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Koffie drinken 
 
Zondag 24 maart a.s om 10.00 uur 
drinken we met elkaar koffie/thee 
in dorpshuis Ons Stedeke.  Iedereen 
is van harte welkom om met elkaar 
laatste nieuwtjes te delen. 
 
Langeweg opent carnaval weer met 
een viering in sportzaal De Waai 
 
Op vrijdagavond, 1 maart 
aanstaande, aanvang 19.30 uur 
wordt carnaval 2019 in ‘Slikgat’ 
geopend. Zoals in Langeweg al vele 
jaren gebruikelijk is, slaan 
Carnavalsvereniging De Slikgatse 
Kemphanen, blaaskapel 
d’Eigeweskus, gelegenheidskoor 
Chanson de la Vie en de 
Langewegse Klankbordgroep van de 
Immanuelparochie de handen dan 
weer ineen.  

 
 
Voorafgaand aan de viering wordt 
in De Waai om klokslag 19.30 uur 
Prins Carnaval 2019 bekend 

gemaakt. Langeweg kent al jaren de 
traditie dat er ieder jaar een nieuwe 
Prins wordt gekozen, dus dat is 
altijd een spannend moment. De 
Raad van Elf en de Jeugdraad zullen 
uiteraard bij dit festijn niet 
ontbreken. Na enkele korte 
toespraken door de nieuwe, net 
ontmaskerde, Prins en de 
Jeugdprins volgt een kort woordje 
vanuit de gemeente met daarbij de 
overhandiging van de sleutel van 
Langeweg voor de 
carnavalsperiode. 
Vervolgens vindt dan de viering van 
Woord en Gebed plaats, waarbij 
pastor Michael Bastiaansen en 
lector Bart van Gils zullen voorgaan 
en blaaskapel d’Eigeweskus en koor 
Chanson de la Vie de dienst 
muzikaal ondersteunen. 
Misintenties voor deze viering 
kunnen worden opgegeven bij Bart 
van Gils: lj.vangils@home.nl of 
afgegeven worden: De Langeweg 50 
te Langeweg. De kosten hiervoor 
bedragen € 10,50. Na de viering is 
er voor iedereen gratis koffie/thee 
en voor de kinderen limonade, met 
wat lekkers. Daarna verplaatsen 
degenen die zich in het 
carnavalsgeweld willen storten zich 
naar eeterij/feesterij De Droom in 
het centrum van Langeweg, waar 
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het echte carnavalsfeest dan 
losbarst. 
Carnaval is een feest van 
verbroedering. Alle 
belangstellenden, ook van buiten 
Langeweg en van alle gezindten, zijn 
bij deze opening van carnaval, bij de 
viering en in De Droom van harte 
welkom.  
Een fijne carnavalsviering 
toegewenst! 

Klankbordgroep Langeweg van de 
Immanuelparochie 

 
 

 

 
 
Toneeluitvoering 22, 23 maart 
 
Omdat de samenwerking met 
toneelvereniging De Heul en 
Kameleon uit Prinsenbeek vorig jaar 
goed is bevallen, gaan we ook dit 
jaar weer graag samen voor u op de 
planken met het stuk: ”Ik zie ik zie 

wat jij niet ziet”. Een 
onwaarschijnlijke klucht van Noel 
Coward en wel op vrijdag 22 en 
zaterdag 23 maart, beide avonden 
om 20.00 uur in onze Theaterzaal 
de WAAI in Langeweg. Als u een 
avondje gezellig dingen wil zien die 
er misschien wel of toch misschien 
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niet zijn, zou ik zeggen: Kom dat 
zien en misschien wordt U er zo 
door gegrepen dat U zich zelfs bij 
onze gezellige club aansluit.Noteer 
de data al vast in uw agenda. 
Toegangskaarten á € 10,00 (incl. 
koffie of thee) zijn nu al in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij: 

Chris Toebak tel. 0168-327763; 
0610435009, Zuiddijk 48 te 
Langeweg of bij 
Eeterij Feesterij De Droom tel. 
0168-756263, Weth. 
Trompersstraat 52 te Langeweg 
 
