
         Ons Dorpshart 
Jaargang 5; nr. 1 

 
 

Koffie drinken 
 
Zondag 25 februari a.s. om 10.00 
uur is de koffie weer bruin en de 
thee warm in dorpshuis Ons 
Stedeke. Gezellig bijpraten, 
nieuwtjes uitwisselen en natuurlijk 
even stilstaan bij de betekenis van 
ons leven. Iedereen is van harte 
welkom!! 
 
Carnaval op Langeweg: wie wordt 
prins Carnaval 2018? 
 
Ook dit jaar weer de vraag: wie 
wordt prins Carnaval? Via social 
media worden aanwijzingen 
verspreid: “Als er 1 schaap over de 
dam is, volgen er meer” en “een 
vrolijke noot”. 

 
 
Weet u wie prins carnaval 2018 
wordt? Geeft het door aan de 
redactie van deze krant of via 

facebook of e-
mail: cv.slikgatsekemphanen@gmail
.com. 
Onder de winnaars wordt een taart 
verloot! 
 
Carnaval 2018 
 
Vrijdag 9 februari 
19.30: opening carnaval in de 
gymzaal. Bekendmaking prins 
carnaval 2018, sleuteloverdracht 
door burgemeester Klijs en 
openingsviering. Aansluitend 
carnavalsfeest in De Droom. 
Zaterdag 10 februari:  
13.30 uur: carnavalsoptocht door 
het dorp. Verzoek aan alle inwoners 
om de Langewegse vlag uit te 
hangen om de feestvreugde te 
verhogen. 
15.00 uur: carnavalsfeest in Ons 
Stedeke 
Maandag 12 februari: 
10.00 uur: carnaval voor 50 plus in 
De Droom 
14.30 uur: carnaval voor kinderen 
en jongeren in De Droom. 
18.30 uur: lampionnenoptocht 
vanaf De Droom  
Meer informatie in het 
programmaboekje dat 27 januari 
wordt verspreid. 
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Gehaktballencontest: Wie bakt de 
lekkerste gehaktbal? 
 
Zaterdag 10 maart  (half vasten) 
organiseren we in Eeterij & Feesterij 
De Droom de Langewegse 
gehaktballencontest: Wie bakt de 
lekkerste gehaktbal? 
Iedereen die meent aanspraak te 
kunnen maken op de titel: de beste 
gehaktballenbakk(st)er kan die 
zaterdag enkele gehaktballen 
inleveren in De Droom. 
’s Avonds vanaf 19.00 uur gaat een 
zeer deskundige, bijzonder 
onpartijdige jury de gehaktballen 
beoordelen.  Daar maken we 
natuurlijk een feestje van. 
In de loop van de avond wordt 
duidelijk wie de lekkerste gehaktbal 
heeft gebakken. 
Aanmelden voor deze 
gehaktballenwedstrijd bij de 
organisatie: 
Marleen en Nancy 
Caroline en Arjan Schrauwen 
Nicole en John Weterings 
Riny en Bart van Gils 
 
Nieuws vanuit de Mariaschool 
 
Wat een prachtig bedrag heeft u 
voor de school bij elkaar gespaard! 
We gaan samen met de kinderen 
een beslissing nemen over de 
besteding hiervan. Ook de 

leerlingenraad zullen we hierbij 
betrekken. Namens de kinderen en 
het team ontzettend bedankt voor 
uw steun en Niki Fens en haar 
familie voor de organisatie er 
omheen. 

 
 
Vanaf april worden er, als er 
voldoende belangstelling is, 
gitaarlessen gegeven na schooltijd. 
Mocht uw kind niet bij ons op 
school zitten, maar hier toch 
belangstelling voor hebben, dan is 
hij of zij van harte welkom. Neem 
contact op met Carla voor meer 
informatie. 
De laatste tijd lopen er diverse oud 
leerlingen stage bij ons op school. 
Leuk om te zien hoe deze kinderen 
zich hebben ontwikkeld de 
afgelopen jaren en fijn dat ze zo’n 
goede bijdrage kunnen leveren. 
Vrijdag voor kerst zijn de ouderen 
van Langeweg uitgenodigd om 
koffie en thee te komen drinken op 
school, geserveerd door leerlingen 
uit groep 7/8. Zij hebben genoten 
van kerstliedjes, ingestudeerd door 
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de leerlingen en een 
dansvoorstelling.   
In het nieuwe schooljaar willen we 
op school voor kinderen, ouders en 
voor belangstellenden vanuit het 
dorp een schaakworkshop 
organiseren. Als u interesse heeft 
om dit met ons mee te doen, dan 
kunt u contact opnemen met Carla. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst 
uit dat schaken goed is voor de 
ontwikkeling van het brein. In een 
brein dat wordt uitgedaagd met 
schaken ontstaan:  
nieuwe bloedvaten, nieuwe 
neuronen (zenuwcellen), meer 
synapsen (contactpunten). Mensen 
die leren schaken, hebben daar hun 
leven lang voordeel van. Doordat 
hun brein complexer wordt, kunnen 
ze sneller problemen oplossen en 
krijgen ze meer creativiteit. 
 
