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Koffie drinken 
Zondag 24 september om 10.00 uur 
in Ons Stedeke. Koffie is bruin en de 
thee warm. U bent van harte 
welkom! 
 
Bedankavond voor vrijwilligers 
Immanuelparochie 
Vrijdag 29 september a.s. 
organiseert de Immanuelparochie 
cluster Oost een bijeenkomst voor 
alle vrijwilligers die actief zijn voor 
de Immanuelparochie. De 
vrijwilligers worden persoonlijk 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

 
Feestmark EMMAUS 
Zaterdag 9 september organiseert 
Emmaus Langeweg weer een 
feestelijke markt. Het thema is 
“maak er iets moois van”. Naast het 
gebruikelijke aanbod van 2de hands 
goederen is er een expositie van 
kunst gemaakt van 
restmaterialen,  een workshop 
“knutselen met ‘’afval”, 
kinderactiviteiten, muziek, 
oliebollen, eten  en drinken. Het 
precieze programma wordt begin 
september bekend gemaakt. 
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Een praatje bij een plaatje  
Muziek Veredelt (2)  
De eerste dirigent , directeur 
genoemd, werd de in Bergen op 
Zoom geboren, Arnoldus Martinus 
Laro. Hij woonde in Breda als 
legermuzikant en vulde zijn vrije 
uren met de directie van 
verschillende muziekgezelschappen 
in de omgeving van Breda. Ruim 10 
jaar zou dit zwaar geschut de 
fanfareleden, waarvan de 
meerderheid nog van toeten noch 
blazen wist, in het gareel houden. 
Wegens verhuizing leidde hij in 
1941 zijn slotakkoord in als 
directeur van de fanfare. Voor de 

fanfare zou de naam Laro nog 
tientallen jaren nagalmen : een 
zoon van Laro zou in de tweede 
helft van de 20e eeuw een 
toonaangevend persoon worden 
voor fanfare- en harmoniemuziek - 
gezelschappen en -opleiding, zowel 
binnen als buiten Nederland . Hij 
werd o.a. dirigent van de 
Marinierskapel te Rotterdam en 
hoofddocent aan het Brabants 
Conservatorium. De opzet van de 
Nationale Taptoe te Breda mag hij 
tot zijn grootste verdiensten 
rekenen. De Langewegse fanfare 
ging er later, tijdens de concoursen 
een beetje groots op het nageslacht 
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van hun eerste directeur in de jury 
aan te treffen. Naast een voorzitter, 
monsieur van Egeraat, stadsgenoot 
van directeur Laro, werd 
Burgemeester van Aken van 
Zevenbergen, geboren op 
Schoolstraat 2 , erevoorzitter. Pater 
Hyacintus van Erp zou als geestelijk 
adviseur waken over het Rooms 
Katholieke karakter van het bestuur 
,de leden en de muziek. Een niet te 
vergeten partij speelde ook een 
zogenaamde beschermheer van de 
fanfare. Deze erefunctie werd 
verleend aan iemand waarvan 
verwacht werd wat steun te 
verlenen bij de oprichting en daarna 
, maar dan vooral financiële steun. 
Als eerste voor deze functie werd 
de directeur van de houtzagerij op 
Hazeldonk, Henri Aarden benaderd. 
De eerste maal dat de fanfare van 
zich liet horen in de buitenlucht was 
dan ook de tocht op 2 maart 1930 
naar de tuin van Henri Aarden. Om 
de fanfare bij hun eerste marsen 
wat bij te staan werd het korps 
vergezeld door enkele verenigingen 
en mee huppelende jeugd. Op 
Hazeldonk werd in de tuin van de 
beschermheer de Henri Aarden-
mars de lucht in geblazen. Steun 
alleen vanuit de houtzagerij, zou het 
gezelschap koperblazers kort van 
adem doen worden. 
Ledencontributies, donateurs, 

