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Koffie drinken 
 
Zondag 22 september om 10.00 uur 
in dorpshuis Ons Stedeke: gezellig 
bijpraten onder het genot van een 
gratis kopje koffie of thee. Iedereen 
is welkom!! 
 
Waardige H. Hartviering 30 juni 
2019 
 
Op zondagochtend 30 juni 
jongstleden vond in dorpshuis Ons 
Stedeke een waardige H. 
Hartviering van de patroonheilige 
van onze voormalige H. 
Hartparochie plaats. De centrale 
ruimte in Ons Stedeke was op 
passende en sfeervolle wijze voor 
deze viering ingericht, voorzien van 
enkele prachtige bloemstukken. 
Pastor Piet de Meijer en lector Bart 
van Gils gingen in deze viering voor. 
Muzikaal werd de viering, met 
bijpassende liederen, ondersteund 
door Petra van Rijsingen, die zich 
daarbij zelf begeleidde op gitaar. Na 
afloop van de viering was er voor 
iedereen gratis koffie en een 
hartjeskoek, geschonken door de 
Immanuelparochie. Gelukkig was 
het aantal bezoekers van deze 
viering aanzienlijk meer dan vorig 
jaar, dus de klankbordgroep 

overweegt, dit in tegenstelling tot 
eerdere berichten hieromtrent, om 
ook volgend jaar toch weer een H. 
Hartviering op Langeweg te 
verzorgen. We houden jullie op de 
hoogte. 
Onderstaand nog enkele foto’s van 
deze zeer geslaagde bijeenkomst. 

 
 

 
 
Dank aan de mensen van Ons 
Stedeke voor het tijdig schoon 
opleveren van deze ruimte, dank 
aan Petra van Rijsingen voor de 
fantastische muzikale 
ondersteuning en dank aan de 
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Klankbordgroep Langeweg en de 
Immanuelparochie, voor het 
verzorgen van deze viering. 
 

 
 
In memoriam: Corry van 
Minderhout – Stoop 
 
Op dinsdag 23 juli is totaal 
onverwacht Corry van Minderhout 
overleden. Corry woonde samen 
met Wies aan de Schoolstraat 13. Ze 
hebben een dochter Nadine, 
schoonzoon Michiel en kleindochter 
Nora. 
Corry is geboren in Zevenbergen, 
maar is na haar huwelijk met Wies 
in 1975 een echte Slikgattenaer 
geworden. Corry zette zich graag in 
voor de gemeenschap. De tijd die ze 
over had naast haar gezin en 
huishouden besteedde ze aan het 
sociale leven in Langeweg. Als 
vrijwilliger was ze jarenlang 

werkzaam op de basisschool en 
voor de Langewegse en regionale 
kerkgemeenschap. Ze stond aan de 
wieg van het koor Chanson de la Vie 
en nam bijna jaarlijks deel aan de 
optocht met carnaval. Tot in de 
puntjes organiseerde ze allerlei 
activiteiten voor ouderen, van het 
Ziekentriduum tot een carnavals-
ochtend. Haar creativiteit zette ze in 
voor wat lekkers bij de koffie of een 
leuk aandenken voor alle 
aanwezigen. Afgelopen carnaval 
werd Corry benoemd tot Vriend van 
Langeweg, als dank voor haar inzet 
ten behoeve van de Langewegse 
gemeenschap. Kort daarna werd 
duidelijk dat ze een niet risicoloze 
operatie moest ondergaan. Toen die 
uiteindelijk werd uitgevoerd, kon 
het doel niet worden gehaald. Corry 
was daardoor erg aangedaan. 
Onder grote belangstelling hebben 
we in een avondwake en 
begrafenisdienst afscheid genomen 
van Corry, waarna zij is begraven op 
ons kerkhof. We zullen Corry enorm 
missen, maar herinneren haar als 
dienstbare vrouw, die zich graag 
inzette voor anderen, maar bovenal 
voor haar man en dochter, 
waardoor zij konden doen wat ze 
hebben gedaan. Wij wensen Wies, 
Nadine, Michiel en Nora heel veel 
sterkte bij het verwerken van dit 
enorme verlies. 
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Een praatje bij een plaatje 
 
