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Zondag 24 november om 10.00 uur 
staat de koffie en thee weer klaar in 
dorpshuis Ons Stedeke. Onder het genot 
van een bakkie gezellig met elkaar 
bijpraten.

Volgende editie Ons Dorpshart
De volgende editie van Ons Dorpshart 
is een dubbel nummer, voor de maan-
den december en januari.  Copy graag 
aanleveren vóór 20 november a.s. 

November 2019

Koffie drinken

Voorlichting brandveiligheid in huis

Tijdens de voorlichting wordt uiter-
aard aangegeven wat u moet doen 
en wat u zeker niet moet doen. Dit 
laatste is misschien nog wel het be-
langrijkste. Er is gratie koffie met iets 
lekkers. U bent van harte welkom. 
Na de voorlichting over brand-
veiligheid in huis kunt u deelnemen 
aan een stamppottenmaaltijd. De 
kosten voor de stamppottenmaaltijd 
bedraagt slechts € 5,00 p.p. inclusief 
kopje(s) koffie en/of thee.

Uiteraard dient u zich hiervoor vóór 
16 november a.s. aan te melden bij 
Jo Timmermans Kloosterlaan 28
tel.nr. 329879, 

of door overmaking van € 5,-- op
bankrekening 
NL88 RABO 0132 5961 13 

t.n.v. 
Stichting Seniorenraad Langeweg.

Seniorenraad van Langeweg en de 
afdeling KBO Langeweg organiseren 
samen een voorlichtingsochtend over 
de brandveiligheid in huis. Dit vindt 
plaats op donderdag 21 november 
a.s., om 09.30 u in Ons Stedeke. De 
voorlichting wordt door mevr. Van der 
Linden, medewerkster bij de brand-
weer verzorgd. 
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Stichting Sint Nicolaasfeest 
Langeweg

Zaterdagmiddag 23 november om 
13.00 uur hopen we Sinterklaas en zijn 
Pieten weer op Langeweg te kunnen
verwelkomen. Na ontvangst op het 
plein voor de Droom is er de altijd
gezellige rondtocht door ons dorp.
Na deze rondtocht is er een feestpro-
gramma in gymzaal ‘De Waai.’  Deze 
middag is bedoeld voor alle kinderen 
vanaf ongeveer 1 jaar tot en met de 
basisschoolleeftijd en natuurlijk voor 
hun ouders, familie en belang-
stellenden. 

Kinderen die op de Mariaschool in 
Langeweg zitten en/of lid zijn van SKW 
worden automatisch opgegeven. Het 
zou fijn zijn als doorgegeven wordt als 
kinderen niet komen. Dit kan op school 
of bij de leiding van SKW.

Andere kinderen van dezelfde leeftijd 
zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
We denken hierbij met name aan kin-
deren van het speciaal basisonderwijs, 
kinderen die op een andere basisschool 
zitten en aan de kinderen van 1, 2 en 3 
jaar. Als de kinderen niet op de Maria-
school zitten of géén lid zijn van het 
SKW dan vragen wij een bijdrage van 
€ 5,-. te voldoen bij opgave. U kunt de 
kinderen met vermelding van naam, 
geslacht, leeftijd, contactadres èn 
e-mailadres opgeven tot 17 november 
bij: 

Iris Pierik, Schoolstraat 21, Langeweg
pierik.iris@gmail.com
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Een praatje bij een plaatje

Hendrikus Cornelis Broere 1921-1945

In de loop van de middag van 6 no-
vember 1944 kwam na zeven dagen 
een eind aan de beschieting van 
Langeweg vanaf het Nieuwveer aan 
de Mark. Vier jaren van onderdrukking 
en geweld waren voorbij, maar of op 
die zesde november, in de versufte, 
verwarde en hongerige hoofden een
gevoel van bevrijding opborrelde, is 
maar zeer de vraag . Velen treurden 
om hun, als gevolg van deze oorlog, 
gesneuvelde familieleden en fami-
lieleden die gewond naar elders ver-
voerd waren en daar na enige tijd 
alsnog overleden. En niet te vergeten 
de mensen die in spanning de thuis-
komst van hun zonen afwachtten die 
als dwangarbeiders naar Duitsland 
waren getransporteerd om daar in de
oorlogsindustrie te gaan werken. 

