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De coronasituatie maakt dat we  het kof-
fiedrinken de 4e zondag in november niet 
door kunnen laat gaan, helaas.

Wij rekenen op uw begrip

In de nacht van zaterdag op zondag, 
10/11 oktober 2020 was het helaas weer 
raak. Een grote ruit bij de bushalte aan De 
Langeweg werd vernield, het glas lag over 
de hele breedte van de straat verspreid. 
Enkele ruiten bij de sportzaal waren met 
stoeptegels ingegooid. Wat jammer alle-
maal! Dader(s) onbekend???
Dit kost de maatschappij, ons allemaal 
dus, onnodig veel geld. En … wat heb je 
er aan??? Gelukkig dat andere (sociale) 
inwoners van ons dorp dan de scherven
 ’s morgens vroeg aan de kant vegen, zodat 
fietsers en auto’s door die scherven geen 
lekke banden rijden. Top! Mogelijk kunnen 
we met z’n allen extra oplettend zijn om 
de daders pogen te achterhalen. Als
iemand weet wie de dader(s) is/zijn, dan 
graag dat melden bij de politie (hopelijk is 
dat al gedaan).Mogelijk kan ook Huis van 
de Wijk (Romelia Simon) worden 
ingeschakeld. Nog beter: de dader(s) kan/
kunnen zichzelf melden bij de politie en/of 
de ouder(s) nemen hun verant-
woordelijkheid daaromtrent.

November 2020

Geen koffie drinken
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Vandalisme in Langeweg

De jaarlijkse gezamenlijke herdenking 
van onze dierbare overledenen, met 
Allerzielen op de begraafplaats, is dit jaar 
vanwege de Corona-richtlijnen uitgesteld. 
Dit zou zondag 1 november plaatsvinden. 
Ondanks dit alleszins begrijpelijke en ver-
standige besluit, zullen waarschijnlijk toch 
vele nabestaanden rond deze periode de 
begraafplaats bezoeken en extra bloemen 
en/of planten zetten bij het graf van hun 
dierbare. Dat is uiteraard fijn en prima! Een 
tip daarbij: Vaak worden Chrysanten of As-
ters geplaatst. Deze zijn mooi en kleurrijk. 
Het zijn echter aardig grote en topzware 
planten. Plaats ze daarom in een wat 
zwaardere overpot of plaats deze planten 
iets in de grond. Hiermee wordt voor-
komen dat ze bij flinke wind omwaaien, 
waardoor de begraafplaats er dan minder 
fraai uitziet. De onderhoudsploeg van de 
begraafplaats dankt jullie op voorhand 
voor de medewerking omdat zij afgelopen 
jaren nogal wat tijd hebben besteed aan 
het regelmatig rechtzetten en later
ruimen van deze planten.

Allerzielenherdenking
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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 
activiteiten voor de kinderen op school.  

Zoals u weet is de Mariaschool een dorpsschool en helaas zijn er de laatste jaren steeds minder leerlingen. 
Hierdoor 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 13 november t/m 22 november komen de kinderen langs bij u met de volgende actie:   

 
Kerststerren wit of rood € 4,- per stuk  

  
  

  

Hieronder vindt u een invulstrook, deze kunt u inleveren vóór vrijdag 20 november bij Niki Fens, 
Schoolstraat 30. Wij zorgen er dan voor dat we op zondag 22 november het geld bij u thuis komen ophalen.   

Vanaf 4 december worden de Kerststerren bij u thuis bezorgd.   
  
U kunt de Mariaschool hier enorm mee steunen.  
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!   
  