Vanuit de slaapzalen op de tweede 
verdieping van het Serafijns 
Seminarie nemen we een kijkje in 
vogelvlucht op de Grote Spiepolder, 
aan de noordzijde duidelijk 
begrensd door de fiere hoge 
bomenrij langs de Langeweg, aan de 
zuidzijde door de Zuiddijk.Tegen de 
taluds rusten versnipperd de 
eenvoudige huisjes van de, tot dan 
toe nog grotendeels in de landbouw 
werkzame, inwoners van Langeweg. 
De eerste indruk van zo’n vluchtige 
afdruk is dat het rolletje vol moest, 
naar schoonheid is niet gekeken. In 
de loop der jaren en dat zullen er 
inmiddels wel ruim honderd zijn 
,draagt zo’n fotootje toch wel 
geschiedenis in zich; er is bijna niets 

wat niet veranderd is. De wereld 
was nog maar klein, in de eigen 
buurt zochten men naar een 
tevreden bestaan, zelfs de geliefde 
werd vaak op enkele meters afstand 
gevonden. Vooral dit laatste zorgde 
er vaak voor dat het dorp slechts 
met hutje en mutje groeide, een 
algemeen beeld op het platteland. 
De Zuiddijk behoorde tot de 
domeingronden.Tegen een 
bepaalde cijns kon een talud 
gepacht worden. Als de cijns niet 
meer betaald werd, moesten de 
opstallen met de grond gelijk 
gemaakt worden. Rijen met 
merendeels knotwilgen en olmen 
leunden wat achterover langs de 
sloten. Vrijwel jaarlijks vond in een 
plaatselijke herberg wel een 
openbare veiling plaats waar een 
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notaris, in opdracht van de 
rentmeester der domeinen, 
hakhout aan de man probeerde te 
brengen. Het hakhout, afkomstig 
van de bomen, was voor de 
polderbewoners de enige manier 
om in de winter te kunnen 
overleven en voedsel te bereiden. In 
1881 hielden de Domeinen 
uitverkoop.  De Zuiddijk te Slikgat 
ging in particulier eigendom over 
aan Meinard Tijdeman junior, 
advocaat en procureur te Breda. 
Norbertus Adriaansen kocht in 1888 
een gedeelte van het dijktalud 
tegenover zijn ouderlijk huis, ter 
hoogte van het huidige adres 
Zuiddijk 26. Op de nieuwe 
perceelgrenzen moest hij een 
doornen haag planten. De verkoper 
werd verplicht de iepenheesters op 
het perceel binnen het jaar te 
verwijderen. Na zijn dood in 1900 
kreeg zijn zus Antonetta Adriaansen 
de grond in bezit. Ze was in 1867 
gehuwd met haar buurjongen 
Johannes Beljaars. In 1901 bouwde 
het echtpaar het huisje Zuiddijk 26. 
Met hun dochter Johanna 
betrekken ze het huis. Bij de 
verkoop werd wel bedongen dat er 
naast de te bouwen woning een 
voetpad met recht van overpad 
kwam naar de sloot om water te 
halen voor de was ten behoeve van 
de bewoners van de ouderlijke 
woning van Antonetta. De oostelijke 

aanbouw was nog van hout en bood 
o.a. plaats aan de geit. Dochter 
Johanna trouwt in 1915 op 40-jarige 
leeftijd met de 30-jarige Johannes L. 
Viellevoije uit de 
conservatoriumstad Tilburg. De 
ouders van Johanna vertrekken naar 
hun zoon in Leur. Johannes is 
muzieksorteerder van beroep, wat 
dat ook moge zijn. In 1918 wordt 
zoon Henri geboren. Drie jaar later 
verkassen ze naar Tilburg. Bakker 
Adrianus Reniers, we zien zijn 
bakkerij annex woonhuis en winkel 
aan de overzijde van Zuiddijk 26 
staan, kocht het huis met tuin in 
1921. Hij had een flink aantal 
huisjes te Langeweg in bezit. 
Bakkers waren vaak ook een soort 
beleggers in onroerend goed, ze 
zagen er brood in en bij verhuur van 
de panden was ook vaak sprake van 
gedwongen winkelnering. Een jaar 
later verkocht hij de woning met 
aangebouwde schuur weer aan 
Cornelis P. Verhoef, 
spoorwegwachter afkomstig van de 
Achterdijk. Hij was in 1920 gehuwd 
met de Langewegse Catharina 
Voogt. In 1926 huren haar broer 
Leonardus en Adriana van den Berg 
het huisje. Bernardinus Lammers en 
Helena Dietvorst waren de laatste 
huurders. Cornelis Verhoef verkocht 
het in 1930 aan Dingeman Stoop en 
Jacoba Kapitein. In 1948 wordt het 
geheel in steen opgetrokken. In 
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1969 wordt het huis verkocht aan 
de familie Baremans-Stoop. Het 
huis met de schuur voor wat vee en 
vlasopslag, ongeveer midden op de 
foto, werden gebouwd, herbouwd, 
in 1908 en uitgebreid in 1914 en 
1923. Ten tijde van de foto woont 
er het gezin van Johanna 
Adriaansen en Laurens van Geel.  
Johanna had nog een zus met 
dezelfde roepnaam. Zij huwde in 
1909 haar buurjongen Cornelis van 
Gils en bouwde in de moestuin van 
haar ouders het huisje Zuiddijk 15, 
links op de foto. Aan de overzijde 

