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Koffie drinken 
 
Zondag 24 december en zondag 28 
januari drinken we gezellig koffie in 
dorpshuis Ons Stedeke, 10.00 uur. U 
bent van harte uitgenodigd om lief 
en leed met elkaar te delen. 
 
Adventsviering 
 
Zondag 10 december a.s. om 10.00 
uur houden we in de gymzaal aan 
de Kloosterlaan een Adventsviering. 
Het is dan de tweede zondag van de 
advent, een periode van 4 weken 
waarin we ons voorbereiden op het 
Kerstfeest. We kijken uit naar de 
geboorte van een kind, dat de 
redder van de wereld wordt 
genoemd. Dat is nogal wat. Pastor 
Piet de Meijer zal voorgaan in deze 
Woord- en communie-
viering.  Fanfare Muziek Veredelt en 
koor Chanson de la Vie zullen de 
viering muzikaal opluisteren.  Na 
afloop houden deze verenigingen 
een koffieconcert. Voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd. U 
bent van harte welkom. 
 
Kerstboom en kerststal 
 
Op 8 en 9 december zullen 
vrijwilligers weer de kerststal en 
kerstboom op het dorpsplein 

plaatsen.  Langeweg kan daarmee in 
kerstsfeer geraken.  
 
Kerstboom verbranding 
 
Omdat in januari geen nieuwe 
dorpskrant wordt uitgegeven, willen 
we hier ook al melding maken van 
de kerstboomverbranding, zaterdag 
6 januari a.s. om 19.00 uur op het 
trapveldje aan de Kloosterlaan. 
U kunt uw boom inleveren bij het 
trapveldje vanaf 16.00 uur. 
Desgewenst wordt de boom thuis 
opgehaald. Graag melden via email 
lj.vangils@home.nl.  U bent van 
harte welkom om met elkaar te 
toosten op het nieuwe jaar! 
 
Carnaval op Slikgat 
 
Van 9 t/m 13 februari vieren we ook 
op Langeweg weer carnaval. 
Vrijdag de openingsviering met 
presentatie van de prins in de 
gymzaal met aansluitend feestje in 
Ons Stedeke,  zaterdag de optocht 
en groot carnavalsfeest in De 
Droom en maandag activiteiten 
voor de iets ouderen onder ons en 
kinderen/tieners in De Droom. 
Houd deze dagen vrij in uw agenda 
en op de kalender! 
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Kloosterlaan één-richtingsverkeer 
 
Beste bewoners, 
Tijdens de Emmaus markt op 
zaterdag geldt sinds enkele weken 
voor het deel van de Kloosterlaan 
vanaf de kerk richting Schoolstraat 
een geïmproviseerde, doch door de 
gemeente goedgekeurde regeling 
éénrichtingsverkeer, van 13:30 uur 
tot 15:30 uur. 
Dit om de doorstroom te 
verbeteren en te waarborgen dat 
indien nodig de aangelegen 
woningen met minder oponthoud 
te bereiken zijn voor nooddiensten 
als ambulance en brandweer. 
We trachten dit te bereiken middels 
het plaatsen van een dranghek op 
de kruising Schoolstraat - 
Kloosterlaan, welke rond 15:30 uur 
weer wordt weggehaald. 
Op deze wijze wordt voorkomen dat 
wanneer er zowel vanuit de 
Schoolstraat en tegelijkertijd vanaf 
het kerkplein de Kloosterlaan wordt 
ingereden door meerdere 
voertuigen de zaak ergens in het 
midden vast komt te zitten; wie 
gaat er eerst achteruit? 
Het aantal opstoppingen is sinds de 
maatregel drastisch afgenomen, er 
komen nog slechts enkele 
voertuigen uit de verkeerde 
richting, maar we streven natuurlijk 
naar nul. 

