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Zondag 22 maart om 10.00 uur 
nodigen wij u uit om met elkaar koffie 
of thee te drinken in Ons Stedeke. 
Iedereen is van harte welkom!

Ook voor een koekje wordt gezorgd 
en .... geheel gratis, koffie/thee wordt 
u aangeboden door de Immanuel-
parochie

Maart 2020

Koffie drinken
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NL doet, Langeweg doet

NL doet is de grootste landelijke  
vrijwilligersactie: samen met elkaar 
op vrijwillige basis werkzaamheden 
verrichten.

Op zaterdag 14 maart nodigen wij  
(Emmaus Langeweg en 
Wijkvereniging) vrijwiligers uit mee te 
helpen onderhoud te verrichten in het 
patersbos, tussen 9 en 12 uur.

Deze activiteit is aangemeld bij de 
landelijke actie “NL Doet”.

De werkzaamheden bestaan uit   licht 
snoeiwerk, fruitbomen snoeien, 
houtsnippers op looppaden aanbren-
gen en paden weer netjes maken.

Helpt u mee het bos weer begaanbaar 
te maken voor de voorjaars- en zomer-
periode?

U kunt zich aanmelden bij: 
fred@emmaus-langeweg.nl 
of bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com
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Zaterdag 28 maart willen we weer 
zwerfafval opruimen in Langeweg 
van 09.00 tot 11.00 uur.  Bij voldoende 
medewerkers willen we ook in het 
Langewegse poldergebied zwerfafval 
verzamelen.

We beginnen natuurlijk met een 
versnapering in Eeterij en Feesterij De 
Droom, om 9.00 uur.  Om 11.00 uur 
praten we nog wat na bij een drankje.

Iedereen is uitgenodigd mee te helpen. 
Wij zorgen voor materialen. Eigen 
handschoenen meebrengen is altijd 
handig.  Om deze aktie kracht bij te 
zetten nodigen we iedereen uit de 
Langewegse vlag uit te hangen deze 
dag.  U steunt hiermee de vrijwilligers 
die op pad gaan om de rommel op te 
ruimen.

Om de dag extra luister te geven is 
fanfare Muziek Veredelt gevraagd om 
smorgens tussen 8.00 en 9.00 uur re-
veille te blazen.  Op deze manier kunt 
u het niet vergeten!!

Aanmelden of meer informatie: 

lj.vangils@home.nl, 
Bart van Gils.

Op zondag 29 maart 2020 gaan de jeugd-
leden van Muziekvereniging Alliance  uit 
Lage Zwaluwe,  fanfare OKK uit 
Zevenbergschen Hoek en onze eigen 
fanfare Muziek Veredelt uit Langeweg 
on tour. En wat voor tournee! Er is een 
bus geregeld die ’s morgens vertrekt  op 
Lage Zwaluwe om vervolgens  de jeugd 
van Zevenbergschen Hoek op te halen en 
zo af te reizen naar Langeweg waar een 
gezamenlijke generale repetitie plaats 
vindt. Daarna volgt het eerste concert op 
ons dorp! Om 12.00uur in Ons Stedeke 
gaan de Langewegse kinderen samen met 
hun collega-muzikanten de ingestudeerde 
nummers ten gehore brengen.

U bent van harte welkom om onder het 
genot van koffie of thee naar de kinderen 
te komen luisteren!  

Vervolgens gaat de bus naar Lage Zwaluwe 
waar het tweede concertje wordt gegeven 
om 14.00uur in den Domp. Als laatste komt 
het hele gezelschap, weer met de bus , 
naar Zevenbergschen Hoek.  In gemeen- 
schapshuis de Zevensprong zal het afslui-
tende concertje plaatsvinden rond 15.00 
uur. 
Op ieder concertlocatie worden de jeugd-
leden als sterren ontvangen en hopen we 
uiteraard dat er veel publiek komt luiste-
ren. Ook op de andere dorpen is iedereen 
van harte welkom, de toegang is overal 
gratis.  Jullie komen toch ook?