van het huis zien we weer een 
waslijn met een paadje naar de 
sloot voor was- en drinkwater. Nog 
net te zien is het huis met het 
mansardedak. Piet de Graauw kocht 
grond aan in 1900 om er met zijn 
schoonbroer Adriaan Vermeulen in 
1901 dit huis te bouwen. Piet had er 
een klein timmerbedrijf. In 1909 
werd het verkocht, als zijnde twee 
woningen, aan het echtpaar 
Cornelis Verwater en Jacoba 
Schouwenaars.   
                                John van Opdorp 

 

 
 
GEZOCHT: OPSLAGRUIMTE  
Een opslagruimte gezocht voor 
Amateur Toneel Vereniging De Heul 
Langeweg. 
In verband met het opheffen van 
onze bestaande opslag zijn wij 
genoodzaakt  

om een andere opslag te zoeken. 
Wie kan ons aan een opslag helpen 
aub?  
Heeft u iets, bel maar naar 06 
10435009, wij horen graag van u 
Toneelvereniging De Heul, Chris 
Toebak.  
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Dankbetuiging 
 
Graag willen wij iedereen bedanken 
voor de overweldigende 
belangstelling, de mooie woorden, 
bezoeken en andere blijken van 
medeleven bij het onverwachte 
overlijden van mijn lieve vrouw, 
zorgzame moeder en fantastische 
oma Corry van Minderhout – Stoop. 
Het is voor ons een fijne en 
troostrijke gedachte dat Corry in 
haar leven voor velen zoveel heeft 
betekend. 
Wies, Nadine, Michiel en Nora 
 
Amateur toneelvereniging De 
Heul Langeweg biedt kosteloze 
cursus aan 
 
Amateur toneelvereniging De Heul 
is al geruime tijd op zoek naar 
nieuwe leden. Ons dorp kent 
nieuwe inwoners die de 
vereniging  wellicht niet kennen. 
Ook kan de persoonlijke situatie of 
de interesse van mensen die al wat 
langer in ons dorp wonen, gewijzigd 
zijn. Voor al diegenen biedt onze 
vereniging een unieke kans. Maar 
natuurlijk is ook iedereen van 
buiten Langeweg van harte welkom.  
Was je al geïnteresseerd in 
Amateurtoneel of wil je bij jezelf 
ontdekken welke onvermoede 
acteerkwaliteiten in jou 

sluimeren, dán is dit je kans. 
Amateur toneelvereniging De Heul 
biedt, zonder verdere verplichting, 
een cursus Amateurtoneel aan van 
zeven avonden. Je zult onder 
deskundige leiding van mevrouw 
Riet de Coninck, voorzitter van 
Amateur toneelvereniging De Heul, 
maar tevens ook (regisseur) én door 
de leden van onze vereniging 
worden meegenomen in 
verschillende spelsituaties die ons 
amateurgezelschap te bieden heeft. 
Onder andere zullen de volgende 
aspecten aan de orde komen:  
Wat is acteren eigenlijk? 
Hoe beweeg ik me op toneel? 
Improvisatie oefeningen 
Concentratie oefeningen 
Losmaak oefeningen 
Tekst oefeningen 
Kortom vele oefeningen die u ook in 
het dagelijkse leven van pas zullen 
komen. 
Na een periode van zo’n zeven 
cursusavonden weet je al veel meer 
over je persoonlijk acteertalent. Het 
zou ons niet verrassen als na deze 
vrijblijvende introductie voor jou 
een rol in de toekomstige 
uitvoeringen van onze vereniging is 
weggelegd. Grijp deze unieke kans 
en schrijf je in. Iedereen met of 
zonder ervaring is welkom. Hier 
volgt wat praktische informatie.  
Bij minimale inschrijving van 5 
personen starten we op maandag 
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23 September. Vervolgens elke 
week van 20.00 tot 22.00 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke, 
Kloosterlaan 22 te Langeweg. 
Inschrijven bij mevrouw R. de 
Coninck tel. 0168-327490 of mail 
naar Jomaro93@kpnplanet.nl 
Sluitingsdatum inschrijving 21 
september aanstaande.  
Wij als amateur toneelvereniging 
zijn er klaar voor je te ontvangen, 
zodat jij de rol kunt pakken die bij je 
past en met ons verbaasd zult zijn 
hoeveel plezier amateurtoneel te 
bieden heeft.  
 
