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Koffie drinken 
 
Zondag 22 oktober hebben we om 
10.00 uur de koffie weer bruin, het 
theewater warm en de frisjes 

koel.  U bent van harte welkom om 
lief en leed met ons te delen. 
Uiteraard in ons dorpshuis, Ons 
Stedeke.

 
 Wintertijd 

 
In de nacht van 28 op 29 oktober 
gaat de wintertijd weer in. De klok 
gaat dan een uur terug. Van 3 uur 
naar 2 uur. Dus een uurtje langer 
slapen. 

 
 
 
 
Mariaschool weer begonnen. 
 
De kinderen, leerkrachten en 
ouders op de Mariaschool zijn weer 
met veel plezier begonnen aan een 
nieuw schooljaar. Het schoolplein 
heeft vorig schooljaar een 
opknapbeurt gehad en de kinderen 
genieten hier volop van. Zo zijn er 
nieuwe spellen en is er een 
verkeersplein op het schoolplein 
geschilderd en komen er binnenkort 
picknickbanken te staan. Kom eens 
bij ons kijken en geniet met ons 
mee! 
Op school staat er alweer van alles 
op het programma. Zo hielden de 
kinderen voor alle ouders een 

presentatie over de kanjer 
gedragsregels die samen zijn 
afgesproken en vertelden ze wat er 
in hun eigen klas het komend 
schooljaar gaat gebeuren. Ook 
hebben we op 15 september, 
tijdens de “Keep it clean day” de 
omgeving rondom school 
schoongemaakt en komt een 
wethouder van de gemeente 
Moerdijk binnenkort zelf om te zien 
dat de Mariaschool al heel ver is 
met het scheiden van afval. 
Vanaf 27 september kunt u onze 
kinderen weer langs de deur 
verwachten voor de verkoop van 
kinderpostzegels e.d. Nog steeds 
zijn we op zoek naar mensen die, 
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net als oma Dora, iets op school 
willen betekenen. Zo kunt u met de 
kinderen lezen, knutselen of andere 
activiteiten ondernemen. Neem 
contact op met Carla, u bent van 
harte welkom! 
Groetjes van de kinderen en 
leerkrachten op de Mariaschool 
 
Veilig bankieren 
 
KBO organiseert in samenwerking 
met de Rabobank voor iedereen, 
die meer wilt weten over veilig 

bankieren een bijeenkomst op  
woensdag 11 oktober  in Ons 
Stedeke. De Rabobank gaat graag 
met u in gesprek over dit thema en 
geeft u bruikbare tips. Wilt u erbij 
zijn? Dan ben u van harte welkom! 
13.30 uur Inloop Dorpshuis Ons 
Stedeke, 
Kloosterlaan 22 Langeweg. 
14.00 uur Start Presentatie Veilig 
Samen Bankieren. 
Vanzelfsprekend is er alle ruimte 
voor uw vragen. 
15.30 uur Afsluiting met een bingo.
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Een praatje bij een plaatje 
 
Muziek Veredelt (3) 
Dat achter een eenvoudige 
afbeelding zoals bijgaand, toch een 
heel dorpsgebeuren verscholen zit , 
levert weer en verassing op. Alleen 
de opnamedatum van de foto was 
mij bekend . Bij nader inzien van de 
foto blijkt dat de oprichting van een 
fanfare een vurige wens was van de 
paters . Bij kloosterfeesten kon ook 
de vrolijke noot niet gemist worden. 
En met zo’n veertig bewoners van 
het klooster te Langeweg , viel ieder 
jaar wel iets te vieren. 19 december 
1928 vierden de paters Aemilianus 
van Demen en Bartholomeus van 
Waspik hun zilveren priesterfeest 
met de schooljeugd . Bijgaande foto 
dateert van 27 december 1928, de 
dag waarop binnen de 
kloostermuren aan hun zilveren 
priesterjubileum aandacht werd 
gegeven . Pater Bartholomeus ( 
Bartholomeus is ook de kerkpatroon 
te Waspik) was destijds leraar aan 
het seminarie en is de kapucijn met 
de langste verblijfperiode te 
Langeweg. Met nog drie andere 
broers doorliepen ze de serafijnse 
school en werden kapucijn. Twee 
broers, pater Philibertus en 
Archangelus , hebben ook als 
priester in Langeweg gewoond. Bij 