Bij deze verzoeken we dan ook de 
bewoners van het betreffende deel 
van de Kloosterlaan, op eerder-
genoemde tijd deze richting de 
Schoolstraat te verlaten, u kunt 
tenslotte niet voorbij de bochten 
zien wat daar eventueel al aankomt, 
het kan zomaar een ambulance zijn 
voor uw buren… 
Alvast vriendelijk bedankt voor uw 
medewerking, 
Stichting Emmaus 
Wijkvereniging Langeweg 
de verkeersregelaars 
uw buren 
 
Van de kerkhof-onderhoudsploeg  
 
Afgelopen weken hebben we op het 
kerkhof zo’n 25 grasmat-stroken (30 
m2) gelegd, voornamelijk langs (te) 
brede stroken grond naast de 
graven. Deze grasmatten hebben 
we weer gratis gekregen van de 
firma Gelens. Uiteraard onze dank 
daarvoor. Zo wordt het kerkhof 
beetje bij beetje steeds wat 
groener. 
We hebben nog wel behoefte aan ‘n 
paar m3 goede zwarte (tuin)grond. 
Deze grond gebruiken we 
regelmatig om hier en daar wat 
gaten en kuilen aan te vullen. Dus 
als iemand wat van zulke grond 
kwijt wil, houden we ons daarvoor 
aanbevolen. Deze grond kan 
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worden afgeleverd achter het 
kerkhof, via de poort ingang 
patersbos, die langs het trapveldje 
is te bereiken. Graag tijdig daarvoor 

contact opnemen met Ad van Geel: 
06-51 16 88 14 of via 
a.v.geel@outlook.com 

 

 
Allerzielen herdenking. 
 
Op zondag, 5 november 
jongstleden, heeft op het 
Langewegse kerkhof de 
allerzielenherdenking plaats 
gevonden. Pastor Mariëlla 
Bossers en Ine Corstiaensen zijn 
voorgegaan. We hebben met 
foto’s en met het noemen van de 
overledenen van het laatste jaar, 
met name Wim Surewaard, 
Jeanet Jansen, Sigrid van Asch-
Roskott en Anna van Oers-van 
den Bosch, speciaal hen herdacht. 
Maar bij deze herdenking was 
uiteraard ook aandacht voor alle 

overledenen van onze 
gemeenschap. We hebben samen 
gebeden, naar gedichten en 
verhalen geluisterd en de pastor 
heeft alle graven gezegend. Petra 
van Rijsingen heeft drie liedjes 
prachtig gezongen en zij heeft 
zichzelf daarbij begeleid op gitaar. 
Zo hebben we ook weer kennis 
kunnen maken met nieuw 
Langewegs zangtalent. Jammer 
dat het 5 minuten voor het eind 
van de herdenking begon te 
regenen, zodat we het laatste 
gedicht in Ons Stedeke moesten 
beluisteren. Maar ook daar was 
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daarvoor alle aandacht en is deze 
herdenking waardevol afgesloten. 
Er waren zo’n 90 aanwezigen die, 
na afloop van de herdenking op 
het kerkhof, bijna allemaal mee 
zijn gegaan naar Ons Stedeke, 
waar de koffie en broodjes, prima 
verzorgd door Corry en Wies van 
Minderhout, al op ons stonden te 
wachten. 
Fijn dat we vele complimentjes 
mochten ontvangen voor het 
goed onderhouden kerkhof en de 
mooie zinvolle viering, die in Ons 
Stedeke op goed verzorgde en 
warme wijze kon worden 
afgesloten, met dank aan het 
bestuur van de 
Immanuëlparochie voor de 
financiële bijdrage om dit alles 
mogelijk te maken. 
De klankbordgroep Langeweg van 
de Immanuëlparochie, 
Ine, Bart, Wies, Theo, Olaf en Ad 
 
De Mariaschool 
 
Zoals u weet neemt de 
Mariaschool een belangrijke 
plaats in binnen de gemeenschap 
van Langeweg. De burgemeester 
en wethouders, maar zeker ook 
de kinderen en leerkrachten, 
hebben het bezoek op dinsdag 31 
oktober aan onze school als zeer 
aangenaam ervaren. Ze zijn in alle 