Namens het bestuur van Amateur 
toneelvereniging De Heul 
Langeweg, 
Mevrouw R. de Coninck 
 
Jaarmarkt Emmaus en 
Verenigingenmarkt 
 
Zaterdag 31 augustus van 14.00 tot 
17.00 uur op het Emmausterrein. 
Langewegse verenigingen en 
organisaties presenteren zich. Laat 
u informeren over wat er allemaal 
te doen is op Langeweg. Zie ook 
bijgevoegde flyer.  
 
Martin van Meel Nederlands 
kampioen pokeren 
 
Op zaterdag, 6 juli 2019 (feitelijk 
zondag 7 juli, want het was 02.00 

uur toen de laatste kaarten waren 
gespeeld), werd Martin van Meel, 
wonend in de Schoolstraat, 
Nederlands kampioen pokeren 
2019. Martin is geboren (o nee, 
toch niet: in het ziekenhuis te 
Breda) en getogen in Langeweg en 
hij woont er nog steeds. Onlangs 
heeft hij samen met vriendin Jonta 
een huis gekocht in Zevenbergen en 
ze zullen daar over een half jaartje 
gaan samenwonen. 
 

 
 
Martin, 24 jaar, pokert sinds 2½ jaar 
wat serieuzer. Hij doet dat vaak met 
enkele dorpsgenoten. Twee van 
deze dorpsgenoten behaalden ook 
de finale van dit Nederlands 
pokerkampioenschap, vader en 
zoon Robert en Zico van Oers. 
Robert eindigde als 97e en Zico 
werd 51e. Het is dus voor Langeweg 
wel top om met 3 inwoners daar 
vertegenwoordigd te zijn. Daarnaast 
was ook Remco van Ginneken als 
‘dealer’ (deler) van de partij. 
Er deden in totaal 9300 personen 
mee aan dit kampioenschap, er 
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werden vanaf september 2018 zo’n 
140 voorrondes gespeeld en op 6 
juli vond de finale plaats met 183 
deelnemers in Ermelo. 13 uur, 
onderbroken door 3 pauzes, werd 
er gepokerd om te bepalen wie zich 
uiteindelijk Nederlands kampioen 
mocht noemen. De start was aan 21 
tafels, 8 tot 9 spelers per tafel dus. 
Er was één tafel ingericht als TV-
tafel, daarop stonden de camera’s 
de gehele dag gericht en daar 
bevonden zich ook de 
commentatoren. Bij de laatste 
ronde, toen er dus nog 9 spelers 
over waren, werd de TV-tafel ook 
de finaletafel. Martin kwam 3 
ronden voor het eind aan deze tafel 
terecht, is er niet meer afgegaan en 
heeft er iedereen vanaf gespeeld. 
Voordat de laatste finaleronde 
begon, werd een korte pauze 
ingelast, waarna de resterende 
deelnemers één voor één werden 
voorgesteld en onder muzikale 
begeleiding uitgenodigd aan de 
finaletafel plaats te nemen. 
Martin zet in het kort het pokerspel 
uiteen: Het is een kaartspel dat je 
meestal speelt met 2 tot 9 
personen. In het kaartspel zitten 
alle kaarten 2 tot en met aas, een 
volle stok dus, met uitzondering van 
de jokers. Iedere speler krijgt 2 
kaarten van de ‘dealer’, waarna van 
iedere speler de 1e inzet (dit is een 
bieding hoeveel punten of hoogste 