Mooie feestdagen mooi afgesloten 
 
Met een grootse 
kerstboomverbranding op de dag 
van het feest van Driekoningen 
werden in Langeweg de december 
feestdagen afgesloten. Onder het 
genot van lekker warme gluhwein 
en chocolademelk, aangeboden 
door de wijkvereniging, hebben vele 
dorpsgenoten de beste wensen 
uitgewisseld voor het nieuwe jaar.  
Nadat Sinterklaas na een groots 
onthaal in onze gymzaal weer naar 

Spanje was vertrokken, begonnen 
de voorbereidingen voor het 
kerstfeest. Het plaatsen van de 
kerststal en de kerstboom op ons 
dorpsplein bracht Langeweg al snel 
in kerstsferen. Velen hebben de 
prachtige beeldengroep die de 
geboorte van het kindje Jezus 
verbeelden aanschouwd. In 
hetzelfde weekend werd in de 
gymzaal een adventsviering 
gehouden, waarbij de voorbereiding 
op kerstmis centraal stond. Niet 
alleen de materiële voorbereiding, 
maar vooral de innerlijke 
voorbereiding met aandacht voor 
de ware betekenis van kerstmis 
stond daarbij centraal. De viering 
werd muzikaal ondersteund door 
het koor Chanson de la Vie en 
fanfare Muziek Veredelt. Kinderen 
van de Mariaschool hadden ook 
aandacht besteed aan de komst van 
Kerstmis. Zij versierden de 
kerstboom in de gymzaal met 
zelfgemaakte engeltjes en prachtig 
ingekleurde engelen. De engelen 
zijn na de viering in de grote 
kerstboom op het dorpsplein 
gehangen. Na afloop van de viering 
had de organisatie voor een lekker 
hapje en drankje gezorgd en 
verzorgden koor en fanfare een 
groots koffieconcert waarbij als 
hoogtepunt ongetwijfeld de 
gezamenlijke optredens bestempeld 
kunnen worden. Een groot deel van 
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de bekende kerstliederen en 
kerstmuziek passeerden de revue.  
Dankwoordje 
 
Donderdag 21 december hebben 
alle kinderen van de Mariaschool 
een korte Kerstwandeling gehouden 
van school naar de kerststal op het 
dorpsplein. 
Onderweg werd het kerstverhaal 
verteld en uitgebeeld door 
Toneelvereniging de Heul en 
Kameleon (toneelvereniging uit 
Prinsenbeek). 
Op het dorpsplein werden de 
kinderen en hun ouders ontvangen 
door het koor Chanson de La Vie 
met mooie kerstliedjes. 
Nadat alle groepen en het koor hun 
kerstliedjes hadden gezongen is 
deze mooie avond afgesloten met 
heerlijke warme chocolademelk en 
wat lekkers, geschonken door de 
Droom.  
Via deze weg willen wij nogmaals 
Toneelvereniging de Heul en 
Kameleon, Chanson de La Vie en de 
Droom bedanken voor hun inzet! 
Kerstcommissie Mariaschool 
Langeweg  
 
Verhuizing Maatschappelijk werk 
van Surplus 
 
Op donderdag 21 december is het 
maatschappelijk werk te Moerdijk 
van Surplus verhuisd van de Pastoor 

van Kessellaan 7 naar 
Wooncentrum de Zeven Schakels 
Kasteelweg 1 te Zevenbergen. 
Telefoonnummers blijven voorlopig 
hetzelfde.   
Ter extra info: onze reguliere 
spreekuren zijn elke maandag en 
donderdag van 9:00-10:00. Wij 
hopen u voldoende te hebben 
geïnformeerd.  
 