Langeweg heeft diverse jongens in 
die richting zien vertrekken. Gelukkig 
kwamen de meesten in de loop van 
1945 op onverwachte, verrassende mo-
menten terug. Een Langewegse familie 
waaraan dat geluk voorbijging was het 
gezin Broere-van der Zande. Ruim
anderhalf jaar na de bevrijding van 
Zuid-Nederland heeft dit gezin zitten 
wachten en hopen op terugkeer van 
zoon en broer Hein (Hendrikus Cornelis). 
Hein werd geboren op 14 juli 1921 in een
huisje dat stond op de plaats van het 
huidige adres Zuiddijk 78, als zoon van 
Dingenman Broere en Johanna Stoop . 
Zijn moeder overleed in 1938 . Zijn vader 
hertrouwde in 1941 met Johanna van 
der Zande. In 1943 moest hij zijn ouders, 
broers en zussen verlaten. Het zou een 
afscheid voor het leven worden. Zijn 
ouders zouden nooit meer iets van hem 
gehoord hebben.
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Jongens geboren in 1921, werden in 
1943 gedwongen voor de vijand te 
gaan werken in Duitsland. Hein kwam 
terecht in Osnabrück, een plaats ruim 
80 km ten oosten van Enschede. In de 
morgen van 16 februari 1945 verricht 
Hein, op bevel van de organisatie Todt, 
met elf andere arbeiders, herstel-
werkzaamheden aan het spoor-
wegemplacement te Osnabrück. De 
groep bestaat uit vijf Nederlanders, 
waaronder Piet Pas uit Breda, Bertus 
Vegers uit Zevenbergen en zeven Ita-
lianen. Maarten Pas, een familielid van
genoemde Piet Pas , heeft ondezoek 
gedaan naar de gebeurtenissen van 
die februaridagen. Het gerucht deed 
de ronde dat het spoorwegem-
placement te Osnabrück die dag 
gebombardeerd zou worden door de 
RAF. Even na het middaguur loeien de 
sirenes. De bevolking in de omgeving 
van de Rosenkranzkirche vlucht naar 
een schuilbunker bij de kerk. De groep 
dwangarbeiders komt ook bij de 
bunker aan maar stuit op de bunker-
wacht van de organisatie Todt. Alleen 
de bouwers van de bunkers worden 
toegelaten, zelfs nog in volgorde van 
het aantal uren dat ze eraan gewerkt 
hebben. Het wordt gecontroleerd met 
namenlijsten. De namen van de twaalf 
dwangarbeiders ontbreken. Zij worden 
niet toegelaten. Bovendien waren het 
maar buitenlanders. Uitkomst biedt de
Rosenkranzkirche, waarvan de deur 
altijd open is.

De Italianen bidden nog om een 
goede afloop. Na anderhalf uur begint 
de RAF met 200 machines met een 
luchtaanval. De twaalf mannen zoeken 
bescherming in de stookkelder van de 
kerk. Een vol klokuur regent het bom-
men. Na een week worden elf lijken 
geborgen in de totaal verwoeste kerk. 
Hein Broere is onvindbaar. Toch gaat 
men er vanuit dat Hein niet meer leeft 
want een ‘kameraad-medegevangene’ 
zou volgens het gedachtenisprentje 
de ouders van Hein het doodsbericht 
hebben overgebracht. 25 mei 1945
ontvangt de Gemeente Zevenbergen 
vanuit Osnabrück het bericht van 
overlijden van Hein op 16 februari 1945 
om kwart voor drie in de middag. Toch 
moet het voor de familie een raad-
sel gebleven zijn waar Hein was. Na 
zes jaar wachten werden ze uit deze 
onzekerheid verlost. De Rosenkranz-
kirche moest herbouwd worden . Bij 
het ruimen van de puinresten uit de 
stookkelder in het voorjaar van 1951 
vond men de stoffelijke resten van de 
sinds 1945 vermiste Hein Broere. Hij
werd begraven op het Nederlands 
Ereveld Heger Friedhof te Osnabrück. 
Zijn naam staat met 141 anderen ge-
beiteld in het drieluik, centraal op deze 
begraafplaats, waar nog 393 andere 
Nederlandse dwangarbeiders begra-
ven zijn. In 2003 werd in de nieuwe 
Rosenkranskirche te Osnabrück in een 
nis een herdenkingsplaats ingericht 
voor de twaalf mannen die hier 
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op 16 februari 1945 de dood vonden. 
Twaalf namen op de muren herin-
neren ons aan de Italianen en Neder-
landers waaronder: Hendrik Broere 
14-7-1921 Zevenbergen Niederlande. 