Met vriendelijke groet,  
Ouderraad Mariaschool   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:  _____________________________________________________________________ 
Adres:  _____________________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________________ 
Tel: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal kerststerren:  _________ rood __________ wit  
 
Totaalprijs: __________________________________________________________________
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Een praatje bij een plaatje

Slikgatse kermis verleden tijd ? (2)

We dwalen wat af van ons onderwerp 
en het kermisterrein. Iets wijst erop 
dat het er niet altijd zachtzinnig aan 
toegegaan zal zijn op kermismaandag 
17 september 1804. Geweld en mes-
sentrekkerij waren ook de Slikgatse 
kermis niet vreemd. We begeven ons 
naar het Hazeldonks Polderke gelegen 
tussen het Zwartenbergs veer, het 
Hazeldonks dijkje, Zuiddijk en de 
Mark onder de voormalige gemeente 
Terheijden. De polder en de hoe-
vegebouwen aan het einde van de 
Hazeldonkse Zandweg, eigendom van 
de domeinen, zijn op dat moment in 
pacht bij Adriaan Servaas van Eekelen. 
De Vlaamse schuur staat er nog. De
boerenwoning is gesloopt in verband 
met het doortrekken van de Zandweg 
richting Leur in 1939. Aan de oostkant 

van de Vlaamse schuur verrees een 
pareltje van de Brabantse architect Jos 
Bedaux genaamd Hazeldonk. 3 
november 1804 staan voor de 
Schepenbank van Zevenbergen, een 
soort gemeentelijke rechtbank, Jan 
Kouters, Leendert van Leeuwen,
Lambert van Geel, Cornelis van der 
Made en Jan van Tilburg. Ze worden 
beschuldigd, de ene meer dan de an-
dere, van baldadigheden, belediging en 
lichamelijk geweld waaronder
dreiging met een mes op maandag 17 
september 1804, de dag dat het kermis 
was op Slikgat. Vooral Jan Kouters 
moet het te bont gemaakt hebben. 
Het vijftal was aan het delven (diep
spitten) op het land van Pieter Testers, 
gelegen tegenover het huidige Roville 
aan de Zuiddijk . Op het land daar-
naast, in de hoeve van Adriaan Servaas 
van Eekelen, werd soortgelijke arbeid 
verricht door Cornelis van der Heijden, 
Jacobus de Bruijn, Jan van Nispen,
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te doen was. Kouters dwong de boer 
antwoord te geven waarom hij hem 
vorig jaar niet als delver wilde hebben.
Om dezelfde reden had Van Eekelen 
ook bij Leendert van Leeuwen blijken 
van vijandschap opgewekt. Kouters 
schreeuwde dat dit alles kwalijke ge-
volgen zou kunnen hebben. Hierna
stapte de boer, met achterlaten 
van paarden en wagen en een dolle 
Kouters, huiswaarts. Kouters keerde 
woedend terug naar het veld, met een 
mes in zijn hand . Hij pakte Cornelis
van Leeuwen vast en hield het mes 
dreigend boven diens hoofd waarop 
Van Leeuwen riep : “Kaarel snijdt niet!“ 
Kouters borg zijn mes op en vond het 
blijkbaar verstandiger de wagen met 
gras persoonlijk naar Van Eekelen te 
brengen. Teruggekomen op het veld 
riep Kouters : “Jongens, delft maar toe, 
het is allemaal niet zo gemeend ge-
weest, maar zegt tegen boer Van Eekel-
en dat hij mij niet schouwen moet en 
dat zo hij mij schouwt, ik hem zoeken 
zal.” Kouters had dan de wagen met 
gras wel naar de hoeve gebracht als een 
soort spijtbetuiging maar deze bedrei-
gende uitspraak was voor Van Eekelen 
voldoende om over het gebeurde geen 
gras te laten groeien.  Het personeel 
van Van Eekelen werd op 15 oktober 
1804 gedagvaard voor de schepenbank 
om onder ede hun verhaal te doen over 
het gebeurde. Jan Kouters en zijn kor-
nuiten werden op 3 november aan de 
tand gevoeld, hebben maar ontkenden 