Graag tot ziens.  
Toneelvereniging De Heul 
 

Een praatje bij een plaatje 
 
Blauw bloed op Slikgat (2) 
Hoewel kort na de herinpoldering 
de Kleine Spiepolder voor agrarisch 
gebruik geschikt zal zijn gemaakt, 
krijgen we pas vanaf 1684 wat meer 
duidelijkheid over bewoners. We 
zullen zien dat de pacht van de 

grond zo’n twee en een halve eeuw 
binnen een familie blijft. Op 26 mei 
1683 treedt de onder Zevenbergen 
wonende Pieter Kornelisse Maten, 
te Etten in het huwelijk met Neeltje 
Antonis Pieter Jan Wouters. Beiden 
zijn geboortig van Etten. Pieter 
woont voor zijn huwelijk met 
Neeltje  bij zijn vader, Cornelis 
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Adrianus Maten, (+1703) op het 
Havermans hoefke tussen de 
Kapelberg en Roville aan de 
Zuiddijk. In maart 1684 pacht Pieter 
De Kapelberg, een hoeve land van 
28 bunder zowel zaai- als weiland 
met huis, schuur, keet en verdere 
getimmerten, aan de zuidzijde van 
de Langeweg, van Rudolf van 
Arckel, Heer van Burgst. Doch, 
meerdere bronnen vertellen ons dat 
Pieter  en Neeltje verblijven op de 
hoeve de Langeweg 74 waar ook 
zijn broer Cornelis nog woont als 
pachter van de hoeve van de Prince 
van Rubempré. Pieter staat in de 
bronnen te boek als ’Pieter C. 
Maten anders gesegt Alaerts ’. Het 
overgrote deel van de mensen was 
de lees- schrijfkunst niet of maar 
minimaal bij machte. Voor- en 
familienamen, indien bekend, 
werden genoteerd zoals het 
uitkwam. De naam Alearts werd ook 
toebedeeld aan het nageslacht van 
Pieter en Neeltje: Cornelis (1684), 
Maria (1686), Adriana (1689), 
Antonius (1694-1725), Petrus 
(1697),  Joannes (1700-1700) en 
Joanna (1703). Naast de hoeve van 
Rubempré, met ‘sowel saay- als 
weilant ‘ moet Pieter nog meer land 
pachten in de omgeving. Pieter is 
geen lang leven beschoren op de 
hoeve. In 1708 trouwt zijn vrouw 
met Jan Peeter Dirven (+1743). 
Neeltje laat vastleggen in het 

contract met de Prince van 
Rubempré en Everbergen, dat 
mocht zij eerder overlijden, de 
bruidegom ‘het recht van huure’ 
behoudt. In 1730 overlijdt Neeltje. 
De boedelbeschrijving in 1730 
vertelt ons dat de levende have o.a. 
uit 12 paarden en 41 bruine, zwarte 
en grijze koebeesten bestaat. 
Slechts twee kinderen uit het gezin 
zijn dan nog in leven, Petrus en 
Joanna. Joanna Alaerts huwt in 
1735 Arie Cornelis Quirijnen de 
Leeuw (+1772) geboren te 
Wagenberg maar wonend in het 
Oudland van Zevenbergen. Ze 
nemen de pacht van de hoeve over. 
Het echtpaar krijgt drie kinderen, 
Adriana 1736, Cornelia 1738 en 
Antonia 1740. Arie is in 1745 
weduwnaar. Hij hertrouwt in dat 
jaar met  Adriana Roele Pieterse 
Damen, wonende te Hooge 
Zwaluwe. Het gezin wordt verrijkt 
met vijf kinderen: Cornelis (1750), 
Josephus (1752-1826), Rudolphus 
(1755-1795), Antonius (1757) en 
Petronella (1760). Arie overlijdt in 
1772. In 1775 heeft de rentmeester 
van Maria Josepha Gravinne van 
Merode en het Heilig Roomsche 
Rijk, Princesse van Rubempré en 
Everberg, Marqise van Trelon en zo 
nog een mondvol, eigenaresse van 
de hofstede, een geldlening 
afgesloten. In 1776 moet ze, tot 
zekerheid van de aflossing, hieraan 
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haar hofsteden aan de Langeweg en 
de Dwarsdijk als onderpand 
verbinden. In 1778 trouwt ze op 18-
jarige leeftijd met de 16-jarige 
Charles-Guillaume de Merode-
Westerloo. Door dit huwelijk 
worden familiebezittingen 
samengevoegd en daarmee rijkdom 
hersteld. Of dit laatste op de hoeve 
aan de Langeweg voelbaar en 
zichtbaar werd, valt te betwijfelen. 
De zoon van Arie de Leeuw en 
Adriana Roele Damen, Josephus de 
Leeuw, trouwt in 1789 met de 
Terheijdense Joanna Pals (1756-