John van Opdorp

Als u dit berichtje leest zijn we de 
datum van ons jubileumconcert op 
minder dan een maand genaderd. 
Graag doe ik u verslag van de organisa-
tie van een dorpsfeest waar nog lang 
over gesproken zal worden. Toen men 
mij ruim een jaar geleden vroeg 
tijdelijk voorzitter te willen worden 
van de Fanfare, was mijn perceptie dat 
mijn rol voornamelijk zou bestaan uit 
het ondersteunen van het bestuur bij
vergaderingen. Mij werd toen niet 
verteld dat er iets meer diende te 
gebeuren dan vergaderen. Nooit had 
ik kunnen vermoeden dat hier zo’n 
enthousiaste groep muzikanten bijeen 
was. Natuurlijk is het de liefde voor 
muziek die hen bindt. Maar vergis u 
niet, als het op organiseren van een 
groot feest aankomt, pakken velen 
binnen de Fanfare de rol die hen past. 
Ik neem mijn petje af voor zoveel initi-
atief en inzet van vrije tijd. 

Wat kunt u zoal verwachten op 24
november?
Een gratis toegankelijk sprankelend 
concert in een voor dit doel vrijwel 
geheel ontruimde dorpskerk (dank 
jullie wel Emmaus). Wij bieden een 
zeer gevarieerd programma zoals u in 
detail in het huis aan huis verspreidde 
programmaboekje kunt lezen. Als de 
financiën het toelaten zal het licht en 
geluid van professionele kwaliteit zijn. 
We denken ook aan beeldschermen in 
de kerk waardoor u de verrichtingen 
van onze Maestro’s via een camera 
achter het orkest oog in oog kunt 
volgen.

Er zullen stalletjes met eet-en drink-
waren worden ingericht in de kerk 
waar u heerlijke hapjes en een
drankje kunt kopen. De Maestro’s zijn 
aan hun laatste oefensessies begon-
nen. Men zwaait steeds uitbundiger 
op de bok voor de Fanfare. Ik was ook 
even bij de eerste oefenserie met het 
reünie-orkest . Achttien oudleden
sluiten voor deze gelegenheid aan bij 
ons orkest. Prachtig was de stralende 
glimlach die ik zag op het gezicht van 
Juul ’t Lam, onze dirigent, toen hij “zijn” 
orkest plotseling uitgebreid zag met 
zoveel geroutineerde muzikanten. 

Kortom we liggen op schema. De
jubileumwijn is verkocht en dit dekt 
weer een stukje van onze kosten. 

Jubileum Fanfare Muziek Veredelt
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Eindelijk uw kans om met onze 
burgemeester mee te stemmen (hij is 
immers de voorzitter van de vakjury) 
of juist er tegenin. In
tegenstelling tot de burgemeester 
mag u dat als bezoeker doen door 
plaats te nemen in de biechtstoel. 
Uiteraard met respect voor de functie 
die dit meubelstuk in het voormalige 
RK kerkgebouw innam, leek ons dat 
een geschikte plek om uw diepere 
gedachten over onze Maestro’s
met de voorzitter van de publieksjury 
te delen. 