Gommert van Geel, Cornelis van der 
Borst, Wijnand Diepstraten, Cornelis 
van Leeuwen en Arnoldus en Anthonij 
Rompa. Tussen 10 en 11 uur stapten de 
werklieden van Pieter Testers op die 
van Adriaan Servaas van Eekelen af. 
Ze werden gedwongen het delven te 
staken om kermis op Slikgat te gaan 
vieren. Kouters en kornuiten gingen 
in de delfkuilen zitten om het werk te 
beletten en deelden klappen uit op de 
rug en achterwerk van Van Eekelens
knechten. Ondertussen had Adriaan 
Servaas van Eekelen op een wei naast 
het delfveld een wagen met gras gela-
den en wilde die naar de hoeve bren-
gen. Jan Kouters sprong op dat 
moment over de sloot en schoot op de 
boer af . Hij ging voor de paarden staan 
en stelde de boer voor om het werk op 
zijn veld voor gezien te houden om ker-
mis op Slikgat te kunnen gaan houden. 
Van Eekelen wilde eerst zijn paarden en 
wagen naar huis te brengen. Kouters
bleef echter aandringe. De boer zou 
zijn wagen verderop aan de hekken van 
de wei vastbinden. Op het moment dat 
Van Eekelen de zaak weer in beweging 
wilde zetten, pakte Kouters een paard 
bij de toom, rukte bij van Eekelen het 
lint uit de handen, trok de hamer uit 
de dissel en bond de paarden aan de 
dichtstbijzijnde wilgenpoot. Van Eekel-
en stak de hamer nog terug in de dissel. 
Uit hetgeen hierna gebeurde, bleek dat 
het Kouters allemaal niet zozeer om 
kermisverlof voor Van Eekelens delvers 
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alles. De rechtbank zag in Kouters 
met zijn ‘ complotterijen, excessen en 
aanranding op iemands eigen grond’ 
een gevaar voor de publieke rust en 
veiligheid. Over de verdere afloop tas-
ten we nog in het duister, maar zeker is 
dat het gebeurde tijdens de kermis van 
1804 het gesprek van de dag is ge-
weest en dat Kouters met zijn gevolg 
van een koude kermis zijn thuis-
gekomen. Op de foto: de drumband 
van fanfare Muziek Veredelt op de 
Slikgatse kermis eind 50er jaren.

        John van Opdorp

Voortgang bouw vier woningen

Dorpshuis Ons Stedeke en 
Corona

Het grondwerk is grotendeels verricht 
voor de woningen die worden gebouwd 
op het terrein van voormalig café/bar De 
Tempelier in het centrum van Langeweg. 
De fundering is gestort en de ondergrondse 
riolering en afvoeren zijn aangebracht. Bin-
nenkort volgt het plaatsen van de vloeren
en de muren. Onduidelijk was even nog 
of er wel of geen parkeerplaatsen aan de 
voorzijde van deze vier huizen komen. 
Door een uitspraak van de Raad van State 
schijnt het nu duidelijk te zijn dat er daar 
geen parkeerplaatsen komen omdat de 
weg anders te smal wordt voor het (zware 
landbouw) verkeer. Ook zouden anders de 
uitritten van de garages, bij de woningen 
daar tegenover, te moeilijk/te beperkt 
worden. Op de foto de gestorte fundering. 
Deze woningen zullen straks, als ze

Ook dorpshuis Ons Stedeke en de gebrui-
kers worden zwaar getroffen door de extra 
maatregelen die onze overheid onlangs, 
naar onze mening overigens volledig te-
recht, noodgedwongen weer heeft
moeten afkondigen. Het is in ons aller 
belang dat we, zo snel mogelijk, dit uiter-
mate vervelende en gevaarlijke virus ‘er 
onder’ krijgen. Dat is ook de reden dat we 
SAMEN en met z’n ALLEN de maatregelen 
in acht moeten én willen nemen. Gelukkig 
mag dorpshuis Ons Stedeke (voorlopig) 
open blijven. De bar én de keuken zijn he-
laas wel volledig gesloten. Er mag dus geen 
drank worden geschonken en ook hapjes 
en dergelijke mogen niet worden geser-
veerd. Er mogen maximaal 30 personen in 
één ruimte aanwezig zijn. Maximaal 4 per-
sonen aan één tafel. De 1½ -meter afstand 
blijft voor niet-gezinsleden/’zelfde bubbel’ 
onverkort van toepassing. Mondkapjes zijn 
verplicht en mogen pas af als je plaats hebt 
genomen op je stoel. De aangegeven

klaar zijn, zeker het dorpsgezicht in het 
centrum van ons dorp verfraaien.

26/06/2020
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Sint Nicolaas komt naar Langeweg!!