Voor alle senioren 
 
De Seniorenraad van Langeweg: 

- is een stichting, opgericht in juni 
2000 en ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel; 

- heeft als doel 
belangenbehartiging van en 
dienstverlening aan alle senioren 
in Langeweg, teneinde het 
sociale en culturele welzijn van 
deze senioren te bevorderen; in 
het bijzonder de zelfstandigheid 
en de zelfredzaamheid in de 
thuissituatie; 

- ontwikkelt en voert activiteiten 
uit; 

- onderhoudt contacten met 
andere belangenorganisaties, 
bijv. KBO, afd. Langeweg; 

- inkomsten bestaan voornamelijk 
uit subsidie van de Gemeente 
Moerdijk, gebaseerd op uit te 
voeren sociale en culturele 
activiteiten.  
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Activiteiten: 
Op dinsdagmiddag, vanaf 13.30 uur 
tot 16.30 uur, biljarten in “Ons 
Stedeke”;  
liefhebbers zijn van harte welkom. 
Op donderdagmiddag, vanaf 13.30 
uur tot 16.30 uur, biljarten en 
kaarten (rikken, jokeren); ook 
hiervoor zijn liefhebbers van harte 
welkom. 
 
Vrij. 23 maart  Paasstukjes maken 
Wo. 2 mei Bezoek aan 
tuincentrum 
Wo. 6 juni Busdagtocht 
Wo. 25 juli  High Tea 

Wo. 21 nov Bezoek aan 
tuincentrum/sinterklaasviering 
Wo. 19 dec Kerststukjes maken 
Uitnodigingen komen er (nog) aan. 
 
Het bestuur van de Seniorenraad 
bestaat uit: 
voorzitter, tevens penningmeester: 
mw. J.C.M.(Jo) Timmermans-
Bouwmeester  Kloosterlaan 28  
4772 RA Langeweg; 0168 329879; 
jo.timmermans@hotmail.com; 
secretaris, tevens contactpersoon: 
dhr. B.(Bob) Dijkhoff, Mgr. 
Volkerstraat 1A 5171 JM 
Kaatsheuvel; 06 17435288; 
fam_dijkhoff@yahoo.com 
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Een praatje bij een plaatje 

De zusters Franciscanessen van 
Veghel  (1) 
Dit jaar is het al weer 35 jaar 
geleden dat de Zusters 
Franciscanessen van Veghel hun 
zogenaamde succursaalhuis te 
Langeweg verlieten en daarmee ook 
onze dorpsgemeenschap. 70 jaar 
lang werd het zusterhuis bewoond 
door gemiddeld zes leden van de 
Veghelse congregatie. Zo’n 125 
zusters hebben er gedurende 1913-
1983 gewoond. De zusters waren 
door de kapucijnen naar Langeweg 
gehaald voor de verzorging van het 
kleuter- en lager onderwijs. Tot dan 
toe waren de kleuters toevertrouwd 
aan Cato de Bruin die een winkeltje 
had in de Dorpstraat en tussendoor 
de kinderen de beginselen van het 
breien bijbracht. Aan de Slikgatse 
dijk, later Schoolstraat genoemd, 
zaten jongens en meisjes op een 
openbare lagere school. Het 
kleuteronderwijs op de nieuwe 
school was zowel voor jongens als 
meisjes, doch in het lager onderwijs 
werd in die tijd de zogenaamde co-
educatie, op initiatief van de 

kerkelijke overheid, als het enigszins 
mogelijk was, opvoedkundig in een 
kwaad daglicht gesteld. De zusters 
zouden zich bezighouden met lager 
onderwijs aan de meisjes op de 
Mariaschool. Dit werd een 
zogenaamde school voor Bijzondere 
Onderwijs op katholieke grondslag. 
Bij het vertrek van de zusters in 
1983 werd de loftrompet 
uitgestoken, maar bij de aankomst 
op 12 september 1913 had de 
eerste moeder-overste zuster Leoni, 
erop aangedrongen dit maar stil te 
laten verlopen. De stichter van 
school en klooster, pater gardiaan 
Antonius van Breda, respecteerde 
de wens op voorwaarde dat op de 
dag van de inwijding van de 
Mariaschool twee dagen nadien, 
het er wat minder onopvallend aan 
toe zou mogen gaan. Op 12 
september om half twaalf 
arriveerden Moeder Leoni en de 
zusters Antonia, Rufina, Pelagia en 
Corneline op station Langeweg. Met 
drie rijtuigen, pater Antonius en ‘de 
stille trom’ werden ze naar het 
kapucijnenklooster gebracht want 
het zusterklooster was nog niet 
klaar voor bewoning. Na een bezoek 
aan het Allerheiligste Sacrament en 
een maaltijd in de spreekkamer van 
het klooster, begaven de zusters 

