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De volgende uitgave van deze krant 
beslaat in verband met de vakantie 2 
maanden, juli en augustus.  Graag copy 
voor dit dubbelnummer aanleveren 
voor 20 juni a.s.

De daaropvolgende editie verschijnt 
rond  1 september weer.

Dinsdag 8 juni om 20.00 houdt de 
wijkvereniging haar maandelijkse 
vergadering.

Het is nog niet duidelijk of het live kan, 
of nog online moet. Wil je deelnemen, 
meld je aan bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com.

Je ontvangt dan informatie hoe de 
vergadering gehouden zal worden.

Agendag:
-sluipverkeer en snelheid in met name 
Zuiddijk.
-update ontwikkelingen N 285, wo-
ningbouw, groenplan, glasvezel.
-sociale zaken

Dinsdag 1 juni tussen 9.00 en 11.00 
uur zal Romelia Simon aanwezig zijn 
in dorpshuis Ons Stedeke voor al uw 
sociaal maatschappelijke vragen.

Mailen of bellen kan ook: 
RomeliaSimon@surplus.nl, 
06-23169662.

In de meivergadering van de wijk-
vereniging hebben Robert en Danielle 
Vervenne de hernieuwde website van 
Langeweg gepresenteerd.

Om de naamsbekendheid van de site 
te vergroten heeft de wijkvereniging 
balpennen met het logo laten maken, 
die rondgedeeld zijn aan alle 
huishoudens in Langeweg.

Kijk snel en oordeel zelf: 
www.langewegonline.nl
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Volgende edite dubbel nummer

Vergadering wijkvereniging

Inloopuurtje Huis van de Wijk

Langeweg weer in volle glorie op 
het wereldwijde web
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Welkomspakket voor nieuwe 
inwoners Langeweg

Oproep namens onze jeugd:

Nieuwe inwoners die in Langeweg ko-
men wonen ontvangen sinds kort van 
de wijkvereniging een welkomspakket.  
Daarmee laat de wijkvereniging zien 
dat we het leuk vinden als er nieuwe 
mensen komen en dat we blij zijn dat 
ze voor Langeweg hebben gekozen.  
Bij het pakket hoort ook de vraag en 
hoop dat de nieuwe bewoners niet 
alleen hier komen wonen, maar ook 
“mee willen doen” met alle Langeweg-
se reilen en zeilen en activiteiten.

Hieronder een foto zoals het pakket 
eruit kan zien.  De samenstelling wis-
selt. Aan de foto kunnen geen rechten 
ontleend worden.

Omdat het schoolplein na 18.00 u 
dicht gaat moeten we op zoek naar 
een andere plek om te spelen in het 
dorp. 
De kinderen spelen graag een potje 
voetbal en dat kan alleen op het trap-
veldje naast het grote voetbalveld. 
Helaas trappen ze regelmatig in een 
dikke hondendrol. Lieve mensen, 
willen jullie alsjeblieft de poep oprui-
men en het veld netjes houden. Dan 
hebben onze kinderen tenminste nog 
een fijn plekje om buiten te kunnen 
spelen. Een oproep aan iedereen: durf 
elkaar aan te spreken als je ziet dat hier 
geen gehoor aan wordt gegeven.
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Een praatje bij een plaatje

Zilveren zusters en Mariaschool
Zondag 25 juli 1938 kon Langeweg de 
vlag uithangen. De Langewegse bevol-
king vierde op die dag het 25-jarig 
verblijf van de zusters Franciscanessen 
van Veghel en het 25-jarig bestaan van 
de Mariaschool, bewaarschool voor de 
kleuters en school voor lager onder-
wijs aan meisjes. In de beginjaren 
sprak men nog van het Mariagesticht. 
12 september 1938 zou het jubileum 
helemaal van zilver zijn. Op zaterdag-
middag 24 juli was de algemeen 
overste, zuster Leocadia, met zuster 
vicaresse uit Veghel aangekomen en 
nog vijf zusters die vanuit Langeweg 
toegetreden waren tot de congregatie. 
De tuin voor het zusterhuis, het Maria-
klooster, had een feestelijk aanzicht 
gekregen met erebogen vlaggen en 
wimpels. Van de allereerste bewo-
ners van het zusterhuis was niemand 
aanwezig; 