klassen te gast geweest en waren 
vooral onder de indruk van de 
wijze waarop de ICT lessen op de 
Mariaschool worden 
vormgegeven met behulp van 
zeer betrokken ouders en een 
presentatie in de vorm van een 
Vlog in groep 5/6. Op de 
Mariaschool zijn we ons erg 
bewust van het belang van de 
school binnen het dorp. Graag 
organiseren we de nodige 
activiteiten, samen met U. Zo 
lopen er regelmatig oud 
leerlingen stage op school en 
helpen ze mee met activiteiten, 
bijvoorbeeld ook laatst tijdens 
het schoolkamp van groep 7 en 8. 
Diverse opa’s en oma’s dragen bij 
aan de lessen, bijvoorbeeld met 
lezen in groep 3/4 en de natuur- 
en geschiedenislessen in groep 
7/8. Ook hadden we dit jaar een 
heuse Halloweentocht door het 
dorp waar veel inwoners van ons 
dorp enthousiast aan hebben 
meegewerkt. Op vrijdagochtend 
22 december om 11.15 uur 
nodigen we graag de ouderen van 
Langeweg uit voor een kopje 
koffie of thee, net als vorig jaar. 
Tijdens deze ochtend kunnen ze 
meegenieten van het zingen van 
kerstliedjes en een dansoptreden 
door onze kinderen.  Daar zijn ze 
al een groot aantal weken voor 
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aan het oefenen. We zijn verder 
nog op zoek naar mensen die 
bekend zijn met schaken. We 
vinden het leuk en waardevol om 
de kinderen daarmee bekend te 
maken. Vindt u het leuk om 
hierbij te helpen of heeft u 
andere goede ideeën of 
initiatieven om samen iets op te 
pakken, u bent van harte welkom. 
U kunt vragen naar Carla. Graag 
tot ziens op de Mariaschool. 
 
Auto-ongeluk pastor Mariëla 
Bossers. 
 
Maandag 13 november 
jongstleden is er een bestelbusje 
achter op de auto van pastor 
Mariëlla Bossers gereden. 
Mariëlla stond te wachten om 
linksaf te slaan. De moeder van 
Mariëlla zat ook bij haar in de 
auto. Mariëlla heeft daarbij een 
hersenkneuzing opgelopen en 
haar moeder een dwarsleasie. De 
laatste berichten over de 
gezondheid van de moeder van 
Mariëlla zijn helaas bijzonder 
somber. Laten we allen voor haar 
bidden. Mariëlla zelf is gelukkig 
inmiddels uit het ziekenhuis 
ontslagen en mag verder thuis 
herstellen. Wij wensen Mariëlla 
én haar moeder van harte 

beterschap toe. Mariëlla heeft 
haar taken in de parochie in 
verband met vorenstaande helaas 
voorlopig moeten neerleggen. 
Haar parochiële taken zullen 
zoveel als mogelijk door de 
collega-pastors worden 
overgenomen. Indien nodig zal in 
Langeweg ook de Langewegse 
klankbordcommissie daarin 
bijspringen. 
 
Kerstwandeling 
 
Donderdag 21 december 
aanstaande lopen de kinderen 
van de Mariaschool een korte 
Kerstwandeling. 
Onderweg komen zij onderdelen 
van een levende kerststal tegen. 
Deze wandeling wordt sfeervol 
afgesloten op het plein bij De 
Droom met een drankje en 
muziek. Via deze weg willen wij 
iedereen graag uitnodigen om 
mee te lopen. 
We starten om 18.00 uur vanaf 
het schoolplein en het zal 
eindigen rond 19.00 uur.  
Graag zien wij u tijdens de 
Kerstwandeling! 
Kerstcommissie Mariaschool 
Langeweg. 
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Een praatje bij een plaatje 
 
Een missiebisschop bezoekt 
Langeweg (2) 
16 Maart 1920 viel op een dinsdag, 
een dag waarop iedereen 
gewoonlijk aan het werk was. Toch 
was het in de late middag een 
drukte van belang. De Langewegse 
verenigingen hadden monseigneur 
met zijn gevolg ingehaald vanaf 
station Langeweg. Op de voorgrond 
toont de foto de R.K. JEUGD 
organisatie die de fotograaf aan het 
werk ziet. Daarachter de Vrijwillige 
Burgerwacht in het gelid. En 