1837) en blijft op de hoeve wonen. 
Zijn moeder, de weduwe Adriana De 
Leeuw-Roele Pieterse Damen, 
vertrekt in 1791 naar Zwaluwe. De 
laatste drie Leeuwtjes zien het 
levenslicht op de hoeve: Adrianus 
(1792) Adriana (1794-1885) en 
Pietronella (1796-1797). De 
gebouwen op de hoeve geraken in 
verval. De pacht wordt niet meer 
betaald. De Merode-Westerloo ziet 
zich in 1823 genoodzaakt 
maatregelen te nemen.                                  
John van Opdorp

 

 
 
Koningsdag Langeweg 
 
Een klein half jaar geleden waren 
wij erg geschrokken toen wij te 
horen kregen dat er op Langeweg 
geen oranje comité meer bestond. 

Het kan toch niet waar zijn dat heel 
Nederland feest viert en op 
Langeweg niet meer. Néé dat kon 
niet vonden wij!!! Jarenlang was dit 
een erg leuke, gezellige en prachtige 
dag in Langeweg waar juist 
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Langeweg en de omgeving trots op 
was. Wij hebben de handen 
ineengeslagen en hebben besloten 
de schouders eronder te steken en 
voor de Langewegse bevolking een 
leuke koningsdag in elkaar te 
steken. Een dag voor iederéén! Als 
wij de schouders eronder steken, 
hopen wij wel dat u er ook bent 
natuurlijk. Of als sporter of als 
toeschouwer of als feestganger, 
MAAAArrrrrrrr…….. zorg dat u er 
bent a.u.b. anders vrezen wij dat 
het een van de laatste keren gaat 
worden. Het Oranje comité pakt dit 
jaar goed uit, kosten nog moeite zijn 
gespaard, allemaal voor U! 
Natuurlijk gaat u in het volgende 
Ons Dorpshart een uitgebreider 
programma volgen, maar enkele 
high lights kunnen wij u wel geven. 
We proberen de fanfare weer 
bereid te vinden om in de vroege 
uurtjes de muzikale klanken op 
Langeweg te laten horen. We 
proberen weer voor de 
allerkleinsten onder ons een 
wedstrijd te organiseren met 
versierde fietsjes en een 
rondwandeling door ons dorp. De 
gemeente Moerdijk zal samen met 
het Oranje comité ‘n officieel 
woordje brengen bij de 
Beatrixboom en we proberen een 
mooi middag programma op het 
evenementen terrein te organiseren 
en weer een gezellig Oranjebal in de 

Droom te houden. Dit allemaal op 
koningsdag  27 april a.s. 
Heel veel leuke activiteiten zoals u 
ziet, maar dit kunnen we natuurlijk 
niet alleen! Daar hebben we hulp 
voor nodig. Momenteel zijn er een 
aantal z.g. teamleiders benaderd, 
die allen een team gaan vormen 
bestaande uit 12 personen.  Deze 
teams bestaan uit 4 leden jonger 
dan 19 jaar en de rest ouder dan 19 
jaar én waaronder tenminste 4 
dames. Deze teams gaan op 
koningsdag in de middag en avond 
op ludieke, sportieve maar vooral 
gezellige manier de strijd tegen 
elkaar aan. Geen hoogdravende 
gevaarlijke spelletjes, néé leuke 
“koningsdag” spellen. De 
teamleiders kunnen een dezer 
dagen dus ook bij u aan de deur 
kloppen. Om koningsdag te blijven 
vieren in Langeweg hebben wij u 
harder nodig dan ooit!!!! Mochten 
de teamleiders nog niet bij u aan de 
deur zijn geweest dan kunt u zich 
altijd zelf aanmelden bij 
wimvangeel@freeler.nl  of 
m2damen@kpnmail.nl  zodat wij 
dan een of meerdere teams extra 
kunnen gaan vormen. Doet u dit 
dan wel op tijd. 
Voor het “Oranjebal” moet u dit 
jaar echt in Langeweg blijven. 
Hiervoor hebben we een extra team 
bereid gevonden hiermee aan de 
slag te gaan. Gied Damen, Tim van 
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Geel, Jeffrey Reniers, Martin van 
Meel en Steyn Scheepers.  
Deze mannen hebben de koe bij de 
horens gevat en weten wat 
Langeweg nodig heeft én waar 
Langeweg altijd groot in is geweest 
n.l. FEESTEN maar dan wel sámen. 
De Droom heeft het goede 
voorbeeld gegeven door samen te 
werken met deze mannen en zij 
betalen het licht van de band. 
Dit heeft ertoe geleid dat voor 27 
april een echte TOP-band in de 
Droom staat waarmee een echt 
Oranje FEEST  gegarandeerd is!! 
Géén entree, wél een Oranjebal! 
Dat is waar we met z’n allen bij 
moeten zijn!! DUS WEES ERBIJ! WIJ 
DOEN HET VOOR U!!!!!!! Bent u 
inwoner van Langeweg? Precies!! 