Het is een gekke tijd, maar Sint Nico-
laas heeft ons bericht, een bezoek aan 
Langeweg te willen brengen.

En wel op vrijdagavond 4 december 
vanaf 18 uur. 
Noteer alvast de datum en nog meer 
nieuws hierover in het volgende 
Ons Dorpshart!

Oproep vanuit de redactie
De redactie van Ons Dorpshart heeft 
4 december tot Langewegse feestdag 
uitgeroepen, alleen al vanwege het feit 
dat Sinterklaas, ondanks de corona-
situatie, op zijn leeftijd toch Langeweg 
vereert met een bezoek. Wij roepen 
alle inwoners op de Langewegse vlag, 
of een spaanse  vlag of een speciale 
sinterklaas vlag  die dag buiten te 
hangen, tot 21.00 uur, zodat de Sint 
kan zien hoe verheugd wij zijn met zijn 
bezoek.

looproutes moeten worden gevolgd. De 
toiletten zijn maar deels in gebruik. De 
verenigingen kunnen zoveel mogelijk on-
der deze voorwaarden wel hun activiteiten 
laten doorgaan. Er mogen dus wel sociale 
activiteiten plaatsvinden, zoals kaarten, 
kinderclubs, vergaderingen, enzovoorts. 
Ook mogen muziek- en zangclubs onder 
de gestelde voorwaarden repeteren. Nog-
maals: men mag de keuken en de ruimte 
achter de bar NIET in, dus er mag (voor-
lopig) ook geen koffie/thee en/of water 
worden geschonken of gepakt. Hopelijk 
wordt het aantal Corona-besmettingen 
en -ziekenhuisopnames weer heel snel 
en veel minder en komt er ook voor de 
horeca weer ruimte om de exploitatie van 
dorpshuis Ons Stedeke, en uiteraard ook de 
andere horeca in ons dorp, weer rendabel 
te maken. We wensen Marleen en Nancy
van eeterij & feesterij de Droom in deze 
extra moeilijke periode alle kracht en 
sterkte toe. We kunnen hen allemaal ’n 
beetje steunen door regelmatig ’n ‘afhaal-
menu’ daar te halen/bestellen. Tot slot 
wensen we iedereen die door dit virus is of 
wordt getroffen, van harte beterschap en 
’n spoedig geheel herstel toe.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Sinterklaas



In 2021 zal de carnavalsstichting, in 
goed overleg met alle werkgroepen,
geen activiteiten organiseren 
gedurende de carnavalsdagen. 
Carnaval gaat wel door, maar zonder 
activiteiten.  We plaatsen daarom 
wel de Haan op het dorpsplein, ter 
aankondiging van de opening van het 
carnavalsseizoen. De haan uiteraard 
in coronatenue.  De carnavalsstichting 
beraadt zich nog op de mogelijkheden 
om carnavalsfeesten in huiselijke 
kring, binnen het huishouden, 
mogelijk te maken.

Elke tweede dinsdag van de maand, 
dus dinsdag 10 november a.s. in 
dorpshuis Ons Stedeke, 20.00 uur  of 
digitaal, afhankelijk van de corona-
situatie. Informeer via  
wijkvereniginglangeweg@gmail.com

Agendapunten:
-          Status nieuwbouwplannen   
            Langeweg
-          Status groenplan Langeweg
-          Status renovatie N 285
-          Status overlast en baldadigheid                  
            in Langeweg
-          Wat verder ter tafel komt.

Carnaval zonder activiteiten

Vergadering wijkvereniging

Flitser aan provinciale weg 
De Langeweg.