helemaal op de achtergrond de heul 
naar ‘ Het Wiegeske’ , een dan nog 
onbestrate weg , waar het dorp 
haar oude naam mede aan te 
danken heeft . Voor de visiterend 
bisschop niet vreemd, hij was wel 
wat gewend op Borneo. Zuster 
Arnoldine, moeder-overste van het 
Mariaklooster, legde het bezoek van 
Mgr. Bos vast in de kloosterkroniek: 
Z.D.H. Mgr. Pacificus Bos, eerste 
bisschop van Nederlands Borneo, 
die na zijn H. Bisschopswijding de 
eerste maal in het vaderland 
vertoefde, vereerde Langeweg met 
zijn hoog bezoek. Op schitterende 
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wijze is Monseigneur door de 
ingezetenen van Langeweg 
gehuldigd en een plechtige 
feestelijke intocht is Z. D. H. bereid. 
Een lange stoet samengesteld uit 
alle verenigingen met haar vaandels 
en banieren, schooljeugd en 
bruidjes haalden Z.D.H. in. Bij het 
schoolplein gekomen werd 
monseigneur door de kinderen een 
welkomstlied gezongen en sprak de 
Weledele Heer van der Peijl Z.D.H. 
toe. Daags daarna droeg de 
bisschop een pontificale H. Mis op, 
geassisteerd door zestien priesters. 
Wegens de beperkte ruimte konden 
de schoolkinderen daarbij echter 
niet tegenwoordig zijn. Om dit 
gemis te vergoeden zou 
Monseigneur daags daarna een 
bezoek brengen aan onze school. 
Deze eer en dit voorrecht werden 
door de kinderen en door onszelf 
zeer op prijs gesteld. In alle haast, 
want wij hadden slechts enkele 
dagen beschikbaar, werd er nu 
gewerkt om Monseigneur een 
feestelijke en waardige ontvangst te 
bereiden. Alles liep Goddank goed 
van stapel en de huldiging van Mgr. 
door onze schoolkinderen mag dan 
ook uitstekend geslaagd heten en 
werd door den Zeer Eerwaarden 
Pater Mauritius, die Z.D.H. 
vergezelde, treffend genoemd. Op 
het schoolplein afgehaald door 

enige bruidjes en een tweetal als 
Chinees geklede meisjes, werd de 
bisschop de versierde school 
binnengeleid en toonde zich 
bijzonder verrast. Op het program 
stonden: Een korte canon, 
aanspraak die prachtig werd 
voorgedragen, welkomstlied, een 
vers betrekking hebbende op de 
Missie, een samenspraak tussen de 
twee Chineesjes als inleiding tot een 
door haar ten bate der Missie 
gehouden schaalcollecte welke de 
som van bijna vierentwintig gulden 
opbracht die Mgr. werd 
aangeboden en tenslotte een korte 
toespraak met een door alle 
kinderen gezongen refrein. Tot onze 
spijt moest wegens de beperkte tijd 
een andere mooie samenspraak 
achterwege blijven, doch 
bovenstaand program kon toch 
dankzij het geduld van Monseigneur 
geheel worden afgewerkt. De 
bisschop toonde zich uiterst 
tevreden en dankte in hartelijke 
woorden. Z.D.H. wekte verder de 
kinderen op tot missieijver en gaf 
tenslotte aan ieder kind een prentje 
tot gedachtenis. Zeer voldaan 
verliet Monseigneur daarna onze 
school. Dit bezoek heeft op de 
kinderharten veel indruk gemaakt, 
haar missieijver aangevuurd en 
moge, God geve het! den grondslag 
gelegd hebben tot een latere 
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Missieroeping! Monseigneur heeft 
ook daags tevoren een bezoek 
gebracht aan ons huis en een uurtje 
eenvoudig in de refter met ons 
gepraat. Zegene de God de 
volijverige en alom door zijn 
eenvoud beminde bisschop en de 
ons zo dierbare Missie van Borneo. 
John van Opdorp 
 
Ons Dorpshart van en voor 
inwoners van en rond Langeweg 
 
Dit periodiek dorpsblaadje willen 
we nog meer van en voor inwoners 
van Langeweg en omgeving laten 
zijn. Voor jullie dus, jong en oud en 
iedereen daar tussen in!!! Iedereen 
wordt in dat kader bij deze, nu en in 
de toekomst, uitgenodigd om zaken 
– aangelegenheden – fijne maar ook 
droevige gebeurtenissen waarvan 
het (uit sociaal oogpunt) goed is dat 
we die weten of gebeurtenissen/ 
onderwerpen die u wilt delen, via 
Ons Dorpshart kenbaar te maken. 
We denken daarbij bijvoorbeeld 
aan: persoonlijk nieuws zoals 
overlijden van (voormalig) inwoners 
van Langeweg, ‘n In Memoriam, ‘n 