Langeweg schoon, heel gewoon KIDS ON TOUR!
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Een praatje bij een plaatje

Hand- en kruisboogverenigingen (2)

Piet Schuurmans was inmiddels uitba-
ter  van  de herberg van zijn schoonva-
der  Lucas  van Steenhoven.   Sebstiaan 
van Dongen  stond aan de vereniging 
een terrein af aan de overzijde van de 
Langeweg. De schietbanen werden 
verlegd maar  Schuurmans  had naast 
de inmiddels  ontmantelde  ‘ tuin met 
den doel’ nog een moestuintje.  On-
danks aandringen van  pater gardiaan, 
weigerde Schuurmans  mee te wer-
ken.  Pater Antonius  voelde zich toen 
genoodzaakt,  met enkele arbeiders 
van Cornelis Wijtvliet ,Schuurmans 
laatste veldvruchten te plukken  om zo 
het terrein verder bouwrijp te kun-
nen maken . De kruisboog heeft veel 
papier aan flarden geschoten maar 
weinig papier vuil gemaakt aan haar 
wel en wee. Zoals bij veel verenigingen 

ging het vooral om ontspanning , in 
de roos schieten kwam op de tweede 
plaats.  In de bezettingsjaren werden  
pijlen en  bogen opgeborgen.  De 
bezetter verbood vrijwel  alle 
verenigingen die niet waren aan-
gesloten bij de zogenaamde 
Kultuurkamer, in het openbaar op te 
treden.  Er zat niets anders op dan een 
wapenstilstand die  tot  augustus 1945 
zou duren.  In die maand werd  KRUIS-
BOOGVERENIGING GILDE 
“ ST. SEBASTIAAN” opgericht met als 
doel  de leden in hun vrije tijd een 
nuttige en aangename ontspanning  te 
bieden.  Aan de noordkant van de 
speelwei van het kleinseminarie, schuin 
tegenover de H.Hart-kerk,  werden drie 
schietbanen aangelegd.  Hoewel  be-
weerd wordt dat deze vereniging  in het 
leven geroepen werd door  het bestuur 
van de Katholieke Arbeiders Bewe-
ging,  zwijgen de notulen van de KAB 
hierover. Dat sluit niet uit dat het idee 
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niet ontstaan zou kunnen zijn binnen 
de KAB; niet alles werd zo belangrijk 
geacht om schriftelijk vast te leg-
gen. Wat op papier rest is een regle-
ment  waarin bepaald wordt dat de 
vereniging  werkende en rustende 
leden kent. Hoewel het niet zwart op 
wit staat, gaan we er maar vanuit dat 
vrouwen met pijl en boog nog ergens 
in het paradijs waren achtergeble-
ven.  Aan het hoofd van het bestuur 
van vijf leden stond de hoofdman. De 
doelman maakte ook deel uit van het 
bestuur en had als taak toe te zien  op 
naleving van het reglement op het 
schietterrein.  Iedere eerste maandag 
van de maand werd een algemene 
vergadering belegd en in februari de  
jaarvergadering. In de schietmaanden 
was  er voor iedere vergadering een 
verplicht schietuur.  Op die vergade-
ringen werd ook gestemd over nieuwe 
leden . Zij moesten minstens  16 jaar 
oud  zijn en  tweederde van de uitge-
brachte stemmen behalen om toege-
laten te worden. De  contributie in 1945 
bedroeg 25 cent per maand voor leden 
met een eigen boog.  Voor leden die 
een boog van de vereniging gebruik-
ten , werd de contributie van april tot 
oktober verdubbeld. Zonder toestem-
ming van de eigenaar mocht  zijn boog 
niet door anderen gebruikt worden. 
Nieuwe  leden betaalden anderhalve 
gulden inschrijfgeld en de contributie 
vanaf januari van het lopende jaar. 
Leden die werden aangewezen voor 

een wedstrijd  wachtte  een boete 
van een gulden indien ze er blijk van 
gaven  niet hun beste krachten  hier-
aan te hebben gegeven.  Ondanks 
het feit dat het gilde vernoemd is 
naar een heilige, ontbreekt de R.K 
signatuur , maar banden met de kerk 
waren er wel . Jaarlijks werd op 20 
januari, feestdag van Sint Sebastiaan, 
een H. Mis opgedragen  waarbij alle 
leden aanwezig moesten zijn. Na de 
dienst  was het tijd  voor een teer-
avond in een plaatselijk café. Bij het 
overlijden van een lid werd de be-
grafenis bijgewoond  en nog een H.Mis 
gelezen voor zijn zielenrust.  Bij dit alles 
was het ook nog eens zo dat de schiet-
banen op grond  van de Kapucijnen 
lagen.  Die gunst verklaart  dat in het 
reglement  werd vastgelegd dat  onder 
de H. Missen in de H. Hart-kerk, niet 
geschoten mocht worden.  Een-
maal  per jaar was het verplicht 
koningschieten. Wie ontbrak kreeg 
een boete van 50 cent.  Degene die 
koning werd ontving het koningskruis 
en  f 2,50. Aan deze koning  kwam de 
eer  toe de deelnemer met de minste 
punten  te herdopen door een glas bier 
over diens achterhoofd  uit te storten, 
in het bijzijn van alle leden.  Wie drie 
jaar achtereen de koningstitel behaal-
de werd tot keizer uitgeroepen. Hij 
werd vrijgesteld van contributie maar 
niet van eventuele boetes. Tot halv-
erwege de 70-er jaren van de vorige 
eeuw heeft St. Sebastiaan geleefd in 
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Langeweg. Plaatselijke en uitwed-
strijden en kermisschieten waren een 
mooie vorm van vrijetijdsbesteding. 
De schietbaan kreeg in die tijd nog een 
flinke opknapbeurt , maar helaas de 
traditie verloor het van een verande-
rende wereld waarin geen plaats was 
voor groeiende dorpen. De vereniging 
kon volgens het reglement niet ont-
bonden worden ‘zolang  vijf werkende 
leden haar instandhouding wensen’.  
De kruisboogvereniging  was een van 
de eerste verenigingen in Langeweg 
die de gevolgen van de achteruitgang 
van de leefbaarheid van het dorp in 
een dalend ledenaantal voelde.  Kort 
na  1975 is besloten het ‘pijltje’ erbij 
neer te leggen. 