Afgelopen maand heeft er een paal 
met daarop een volautomatische flit-
ser gestaan aan de provinciale weg De 
Langeweg, tussen het kruispunt met 
de Hamseweg richting De Drie-
hoefijzers. De snelheidsovertredingen 
van beide kanten werden gemeten. 
Uit informele bronnen blijkt dat nogal
wat inwoners van Langeweg én van 
daarbuiten kennelijk niet goed op de 
hoogte waren dat hier toch echt maar 
maximaal 60 km per uur mag worden 
gereden. Vanaf dag één kon worden 
opgemerkt dat velen beduidend 
langzamer reden dan dat er normaal 
gereden wordt. Ook het vracht-
verkeer hield zich beter aan de snel-
heid. Na 14 dagen rolden de eerste 
‘prenten’ bij de overtreders binnen.
Dus ook komende weken kunnen 
overtreders nog onaangenaam verrast 
worden met ’n bekeuring. We horen 
bedragen vanaf € 34,00 tot enkele 
honderden Euro’s en van overtreders 
die van beide kanten zijn ‘gepakt’!
Helaas sloeg onlangs ook hier het 
vandalisme toe en poogden enkele 
jongelui op de camera vuurwerk te 
laten ontploffen. Dit gebeurde in de 
avond van zondag, 18 oktober 2020, 
rond 21.30 uur, mogelijk vanuit ’n 
lichtgekleurde stationwagen. Hopelijk 

Flitser aan provinciale weg 
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ook op de video-opname van de
flitspaal en kunnen de daders snel 
worden ingerekend. Op 19 oktober 
2020 is de flitspaal weer weggehaald. 
Maar … iedereen wordt bij deze ge-
waarschuwd: over één of uiterlijk twee 
maanden, wordt deze flitspaal weer 
voor ’n maand hier teruggeplaatst en
dat zal zich zo komend jaar ’n aantal 
keren blijven herhalen. Dus hierbij ’n 
gratis advies: pas je snelheid gewoon 
aan en rijd maximaal 60 km op de 
provinciale weg ter hoogte van de be-
bouwde kom van Langeweg! We doen 
het tenslotte allemaal om veilig over 
te kunnen steken op het plaatselijke 
gevaarlijke kruispunt!

avond wordt er fanatiek gerepeteerd 
op het nieuwe repertoire. Carnava-
lesk is het repertoire nog niet, want 
gevreesd wordt dat er in 2021 geen 
carnaval gevierd zal gaan worden. Dus 
dat blijven even spannende maanden.
Maar we zoeken natuurlijk wel naar 
lucratieve oplossingen. Kapellen-
festivals, braderieën en evenementen 
zijn er momenteel ook niet, dus feite-
lijk nu geen optredens. Toch hebben 
we besloten de repetities fanatiek en 
verantwoord door te zetten. Alles vol-
gens de voorschriften van de KNMO
en het RIVM. Zodra dit virus onder 
controle is, willen we direct weer 
klaarstaan voor optredens. Ons 
Slikgats toeterfeest hebben we helaas 
dit jaar (was gepland op 10 oktober) 
moeten skippen. We zouden het geen 
gezellig muzikaal feest vinden, zittend 
met maximaal 30 personen in één 
ruimte. Dus helaas geen 33e toeter-
feest dit jaar op Slikgat. We hadden 
graag extra willen uitpakken met een 
ski-party. Maar ja, jammer en ook 
geen extra inkomsten voor onze kas, 

d’Eigeweskus kunnen gelukkig nog 
steeds muziek maken!

In deze lastige maanden, met het 
Covid-19 virus als hoofdschuldige, zijn 
d’Eigeweskus maar wat blij dat de 
repetitie-avonden nog steeds door-
gang kunnen vinden. Iedere vrijdag-