huwelijk, uw 12½- 25- 40- 50- 60-
jarig huwelijksfeest, mooie 
leeftijd/kroonjaar bereikt, 
geboortes, onderwijsdiploma 
behaald, nieuwe inwoners en/of 
bedrijven in Langeweg die zich kort 
voorstellen. Het mag natuurlijk ook 
een mening over bijvoorbeeld de 
windmolens die rond Langeweg 
gaan komen zijn, iets wat een 
vereniging komende periode in 
Langeweg gaat organiseren of een 
terugblik op iets wat onlangs is 
georganiseerd of heeft plaatsgehad, 
of wat dan ook. 
We zouden dus graag zien dat 
mensen van en rond Langeweg hun 
persoonlijke wetenswaardigheden 
met een simpel berichtje doorgeven 
aan de redactie van Ons Dorpshart. 
Wat denkt u hiervan? Doet u mee? 
Als ook de besturen van de 
Langewegse verenigingen meer hun 
activiteiten gaan vermelden, wordt 
‘ons dorpje’ Langeweg zeker nog 
aantrekkelijker. 
Mocht u bij het schrijven van zo’n 
artikeltje of melding hulp willen, 
dan kunt dat u doorgeven aan de 
redactie.onsdorpshart@gmail.com 
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Kerstexpositie 26 t/m 30 december 
 
Door de werkgroep exposities van 
Cultuur Moerdijk wordt de 46e 
Kerstexpositie gepresenteerd. Ook 
nu weer, zoals ieder jaar, in het 
teken van Kunst en wel op velerlei  
gebied. Zoals keramiek, tekenkunst, 
schilderijen, glas enz. enz. Dus weer 
een grote variatie. 
Wij bieden dit jaar een verrassende 
expositie waar onderstaande 
kunstenaars aan het werk zijn. 

Alina Bastiaansen is in de weer met 
speksteen en wil daar graag alles 
over vertellen. Ook zijn er 
kunstenaars bezig met schilderen. 
Enkele jongelui  zijn bezig met 
interactieve fotografie. Enkele 
muzikanten van het Ruimte Orkest 
zorgen voor een muzikale 
omlijsting. Ook spelen  enkele 
kunstenaars op de piano. 
Voorgelezen wordt uit eigen werk 
door de bekende schrijfster Anne-
Mieke Vermeulen. 
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Het is zeker weer een heel 
bijzondere expo die iedere dag zal 
plaatsvinden van 13.00 tot 17.00 
uur in Theater de Schuur, Kerkstraat 
23 in Zevenbergen. 
 
Duikschool Scuba Wild in 
Langeweg. 
 
Wij zijn Karla (38) en Mike (40) 
Reynolds. We wonen sinds augustus 
2016 in het centrum aan de 
Langeweg in het voormalige 
gebouw van de Mariaschool. Vorig 
jaar in september zijn we hier 
gestart met duikschool Scuba Wild. 
Karla is Nederlandse en Mike is een 
Schot. We leerden elkaar kennen 
toen Karla een opleiding tot 
duikinstructeur bijwoonde in 
Egypte, waar Mike in het 
instructeursteam zat. Zes maanden 
later zijn we in 2016 in Schotland 
getrouwd. Mike spreekt (nog) geen 
Nederlands, dus we spreken thuis 
nu voornamelijk Engels. We voelen 
ons al best ’n beetje thuis in dit 
mooie kleine dorpje, vooral de 
gemoedelijkheid en het fijne 
contact met de buren spreekt ons 
aan. We hebben ook een goed, fijn 
en intensief contact/samenwerking 
met de kindersnorkelclub in Made. 
Een minpuntje is het parkeren op 
woensdag- en zaterdagmiddag van 
de bezoekers aan Emmaus. Doordat 