de bevolking was dat kleine paterke 
vooral populair als biechtvader ‘in 
den achtersten biechtstoel’. De 
tweede jubilaris, pater Aemilianus 
was tussen 1927 en 1930 gardiaan 
te Langeweg . Tijdens de 
kerstvakantie waren de 
seminaristen naar huis en zetten de 
kloosterlingen tussen kerst en 
nieuw de kerstbloementjes eens 
buiten . Deze feesten werden in alle 
eenvoud gevierd, een speciale 
eucharistieviering , wat toneelspel, 
met wat extra’s bij de maaltijden en 
een extra sigaar was het vuur er wel 
af. Op deze feestdag een optreden 
van de eerste Langewegse fanfare 
zoals we op de foto zien , genomen 
op de kleine koer. De merendeels 
uit papier bestaande instrumenten 
zullen voor veel geschreeuw maar 
weinig wol hebben gezorgd . 
Hoewel, de dikke wollen pijen voor 
zorgden wel voor een zekere 
uniformiteit, enigszins verstoord 
door enkele kousendragers. Zelfs in 
deze koude periode van het jaar 
bleef het merendeel op zijn ‘ blote 
sandalen’ lopen. Op de foto zien we 
v.l.n.r. boven: broeder Sabinus van 
Oisterwijk, Victorinus van Made en 
Chrysogonus van Volkel. Beneden 
v.l.n.r. broeder Heraclius van 
Smilde, Tobias van Strijp, Exuperius 
van ‘s Gravenland, Viventius van 
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Haaren, Balthasar van Oud-
Zevenaar en Blasius van Warga. Het 
gemis van een fanfare bij dit soort 
gelegendheden en het optreden van 
deze surrogate broedersharmonie, 
heeft de jubilaris , pater Aemilianus 
, de gardiaan van het klooster , over 
de streep gehaald om in Langeweg 
een echt muziekkorps het leven in 
te blazen . Aemilianus was dan ook 
na enkele maanden een van de 
initiatiefnemers om te komen tot 
oprichting van Muziek Veredelt. 
John van Opdorp 
 
Bewust op Weg-campagne 
 
Bewust op Weg ‘Fris de winter in’ 
loopt van september tot en met 
december. 
Tijdens deze campagnemaanden 
staan verschillende activiteiten 

gepland, zoals het opfrissen van de 
verkeersregels, nuchter deelnemen 
aan het verkeer, de fietsverlichting 
op orde hebben en de auto wat 
vaker laten staan. Met deze 
activiteiten wil de gemeente 
Moerdijk, in samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant en Veilig 
Verkeer Nederland, haar inwoners 
voorbereiden op de winter en 
samen zorgen voor een veilige, 
duurzame en gezonde 
leefomgeving. 
De Bewust op Weg-campagne is een 
samenwerking tussen de gemeente 
Moerdijk, 
provincie Noord-Brabant en Veilig 
Verkeer Nederland en wordt mede 
mogelijk gemaakt door subsidie van 
de provincie Noord-Brabant. Meer 
informatie is te vinden op 
www.moerdijk.nl
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Expositie  PAPIER MET EEN KNIPOOG 
 