d’Eigeweskus
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dus even door bikkelen nu!
d’Eigeweskus kunnen gelukkig wel 
terugkijken op een positief jaar, met 
enkele nieuwe leden, maar ook enkele 
leden die gestopt zijn. Toch hebben 
we momenteel een mooie bezetting 
en bestaan we uit 19 leden. Slagwerk: 
(4) Joost Voetee, Addy van Gool, Brian 
Scheerders en Wim Aanraad. 
Baritons: (3) Rens Reniers, Ad van, Geel 
en Sandra Koyen. Saxofoons: (3) Neline 
Langerwerf, Adrienne van Geel en Ta-
mara Silvius. Trompetten: (7) Dave van 
de Luytgaarden, Tim van Geel, Mark 
Vermaas, Richard Franken, Jantien 
van Geel, Wim van Geel + onze diri-
gent  Schuiftrombone: (1) Daantje van 
Gils. Sousafoon: (1) Corne van Geel.
Dirigent en trompettiste: Diana Lam-
bregts. We hebben het heel gezellig 
met elkaar, zowel voor, tijdens en na 
de repetities en optredens, maar
wel zijn we hard op zoek naar schuif-
trombonisten en baritonnisten (het 
zware koperwerk dus). Gelukkig 
hebben we regelmatig ‘n goede 
gast-trombonist (Rens Reniers) in ons 
midden, maar enkele vaste leden op 
deze instrumenten erbij zou perfect 
zijn! Dus als jullie iemand weten? 
Informeer ons gerust. Niet onvermeld 
mag blijven dat ook Lieve Reniers ons 
regelmatig als invalster op alt-saxo-
foon en Alwies Jansen op slagwerk 
versterkt. Daar zijn we ook heel blij 
mee natuurlijk. Iedere vrijdag wordt er 
gerepeteerd in Ons Stedeke in Lange-
weg, in principe van 20:00-22:00 uur 
en (als we weg mogen) treden we 
gemiddeld één keer per maand op. 
Dat doen we in heel Brabant.
In 1983 zijn d’Eigeweskus opgericht 
en we bestonden in april dit jaar dus 
alweer 37 jaar! Altijd met

veel plezier en muzikaal ons beste 
beentje voortzettend, zijn we gegroeid 
naar een bekend muzikaal gezicht in 
de regionale muziekwereld. Met Diana 
in ons midden als dirigent, mogen we 
wel zeggen dat dit een dame is met pit 
en een vakvrouw op muzikaal gebied.
Als we naar onze bezetting kijken, 
wonen er nog maar 3 van de 19 leden 
op Langeweg zelf. Dat is natuurlijk best 
jammer. Eén van onze slagwerkers 
heeft onlangs Langeweg verlaten en 
kinderen van diverse Langewegse 
leden zijn ook lid maar wonen in-
middels elders. Onze leden komen 
momenteel uit: Langeweg (3), Zeven-
bergen (6), Etten Leur (3), Zwijndrecht 
(2), Prinsenbeek (1), Zevenbergschen
Hoek (1), Roosendaal (2) en Zegge (1).
Een gemêleerd gezelschap dat maar 
één doel heeft: in een leuke, gezellige 
en goede onderlinge sfeer ons 
muzikaal steeds blijven verbeteren, 
door het musiceren van goed in het 
gehoor liggende nummers. Het laat 
wel zien dan onze leden graag naar 
Langeweg komen om te toeteren en 
daar mogen we best trots op zijn.
Wij hopen dat het Covid-19 virus snel 
onder controle komt en dat we snel 
op Langeweg een concert kunnen in-
plannen zodat jullie weer eens kunnen 
luisteren en genieten van datgene we 
voor jullie in petto hebben.
Maar ……………. mocht je schuiftrom-
bone spelen of iemand weten die dit 
graag bij ons zou willen komen doen: 
mail even naar 
info@eigeweskus.nl of kom gezellig op 
een van onze repetitieavonden.
Blijf gezond en hopelijk tot snel,
met muzikale groet, 

     d’Eigeweskus-Langeweg
     Wim van Geel, voorzitter
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Beste	mensen,	

Graag	wil	de	wijkvereniging	met	jullie	in	contact	komen	om	met	elkaar	de	volgende	onderwerpen	te	
bespreken:	

Nieuwbouw	plannen	in	Langeweg.		
De	gemeente	hee<	toegezegd	dat	er	weer	huizen	gebouwd	kunnen	worden	in	Langeweg.	Goed	
nieuws	voor	ons	dorp!		
De	gemeente	hee<	een	voorstel	opgesteld	rondom	de	Wethouder	Trompersstraat.	Graag	willen	we	
jullie	mening	hierover	horen	
	 	

Vergroening	Dorp	
We	hebben	de	mogelijkheid	om	de	komende	jaren	ons	dorp	te	vergroenen.	Hier	zijn	een	aantal	
voorstellen	voor	uitgewerkt	welke	we	graag	aan	jullie	willen	laten	zien	en	natuurlijk	zijn	we	benieuwd	
naar	jullie	mening.	

	 	

We	zouden	dit	graag	fysiek	willen	organiseren,	maar	corona	hee<	de	agenda	en	ons	aller	leven	danig	
overhoop	gegooid.			