- 6 - 
 



zich naar de zojuist nieuw 
gebouwde en gemeubileerde 
woning van de weduwe De Rooy-
Melissen in de Dorpsstraat naast 
smederij Wevers. Diezelfde middag 
namen ze ook nog een kijkje in het 
succursaalhuis in aanbouw, een huis 
met een grondplan zoals vele van 
hun verblijven hebben: Aan de 
buitenkant een burgerwoning met 
aan weerszijden van de middengang 
op de begane grond twee 
spreekkamers, refter, keuken, 
bijkeuken, slaapkamer en 
recreatieruimte. Op de eerste 
verdieping een ziekenkamer, kapel 
met sacristie, een kamer voor de 
overste en een gastenkamer. Op de 
zolder opbergruimten en een zestal 
slaapcellen voor de zusters. Boven 
de voordeur troont een beeld van 
Maria Onbevlekt Ontvangen, 
patrones van de congregatie van 
Veghel. 24 januari 1914 verlieten de 
zusters het huis van de familie de 
Rooy. De weduwe had er nog op 

aangedrongen een tijdje te blijven 
omdat het klooster nog te vochtig 
zou zijn. Doch de zusters  meenden 
dat  hun  kloosterleven meer tot 
recht  zou komen in het nieuwe 
succursaalhuis.  Op de foto de 
Langewegse kloostergemeenschap, 
waarschijnlijk in 1917. De algemeen 
overste Anastasia visiteert met 
zuster vicaresse. Enkele namen zijn 
bekend, v.l.n.r. Zuster Firmina, ?, 
moeder Leonie, zuster Judoca, ?, 
zuster vicaresse, moeder Anastasia, 
zuster Alacoque (hoofd der school). 
John van Opdorp 
 
Spreekuur  
 
Sinds de zomer heeft Woonkwartier 
samen met de wijkzuster en de 
sociaal werker van Surplus 
inloopspreekuren in de wijk. 
Huurders en inwoners kunnen bij 
ons terecht voor koffie, een praatje 
en al hun vragen of zorgen op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Ook 
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wanneer zij aandacht willen voor 
een buurtgenoot of een idee 
hebben om de leefbaarheid in hun 
wijk te verbeteren, zijn mensen van 
harte welkom. Onze medewerkers 

van het team Wijken en Kernen 
helpen hen graag verder. 
Regelmatig is tijdens het spreekuur 
ook de wijkagent aanwezig. 
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Kerkhof onderhoud en renovatie 
bijbehorende berging 
 
Zoals jullie hebben kunnen zien, zit 
het onderhoud van het kerkhof, tot 
ongeveer eind maart 2018, er weer 
op. Wat dat betreft hebben we nu 
‘winterstop’. Afgelopen seizoen 
hebben we bijna altijd redelijk weer 
gehad om het wekelijkse 
onderhoud uit te voeren, waarbij de 
heerlijke koffie met koek bij Corrie 
Surewaard niet ontbrak. 
Met de extra hulp die we van 
diverse mensen hebben gehad, zijn 
afgelopen seizoen weer heel wat 
verdere verbeteringen aangebracht, 
zoals: nieuw gereedschap en een 
nieuwe deur in de berging (betaald 
door de Immanuelparochie) 
aangebracht door Christ den Reijer 
(van LoMeCo), mollen gevangen 
door Kees Corstiaensen, geholpen 
met professioneel gereedschap bij 
het snoeien van de heg en alle 
zitbankjes geheel gerestaureerd: 
Kees Verschuren, elektra op het 
kerkhof en licht in de berging 
aangelegd, met dank aan Emmaus 
voor het blijvend mogen aftappen 
van de stroom: Hans Dekkers, 2 x 
aantal m2 grasmatten gekregen van 
Geleijns Hoveniers. Ook hebben we 
uit een nalatenschap een nieuwe 