onze oprit dan vaak geblokkeerd 
wordt, is het voor onze klanten 
lastig een parkeerplekje te vinden. 
We hebben dit pand voorlopig voor 
drie jaar gehuurd, dus tot augustus 
2019. Komende twee jaren bezien 
we of we ons definitief hier willen 
gaan vestigen. Als het antwoord 
hierop positief is, dan willen we een 
duikbad achter in de tuin bouwen, 
De afmeting daarvan zal ongeveer 
12½ x 6 meter zijn en minimaal 2½ 
meter diep. 
Ons bedrijf is opgericht begin 2016 
en heeft naast Langeweg nog twee 
vestigingen, één in Schotland (in 
Fife –ligt ongeveer tussen Dundee 
en Edinburgh) en één op Malta (in 
Gozo). 
Naast de duikschool hebben we ook 
hier onze winkel. We verkopen alle 
benodigde spullen en toebehoren 
voor het duiken en voor het 
snorkelen. Hierbij kunt u denken 
aan volledige duikuitrusting, maar 
ook losse artikelen zoals vinnen, 
pakken, schoenen, onderwater 
camera’s en lampen, duikflessen 
(ook vullen van), snorkels, maskers, 
trimvesten voor duiken, vesten voor 
snorkelen, ademautomaten, 
enzovoorts. Ook zijn we een erkend 
inleverpunt voor het servicen van 
duikflessen. De winkel is, met 
uitzondering van zon- en 
feestdagen, alle dagen overdag 
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open, tevens op donderdag-
avonden. 
Bij onze duikschool hebben we, 
naast onszelf, voor de drie 
vestigingen nog negen instructeurs, 
totaal dus elf instructeurs en nog 
enkele assistenten voor de 
instructeurs. Scuba Wild biedt een 
scala aan opleidingen, voor 
beginners (ook voor mensen die 
nog nooit hebben gedoken) tot 
gevorderden, er is zelfs een 
opleiding tot instructeur. Om het 
duiken te leren wordt gebruik 
gemaakt van zwembad De 
Wisselaar in Breda (in wijk De Hoge 
Vucht). Voor het buitenwater 
maken we meestal gebruik van de 
Nionplas in Raamsdonksveer en de 
Oosterschelde en de Grevelingen. 
Een enkele keer gaan we naar de 
Galderse meren. 
Op hoofdlijnen bieden we de 
volgende lessen aan: 
Duiken voor kinderen, 8 – 10 jaar 
bubblemaker, ook Seal Team 
programma’s  
Leren duiken, echt voor beginners 

Blijf duiken, hierbij leer je specifieke 
vaardigheden, zoals bijvoorbeeld 
diepe duiken, wrakduiken of 
fotografie 
Go Pro, dit is de opleiding om 
instructeur te worden 
Tec-duiken, dit is een gevorderden 
cursus om dieper te duiken tussen 
40 en 150 meter. 
Grot- en Mijnduiken, hier leer je om 
onder water in grotten en mijnen te 
duiken 
Emergency Responder, hier leer je 
1e hulp vaardigheden, samen met 
CPR en AED. Er is ook een opleiding 
om hiervoor instructeur te worden. 
Nieuwsgierig geworden? Kom eens 
naar onze winkel, De Langeweg 46 
hier in Langeweg of bekijk onze 
website www.scubawilde.com (deze 
wordt trouwens binnenkort geheel 
vernieuwd). Je mag natuurlijk ook 
gerust contact met ons opnemen 
via karla@scubawild.com en bellen 
kan natuurlijk ook:  0168 – 85 24 53 
of 06 – 14 40 56 57. 
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Windmolens A16 Zonzeel. 
 
De Provincie Brabant heeft de 
afgelopen tijd haar plan om 
minimaal 100Mw. langs de A16 te 

realiseren uitgewerkt en middels 
een VKA kenbaar gemaakt. Dit plan 
heeft u samen met een 
begeleidende brief van de Provincie 
ontvangen. 

Eeterij en Feesterij De Droom / catering Le traiteur exclusief 
Wethouder Trompersstraat 52 te Telefoon 0168 – 75 62 63 

 
Vanaf 01-12-2017 zijn de nieuwe menukaarten beschikbaar. Kom onze 
heerlijke gerechten proeven! 
Openingstijden: café/restaurant: woensdag t/m zondag, vanaf 11.00 uur 
 cafetaria: woensdag t/m zondag, van 16.00 tot 20.00 uur 
GESLOTEN:  café/restaurant: 27 tot en met 30-12-2017 

 cafetaria: 24 tot en met 27-12-2017. (dus wel open 28 tot 
en met 30-12-2017) 