twee daarvan vierden het feest in de 
hemel, een zat in de missie, een was 
ziek en een zuster was verhinderd.
Zondag om kwart voor 10 werden de 
eerwaarde  zusters door de kinderen 
van de Mariaschool en fanfare Muziek 
Veredelt vanuit het zusterhuis naar 
de kerk begeleid. Daar werd een H. 
Mis met drie heren uit dankbaarheid 
opgedragen door de paters Hugo, 
Claudius en Florimundus. In een korte 
predicatie tijdens de H Mis, bracht 
pater gardiaan, Philibertus van Was-
pik, ‘eigen en anderer gevoelens van 
dankbaarheid jegens den Allerhoogste 
en onze eerwaarde zusters tot uiting’. 
Na de Hoogmis begaf het gezelschap 
zich naar de Sint- Antoniuszaal waar 
de zusters receptie hielden en waar-
van door jong en oud overvloedig
gebruik werd gemaakt. Tevens werd 
bij deze gelegenheid door het feestco-
mité, bestaande uit pater gardiaan, 
de heren Adriaan van Dongen, Jan 
Snoeys, Hendrik Rollé en Cees van
Gils , een geschenk aangeboden aan de 
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algemeen overste, in de vorm van een 
ciborie, bestemd voor de kapel van de 
zusters om tijdens het voornaamste 
moment van de eucharistie de 
Langewegse bevolking te herdenken. 
Onder de aanwezigen bevond zich
Pater Antoninus van Breda, stichter 
van Zustershuis en Mariaschool. Hij 
nam deze samenkomst te baat om in 
korte woorden te verhalen hoe alles bij 
den aanvang was verlopen, in piëteit 
en dankbaarheid gedenkend den Prins 
d’Arenberg, wijlen den heer Cornelis 
Wijtvliet, den heer Antoon Kavelaars, 
de kinderen Melissen, de weduwe J. 
de Rooij-Melissen en juffrouw Marie 
Prinsen, het eerste hoofd, thans ver-
blijvend te Nuenen. Ook de pastoor 
van Zevenbergschen Hoek, binnen 
wiens parochiegrenzen het zusterhuis 
en school stonden, zag de zusters als 
een weldaad voor zijn parochie. Gedu-
rende de receptie gaf onze fanfare een 
klinkend concert op de kiosk, met tot 
slot een serenade aan de zusters. De
wapperende vlaggen en het groot 
aantal toeschouwers droeg wel zeer 
duidelijk alle sympathie naar buiten 
die het dorp voor de zusters had. Een 
plechtig lof met Te Deum besloot de 
uiterlijke feestviering. Op 27 septem-
ber werd het feest nog eens dunnetjes
overgedaan voor de kinderen van de 
Mariaschool. Moeder-overste, zuster 
Willemino, was inmiddels vervan-
gen door Zuster Samuela. Willemino 
bereidde zich voor op een vertrek naar 

de missie van Borneo maar mocht 
deze dag met de algemeen overste en 
nog enkele oud-bewoners van het zus-
terhuis, even naar Langeweg. Met een 
voordrachtje door de leerlingen van de 
Mariaschool werden de zusters deze 
keer getooid met een zilveren kroon-
tje. Het Dagblad van Noord Brabant le-
gde de feestelingen vast op de gevoeli-
ge plaat. De zusters zijn wat moeilijk te 
herkennen maar van links naar rechts 
staat op nummer 1 zuster Amalia, 4 
Leocadia, 7 Willemino, 9 Modesta, en 
10 Lamberto. Zusters die destijds
ook deel uitmaakten van de commu-
niteit te Langeweg waren de zusters 
Renildus, Ignata, Carmela, Samuela en 
Oda. Links op de foto: juffrouw Hen-
riette van der Peijl, onderwijzeres,
rechts de paters Renatus en Hugo 
met de onderwijzeres juffrouw Betsie 
Bakermans.  Resten nog ruim 120 
leerlingen van de Mariaschool geboren 
in de jaren 1926 tot 1934. Kijk
goed lezer, hoe langer je dit doet hoe 
meer bekenden. 

John van Opdorp 
juni 2021
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In “Development” : Nieuw in 
Langeweg “Buurt preventie”

Nieuw Oranje comité Lange-
weg is voltooid!