Op de foto  van omstreeks 1970 
v.l.n.r.  Wim Kortsmit, Wim Kapitein, Ad 
van Nispen, Frans van Alphen junior, 
Hennie Vos, Jan van Nispen, Kees Ver-
water, Frie Kortsmit, Piet van Alphen , 
Rinus de Wild en Frans van Alphen, de 
ziel van de vereniging. 

            John van Opdorp
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Nieuws van huis van de wijk team en wijzigingen 
over de inloop ‘Langeweg”

Elke eerste dinsdag van de maand van 9:00-10:30 vrije inloop in Ons Stedeke.

Sinds maart 2018 organiseren we elke eerste dinsdag van de maand een inloop 
ochtend in dorpshuis Ons Stedeke. Daar kunnen inwoners met al hun vragen 
terecht. Eerder was het zo dat de wijkzuster en de wijkagent ook aanwezig waren. 
Dit gaat wijzigen.
 
De inloop is van 9:00 tot 10:30 en daar zal altijd Romelia Simon de coördinator van 
het huis van de wijk Langeweg “Ons Stedeke” en Noortje Enkhuizen van Woon-
kwartier aanwezig zijn. Maar Romelia ontvangt graag alle vragen, zij zal ze direct 
en snel uitzetten naar de collega’s. Zij zullen proberen zo snel mogelijk contact met 
u te leggen. De korte en effectieve lijnen blijven bestaan!

Romelia en Noortje vragen altijd direct bij binnenkomst of u even apart wilt zitten 
vanwege uw privacy! Dit is ook mogelijk, we mogen alle beschikbare ruimtes 
eventueel gebruiken in Ons Stedeke. 
Voorbeelden van vragen voor het inloopspreekuur zijn: 

 1. Mijn man is ineens ziek geworden en kan nog maar weinig zelf 
  standig waar en hoe kan ik hulpmiddelen, thuiszorg en hulp in  
  huishouden vinden? Romelia legt je alle ins en outs direct uit en  
  zorgt eventueel voor direct telefonisch contact met het wmo. 

Noortje Enkhuizen Woonkwartier Romelia Simon Huis van de wijk/Surplus
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 2. Ik ben benieuwd welke regels er bij de gemeente zijn over….   
  (noem maar op). Romelia zal zorgen dat je vraag direct terecht  
  komt bij een gemeente ambtenaar of zal eventueel  meteen met  
  u samen naar de gemeente bellen voor antwoorden.
 3. Ik sta ingeschreven bij de woningstichting maar begrijp niet goed  
  hoe het systeem werkt. Noortje staat je graag te woord.
 4. Ik heb klachten over mijn huurwoning die ik huur bij het woon- 
  kwartier. Noortje staat je graag te woord. 
 5. Ik heb overlast van een huurder van woonkwartier en huur zelf  
  ook bij woonkwartier. Noortje staat je graag te woord.
 6. Ik zit al een tijd niet lekker in mijn vel maar vind de stap naar  
  een huisarts wel heel groot. Romelia denkt graag met je mee,  
  haar ervaring als maatschappelijk werker komt hier goed van pas  
  en wellicht kan ze je meteen verder helpen. 
 7. Heb je een idee voor een initiatief of behoefte aan een activiteit  
  in Langeweg. Kom vooral langs en deel het met Romelia. Zij staat  
  open voor nieuwe ideeën! 
 8. Ik heb schulden en weet niet meer hoe ik het op moet lossen.  
  Romelia staat je graag te woord en kan u direct informeren over  
  wie u hiermee kan helpen en waar u kan zijn

Tussendoor bellen mag ook uiteraard! 
Romelia Simon 0623169662
Sociaal werkster en coördinator huis van de wijk. 