Daarom	willen	we	een	virtuele	bijeenkomst	organiseren,	waarbij	we	met	elkaar	(online)	van	gedachte	
kunnen	wisselen	over	bovenstaande	onderwerpen.	

We	willen	dit	organiseren	op	woensdagavond	11	november	vanaf	19:30	tot	21:30	

Laat	even	weten	of	je	hierin	geïnteresseerd	bent.	Dit	kan	middels	een	mail	te	sturen	naar	
wijkvereniginglangeweg@gmail.com		

Wij	zullen	je	dan	een	uitnodiging	sturen	met	daarin	een	link	naar	“Microso<	Teams”	het	enige	wat	je	
dan	hoe<	te	doen	is	op	de	link	klikken	en	je	wordt	automaMsch	in	de	vergadering	gezet.		

Voor	de	vergadering	begint	zullen	wij	nog	een	agenda	en	gedetailleerde	uitleg	naar	je	toesturen.	

Hopelijk	nemen	jullie	allemaal	deel	aan	deze	vergadering.	

Met	vriendelijke	groet,	
Wijkvereniging	Langeweg	
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Beste	mensen,	

Graag	wil	de	wijkvereniging	met	jullie	in	contact	komen	om	met	elkaar	de	volgende	onderwerpen	te	
bespreken:	

Nieuwbouw	plannen	in	Langeweg.		
De	gemeente	hee<	toegezegd	dat	er	weer	huizen	gebouwd	kunnen	worden	in	Langeweg.	Goed	
nieuws	voor	ons	dorp!		
De	gemeente	hee<	een	voorstel	opgesteld	rondom	de	Wethouder	Trompersstraat.	Graag	willen	we	
jullie	mening	hierover	horen	
	 	

Vergroening	Dorp	
We	hebben	de	mogelijkheid	om	de	komende	jaren	ons	dorp	te	vergroenen.	Hier	zijn	een	aantal	
voorstellen	voor	uitgewerkt	welke	we	graag	aan	jullie	willen	laten	zien	en	natuurlijk	zijn	we	benieuwd	
naar	jullie	mening.	

	 	

We	zouden	dit	graag	fysiek	willen	organiseren,	maar	corona	hee<	de	agenda	en	ons	aller	leven	danig	
overhoop	gegooid.			

Daarom	willen	we	een	virtuele	bijeenkomst	organiseren,	waarbij	we	met	elkaar	(online)	van	gedachte	
kunnen	wisselen	over	bovenstaande	onderwerpen.	

We	willen	dit	organiseren	op	woensdagavond	11	november	vanaf	19:30	tot	21:30	

Laat	even	weten	of	je	hierin	geïnteresseerd	bent.	Dit	kan	middels	een	mail	te	sturen	naar	
wijkvereniginglangeweg@gmail.com		

Wij	zullen	je	dan	een	uitnodiging	sturen	met	daarin	een	link	naar	“Microso<	Teams”	het	enige	wat	je	
dan	hoe<	te	doen	is	op	de	link	klikken	en	je	wordt	automaMsch	in	de	vergadering	gezet.		

Voor	de	vergadering	begint	zullen	wij	nog	een	agenda	en	gedetailleerde	uitleg	naar	je	toesturen.	

Hopelijk	nemen	jullie	allemaal	deel	aan	deze	vergadering.	

Met	vriendelijke	groet,	
Wijkvereniging	Langeweg	
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Wat, waar en wanner te doen:

November

December

- Inzameling Plastic
- tussen 9.00 en 11.00 uur in Ons Stedeke Inloopspreekuur maatschappelijk werk

Virtuele bijeenkomst wijkvereniging Nieuwbouw en vergroening om 19.30u

Inzameling Papier & Karton

Inzameling Plastic 

Sint in Langeweg

Verjaardag Sinterklaas

Kerstmis

Inzameling GFT

Inzameling GFT

Dinsdag

Woensdag

Zaterdag

Dinsdag

Vrijdag

Zaterdag

Vrijdag/Zaterdag

Maandag

Maandag

3

11

7

17

4

5

25 26

9

23