combinatie de speler zelf denkt te 
behalen) volgt. Daarna legt de 
‘dealer’ 3 kaarten open op tafel, 
waarna de 2e inzet van iedere speler 
volgt. Daarna wordt door de ‘dealer’ 
nog ‘n kaart open gelegd en volgt de 
3e inzet van iedere speler. Tot slot 
wordt de laatste kaart, dus 5e dus, 
door de ‘dealer’ open gelegd en 
zegt iedere speler zijn/haar 4e inzet. 
Vervolgens valt de speler die de 
laagste inzet heeft af. Het afgeven 
van de inzet is het feitelijke 
pokeren, want daarbij mag je ook 
bluffen. Dat kan bestaan uit hoog 
inzetten terwijl je slechte kaarten 
hebt, maar dat kan evengoed laag 
inzetten zijn, terwijl je goede 
kaarten hebt. Het is daarom ook 
belangrijk dat je de hand van je 
tegenspeler probeert te lezen. Bluft 
de tegenstander, is hij/zij een 
voorzichtige speler, durft de 
tegenstander in te zetten, 
enzovoort? Uiteindelijk wint degene 
die de hoogste combinatie speelt en 
daarmee de laatste tegenstander 
overtroeft of als de tegenstander 
niet meer durft te overbieden en 
zijn kaarten neerlegt. Na iedere 
speelronde is de volgende speler 
aan de beurt om als eerste zijn/haar 
inzet te doen. De volgorde van het 
inzetten wisselt dus ook iedere 
speelronde. Dit is belangrijk omdat 
ook de positie waarbij je de inzet 
geeft, mede jouw inzet zal bepalen. 
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De laatste jaren speelt Martin 
gemiddeld 1 keer per week poker 
thuis bij pokervrienden in het dorp 
of in de regio, tijdens het 
voetbalseizoen 1 keer per maand op 
vrijdagavond in de kantine bij 
voetbalvereniging TPO te Moerdijk 
(gemiddeld zijn hier dan zo’n 20-30 
spelers, waaronder van Langeweg 
dan ook Robert en Zico van Oers, 
Remco van Ginneken, Jerffrey 
Reniers en Tim van Geel) en tijdens 
de voorrondes gemiddeld 1 x per 3 
weken een ONKP-toernooi. 
Met dit kampioenschap heeft 
Martin een sponsorcontract 
gewonnen, dat hem voor één jaar 
de mogelijkheid biedt volledig 
gesponsord in Europa op de grote 
internationale pokertoernooien en -
kampioenschappen te gaan spelen. 
Daarbij krijgt Martin dan het 
inschrijfgeld en de noodzakelijke 
reis- en verblijfkosten vergoed. 
Team ONKP sponsort ieder jaar, 
onder begeleiding van een 
teamcaptain, 2 a 3 spelers met zo’n 
contract. De Nederlands kampioen 
behoort praktisch altijd tot die 
gelukkigen. Hopelijk doet Martin 
komend jaar regelmatig verslag in 
Ons Dorpshart van zijn ervaringen. 
Net als afgelopen jaar, gaat Martin 
nu samen met Robert en Zico van 
Oers en Melvin Olierook (ook één 
van de 183 finalisten dit jaar) uit 
Moerdijk deelnemen aan het 

Nederlands Team Kampioenschap 
Poker (NTKP). Doel van hen is dit 
jaar ook daarin een finaleplaats te 
bemachtigen. 
Martin: de Langewegse 
gemeenschap feliciteert jou van 
harte met jouw Nederlands 
kampioenschap Poker 2019 en 
wenst jou komend jaar, zowel privé 
als binnen jouw sponsorcontract, 
het allerbeste toe, heel veel succes! 
Langeweg is trots op jou! En … we 
volgen je graag in jouw verdere 
poker carrière! 
 
RABOBANK WEST-BRABANT 
NOORD 
 
Sponsort EHBO vereniging Caritas 
Langeweg met een geld bedrag, 
waar de EHBO vereniging een AED 
met kast van kan kopen.  
Dit om Langeweg weer een stukje 
meer Hart safe te maken. 

 
 

  - 9 - 
 



 

 

AED van/bij dorpshuis Ons 
Stedeke, Kloosterlaan 22 
 
In de vorige editie van Ons 
Dorpshart meldden wij dat er bij de 
entree van dorpshuis Ons Stedeke 
een AED zou worden geplaatst. 
Onlangs is door de gemeente 
Moerdijk een tegelpaadje 
aangelegd aan de linkerzijde van de 
entree en daar is de AED (in de 
groene kast) ook inmiddels 
geplaatst. 
Eerder waren we voornemens de 
AED aan de rechterzijde van de 
entree te plaatsen, doch omdat 
daar de zon pal op schijnt, is ons dat 
afgeraden. Vandaar dat nu dus is 
gekozen voor de andere kant van de 
entree. 
 
