oud-docent Cor’s 
grootste muzikale inspirator..Cor 
heeft ontzettend veel gedaan in zijn 
carrière. Na zijn studie begeleidt Cor 
Bakker nagenoeg alle belangrijke 
artiesten die Nederland rijk is, is hij 
elf jaar lang vaste pianist van het 
Metropole Orkest en werkt hij mee 
aan diverse radio- en 
televisieprogramma’s. Televisie is 
dat wat hem  
landelijke bekendheid geeft, 
wanneer hij de muzikale begeleiding 
verzorgt in de vele 
televisieprogramma’s van Paul de 
Leeuw. 
Hij werkt mee aan diverse 
theaterproducties en concertseries. 
Begeleid zowel nationale als 
internationale sterren. 
In 2010 wil hij de rollen ook een 
keer omdraaien en treedt de altijd 
zo bescheiden begeleider nu 
letterlijk op de voorgrond als 
gastheer in zijn theaterserie: ‘Cor 
Bakker Ontvangt’. Hij heeft 
meerdere Cd’s gemaakt. Geeft 
online piano les. Kortom een 
veelzijdig zeer getalenteerd  
pianist! Behalve Cor is zangeres 
Pauline DuBois te gast. Ze trad op 
o.a. in diverse musicals zoals West 
Side Story, Grease, Romeo en Julia 
en Dancing Queen. Verder werkt ze 
mee aan verschillende 
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muziekvoorstellingen en zingt ze bij 
de close harmony groep Princeless. 
Naast haar werk als zangeres is 
Pauline werkzaam als 
dans/zangdocent en choreograaf. 
Tevens docent bij Codarts in 
Rotterdam. Dan hebben we nog 
Rumon Hagenaars als solist op 
trompet. We kennen Rumon al 
jaren omdat hij regelmatig als 
invaller meespeelt bij de fanfare. Hij 
studeert aan Codarts Hogeschool 
voor de  
Kunsten in Rotterdam. Hier studeert 
hij in de richting jazz, maar ook 
heeft hij veel ervaring met het 
spelen in klassieke en lichte muziek 
orkesten, bands, ensembles en als 
solist.  We hebben deze avond dus 
een diversiteit aan muziekstukken; 
fanfare met piano, fanfare met 
trompet, fanfare met zang, piano 
met zang en piano met trompet. 
Ook zal Cor enkele solo stukken 
spelen.  De presentatie van deze 
avond is in handen van Margriet de 
Graaf. Margriet is in de HaFa wereld 
een veelgevraagd presentatrice, 
door haar unieke, informele manier 
van presenteren. Niet alleen in de 
amateurwereld maar ook o.a. bij de 
Marinierskapel doet ze regelmatig 
de presentatie van concerten.  We 
zijn weer te gast bij plantenkwekerij 
De Groot. De ruimte, faciliteiten en 
hun gastvrijheid zorgen er mede 

voor dat we opnieuw een leuk 
concert kunnen geven. 
Aanvang concert is 20.00u, de zaal 
gaat open om 19.30u. 
Kaarten zijn vanaf 15 juli a.s. te 
bestellen via: 
grootsmetcorbakker@muziekvered
eltlangeweg.nl 
De kaarten kosten € 26,50 p.p. Voor 
dit bedrag krijgt u uiteraard de 
toegang tot het concert, een 
welkomstdrankje en gedurende de 
avond luxe hapjes. 

Burendag 
 
Burendag is een jaarlijks 
terugkerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt op de 4e 
zaterdag in september. In 2017 
vieren we Burendag op 23 
september. Het is een dag waarop 
je gezellig samen komt en waarbij 
veel mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. Vanaf 13 juni 
2017 kunnen de nieuwe activiteiten 
weer worden aangemeld en kan er 
financiële bijdrage voor de activiteit 
worden aangevraagd. 
Ontmoeting. Buurten worden 
leuker, socialer en veiliger als buren 
elkaar ontmoeten en zich samen 
inzetten voor hun buurt. Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds 
ondersteunen je daar graag in. 
Douwe Egberts Douwe Egberts 
brengt buren met elkaar in contact, 
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met een goede kop koffie. Met 
koffie kun je echt even de tijd 
nemen voor je buren. Koffie is voor 
buren het begin voor het leggen en 
versterken van de contacten. En die 
contacten zijn de basis voor een 
leuke Burendag! 
Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven en bevordert zo contact 
en verbinding tussen groepen 
mensen. Ook met Burendag willen 
wij mensen dichter bij elkaar 
brengen. Daarom is het mogelijk als 

buurt een aanvraag tot € 400,= in te 
dienen bij het Oranje Fonds om 
jullie Burendagplan te kunnen 
uitvoeren. Lees eerst goed de 
voorwaarden voor particulieren of 
organisaties. Iedereen die voor 1 
september een activiteit aanmeldt 
ontvangt een Burendag feestpakket. 
Betrokken 
Ben je ook betrokken bij onze 
samenleving? Wil je zelf een 
steentje bijdragen? Word 
dan Vriend van het Oranje Fonds! 
Dat kan al vanaf € 2,- per maand. 

 
Wat, waar en wanneer te doen: 
Juli 2017 
Zat. 1 – 7 Inzameling oud papier 
Di. 4 – 7 Inzameling plastic 
  9.00-11.00 u Soc. Werkster Romelia Simon; L. van 

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

Ma 10 - 7 19.30 u Fanfare geeft een rondje 
Ma. 17–7 / 25 -8 Zomervakantie 
Di. 18 – 7 Inzameling plastic  
   
Augustus 2017 
Vr 25 – 8 Einde schoolvakantie 
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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