Van harte uitgenodigd dus op ons 
negentig jarig jubileumfeest

Bert Roskott
Interim – voorzitter

Vijfhonderd flessen gingen over onze 
toonbank, hartelijk dank daarvoor. Wie 
zei ook weer dat Brabanders uitslui-
tend bierdrinkers zijn? Heeft u onze 
verkopers gemist? Geen nood, ook 
tijdens ons feest kunt u desgewenst 
onze jubileumwijn nog aanschaffen. 
Veel kun je organiseren en als ge-
zegd daar zijn we goed in als Fanfare. 
Wat we niet in de hand hebben is 
het bezoekersaantal. Trouwe fan, of 
nog nooit geweest bij de Fanfare? 
Het maakt ons niet uit, bezoekt u ons 
feest. En let op vol is vol, er passen 250 
bezoekers in de kerk, Kom naar ons 
feest dorpsgenoten en grijp uw kans 
om als publieksjury uw stem uit te 
brengen op één van de zes Maestro’s 
die afkomstig zijn van andere vereni-
gingen uit ons dorp. 



7

De gehele zomer heeft het nieuw 
aangelegde bijen-bloemenlint op het 
strooiveldje prachtig in bloei gestaan. 
Vele bezoekers van de begraafplaats 
hebben ons daarvoor hun com-
plimenten gegeven. Inmiddels zijn 
de bloemen uitgebloeid en oogt het 
even wat minder prachtig. Onlangs 
hebben we voor het strooiveldje, 
zoals al eerder aangegeven, een biels 
verticaal geplaatst. Hierop zit  ’n plaatje 
met daarop de tekst ‘In liefdevolle 
herinnering’. Hieronder kunnen dan in 
de toekomst plaatjes komen met de 
namen en geboorte- en overljdens-
datum van de overledenen wiens 
as op het veldje is uitgestrooid. Voor 
meer informatie daarover kan contact 
worden opgenomen met de beheer-
der van onze begraafplaats,
John van Opdorp: 
johnvanopdorp@hotmail.com

Het wekelijks onderhoudswerk loopt 
weer langzaam ter einde. Het gras 
zal waarschijnlijk nog enkele keren 
gemaaid worden en we gaan proberen 
de begraafplaats met de Allerzielen-
herdenking er weer piekfijn te laten 
uitzien,

Voor ons betekent dit onder andere 
dat we komende weken ook
weer heel wat blad zullen moeten 
ruimen. 

Uiteraard kunt u allen een bijdrage aan 
een extra mooie begraafplaats met 
Allerzielen (2/3-11-2019) leveren door 
de graven van 
familieleden een extra onderhouds-
beurt te geven en deze fleurig en
kleurig te maken door er mooie 
plantjes/bloemen te plaatsen.
Zodra de plantjes en bloemen zijn 
verwelkt, zullen wij deze, als u dat nog 
niet heeft gedaan, weer opruimen. 
We hebben vanaf eind maart weer 
fijn en gezellig kunnen werken op/
aan onze begraafplaats, dat mede 
natuurlijk door de wekelijkse heerlijke 
koffie met koek bij Corrie. Hopelijk 
kunnen we dit tot eind november/be-
gin december zo voortzetten. Dan kan 
onze winterslaap, althans voor wat dit 
betreft, beginnen! Komend voorjaar, 
dat zal mei 2020 worden, zullen we 
het strooiveld weer inzaaien. Met de 
Parochie-begraafplaats-commissie 
van de Immanuelparochie zijn we 
inmiddels in overleg om te bezien of 
we in plaats van onze huidige ver-
sleten grootste motorgrasmaaier, een 
zitmaaier kunnen aanschaffen. Als dit 
lukt, betekent dat voor ons natuurlijk 
weer een enorme verbetering. We 
latenhet in een volgende uitgave van 
Ons Dorpshart zeker weten. 

Groetjes van de onderhoudsploeg, 
mede namens Corrie, Kees, Wim, Theo, 
John en Ad

Onderhoudsploeg begraafplaats
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Ook dit seizoen zijn we weer gestart!!
Hummeltjesclub is een uur extra 
spelen en sporten voor kinderen van 
3 t/m 6 jaar, die in Langeweg wonen 
of op de Mariaschool zitten. Wij staan 
altijd met 2 leidsters die toezicht houd-
en op de hummels. In de winter en bij 
slecht weer is het binnen in ‘De Waai’ 
en in de zomer buiten op het veld.

Tussendoor krijgen ze ranja met iets 
lekkers en dat allemaal voor maar 
€2,50 per maand per kind.

Gymschoenen zijn verplicht!
Altijd op maandagen van 15:15 - 16:15 
(niet tijdens schoolvakanties of 
studiedagen)

Kom gerust kijken of neem contact op 
met Esther of mij.