Bestuur dorpshuis Ons Stedeke 
 
Wekelijks ophalen GFT stopt. 
 
De proef met het wekelijks ophalen 
van GFT liep tot eind augustus; dus 
van september wordt het GFt weer 
om de 2 weken opgehaald. De 
gemeente Moerdijk zal eind dit jaar 
beslissen of op het in de 
zomermaanden wekelijks ophalen 
van GFT zal worden doorgegaan. 
Meer weten over het ophalen van 
afval zie www.mijnafvalwijzer.nl of 

download gratis de handige 
afvalwijzer app. 
Een luchtballon gaat de lucht in, in 
Langeweg. 
 

 
 
Wil jij een luchtballon van heel 
dichtbij zien? Dit is je kans.  
Woensdag 4 september vanaf 17.30 
uur stijgt er vanuit het weiland aan 
de Zuiddijk 1 een luchtballon op, bij 
fam. Van der Made. Juf Desiree 
Vriethoff van de Maria school 
groep3/4 heeft de vaart gewonnen 
van de facebook-actie van de regio 
Klasseboeren Breda. Ze was in mei 
met de voormalige groep 3/4 naar 
de boerderij gekomen voor een 
educatie bezoek. De kinderen 
hebben geleerd hoe koeien leven en 
hoe de boer omgaat met de natuur. 
4 september zijn de kinderen en 
ouders van harte uitgenodigd om de 
juf de lucht in te zien gaan. Ook 
andere belangstellenden zijn van 
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harte welkom. Uiteraard moet het 
weer goed zijn, maar dat geldt altijd 
op de boerderij natuurlijk.  
In verband met veiligheid  
verzoeken we iedereen met de fiets 
te komen. Fietsen en auto’s kunnen 
op het erf bij de boerderij van 
Zuiddijk 1 worden geparkeerd. 
Kijken vanaf het erf van de 
boerderij, niet op de Zuiddijk.  
 
Fanfare brengt spectaculair 
jubileumconcert! 
 
Dit jaar bestaat Fanfare Muziek 
Veredelt alweer negentig jaar. Op  
24 november a.s. vieren wij dit 
jubileum met een groots feest. In 
jaren klinkt 90 weliswaar oud, maar 
als vereniging zijn we nog 
springlevend. Op de genoemde 24e 
willen wij tal van muzikale 
activiteiten ontplooien die zich 
allemaal in de voormalige dorpskerk 
van Langeweg zullen afspelen. De 
stichting Emmaus was graag bereid 
om de kerk met haar prima 
akoestiek voor dit doel beschikbaar 
te stellen, waarvoor uiteraard onze 
dank. 
 
Het belooft een zeer feestelijke 
middag te worden met 
aansprekende muzikale 
hoogtepunten waarvoor u allen van 
harte bent uitgenodigd. Wat kunt u 
zoal verwachten: 

 
Samen strijden om de titel; Beste 
Maestro van Langeweg 
Zes gelegenheidsdirigenten, 
geworven uit andere Langewegse 
verenigingen, verzorgen een 
gastoptreden als dirigent. Deze 
Maestro’s zullen in een heuse 
competitie onderling uitmaken wie 
in de ogen van een zeer 
competente jury, onder 
voorzitterschap van burgemeester 
Klijs, zich de beste Langewegse 
dirigent mag noemen. Voorafgaand 
aan deze competitie is er door de 
Maestro’s onder leiding van onze 
eigen dirigent Juul ‘t Lam al 
uitgebreid geoefend. Voor ieder van 
hen is het immers de eerste keer 
dat ze als dirigent de baton in een 
fanfareorkest mogen hanteren. We 
zijn zeer benieuwd hoe ze het er 
gaan afbrengen, met onze 
dorpsgenoten als publiek. U zult 
immers als bewoner van Langeweg 
of anderszins in de fanfare 
geïnteresseerde, dit spektakel 
ongetwijfeld niet willen missen. 
 