Di 3 maart 2020

Di 7 april 2020

Di 5 mei NIET

DI 2 JUNI 2020

DI 7 JULI 2020

DI 4 AUG EN 1 SEPT NIET ivm vakantie

Di 6 okt 2020

DI 3 NOV 2020

DI 1 DEC 2020
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Vergadering dorpsaangelegenheden in 
Dorpstafel

Dinsdag 3 maart om 19.30 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke. Iedereen is van 
harte welkom om mee te praten, mee 
te denken, mee te doen.

De volgende punten staan op de 
agenda.

Vertegenwoordigers van gemeente, 
woningbouw, politie zullen bij deze 
vergadering aanwezig zijn om 
toelichting te kunnen geven.

Fysiek:
o   Handhaving Parkeerbeleid tijdens 
de openingstijden van de Emmaus 
(vooral op Zaterdag)

o   Regelmatig controleren op het 
rondlopen en hangen van “duistere 
figuren” in en om het dorp (vooral op 
de locatie bij de Waai)

o   Parkeerbeleid handhaven in de 
Daniëlstraat

Sociaal:
o   Nieuwbouw Langeweg
    -  Wat zijn de exacte nieuwbouw-
        locaties?
      -  Verdeling normale-versus 
          sociale- woningen

o   Woningen De Tempelier
       - Wanneer begint de bouw?
       - Is de parkeergelegenheid hiervoor                     
         geregeld?
       -  Wat is de stand van zaken aan-  
           gaande de verkoop van de 
           woningen?

o   Huis van de wijk
        - Rijbewijskeuring Langeweg

o   Vergroening van het schoolplein
       -  Dhr. Roeland Hendriks van de 
          Mariaschool wil dit graag komen
          toelichten

Algemeen:
o   Bijeenkomst alle tafels

o   werkzaamheden aan de N285
        -  Korte toelichting aangaande de 
stand van zaken

o   Groenplan
        - Bespreken ideeën om Langeweg 
groener te maken

o   Energie transitie
         - Korte toelichting aangaande de 
stand van zaken

Organisatie dorpstafel
o   Voorzitterschap en secretariaat
o   Werkgroepen: verdeling en 
samenkomst
o   Kernbudget

Rondvraag en Afsluiting
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Kledingactie Mariaschool

Beste dorpsgenoten,  

In het voorjaar en najaar houdt de Mariaschool een kledingactie! 
De opbrengst hiervan gaat naar de school, zodat we dit geld weer kunnen 
investeren in leuke activiteiten voor onze kinderen.   
Helpt u ook mee een flink aantal kilo’s in te leveren?
  
Noteert u woensdag 6 mei alvast in de agenda!

Hoe gaat het in zijn werk? |
U kunt de zakken met kleding op woensdag 6 mei  
tussen 8:30 en 9:30 uur of tussen 12.30 en 13.00 uur inleveren op school (in de 
aula)
Uiteraard kunt u het ook meegeven aan een kind van school (in overleg)

 Wat wordt er wel ingezameld? 
- Alle draagbare boven- en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

Wat wordt er niet ingezameld? 
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Speelgoed 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak/ vuilniszak. 

Met vriendelijke groet,
Ouderraad en Team Maria
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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



Maart 2020

Mei 2020

Inzameling GFT

Kids on tour in Ons Stedeke om 12.00u

Inzameling GFT

Inzameling Plastic

NL-Doet. Onderhousbeurd Patersbos 9.00 - 12.00u

Langeweg Schoon, Heel Gewoon

Inzameling GFT

Bevrijdingsdag. Dorp op Stelten

Vergadering dorpsaangelegenheden om 19.30u in Ons Stedeke

Kledingjacht Mariaschool
Inleveren in de aula 8.30 - 9.30 en/of 12.30 - 13.00u

Inzamelen Papier en Karton

Koffie drinken in Ons Stedeke om 10:00u

Inzameling Plastic

Maandag

Zondag

Maandag

Dinsdag

Zaterdag

Zaterdag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Zaterdag

Zondag

Dinsdag
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Wat, waar en wanner te doen:

2

5

3

6

7

22

24

10

14

28

16

29

30