Op deze expositie zullen veel 
vormen van papierkunst te zien zijn. 
Niet 
alleen kunstwerken in Origami, 
Kirigami, 3D en de kunst met 
bouwplaten. Ook heel bijzondere 
knipkunsten. 
Ook is het mogelijk om zelf deel te 
nemen aan deze kunst. 
Tevens zal het oude ambacht van 
papierscheppen te zien zijn en ook 
hierbij kunt u het zelf proberen. 
Alles wat met papierkunst te maken 
heeft is op deze expo aanwezig. 
Kom kijken naar deze bijzondere 
expositie 
Datum 14 – 15 oktober 
Aanvang / openingstijden: 13.00 tot 

 17.00 
Locatienaam en plaats: Theater de 
Schuur Kerkstraat 23 Zevenbergen 
Entree: gratis 

 
Stoptober 
 
Op 1 oktober barst Stoptober los: 
heel Nederland – zowel rokers als 
niet-rokers – helpt elkaar 28 dagen 
lang om te stoppen met roken. 
Nationale en sociale media, 
bekende en onbekende 
Nederlanders zullen rokers massaal 
motiveren en aanmoedigen om mee 
te doen met Stoptober. 

 
 
Stoptober wordt dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd door het 
ministerie van VWS, KWF 
kankerbestrijding, de hartstichting, 
het Longfonds, Alliantie Nederland 
Rookvrij, GGD/GHOR Nederland en 
het Trimbos instituut. Meer dan 
150.000 rokers zijn de afgelopen 
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jaren de uitdaging al aangegaan. En 
succesvol! 
 Ben jij er ook klaar voor? 
 Doe mee! 
Wil je meedoen met Stoptober en 
gebruik maken van alle gratis steun 
die Stoptober te bieden heeft? 
Ga dan naar stoptober.nl en schrijf 
je in! 
Na inschrijving ontvang je een code 
voor de gratis Stoptober app die 

vanaf eind september is te 
downloaden. Via de App krijg je 
dagelijks persoonlijke 
aanmoedigingsberichtjes om weer 
een dag rookvrij door te komen. 
Stuk voor stuk positieve 
bevestigingen, die het besluit om 28 
dagen te stoppen met roken 
ondersteunen. 

 
Toeterfeest 2017 
 
Hallo inwoners van Langeweg en 
alle mensen die deze ‘Ons 
Dorpshart’ lezen. Graag jullie 
aandacht voor een groot FEEST op 
Langeweg: d’Eigeweskus viert op 28 
oktober a.s. dat zij voor de 30 e keer 
het SLIKGATS TOETERFEEST 

organiseert. Dit jaar met maar liefst 
19 orkesten, dat zijn zo’n 300 
muzikanten. De Waai en Ons 
Stedeke zitten dan nokkie vol met 
muziek. 
Deze muzikanten en d’Eigeweskus 
verdienen het dat u als publiek 
hierbij aanwezig bent!! GRATIS 
entree en ook nog eens niet te dure 
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consumpties, zorgen ervoor dat dit 
feest voor iedereen toegankelijk is. 
Sportzaal de Waai is tot de puntjes 
versierd en ook Ons Stedeke is 
omgetoverd tot een muziektempel. 
Sportzaal de Waai, deze avond 
beheerd door d’Eigeweskus, is 
uitgerust met een heus 
muziekpodium, 
uitgelicht door een professioneel 
bedrijf met prachtig bewegend licht. 
Vorig jaar heeft de jeugd van 
Langeweg ook kennis gemaakt met 
het toeterfeest en wij hopen 
natuurlijk dat zij er dit jaar ook weer 
bij zijn, want er is weer eens wat te 
beleven op Langeweg. 
19 orkesten waaronder de 
Meikevers uit Breda, de Rammen 
uit Dordrecht, Experience Brass 
Band uit Eindhoven, Nog eentje dan 
uit Dordrecht, de Halve Zoolen uit 
Waalwijk, de Floes, de 
Kannieblaozers en Bultse Herrie uit 
Zevenbergen, De Verkusblaozers uit 
Zevenbergschen Hoek en natuurlijk 
d’Eigeweskus zelf. Kortom te veel 
om op te noemen. 
d’Eigeweskus een blaasorkest(je) uit 
Langeweg, inmiddels uitgegroeid tot 
19 leden en dat niet allemaal meer 
uit Langeweg. Overal vandaan: 
Standdaarbuiten, Oosterhout, 
Breda, Etten-Leur, Prinsenbeek, 
Zevenbergen, Zevenbergschen 
Hoek, Oudenbosch, Zwijndrecht en 