Bent u nieuwsgierig geworden 
welke TOP-band de mannen hebben 
kunnen contracteren voor dit 
geweldig feest. 
Kijkt u maar eens op you-tube bij 
party pop rock band MT bottles. 
Een dezer weken zal via facebook 
en in andere media uw aandacht 
hiervoor gevraagd worden, zo ook 
reclame d.m.v. posters uw aandacht 
hiervoor trekken. Wat u kan doen is 
gelijk deze datum vrijhouden en in 
uw agenda plaatsen. 27 april van ‘s-
morgens tot/met ‘s-avonds 
koningsdag in Langeweg. 
Namens het oranje comité tot het 
volgende dorpshart,  
Mia Damen, Steyn Scheepers en 
Wim van Geel. 
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De Oude Weideloop is terug van 
weggeweest. 
 
Wagenberg- Het hardloop-
evenement De Oude Weideloop 
was vroeger een bekend begrip in 
de gemeente Drimmelen. De laatste 
editie vond plaats in het jaar 2003. 
Na jaren van afwezigheid besloot 
initiatiefnemer Bob de Hoop om 
een doorstart te maken. Hij richtte 
een stichting op en samen met 16 
andere hardlopers zijn ze nu druk 
bezig met de organisatie. Zondag 7 
april staat het evenement gepland.  
De stichting van de Oude 
Weideloop vindt het belangrijk om 
Wagenberg levendig te houden. 
Sport, vermaak en samenkomen 
leveren hier een bijdrage aan. De 
Oude Weideloop wil met dit 
evenement Wagenberg weer op de 
kaart zetten en voor jong en oud 
een gezellige en sportieve dag 
bezorgen. Na afloop is er genoeg 
vertier voor de kinderen, de 
volwassenen kunnen samen zijn en 
proosten op hun prestatie!  
Er worden 4 afstanden gelopen 
namelijk: 1, 2, 5 en 10 km.  
1 en/of 2 KM: 12.30 uur. Aan deze 
familie run zit geen leeftijdsgrens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Het parcours is voor jong en oud. 
Tijdens deze familie run is het 
mogelijk om samen met uw 
kinderen of kleinkinderen het 
parcours af te leggen. Plezier staat 
voorop!  
5 km 13.30 - 10 km 15.00 Dit 
parcours bestaat uit 5 km, de lopers 
van de 10 km gaan deze ronde 2 
keer afleggen.  
We kunnen jouw hulp op ons 
evenement goed gebruiken om 
ervoor te zorgen dat alle 
deelnemers en toeschouwers een 
fantastische dag beleven. Lijkt het je 
leuk om alleen of met je 
vriendengroep mee te helpen? 
Neem contact op via onderstaand 
email adres.  
Inschrijven of meer info: 
www.deoudeweideloop.nl Contact 
ons via: info@oudeweideloop.nl 
Like ons op Facebook en Instagram 
en blijf op de hoogte van het laatste 
nieuws. Sportieve groet en tot ziens 
op zondag 7 april 
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Zomertijd 
 