grasmaaier, een kruiwagen, een 
verticuteermachine en nog ander 
klein gereedschap gekregen. 
Met dit alles zetten we de 
verbeteringen, zo die onder andere 
al door de gebroeders Surewaard 
(en familie) waren ingezet, verder 
voort! Dan hebben we onlangs de 
betonvloer in de berging bij het 
kerkhof laten storten (materialen 
bekostigd door de Immanuel-
parochie) en het storten, inclusief 
betonijzernetje leggen, is geheel 
belangeloos gedaan door Pascal 
Surewaard (van Marpas) en Jordi 
Fens. 
We zijn dus al een heel eind op 
scheut. Nu nog het asbestdak van 
de berging laten verwijderen (dit 
gebeurt door een erkend asbest-
verwijderbedrijf) en dan gelijk 
daarna nieuwe betonplaten op het 
dak. Hopelijk kunnen deze werk-
zaamheden op donderdag 1 
februari aanstaande worden 
uitgevoerd, mits temperatuur 
tenminste +5 graden en het niet te 
nat is. Daarna willen we de 
toegangspoort van het kerkhof nog 
laten repareren en hopelijk kan ook 
de stenen paal waaraan de linker 
poort is bevestigd, worden 
rechtgezet. 
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Heel fijn dat zovelen zich, samen 
met ons, belangeloos voor een mooi 
kerkhof voor onze dierbare 
Langewegse overledenen willen 
inzetten. Grote dank daarvoor! 
Vanaf 1 april 2018 hebben we, in 
principe iedere woensdagochtend, 
ook weer een nieuwe vrijwilliger bij 
de onderhoudsploeg. Alvast 
welkom! Erg fijn dat we voortaan 
dus nu met vijf vaste wekelijkse 
vrijwilligers het onderhoud kunnen 
uitvoeren, zeker omdat er 
regelmatig toch wel eens iemand is 
verhinderd. 
De onderhoudsploeg. 
 
 
 
 
Dorpshuis Ons Stedeke 
 
Er zijn gelukkig van enkele 
dorpsgenoten prima voorstellen 
ontvangen om de barruimte in Ons 
Stedeke ‘gebruiksvriendelijker’ te 
maken. Deze voorstellen hebben we 
inmiddels voorgelegd aan een 
deskundige op dit terrein. Zodra we 
de uitbreiding met een berging voor 
de tafels en de stoelen uit de 
barruimte hebben gerealiseerd, 
hopelijk zal dat de komende 
maanden kunnen worden 
uitgevoerd, gaan we de barruimte, 
voor zover dat financieel en voor 

multifunctioneel gebruik haalbaar 
is, aanpakken. 
Regelmatig ontvangen we een vraag 
van dorpsgenoten of condoleances, 
feestjes, recepties of vieringen 
zowel voor verenigingen als 
particulieren in Ons Stedeke kunnen 
plaatsvinden. Het antwoord daarop 
is eenvoudig: in principe kan dat, 
mits de ruimte die men wenst op 
dat moment beschikbaar is en we 
iemand beschikbaar hebben die de 
bardienst kan en mag verzorgen. 
Voor de catering in Ons Stedeke van 
hapjes, buffetten, diners enzovoorts 
kunnen we samen nadere afspraken 
maken, maar als bestuur hebben we 
er wel voorkeur voor dat de 
catering daarvoor dan geschiedt 
door/vanuit De Droom/Le Traiteur 
Exclusief. Zo houden we samen de 
Langewegse voorzieningen in stand! 
Bij kinderfeestjes zal wel altijd een 
volwassene als 
eindverantwoordelijke aanwezig 
moeten zijn en zal er vooraf een 
borg moeten worden betaald en 
wordt er tenminste een minimum 
bedrag in rekening gebracht voor 
het gebruik van consumpties. 
Voor reserveringen en vragen 
daaromtrent kunt u terecht bij Chris 
Toebak: 06 – 10 43 50 09 of via de 
mail: christoebak@gmail.com 
Naar verwachting wordt komend 
voorjaar, waarschijnlijk maart/april 
door de wijkraad op het plein achter 
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Ons Stedeke een jeu de boules baan 
aangelegd. In dat kader zullen we 
de coniferen-heg rondom het plein 
gaan verwijderen en komt er een 
houten schutting rondom het plein 
met houten tuinhuis als extra 
opbergruimte. De beide zitplateau’s 
die nu op het plein staan, staan in 
de weg en worden daarom 
verwijderd. Ook zullen er twee 
nieuwe Heras hekwerkpoortjes 
worden geplaatst bij de ingang van 
het plein naast de voormalige kerk, 
zodat het plein weer geheel kan 
worden afgesloten. 
Tijdens carnaval zal Ons Stedeke 
uitsluitend op de zaterdagmiddag, 
10 februari 2018, vanaf ongeveer 
14.00 uur tot 19.00 uur geopend 
zijn. We hopen jullie dan uiteraard 
weer allemaal in Ons Stedeke te 
verwelkomen. 
We zijn overigens nog op zoek naar 
een vaste vrijwillig(st)er voor het, 
samen met de twee andere vaste 
vrijwilligers, wekelijks verzorgen van 
het interieur en maandelijks enkele 
bardiensten. Ook zoeken we nog 
één of twee jongelui om incidenteel 
bij bardiensten hand- en 
spandiensten te verrichten. Er is 
voor de vrijwilligers een (beperkte) 
vergoeding beschikbaar. 
Belangstelling? Neem contact op 
met Ad van Geel, 06 - 51 16 88 14. 
Zie voor meer informatie over Ons 
Stedeke ook onze 