natuurlijk Langeweg. In ieder geval 
wel ‘n blaasorkest met de roots in 
Langeweg, de repetitie op 
Langeweg, nog 3 muzikanten uit 
Langeweg, wel ’n stuk of 5 andere 
muzikanten geboren in Langeweg 
en de voorzitter uit Langeweg. Dus 
JA, d’Eigeweskus komen van Slikgat. 
30 jaar TOETER-FEEST dat is niet 
niets, ieder jaar weer volle bak. 
Daar zijn we trots op! 
Ook trots zijn we erop dat de laatste 
jaren zeker meer publiek van 
Langeweg zelf aanwezig is, gewoon 
ff lekker bijkletsen, drankje drinken 
en lekker muziekje luisteren. 
GEWOON FF LEKKER ERUIT OP 
LANGEWEG!!  U komt toch ook! 
Over een paar weekjes ontvangt u 
weer een prachtig 
programmaboekje met al de 
deelnemende orkesten. Volgend 
jaar proberen we natuurlijk ook 
weer de Droom erbij te betrekken. 
Dit jaar was dat te kort dag. We 
zullen dan weer proberen naar 27 
orkesten te gaan, maaarrrrrrr……… 
de grootte van het festival is niet zo 
belangrijk, maar wel de 
gezelligheid! Komen jullie ook? 
Namens alle Eigeweskus: tot 
zaterdag, 28 oktober, vanaf 19.00 
uur op het TOETERFEEST, muzikale 
groet, 
Wim van Geel, 
voorzitter d’Eigeweskus 
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De Droom gaat weer open! 
 
Na lang (te lang) wachten (ruim 15 
maanden), ik denk dat ik namens 
vele inwoners van Langeweg 
spreek, zijn we er hartstikke blij 
mee dat De Droom zondagmiddag, 
8 oktober aanstaande de deuren 
weer opent. Dat gebeurt met ’n 
feestelijke opening vanaf 14.00 uur. 
De nieuwe uitbaters, die wij als 
‘Slikgattenaeren’, uiteraard van 
harte welkom heten, ook als nieuwe 
inwoners van Langeweg trouwens, 
zijn Marleen Nuijten en Nancy van 
Nunen. 
Marleen en Nancy gaan zelf op de  
1e verdieping van De Droom 
wonen. Daarnaast komen daar dan 
3 één-persoons en 2 twee-persoons 
kamers te huur (B&amp;B is 
mogelijk en natuurlijk ook vol 
pension). We hebben natuurlijk 
allemaal al gezien dat de boven-
verdieping afgelopen maand fors 
verbouwd is. De biljartruimte is 
daardoor komen te vervallen, 
evenals het bovenzaaltje. De 
begane grond, dus het café, het 
restaurant en de (feest)zaal blijven 
onveranderd. Wel is de gehele 
binnenkant helemaal opnieuw 
geschilderd. Het ziet er weer fris en 
keurig uit. Terwijl ik dit artikeltje 
schrijf, met goedkeuring van 
Marleen en Nancy, wordt de 1 e 