Oud leden vormen samen met 
fanfare reünieorkest 
Een ander bijzonder muzikaal 
onderdeel is het ten gehore 
brengen van een aantal 
muziekstukken uitgevoerd door de 
fanfare aangevuld met zoveel 
mogelijk oud leden, tezamen het 
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reünie-orkest vormend. Ook voor 
dit onderdeel bleek bij de 
voorbereiding veel belangstelling te 
bestaan en wordt er inmiddels voor 
dit optreden al stevig gerepeteerd. 
 
Jeugdorkest mag niet ontbreken 
tijdens jubileum 
Wij mogen ons als fanfare 
verheugen in de belangstelling voor 
muziek van jonge kinderen. Dit 
mede als gevolg van de door de 
fanfare verzorgde muzieklessen op 
onze basisschool. Een optreden van 
het jeugdorkest zal dus ook niet 
ontbreken bij ons jubileumconcert. 
 
Wij vertrouwen er op dat u er als 
dorpsbewoners zult zijn op de 24e 
november. U zult nog van ons 
horen, want speciaal voor deze 
gelegenheid hebben wij een 
beroemd Chileens wijnhuis bereid 
gevonden voor ons een 
jubileumwijn te produceren. Mocht 

u in het vroege najaar eiken vaten 
door het dorp zien rollen, dan 
bevatten deze door u bestelde wijn. 
Met de opbrengst van de verkoop 
van deze bijzonder geëtiketteerde 
wijn hopen wij een deel van de 
kosten van ons feestje te dekken. 
 
Kortom reserveert u de middag van 
zondag 24 november 2019 in uw 
agenda voor dit gratis te bezoeken 
concert. Wij rekenen er op dat  onze 
kerk stampvol zal lopen. Houdt uw 
brievenbus in de gaten voor meer 
informatie of volg de 
ontwikkelingen van ons jubileum op 
de voet via onze facebookpagina.  
 
Namens Fanfare Muziek Veredelt, 
 
Bert Roskott 
Interim-voorzitter  
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Van de onderhoudsploeg 
begraafplaats 
 
In de vorige uitgave van Ons 
Dorpshart informeerden we u over 
de voortgang van het onderhoud. 
Inmiddels kunnen we melden dat 
het aangelegde strooiveldje 
prachtig in bloei staat. Dus mochten 
er nabestaanden belangstelling 
hebben om de as van hun dierbare 
op dit strooiveldje uit te strooien, 
dan kan men daaromtrent contact 
opnemen met de beheerder van 
onze begraafplaats: John van 
Opdorp,  
johnvanopdorp@hotmail.com  
 

 
 
Binnenkort zullen we bij dit 
strooiveldje nog een biels plaatsen, 

waarop dan desgewenst een 
naamplaatje met daarop de naam, 
geboorte- en overlijdensdatum van 
de overledene van wie de as hier is 
uitgestrooid, door ons kan worden 
bevestigd. Hieraan zijn wel regels 
gebonden. Ook hierover is bij John 
meer informatie te verkrijgen. 
Afgelopen woensdag, 21 augustus, 
hebben we de beukenhagen aan de 
zijkanten van de begraafplaats de 
jaarlijkse snoeibeurt gegeven. Fijn 
dat Kees Verschuren ons daarbij 
weer kwam helpen. De beukenhaag 
aan de achterzijde was al enkele 
weken geleden gesnoeid. 
Ook bijzonder leuk was dat Henk 
Schipperen, oud inwoner van 
Langeweg, onlangs nog ’n keertje 
een bezoekje bracht aan onze 
begraafplaats. Hij constateerde 
daarbij dat deze er keurig verzorgd 
uitzag en beloonde ons hiervoor 
door via Corrie, ons wekelijks koffie-
adres, een bedrag af te geven om 
voor ons gebak bij de koffie te 
verzorgen. Dank je wel Henk, we 
hebben hiervan op 21 augustus 
jongstleden genoten! Top, we 
hebben dit zeer gewaardeerd!!! 
De onderhoudsploeg, 
Wim, Kees, John, Theo en Ad 
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d’Eigeweskus zoeken muzikanten 
 