Cindy vd Wagt (admin) - 06 55695181

Ester Delleman - 06 40350520

Esther mode in Klundert heeft al 
verschillende modeshows georga-
niseerd in vele kernen in Moerdijk. 
Romelia wilt dit ook graag voor 
Langeweg. Maar dit kan alleen als de 
dames van Langeweg dit ook leuk 
vinden. We zoeken ook modellen en 

geïnteresseerden. Heb je zin in een 
modeshow in Ons Stedeke waar 
dameskleding wordt getoond dan 
hoor ik het heel graag door of op 
dinsdag 5 oktober langs Ons Stekede 
tussen 9:00-10:30 te komen. Ik ben 
dan aanwezig. Je mag mij ook 
bellen, sms-en of mailen. Als ik ver-
neem dat er interesse is en een paar 
dames ook model willen staan (je 
maat maakt niets uit!!) dan ga ik met 
Esther, van Esther mode, contact 
opnemen om het te organiseren. 

0623169662 
romelia.simon@surplus.nl

Op zondag 8 december aanstaande, 
aanvang 10.00 uur, wordt in sportzaal 
De Waai te Langeweg een Advents-
viering gehouden. Aan deze viering, 
waarbij pastor Piet de Meijer en Bart 
van Gils voor zullen gaan, wordt 
medewerking verleend door fanfare 
Muziek Veredelt en het zangkoor 
Chanson de la Vie. Aansluitend op 
de viering wordt na een korte pauze, 
waarin aan u gratis koffie met koek 
en/of ’n ander drankje wordt aange-
boden, door de fanfare en het zang-
koor een (kerst)concert gegeven.
Tijdens dit miniconcert worden enkele 
heerlijke hapjes, geschonken door 
onze Langewegse kaasboer Nico Buijs, 
door de leden van de klankbordgroep 
aan u geserveerd. 

SKW Hummeltjesclub Langeweg

Een modeshow in Langeweg?

Adventsviering Langeweg
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Beste dorpsgenoten,
Met veel plezier gaan de kinderen van 
de Mariaschool naar school. Naast 
het normale onderwijs worden er ook 
extra activiteiten georganiseerd. De 
Ouderraad houdt zich veel bezig met 
het organiseren van die extra activite-
iten voor de kinderen op school.
Zoals u weet is de Mariaschool een 
dorpsschool en helaas zijn er de laatste 
jaren steeds minder leerlingen. Hier-
door wordt het steeds lastiger om die 
extra activiteiten te bekostigen en 
doen wij een beroep op uw financiële 
steun en houden wij een plantenactie. 
 
Van 15 november t/m 24 november 
komen de kinderen langs bij u met de            

Bij deze wordt u allen van harte
uitgenodigd om bij deze viering aan-
wezig te zijn. Onze bijzondere dank 
aan de Immanuelparochie, aan onze 
fanfare Muziek Veredelt, aan het
Langewegse koor Chanson de la Vie 
en, last but not least, aan Nico voor de 
medewerking aan deze bijeenkomst. 
Wat fijn dat zovelen belangeloos hun 
bijdrage aan deze viering verlenen. Ook 
zij verdienen dus een grote opkomst! 
Belangstellenden van buiten Langeweg 
zijn hierbij uiteraard eveneens meer 
dan van harte welkom.

Klankbordgroep Langeweg, Cluster 
Oost

Zoals al jaren in Langeweg gebruikelijk 
is, worden de dierbare overledenen 
met Allerzielen herdacht tijdens een 
gezamenlijke bijeenkomst op de Lange-
wegse begraafplaats. Deze herdenking 
vindt plaats op zondag, 3 novem-
ber aanstaande om 12.00 uur. Alle 
overledenen van Langeweg, gelovig 
of niet-gelovig, begraven of gecre-
meerd, worden dan herdacht. Speciale 
aandacht is er voor de dorpsgenoten, 
waarvan we in het afgelopen jaar 
afscheid moesten nemen. De graven 
worden gewijd. Pastor Piet de Meijer 
zal bij deze herdenking samen met
Bart van Gils en Ine Corstiaensen van 
de Klankbordgroep voorgaan. De 
herdenking wordt muzikaal onder-
steund door zang van Petra van 
Rijsingen, die zichzelf daarbij op gitaar 
zal begeleiden. Aansluitend op de 
herdenking is er voor de aanwezigen 
gratis koffie/thee en voor de kinderen
limonade, met een broodje in dorpshuis 
Ons Stedeke. Belangstellenden zijn bij 
deze bijeenkomst van harte welkom.