In de nacht van zaterdag op zondag 
30 en 31 maart gaat om 02.00 de 
klok weer vooruit  
 
 
 
Moerdijkse wijkzuster boekt 
belangrijke successen op 
microniveau 
 
Minder zorg, meer zelfredzaamheid 
én af en toe een dikke knuffel 
Zij krijgt voor elkaar wat veel andere 
zorgprofessionals niet voor elkaar 
krijgen. Zij krijgt (voor)deuren open 
die voor anderen vaak gesloten 
blijven. En uiteindelijk zorgt zij er zo  
voor dat minder mensen onnodig in 
het (dure) medisch circuit  

 
Foto Kruisvereniging 

terechtkomen, of de zorg krijgen die 
ze juist nodig hebben. Plus dat meer 
inwoners in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen en zich daar 
prettig(er) voelen. Allemaal met 
dank aan de wijkzuster. Een 
vertrouwd en bijzonder (vooralsnog 

West-Brabants) fenomeen, dat het 
goed doet in Moerdijk. “Nog nooit is 
me de toegang geweigerd.” 
Aan het woord is Judith Kouters. Ze 
is inmiddels zeven jaar wijkzuster in 
Moerdijk, met Zevenbergen en 
Langeweg als werkterrein. Ze heeft 
het druk. Het aantal cliënten waar 
ze over de vloer komt, stijgt nog 
steeds. “Dat komt deels door de 
participatiemaatschappij, maar ook 
doordat de wijkzuster steeds 
bekender wordt bij inwoners. 
Mensen weten me steeds beter te 
vinden.” 
Sleutel van het succes is het 
huisbezoek. Judith meldt zich aan 
de hand van aanvragen en tips van 
bijvoorbeeld (huis)artsen, familie en 
buren bij inwoners waarvan het 
vermoeden bestaat dat ze hulp of 
ondersteuning kunnen gebruiken. 
Soms melden cliënten of hun 
mantelzorgers zich ook zelf. En waar 
de reguliere zorgverleners vaak niet 
tot achter de voordeur en dus bij 
het mogelijke probleem komen, lukt 
dat Judith wel. Daarbij is ook de 
onafhankelijke rol van de wijkzuster 
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belangrijk. Officieel in dienst van 
Surplus, maar onder supervisie van 
de Regionale Kruisvereniging en in 
het bezit van een officieel keurmerk 
inclusief bijbehorende audit. Direct 
aanspreekbaar en met korte lijnen 
met alle betrokken partijen.   
“Wat er echt aan de hand is” 
Afhankelijk van de aanmelding en 
de achtergrond bepaalt Judith hoe 
ze de nieuwe cliënt gaat benaderen. 
“Het klinkt simpel, maar vaak bel ik 
gewoon aan. Ik zeg dat ik toevallig 
in de buurt was of iets dergelijks. Ik 
stel me voor, vertel met wie ik 
gesproken heb en dan word ik wel 
binnen gevraagd. Ben ik binnen dan 
zie ik meteen of er bijvoorbeeld veel 
was ligt, of afwas staat of andere 
signalen waaruit zou kunnen blijken 
dat het niet goed gaat. Aan de hand 
daarvan begin ik dan een gesprek, 
mensen praten het liefste in hun 
eigen omgeving. Daar zijn ze sneller 
bereid om te vertellen wat er écht 
aan de hand is. Bovendien zie ik 
meteen of er bijzondere 
omstandigheden zijn, hoe alles 
ervoor staat en zo. Het is vaak ook 
een kwestie van iemand 
herhaaldelijk bezoeken. Zo laat ik 
zien dat ik er voor iemand ben, win 
het vertrouwen en dan is de kans 
groter dat iemand zich later zelf 
meldt wanneer er echt iets aan de 
hand is.”  
Extra geld 