website www.dorpshuisonsstedeke.
nl 
Nieuws van blaaskapel 
d’Eigeweskus, Langeweg 
 
Ja, ja, we hebben inmiddels al een 
aardige ‘fanclub’, bestaande uit 
dorpsgenoten, maar ook partners 
van onze leden en ook regelmatig 
van mensen uit de regio. Hartstikke 
gezellig en leuk natuurlijk. Voor al 
onze trouwe fans en volgers, maar 
ook voor alle andere echte carnaval-
liefhebbers, onderstaand ons 
programma voor het komende 
carnaval, van vrijdag 09-02 tot en 
met dinsdag 13-02 (iedereen is 
hierbij natuurlijk meer dan van 
harte welkom): 
Vrijdag: 
19.30: De Waai Bekendmaking 
Prins Carnaval van Slikgat en 
aansluitend carnavals-dienst.We 
verzorgen samen met Chanson de la 
Vie de muzikale ondersteuning 
21.00: De Droom vervolg start 
carnaval, we spelen hier 2x 
Zaterdag: 
13.00: Dorpsplein start optocht 
(13.30). We blazen hier voor de 
start en tijdens passeren van de 
optocht 
15.00: Ons Stedeke.We blazen hier 
’s middags 1x, waarschijnlijk + 16.30 
20.20: Oudenbosch. We spelen 2x 
bij kapellenfestival in de Dutch 
Dance academie  
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Zondag: 
14.00: 7-Bultelaand. We gaan hier 
heel de dag dweilen, optredens van 
ons rond: 
14.30: Legends 
15.30: De Engel;  Duitse middag 
17.00: Van der Hooft; in het café 
18.30: Happy Dees. Hier versterken 
we ons dan ook gelijk inwendig!!! 
20.30:  Gaan we verder dweilen/ 
blazen in kroegen in 7-Bultelaand 
Maandag: 
12.00: Dorpsplein. Vertrek met 
luxe party touringcar: d’Eigeweskus 
ON TOUR. We bezoeken ‘n aantal 
kleinere, gezellige kroegen in 
plaatsen in de omgeving van Slikgat. 
We zijn rond 23.30 uur weer terug 
op Slikgat. Wie met ons mee wil: 
buskosten € 10,00, opgeven bij Wim 
van Geel: wimvangeel@freeler.nl of 
schriftelijk bij De Blokhut 1 of 
telefonisch 06-14 17 84 11. Wees er 
snel bij, want: VOL is VOL 
Dinsdag: 
13.30: 7-Bultelaand. Vóór, tijdens 
en misschien ook nog na de optocht 
nabij het adres van onze sousafonist 
Corné: Langenoordstraat 73 
 
Zo, jullie zien dat we alle vijf de 
carnavalsdagen muzikaal op stap 
zijn! Dat belooft dus wat, wij zijn er 
klaar voor! Gelukkig zijn ook dit jaar 
weer Rens, Lieve en Santino Reniers 
als gastspelers bij d’Eigeweskus een 