CATERING:  voor diverse koud- en/of warm buffetten en andere 
mogelijkheden: zie www.letraiteurexclusief.nl  
Nu ook specifiek voor Kerst en Oud- en Nieuwjaar, onder andere luxe hapjes-
schotels, hors-d’oeuvres, gourmet- en steengrilschotels en voor oudjaar ook 
oliebollen. Bestellingen voor Kerst: mogelijk tot en met 20-12-2017. 
Bestellingen voor oudjaar mogelijk tot en met 27-12-2017 
KERST: we serveren zowel op 1e als op 2e Kerstdag (reserveren vanaf nu 
mogelijk): uitgebreid Brunchbuffet, inclusief grand dessert-koffie/thee-jus 
d’orange-appelsap, vanaf 11.30 tot 15.00 uur, € 39,50 per persoon 
4 gangen Dinerbuffet, inclusief grand dessert, € 49,50 per persoon. 
prijs is exclusief wijnarrangement 
BINGO: op vrijdag, 15-12-2017, zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang 20.00 uur 
entree € 35,00 inclusief Bingoboekje, live muziek en hapjes. Prachtige prijzen, 
o.a. ICI Paris-producten, Cowboy bag, Michael Kors horloge, Rituals pakketten 
en nog veel meer. kaarten reserveren 0168-75 62 63  
OUDJAAR: Op zondagavond 31-12-2017 vanaf 20.00 – 24.00 uur:  oudejaars 
arrangement, inclusief drank (standaard bieren/wijn/frisdrank), warme en 
koude hapjes en om 24.00 uur glas champagne, € 28,50 per persoon. 
kaartverkoop vanaf woensdag, 13-12-2017 
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Wijkvereniging Langeweg is als 
werkgroep ‘Windmolens A16 
Langeweg’ 2 jaar terug ingestapt en 
hierna voordurend in gesprek 
geweest met de Provincie, de 
Gemeente en later met de 
omliggende kernen. Om daar, waar 
mogelijk, invloed uit te oefenen op 
de plaatsing van de windmolens. 
Het werd al snel duidelijk dat we in 
een gebied ten noorden van ‘de 
Mark’ wonen waar minder 
belemmeringen langs de A16 zijn, 
waardoor plaatsing van windmolens 
mogelijk is. Het uitgangspunt van de 
Provincie en de Gemeente was niet 
óf ze er kwamen maar wáár ze 
kwamen. Ons doel was dus om ze 
zo ver mogelijk van het dorp 
verwijderd te houden en om 
overlast trachten tot nul te 
reduceren. We hebben altijd gepleit 
voor een evenredige verdeling 
tussen de 4 gemeenten en 
onderlinge kernen in de gemeente 
Moerdijk. Daarom  zijn we vorig jaar 
om tafel gegaan met de 
werkgroepen van Zevenbergschen 
Hoek en Moerdijk dorp. 
Om tot het definitieve VKA te 
komen is de provincie in 2016 
aangevangen met 24 varianten 
waarbij niet in detail gekeken werd 
naar belemmeringen in bodem of 
omgeving. Wel werd in grote lijnen 
gekeken naar een gebied waar de 

meeste kansen waren om tot een 
positief resultaat te komen. 
(Belemmeringenkaart; 
wijkvereniginglangeweg@gmail.c
om ) Hiervan zijn, tijdens openbare 
inloopavonden, 
werkgroepbijeenkomsten, 
onderzoeken en overleg met de 4 
gemeenten, 11 varianten 
overgebleven. Deze 11 varianten 
zijn MER onderzocht, wat inhoud 
dat per variant naar haalbaarheid 
met betrekking tot geluid, 
slagschaduw, omgeving etc. wordt 
gekeken.  (11 varianten; 
wijkvereniginglangeweg@gmail.c
om) Uit deze onderzoeken is het 
definitieve VKA voortgekomen, 
waarbij iedere  gemeente voldoet 
aan de met de provincie overeen-
gekomen verwachting voor 
opgewekt Vermogen, waarbij zo 
weinig mogelijk woningen door 
overlast worden getroffen. Bij 
Zoneel zijn 15 woningen waar de 
geluidsnorm van >42Db Lden 
overschreden wordt, deze 
bewoners zijn persoonlijk door de 
Provincie benaderd. Zoals het er 
met dit VKA naar uitziet zal de kern 
Langeweg nagenoeg  geen hinder 
ondervinden van het geluid dat 
wordt geproduceerd door de 6 
molens op Zonzeel en de 2 bij 
Nieuwveer.(grondgebied Breda). 
Anders is dit met slagschaduw, een 
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groot deel van met name de oost en 
zuid-oost rand van onze kern zal in 
het vroege voorjaar en late najaar 
bij opkomende zon mogelijk hinder 
ondervinden van slagschaduw. De 
De Provincie heeft onderzocht en 
kenbaar gemaakt dat dit binnen de 
norm van 5 uur en 40 minuten per 
jaar valt. Een tekening met 