En dat werkt. Zo goed dat gemeente 
Moerdijk afgelopen zomer opnieuw 
extra geld vrijmaakte voor het 
uitvoeren van deze zogenaamde 
preventieve taken; de huisbezoeken 
van de wijkzuster. Door een 
verandering in de 
Zorgverzekeringswet moesten die 
worden geschrapt. Maar dankzij de 
gemeentelijke bijdrage kan de 
wijkzuster dus opnieuw op pad. 
Inmiddels telt Moerdijk negen 
wijkzusters. Niet slecht voor een 
beroep dat tot voor kort bijna 
verdwenen was. In Moerdijk en 
West-Brabant maakte de wijkzuster 
echter een succesvolle comeback. 
Evaluaties en onafhankelijke studies 
tonen aan dat het werkt: de vraag 
naar zware zorg daalt, met dank aan 
de wijkzuster. Zij zorgt voor meer 
zelfredzaamheid en vormen van 
lichte ondersteuning thuis. Maar 
ook zijn er dankzij haar minder 
crisissituaties die uitmonden in 
zware zorg, of opname in een 
zorginstelling. 
“Huisbezoeken en wat extra 
aandacht” 
En hoewel het ‘fenomeen’ 
wijkzuster tot nu toe nog een West-
Brabants ‘verschijnsel’ is, lijkt het er 
op dat landelijke herintroductie 
geen utopie is. Dat betekent dan 
een comeback, want eind vorige 
eeuw werd de wijkzuster 
wegbezuinigd. “Het ging toen in de 
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zorg meer en meer om productie 
draaien en geld verdienen”, vertelt 
Judith. “Naast de cliënt staan en 
samen kijken of de geboden hulp 
wel passend is en wat er eventueel 
beter kan was verdwenen. Toch is 
herintroductie van de wijkzuster 
voor veel gemeenten geen ‘een-
tweetje’, weet Judith. “Het vraagt 
een andere manier van denken. Het 
kost bijvoorbeeld meerdere 
huisbezoeken om iemand uit de 
zorg te houden. Dan wordt al snel 
gedacht: dat moet goedkoper 
kunnen. Maar huisbezoeken en wat 
extra aandacht kunnen er juist voor 
zorgen dat mensen sneller naar de 
huisarts gaan en uiteindelijk niet in 
de zware zorg terechtkomen.” 

“Een dikke kus” 
Wat Judith betreft wordt de 
wijkzuster ook in de rest van 
Nederland weer een vaste waarde. 
“Als wijkzuster ben je gewoon een 
toegevoegde waarde en we kunnen 
zowel voor cliënten als betrokken 
instanties echt iets extra’s 
betekenen. Ik zie dat de mensen 
waar ik over de vloer kom 
waarderen wat ik doe. Ik kan samen 
met ze ergens naar toe werken. Pas 
geleden nog was een van m’n 
cliënten zo blij dat ik geweest was 
dat zij me een dikke knuffel gaf. En 
als ik dan ook nog zie dat het goed 
met haar gaat dan weet ik: ‘daar 
doe ik het voor’.” 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Maart 2019 
Vr.  01 - 03 19.30 u Carnavalsviering in de Waai 
Zat. 02 - 03 Inzameling papier en karton 
  13.30 u Grote carnavalsoptocht 
Ma/vr. 04 t/m 08 - 

03 
Voorjaarsvakantie 

Di. 05 - 03 Wijkteam in Ons Stedeke 10.00 - 11.00 u 
Ma. 11 - 03 Inzameling GFT 
Di. 12 - 03 Inzameling plastic 
  Gespreksgroep Immanuëlparochie 10.00 u in Ons 

Stedeke 
  Vergadering Wijkvereniging 20.00 u in Ons Stedeke 
Vr./Zat. 22/23 - 03 Toneelvoorstelling: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet in de Waai  
Zon. 24 - 03 Koffie drinken in Ons Stedeke 10.00 u 
Ma. 25 - 03 Inzameling GFT 
Di. 26 - 03 Inzameling plastic 
Zat./Zon. 30/31 – 03 Ingaan Zomertijd 
   
April 2019 
Zat. 06 - 04 Inzameling papier en karton 
Ma. 08 - 04 Inzameling GFT 
Di. 09 - 04 Inzameling plastic 
Vr. 18 - 04 Goede Vrijdag 
Zat. 20 - 04 Inzameling GFT 
Zon./Ma. 21/22 - 04 Pasen 
Di. 23 - 04 Inzameling plastic 
Zat. 27 - 04 Koningsdag 
Zon. 28 - 04 Koffie drinken in Ons Stedeke 10.00 u 
   
   
   
 
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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