Kerststerren actie Mariaschool

Allerzielenbijeenkomst Langeweg

volgende actie:
U kunt de Mariaschool hier enorm 
meer steunen.
Alvast bedankt voor uw medewerk-
ing!

Met vriendelijke groet,
Ouderraad Mariaschool

(Kerststerren €4,- per stuk)
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U heeft vast weleens iets gehoord 
of gelezen over een Repair Café. Een 
Repair Café is een plek waar buurt-
bewoners langs komen met een 
broodrooster, of fiets of iets anders 
wat kapot is en het gratis laten repare-
ren door een ander buurtgenoot.

Hierdoor kunnen we in Langeweg 
ook meehelpen om de afvalberg te 
verkleinen in Nederland en kunnen 
inwoners van Langeweg die handig 
zijn en het leuk vinden om spullen te 
repareren anderen ook blij maken.

Ik, Romelia Simon, sociaal werkster 
van Langeweg, wil graag onderzoe-
ken of jullie inwoners van Langeweg 
hier oren naar hebben. Wilt u mij 
helpen dit op te zetten? We kunnen 
dit café in Ons Stedeke in ruimte 3 
houden overdag eenmaal per twee 
weken 2 a 3 uren per keer. Men kan 
kapotte spullen aanleveren en gratis 
laten repareren. Romelia zal het met 
vrijwilligers opzetten en uiteindelijk 
ook “geven” aan de inwoners van 
Langeweg zodat we een repair café en 
initiatief rijker zijn.

Onze bijzondere dank aan de 
Immanuelparochie en aan Petra voor 
de medewerking aan deze bijeen-
komst.
Klankbordgroep Langeweg, Cluster 
Oost

Elke eerste dinsdag van de maand is 
Romelia Simon de sociaal werkster van 
Langeweg samen met Noortje 
Enkhuizen van Woonkwartier aan-
wezig in Ons Stedeke. Dit is tussen 
9:00-10:30. Noortje komt iets later en 
Romelia is er vanaf 9:00.

Heb je wensen, zorgen, meedenk-
vragen, ideeën kom binnen of bel of 
mail naar Romelia Simon 0623169662 
romelia.simon@surplus.nl

Heb je interesse kom dan op dinsdag 5 
november langs in Ons Stedeke tussen 
9:00-10:30, ik ben dan aanwezig en je 
kunt je vragen hierover dan ook 
meteen stellen. 

Je mag mij ook sms-en, bellen of 
mailen; 0623169662
 romelia.simon@surplus.nl

PS bij twijfel contact mij, we kunnen 
altijd iets passends verzinnen!

Een Repair café in Langeweg?

Sociaal Werkster
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December 2019

Ons dorpshart wordt mogelijk gemaakt door: Wijkvereniging Langeweg
Copy inleveren voor de 20e van de maand bij de redactie: onsdorpshart@gmail.com 

of bij Bart van Gils, De langeweg 50 of bij Onno Surewaard, Kloosterlaan 5

Inzameling GFT

Inzameling van Plastic

Inzamelen papier en karton

Allerzielenbijeenkomst om 12:00u op de begraafplaats

Maandag

Dinsdag

Zaterdag

Zondag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Maandag

Zondag

Zondag

Woensdag/ Donderdag

Dindsag

Zondag

Inzameling van Plastic

Voorlichting brandveiligheid in huis om 9.30u in Ons Stedeke

Intocht Sinterklaas om 13:00u

Inzameling GFT

Adventviering: 10:00u de Waai

Koffiedrinken 10:00u in Ons Stedeke

Kerstmis

Oudjaar

- Jubileum Fanfare om 13:30u in de voormalige dorpskerk Langeweg
- Koffiedrinken 10:00u in Ons Stedeke
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