Onlangs werd er in de teams-meeting 
van de wijkvereniging het idee geop-
perd om ook in Langeweg een buurt-
preventie groep te gaan formeren. Een 
buurtpreventie die zich laat zien in ons 
dorp en die onveilige situaties kan sig-
naleren, vernielingen kan rapporteren 
en een luisterend oor en kijkend oog
kan/wil zijn voor een “veilig” Lange-
weg. Na de oproep in de wijkvereni-
gings-meeting heeft Wim van
Geel zich aangemeld om e.e.a. op te 
zetten. Inmiddels hebben zich een 
9-tal dorpsbewoners bij Wim aange-
meld om in de buurtpreventiegroep
te participeren. De eerste contacten 
met de gemeente zijn gelegd en u zult 
in het volgende dorpshart verder
geïnformeerd worden over de stand 
van zaken. Hopelijk hebben we dan 
ook al een actieve buurtpreventie in de 
straten van Langeweg. maaarrrrrr………. 
een “veilig” Langeweg dat doen we
SAMEN! Dus uw ogen zijn net zo 
belangrijk als de onze! Wim heeft ook 
gekeken hoe ze dit in een ander klein 
dorp doen. Inmiddels dus een mooi 
clubje met fanatieke mensen die jullie 
in de toekomst “als het goed is” in
koppels door Langeweg zullen zien 
lopen. Mocht u zelf iets “ongewoons” 
te melden hebben, spreek deze men-
sen gerust aan en gebruik zeker ook de 
Langeweg Alert app. 

Geweldig goed nieuws kunnen wij u 
melden vanuit het Oranjecomité Lan-
geweg. Nadat de afgelopen Konings-
dag wederom een groot succes was 
geworden, heeft dit ook geleid tot
de aanmelding van nieuwe Oranje-
comité leden. En dit is GEWELDIG 
nieuws!! Nieuw elan betekent dat we 
op Langeweg de Koningsdag voor de 
toekomst weer kunnen waarborgen 
en dat wij er alles aan zullen doen om 
deze mooie, gezellige en gebroederlijke 
dag in Langeweg te behouden.
Wij als Oranjecomité vinden het 
belangrijk dat een “oranje” dag behou-
den blijft, immers is het een dag voor 
IEDEREEN en als wij afgelopen 
Koningsdag alle positieve reacties en 
blijde gezichten zien, kunnen en mo-
gen we wel stellen “vooral doorgaan”.
Het Oranjecomité bestaat uit:
Nicole Weterings, Marian de Visser,
Esra de Bakker, Iris Pierik, Niki 
Fens-Mensen, Marianne Vijverberg en 
Wim van Geel

De buurtpreventie coördinator staat in 
“nauw” contact met de wijkagent-po-
litie en gemeente,

Namens de buurtpreventie Langeweg 
“op naar een veilig Langeweg”.
Robert-Niki-Jordi-Petra-Daniel-
le-Nandy-Joris-Wouter Jan en Wim.



6

Het Oranjecomité zal alles in het werk 
stellen om Koningsdag 2022, waar wij 
het “”Dorp op Stelten” gaan orga-
niseren, weer tot een mooie, gezellige, 
gebroederlijke, fantastische, sportieve 
en gewoon een leuke dag te maken.
Voor deze dag zullen wij ook nog extra 
medewerking van Bart van Gils krijgen, 
immers zijn Bart en Wim al 2 jaar (Be-
vrijdingsdag Langeweg) bezig met de 
voorbereidingen van “Dorp op Stelten). 
Voor Dorp op Stelten voor de wijk ZUID 
(Kloosterlaan/Zuiddijk) zijn wij nog op 
zoek naar 2 wijk leid(s)ers, iets voor 
jou? Meld je even aan a.u.b.

Namens het Oranjecomité Langeweg 
allemaal een fijne vakantie EN noteer 
alvast 27 april 2022 in uw agenda en na 
de feestavond misschien ook 28 april 
alvast een snipperdag?

m.vr.grt.
Oranjecomité Langeweg
Nicole-Marian-Esra-Iris-Niki-
Marianne en Wim
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

MMuussiiccaall  ggrrooeepp  88 
Zoals elk jaar sluit groep 8 hun schoolcarrière af met een musical. De 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De rollen zijn verdeeld  
en de gehele groep is druk aan het oefenen om een  
geweldige musical neer te zetten.  
Waar de musical over zal gaan, zal net zoals elk jaar nog  
even een verrassing blijven.  