aantal dagen present. Fantastisch 
hoor! 
En dan nog ff de laatste nieuwtjes: 
Mogelijk komt er na de carnaval een 
(nieuwe) 1e trompettist ons 
versterken! En als klap op de 
vuurpijl: er is sinds kort een 
rasechte, geboren en getogen 
Slikgattenaer bij onze dirigent 
Sander in opleiding op de 
schuiftrombone. Hopelijk pakt hij 
het lekker snel op en kan hij 
volgende carnaval zijn muzikale 
vorderingen laten klinken in en bij 
d’Eigeweskus. Alvast super welkom 
en alle succes bij het 
opleidingstraject toegewenst!!! 
Tot slot: nieuwe muzikanten zijn 
welkom bij d’Eigeweskus: repetities, 
onder leiding van onze 
schuiftrombonist/reserve 
sousafonist Sander de Vos, iedere 
vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur in 
Ons Stedeke. Ongeveer 1 x per 
maand ’n optreden en … vanwege 
het feit dat we in april 2018 al weer 
35 jaar bestaan, gaan we in 
september een heel weekend met 
z’n allen op stap! 
Wij wensen iedereen ‘n hartstikke 
leutige carnaval op en rondom 
Slikgat toe en hopelijk komen jullie 
‘veul’ met ons mee ‘carnevalle’. 
O ja en dan nog iets: in tegenstelling 
tot eerdere berichten (in het 
artikeltje van d’Eigeweskus in de 
carnavalskraant van de Slikgatse 
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Kemphanen 2018, sorry: foutje van 
ons!) het Slikgats Toeterfeest vindt 
dit jaar plaats op zaterdagavond 6 
oktober. Noteer dit dus alvast in je 
agenda! 
 
Interview met voorzitter van VIOOL 
 
Waar staat de naam VIOOL voor? 
VIOOL staat voor “Vrouwen, 
Informatie, Ontdekking, 
Ontspanning, Langeweg. 
De naam spreekt dus voor zich. 
Wanneer is VIOOL opgericht? 
Viool is opgericht op 4 december 
2014. Dit na de opheffing van de 
plaatselijke afdeling van de KVO. 
Hoeveel dames zijn er momenteel 
lid van VIOOL, waar komen ze zoals 
vandaan en aan welke gemiddelde 
leeftijd mogen we dan denken? 
Er zijn nu 30 dames lid van VIOOL. 
Het gros komt uit Langeweg en ook 
Zevenbergen, maar ook uit 
Klundert. We hebben leden van in 
de 50, maar ook van in de 70.  
Wie vormen het bestuur van VIOOL? 
Dit bestaat uit mijzelf, Ellen 
Schrauwen, als voorzitter, Ella van 
Turnhout als penningmeester en de 
leden Henny Damen, Marianne van 
de Water en Els Donkers. Onze 
secretaris, Carla Nuijten, is in 
december jl. overleden en de 
functie van secretaris wordt op dit 
moment tijdelijk waargenomen 
door de overige bestuursleden. 

Hoe vaak per jaar komen jullie bij 
elkaar en wat voor soort activiteiten 
organiseren jullie? 
Dat varieert van 10 keer per jaar, 
tot 16 keer in 2016 bijvoorbeeld. 
We organiseren, zoals de naam van 
onze vereniging al zegt, 
informatieve activiteiten, 
binnenkort komt er bijvoorbeeld 
een notaris om ons nog eens 
uitvoerig in te lichten over alle 
wijzigingen per 1 januari 2018.  
Ontspannende activiteiten zoals 
samen koken, het maken van 
bloemstukken voor Kerst en Pasen. 
Combinaties van ontspannend en 
informatief, bijvoorbeeld samen 
met de trein naar Dordrecht naar 
het onderwijsmuseum, daarna 
lunch en voor de liefhebbers nog 
shoppen. 
Kun je iets vertellen over jullie 
activiteiten die in 2017 hebben 
plaatsgehad? 
In 2017 zijn we met een groot 
aantal dames gaan fietsen naar 
Meersel-Dreef, natuurlijk met koffie 
en wat lekkers in de pauze 
onderweg. We hebben een lezing 
over natuurfotografie gehad, een 
lezing over melk, een voorstelling 
van de Ambachtslieden bijgewoond, 
aan het begin van de zomer een 
gezellige seizoensafsluitingsavond 
met Italiaans buffet, een filmavond, 
de al genoemde trip naar 
Dordrecht. Eind november een 
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gezellig Sinterklaasavond met een 
leuk spel (geënt op de mannen 
tegen de vrouwen), we hebben een 
mooi Kerststuk gemaakt in het 
BuytenHuys te Rijsbergen, en 
natuurlijk een gezellige Kerstviering 
gehad. En daarbij komt dan 
“Ontdekking” om de hoek kijken, ik 
zelf heb ontdekt dat een lezing over 
melk zeer interessant is. Dit is 
natuurlijk zeker te danken aan de 
spreker. Ook heb ik ontdekt dat we 
een zeer gezellige groep hebben, 
jong van hart en zeker niet oud. Ik 
ben nu ruim 3 jaar lid en iedereen 
laat een ander in haar waarde, 
waardeert elkaar. Je hoort wel eens 
anders met een hoop vrouwen bij 
elkaar.  
Hoe hoog is de contributie en zijn er 
nog verdere kosten aan het 
lidmaatschap verbonden? 
De contributie is € 50 per jaar. 
Daarbij komen dan nog wat extra 
kosten van bijvoorbeeld een 
treinkaartje naar Dordrecht, en 
natuurlijk de workshops. Als we zelf 
een avond organiseren in Ons 
Stedeke dan betaalt de vereniging 
de zaalhuur en meestal de koffie 
en/of thee. We zorgen dan vaak ook 
nog voor een lekker blokje kaas en 
worst of andere kleine hapjes. Wat 
er na de koffie gedronken wordt, is 
dan vaak voor eigen rekening. 
Krijgen jullie subsidie van de 
gemeente? 