Blaaskapel d’Eigeweskus uit 
Langeweg is op zoek naar 
versterking! Momenteel kunnen we 
ons nog wel staande houden, maar 
de muzikanten binnen onze club 
kunnen best wat extra versterking 
gebruiken. Met name de 
schuiftrombone-sectie is 
onderbezet bij ons. We zijn dus op 
zoek, mocht je iemand kennen of 
misschien jijzelf? Kom eens gezellig 
langs of informeer bij een van onze 
leden. We repeteren iedere vrijdag 
van 20:00-22:00 uur in dorpshuis 
Ons Stedeke. Het is vooral op een 
gezellige manier moderne muziek 
maken en zo’n 8 keer per jaar een 
optreden, een leuke 
seizoenafsluiting, een gezellig 
terrassenconcert, leuke goede 
gezellige repetities zijn vaste 
patronen binnen d’Eigeweskus. 
Momenteel hebben we 15 
muzikanten in onze club, 1 
tenorsaxofonist, 1 altsaxofonist, 4 
baritonisten, 1 schuiftrombonist, 4 
trompettisten, 1 sousafonist, 1 
bekkenist, 1 grote tromslagwerker, 
1 man op de beatring en een 
invaller kleine tromslagwerker.  
Ons nieuwe seizoen waarmee we 
sinds 16 augustus weer gestart zijn, 
belooft weer een muzikaal seizoen 
te gaan worden. We hebben 
namelijk een nieuwe muzikaal leider 

weten binnen te halen. Niemand 
minder dan Edwin Matthee uit 
Fijnaart zal het komende jaar de 
muzikaliteit binnen onze club 
proberen op te gaan krikken. Edwin 
is een beroepsmuzikant en hij is een 
wijd en zijd bekend persoon in de 
muziekwereld, een toppertje dus! 
Edwin speelt zelf ook 
schuiftrombone, dus dat is voor ons 
mooi meegenomen. Hij zal best ‘n 
keertje met ons mee blazen, maar 
de bedoeling is dat hij al voor de 
groep staat om ons muzikaal verder 
te brengen. Niet wekelijks, want dat 
kunnen we niet betalen, maar 
voldoende om onze muzikaliteit een 
eigen draai te gaan geven. 
Omdat we een redelijk kleine 
bezetting hebben, wat de 
verschillende instrumenten betreft 
overigens wel een mooie variatie, 
maar niet iedereen altijd aanwezig 
kan zijn, zouden we graag onze 
groep uitgebreid willen zien. 
Wij zien dan ook graag de volgende 
instrumenten versterkt, in volgorde 
van belangrijkheid. Ook jongeren 
die de basisschool hebben verlaten, 
muziek kunnen lezen en een 
instrument kunnen bespelen, zijn 
van harte welkom. 
1 of 2 schuiftrombonist(en) 
1 eerste trompettist 
1 slagwerker (grote en/of kleine 
trom) 
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Momenteel zijn we weer bezig onze 
outfit te vernieuwen in weer wat 
andere kleuren etc. dus mocht je 
iemand weten, of misschien jijzelf? 
die ons kan/wil komen 

ondersteunen!  Now is the 
moment! 
Info bij leden d’Eigeweskus of via 
mij: 06-14 17 84 11 
Wim van Geel, voorzitter blaaskapel 
d’Eigeweskus 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Augustus 2019 
Zat. 31 – 08 Verenigingenmarkt en jaarmarkt bij Emmaus 13.00 u. 
   
September 2019 
Zat. 07 – 09 Inzameling papier en karton 
Ma. 09 – 09 Inzameling GFT 
Di. 10 – 09 Inzameling Plastic  
  Huis van de wijk in Ons Stedeke 9.00 – 11.00 u. 
Zon 22 – 09 Koffie drinken in Ons Stedeke 10.00 u. 
Ma. 23 – 09 Inzameling GFT 
Di. 24 – 09 Inzameling Plastic  
   
   
   
Oktober 2019 
Zat. 05 – 10 Inzameling papier en karton 
Ma. 07 – 10 Inzameling GFT 
Di. 08 – 10 Inzameling Plastic  
  Huis van de wijk in Ons Stedeke 9.00 – 11.00 u. 
Ma. 21 – 10 Inzameling GFT 
Di. 22 – 10 Inzameling Plastic  
Zat. 26 – 10 Toeterfeest d’Eigeweskus. De Droom/Ons Stedeke 
  Wintertijd 
Zon. 27 – 10 Koffie drinken in Ons Stedeke 10.00 u. 
   
   
   
   
Zon. 03 – 11 Allerzielenbijeenkomst op de begraafplaats 12.00 u. 
Zon. 24 – 11 Maestro-concert van fanfare Muziek Veredelt bgv het 90 

jarig bestaan. Plaats: kerkgebouw 
Zon. 08 – 12 Adventsviering in gymzaal De Waai. Uitkijken naar 

Kerstmis 2019. 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  
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