contouren van geluid en 
slagschaduw zijn nog niet op de site 
van de provincie te ekijken maar op 
te vragen via 
wijkvereniginglangeweg@gmail.c
om Volgende keer meer over de 
participatie

 
Meer informatie kunt u vinden op 
de site van Provincie Noord-Brabant 
onder windpark A16. Hier vindt u 
ook een mogelijkheid om met 
Virtual Reality een filmpje te 
bekijken vanuit verschillende 
invalshoeken. 100 MegaWatt = 
100.000.000Watt. 
VoorKeursAlternatief. Zundert, 
Breda, Drimmelen en Moerdijk. 
MilieuEffectRaportage. Aantal 
MegaWatt’s. Maximale 

Geluidsvolume voor  de nacht, voor 
de dag is dit 47Db. Let op, iedere 3 
Db. is een verdubbeling van het 
volume. 
Provincie Agenda; 
28-11-2017 ; uitleg; Bezwaar en 
Beroep 19.00 tot 21.00uur Hotel 
van der Valk Princeville 
Princenhagelaan 5 in Breda 07-12-
2017; uitleg; Indienen Planschade 
19.00 tot 21.00uur 
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Gemeenschapshuis de Koe 
Ambachtenlaan 1 Breda 
Indien u hierbij aanwezig wilt zijn 
dan graag vooraf aanmelden op de 
site van de Provincie. 

Wijkvereniging Langeweg 
Bij vragen;  
Wijkvereniginglangeweg@gmail.co
m 

 

Beste lezers 
 

Misschien klinkt het raar, maar deze editie van Ons 
Dorpshart is weer de laatste van dit jaar. 

De redactie wenst u fijne feestdagen en een gezond 
2018 

 
 
 
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg  (www.Langewegonline.nl). 
Copy inleveren vóór de 20e van de maand bij: (nu dus voor 20-01-2018) 
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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Wat, waar en wanneer te doen: 
December 2017 
Zat 2 - 12 Inzameling oud papier 
Ma. 4 - 12 Inzameling GFT / schoonmaken container 
Di. 5 – 12 Inzameling plastic/verpakkingen / schoonmaken 

container 
  Sinterklaas 
  Wijkteam in Ons Stedeke  
Vr. 8 – 12 19.00 – 21.00 u. Kerstmarkt Emmaus  
  14.00 Kerststal wordt op dorpsplein geplaatst 
Zat. 9 - 12 Kerstboom wordt op dorpsplein geplaatst 
Zon. 10 - 12 10.00 u Adventsviering in De Waai 
Di. 12- 12 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Vr.. 15 – 12 20.00 u Bingo in De Droom 
Ma. 18 - 12 Inzameling GFT 
Di 19 - 12 Inzameling plastic/verpakkingen 
Do. 21 – 12 18.00 u. Kerstwandeling  
Zon. 24 - 12 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Ma./Di. 25/26 - 12 Kerstmis 
 25-12/5-1-

18 
Kerstvakantie 

Zat. 30 – 12 Inzameling GFT / schoonmaken container 
Zon. 31 – 12 Oudjaar 
Januari 2018 
Ma. 1 – 1 Nieuwjaarsdag 
Di. 2 -1 Inzameling plastic/verpakkingen / schoonmaken 

container 
  Wijkteam in Ons Stedeke 
Zat. 6 - 1 Inzameling oud papier 
  Driekoningen 
Di. 9 - 1 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Ma. 15 - 1 Inzameling GFT / schoonmaken container 
Di 16 - 1 Inzameling plastic/verpakkingen / schoonmaken 

container 
Di. 23 - 1 Soc. Werkster in Ons Stedeke 
Zon. 28 - 1 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Ma. 29 - 1 Inzameling GFT / schoonmaken container 
Di. 30 - 1 Inzameling plastic 
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