Zeker, maar dat is geen vetpot, 
jammer genoeg. We willen het 
lidmaatschap van VIOOL zo 
laagdrempelig mogelijk maken en 
het liefst hebben we dan ook nog 
wat subsidie erbij. We doen ook 
ieder jaar mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. Hoe meer 
stemmen we krijgen, hoe meer we 
van die campagne ontvangen en 
dus kunnen organiseren/vergoeden. 
Het zou mooi zijn als we aan 
potentiele leden kunnen aangeven 
dat, mocht het te duur zijn om lid te 
worden, dit dan toch kan. 
We zien weinig of nooit reclame 
voor VIOOL, hebben jullie al 
voldoende leden? 
Bij het ontstaan van Viool hebben 
we in diverse weekkranten gestaan 
(met foto zelfs) en aangezien het nu 
langere tijd wat stil is, heb ik om dit 
interview voor “Ons Dorpshart” 
verzocht. Het zou leuk zijn om weer 
nieuwe leden te krijgen. Echt groot 
zullen we nooit worden, en dat is 
ook niet onze opzet. Maar een paar 
(ook jongere) leden erbij mag nu 
wel.  
Hebben jullie een eigen website? 
Nog niet, maar dat is misschien een 
goed idee. Zal het eens overleggen 
met de medebestuursleden. Ik ken 
wel iemand die voor ons een mooie 
website zou kunnen maken. Dus wie 
weet, binnenkort. 
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Waar kunnen belangstellenden om 
lid van VIOOL te worden zich 
melden? 
Bij een aantal van de bestuursleden. 
Graag via de mail 
(ellenschrauwen@gmail.com 
en/of ellavanturnhout@gmail.com). 
Ken je een van de bestuursleden, 
dan kan dat natuurlijk ook 
persoonlijk. Voor telefonisch 
informatie kun je ook bij mij terecht 

0168-327695 (’s avonds of in het 
weekend). 
Iedereen kan ook eens een keer 
vrijblijvend komen kijken en 
meedoen. Voor de agenda van de 
komende tijd kun je ook bij een van 
de bestuursleden terecht. Kosten 
zijn dan hooguit de eigen 
consumpties en bij een uitstapje 
natuurlijk wat meer. 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Februari 2018 
Zat. 3 - 3 Inzameling papier en karton 
Di. 6 – 2 9.00-11.00 u Spreekuur wijkteam 
Vr. 9 – 2 19.30 u opening carnaval in De Waai 
Zat. 10 – 2 Inzameling GFT 
  13.30 Grote carnavalsoptocht 
Ma. 12 – 2/16 -2 Voorjaarsvakantie 
Di. 13 – 2 Inzameling plastic 
  20.00 u Dorpstafel 
Wo. 14 – 2 Valentijnsdag 
Zon. 25 – 2 10.00 Koffie drinken in Ons Stedeke 
Ma. 26 – 2 Inzameling GFT 
Di. 27 – 2 Inzameling plastic 
   
   
Maart 2018 
Zat. 3- 3 Inzameling papier en karton 
Di. 6 – 3 9.00-11.00 u Spreekuur wijkteam 
Ma. 12 - 3 Inzameling GFT 
Di. 13 - 3 Inzameling plastic 
  20.00 u Vergadering wijkvereniging 
Zon. 25 – 3 Start zomertijd 
  10.00 Koffie drinken in Ons Stedeke  
Ma. 26 - 3 Inzameling GFT 
Di. 27 - 3 Inzameling plastic 
Vr. 30- 3 Goede vrijdag 
   
   
   
   
Zat. 6- 10 Toeterfeest d’Eigeweskes 
 
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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