zomerkermis ,toneeluitvoeringen en 
gemeentelijke subsidiëring werden 
onmisbaar om deze ´vereniging in 
crescendo´ voor het dorp te 
bewaren. De fanfare ontbrak zelden 
bij dorpse aangelegenheden zoals 
huwelijksjubilea, processies, kermis, 
het verwelkomen van een nieuwe 
gardiaan, gymnastiekfeesten. In het 
najaar van 1931 was er voor het 
eerst een zogenaamde ‘uitvoering’ . 
Leden van de fanfare voerden een 
toneelstuk op . De opbrengsten 
hiervan werden gebruikt om de Sint 
Antoniuszaal naast de kerk te 
verfraaien. Op de foto : Het uit 1905 
stammende verenigingsgebouw 
gebruikt voor toneel, zang, 
vergaderingen, patronaatswerk en 
gymnastiekoefeningen. Boven het 
podium staat in grote letters : Hulde 
aan God en Koning trouw. 
Uitbreiding van de St. Antoniuszaal 
kon niet uitblijven door o.a. de 
oprichting van fanfare Muziek 
Veredelt die dit gebouw als 
thuishaven en repetitieruimte 
moest gebruiken . Het gebruik van 
een plaatselijk herberg hiervoor was 
uit den boze. ‘ Zonder drank toch 
genoeg klank’ , luidde het adagium 
destijds, al werd het niet met grote 
letters op de muren geschreven. 
John van Opdorp 
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In memoriam: Henk Akkermans 
 
Op 17 juli jl. is na een kort ziekbed 
Henk Akkermans, wonende te 
Klundert, overleden. Henk was 
jarenlang beroepskracht bij het 
Sociaal Kultureel Werk en 
ondersteunde en stimuleerde 
daarin ook de vrijwilligers in 
Langeweg, toen nog gehuisvest in 
De Blokhut. We herinneren ons 
Henk als een zeer betrokken en 
sociaal man, tot op het laatst 
geinteresseerd in het wel en wee 
van Langeweg. Hij overleed veel te 
vroeg, op 66 jarige leeftijd. Wij 
wensen zijn vrouw Els en de familie 
veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies. Ter nagedachtenis aan 
Henk is in de Mariakapel van 
Langeweg, waar de vader van Henk 
tot voor kort nog vrijwel dagelijks 
een kaarsje kwam opsteken, een 
kaars ontstoken. 
 
VIP Arrangement voor 
mantelzorgers op 
Oldtimerevenement 
 Op zondag 10 september is het 
Oldtimerevenement aan de 
Kristallaan in Zevenbergen. Alle 
mantelzorgers van de gemeente 
Moerdijk zijn van harte uitgenodigd 
voor een “VIP arrangement” voor 
deze show met zo'n 250 oldtimers! 
Dit arrangement is  mede mogelijk 

gemaakt door café Gesellies en 
de  Oldtimervereniging 
Zevenbergen. 
Vanaf 14.00 uur worden de 
mantelzorgers ontvangen met een 
drankje. Daarna bezoeken zij in 
groepjes (dat mag ook individueel) 
de show. Er is ook live muziek! Om 
16.00 uur krijgen zij nog een drankje 
en een hapje aangeboden. 
Bent u mantelzorger en vindt u het 
ook leuk om te komen? Meld u dan 
aan vóór 1 september  onder 
vermelding van 
“oldtimershow”  via mantelzorgmoe
rdijk@surpluswelzijn.nl of bel 
Jolanda 06-13941442 of Nanny 06-
13855562 (voicemail inspreken mag 
ook). 
 
Toer de Boer 
Zaterdag,  16 september van 11.00 
uur t/m 17.00 uur is de jaarlijkse 
tour de boer in de gemeente 
Moerdijk. Deze word georganiseerd 
door de ZLTO Moerdijk samen met 
de agrariërs.  
Dit jaar is omgeving 
Zevenbergschen Hoek en Langeweg 
gekozen voor een open dag. 
 De toegang is gratis  en het aanbod 
is rijk aan variatie.  
Voor de ouderen, maar vooral de 
jongeren onder ons . 
De ondernemers zijn: 
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Fam Dirven van de Hamse Hoeve 
staan uw welkom op hun boerderij. 
Naast een streekproducten winkel, 
is er ook een terras met speel 
locatie. De streekproducten winkel 
heeft een zeer breed assortiment, 
van rose vlees, ijs tot stroopwafel 
likeur! Een kijkje in de stal bij de 
rose kalveren. En natuurlijk iets 
lekkers uit de foodtruck, bv verse 
friet of broodje hamburger. Laat je 
verrassen in Langeweg , Hamseweg 
nr 11 
Fam Neelen woont nog maar recent 
in Zevenbergschen Hoek. Zij hebben 
een nieuw product,  de kiwi bes. 
Een primeur . Naast de kiwi bes zijn 
er ook rode bessen. Een rondleiding 
in de boomgaard en  vragen over 
klein fruit. Kortom een smaak 
sensatie op d’n Hoek bij de 
Driehoefijzerstraat 72 
In de Derden weg 5weg te 
Zevenbergschen Hoek, woont Fam. 
de Lint. Deze gast vrije familie is o.a. 
bekend door het agro weekend (9 
september) Dit innoverende 
akkerbouw bedrijf ( graan, 
aardappels, suikerbieten, 
knolselderij, tuinbonen, spinazie en 
blauwmaanzaad) biedt ook opslag 