etage verbouwd en geschilderd én 
wordt de buitenkant opnieuw 
geschilderd. Dat zal zeker en vast 
ook weer ’n verfrissing aan ons 
dorpsplein geven! Ook het terras is 
helemaal ontruimd en zal (op 
termijn) worden opgefrist. De 
garage achter De Droom wordt nog 
helemaal omgetoverd voor de 
‘koude’ catering. Marleen en Nancy 
hebben namelijk nog ’n bedrijf, dat 
dus naar Langeweg wordt 
verplaatst: Catering Le Traiteur 
Exclusief. Op hun website vindt je 
de activiteiten van dit bedrijf. Vanaf 
maandag, 9 oktober 2017 gaat De 
Droom dan weer echt open. De 
openingstijden van de 
cafetaria/friettent worden fors 
verruimd. In het restaurant wordt, 
aldus Marleen en Nancy, voor ’n 
betaalbare prijs een voor ‘Jan en 
alleman’-maaltijd/diner geserveerd: 
’n goede biefstuk en ’n lekker stukje 
vis! 

Marleen Nancy 
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We wensen Marleen en Nancy heel 
veel voorspoed toe en hopen dat zij 
De Droom en Le Traiteur nog vele 
jaren in Langeweg op ’n fantastisch 
manier mogen runnen. Bij de 
opening op zondag, 8 oktober 2017, 
zijn de inwoners van Langeweg van 
14.00 uur tot ongeveer 20.00 uur, 
van harte welkom om, onder het 
genot van ’n drankje en ’n hapje, 
met Marleen en Nancy kennis te 
maken en ’n kijkje te nemen in 
opgefriste De Droom. 
Rond 16.00 uur staat een optreden 
gepland van Mister Night Life. Rond 
17.45 uur treedt blaasorkest 
d’Eigeweskus op. Hopelijk weten de 
inwoners van Langeweg ook na de 
opening de weg naar De Droom te 
vinden, voor ‘n dinertje, ’n borrel op 
het terras of aan de bar, ’n frietje 
met ’n snack, ’n buffet (kan ook 
thuis worden bezorgd/geserveerd).. 
Marleen en Nancy nogmaals, van 

vele inwoners van Langeweg, heel 
veel succes bij ons in Langeweg 
toegewenst! 
 
Dorpshuis Ons Stedeke 
 
Dorpshuis Ons Stedeke valt onder 
de Stichting Beheer Dorpshuis 
Langeweg. Vanaf 1 augustus 
jongstleden is de 
bestuurssamenstelling gewijzigd en 
wel als volgt: 
- voorzitter/secretaris: Ad van Geel 
- penningmeester: Walter de Wever 
- bestuurslid: Chris Toebak 
Mocht u van Ons Stedeke gebruik 
willen maken, bijvoorbeeld voor ’n 
verenigingsactiviteit, ’n feest, 
voor een condoleance na uitvaart, 
of wat dan ook, dan kunt u daarvoor 
contact opnemen met Chris 
Toebak: christoebak@gmail.com of 
06 - 10 43 50 09
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Oktober 2017 
Di. 3 - 10 09.00 – 11.00 u Wijkteam in Ons Stedeke 
Zat. 7 – 10 Inzameling oud papier 
Ma. 9 – 10 Inzameling GFT 
Di. 10 - 10 Inzameling plastic/verpakkingen 
  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Ma/vr 16 t/m 20-

10 
Herfstvakantie 

Ma. 23 -10 Inzameling GFT 
Di. 24 -10 Inzameling plastic/verpakkingen 
Zat 28 – 10 Toeterfeest D’Eigeweskus 
  Wintertijd 
   
November 2017 
Zat. 4 -11 Inzameling oud papier 
  Concert fanfare Muziek veredelt  Groots met Cor 

Bakker 
Zon. 5 – 11 Herdenkingsbijeenkomst overledenen  
Ma. 6 - 11 Inzameling GFT 
Di. 7 - 11 Inzameling plastic/verpakkingen 
Di. 14 - 11 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Ma. 20 - 11 Inzameling GFT 
Di. 21 -11 Inzameling plastic/verpakkingen 
Zat. 26 - 11 Intocht Sinterklaas 
   
   
   
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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