aan voor mede agrariërs. kom kijken 
hoe hun de producten telen en 
verwerken. 
De landelijke appel pluk dag word 
ook dit jaar weer gehouden bij Fam 
Lambregts , Bloemendaalse Zeedijk 
16 te Zevenbergschen Hoek. Je mag 
zelf je fruit plukken in de 
boomgaard!!! Een rondleiding door 
de boomgaard van appels en peren, 
een kijkje in de streekproducten 
winkel, een praatje met de boer. 
Het kan allemaal. 
Per gezin ontvang je een 
stempelkaart. Bij elke deelnemer 
ontvang je een stempel, i s je kaart 
vol dan ontvang je op locatie een  
goed gevulde goodie bag.  
ZLTO tip:  
9 september agro weekend op het 
perceel in de derde weg te 
Zevenbergschen Hoek vanaf 9.30 
uur. 
Neem je 50 dingen boek mee. Ieder 
kind van groep 3 school jaar in de 
gemeente Moerdijk 2016/2017 
heeft er 1 gekregen. 
Like onze facebook pagina voor 
meerdere informatie zltomoerdijk. 
Neem een kijkje op 
www.zltomoerdijk.nl 
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Wisseling van de wacht bij SBO 
 
In de algemene ledenvergadering 
van 6 april j.l. heeft Wies van 
Minderhout de voorzittershamer 
overgedragen aan Olaf Surewaard. 
Wies was voorzitter van de 
Langewegse volleybal vereniging 
vanaf 1-7-2010 en heeft  zich in de 
afgelopen jaren een betrokken 
voorman getoond. Vergaderingen 
waren steeds tot in de puntjes 
voorbereid, hij toonde 
belangstelling bij de trainingen en 
wedstrijden van de teams en Wies 
nam het voortouw om 
voorkomende problemen met 
materialen in de zaal bij de 
gemeente aan te kaarten. Namens 
alle leden van SBO wil ik Wies dan 

ook heel erg bedanken voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren. Om 
onze dank kracht bij te zetten 
ontving Wies onlangs een kado uit 
handen van de nieuwe voorzitter, 
zoals op bijgevoegde foto is te zien. 
Wies, nogmaals dank en we hopen 
dat je nog lang lid blijft van onze 
club en je de rol van scheidsrechter 
nog lange tijd blijft vervullen. 
 
De jaarlijkse Fietstocht . 
 
De seniorenraad en KBO-Langeweg 
organiseren jaarlijks een fietstocht 
voor de senioren. Op woensdag 16 
augustus was het weer zover. Om 
9.00 uur verzamelden 22 senioren-
fietsers bij de Beatrixboom om de 
mooie uitgezette route af te leggen. 
Na een uurtje fietsen was men toe 
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aan een bakkie koffie met een 
lekkere appelflap. Na wat bijgepraat 
te hebben ging de tocht verder. Na 
een korte pauze bij vliegveld Seppe 
ging men naar de pick-nick-plaats 
nabij de Heimolen te Rucphen. Na 
de lunch ging de tocht verder over 

de Rucphense heide om nog een 
laatste stop te maken bij de 
Bosruiter. Vandaar vertrok men 
weer huiswaarts.  
Men kon terugkijken op een mooie 
dag – het weer heeft prima 
meegewerkt.  
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Wat, waar en wanneer te doen: 
September 2017 
Zat. 2 -  9 Inzameling oud papier 
Di.  5 – 9 9-11. u Coördinator Huis van de wijk en soc. 

Werkster Romelia Simon. 
   
Zat. 9 – 9 Feestmarkt Emmaus 
Ma. 11 – 9 Inzameling GFT 
Di. 12 - 9 Inzameling plastic/verpakkingen 
  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Zat. 19 - 9 Tour de Boer 
Zon. 24 – 9 10.00 u. Koffie drinken 
Ma. 25 - 9 Inzameling GFT 
Di. 26 - 9 Inzameling plastic/verpakkingen 
  9-11. u Coördinator Huis van de wijk en soc. 

Werkster Romelia Simon. 
Oktober 2017 
   
Zat. 7 – 10 Inzameling oud papier 
Ma. 9 – 10 Inzameling GFT 
Di. 10 - 10 Inzameling plastic/verpakkingen 
  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Ma. 23 -10 Inzameling GFT 
Di. 24 -10 Inzameling plastic/verpakkingen 
Zat 28 – 10 Toeterfeest D’Eigeweskus 
   
   
Verder in 2017 
   
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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