 
 
 

Belangrijke dagen juni:  

Koningsdag 
23 april hebben de kinderen Koningsdag gevierd.  
Dit was een zeer sportieve dag: 
de kinderen zijn de dag  
dansend begonnen, er was  
een heel parcours uitgezet,  
deze konden de kinderen 
afleggen op hun skeelers 
of step.  
Op deze dag hebben leerlingen van het Markland 
College, die als extra vak gym hebben, een handje 
geholpen bij al deze activiteiten.  
 
Na deze intensieve dag, hebben de kinderen 2 weken 
kunnen genieten van een heerlijk meivakantie.  

 

 

 

 

 

 

Initiatief vanuit de Ouderraad 

Koningsdag 2021 

20 juni: Vaderdag  

KKlleeddiinnggaaccttiiee 
Zowel in het voorjaar als in het 
najaar houden wij een 
kledingactie. De opbrengst 
hiervan gaat naar de school, 
zodat we dit weer kunnen 
investeren 

 
 
 

MMooeeddeerrddaagg
de kinderen hebben weer erg hun best  
gedaan om voor Moederdag iets moois te maken.  
Groep 1-2-3 heeft een bloemenvaasje met bloem 
geknutseld voor mama 
Groep 4-5-6 heeft een kaart gemaakt en een zakje 
met heerlijke snoephartjes 
Groep 7-8 hebben hun moeders ook verrast met 
een persoonlijke kaart.  
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Op 26 april jongstleden werd Theo 
Schouwenaars, wonend samen met 
Gonny, op de hoek Zuiddijk/Klooster-
laan, naast de Droom/bij het beeld van 
de Kapucijn, verrast door de komst
van wethouder Eef Schoneveld van de 
gemeente Moerdijk.

Uit naam van Koning Willem-Alexan-
der kwam de heer Schoneveld Theo de 
Koninklijke onderscheiding als ‘Lid in 
de orde van Oranje-Nassau’ brengen. 
‘Normaal’ zouden we in plaats van 
‘brengen’ zeggen ‘opspelden’, maar 
vanwege de Corona-maatregelen is 
in het ‘protocol’ afgesproken dat in 
deze situatie de onderscheiding wordt 
gegeven aan de partner, aan Gonny 
dus, die deze vervolgens bij Theo heeft 
opgespeld.

Theo was daadwerkelijk zichtbaar, 
totaal verrast dat deze onderscheiding 
hem werd toegekend. Zijn kinderen en 
kleinkinderen hadden zich achter de 
gebouwen in de nabije buurt verscho-
len, inclusief oranje en rood/wit/blau-
we ballonnen. Nadat om 10.45 uur taxi
Goverde met daarin de heer 
Schoneveld met secretaresse/fo-
tograaf arriveerde, begaf de rest van 
het gezin Schouwenaars zich samen 
met enkele andere belangstellenden, 
naar de voordeur bij Theo en Gonny. 
Gonny opende de deur en riep vervol-
gens Theo er bij. Duidelijk was, hoewel 
Theo niet in zijn ‘werkkleding’ was 
gestoken, dat hij hier totaal niet op had 
gerekend. Theo ontving de onder-
scheiding omdat hij op vele terreinen 
in Langeweg en omgeving als vrijwil-
liger al vele jaren zeer actief is. Theo 
zit in het bestuur van de plaatselijke 
wijkvereniging, is lid van de Klank-
bordgroep Langeweg van de Immanu-
elparochie, zorgt in het seizoen weke-
lijks samen met enkele anderen voor 

Theo Schouwenaars Koninklijk 
onderscheiden
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het onderhoud van de begraafplaats 
in Langeweg, houdt de bestrating voor 
de Mariakapel schoon, opent en sluit 
één dag per week deze kapel, rijdt 
voor Arriva regelmatig in de ‘buurtbus’ 
ritten tussen Zevenbergen en Zundert. 
Daarnaast is Theo actief bij Krachtig-
Buiten (deze organisatie bundelt 
krachten voor meer groen in je eigen 
buurt) en IVN Dintel- en Marklanden 
(voorheen Etten-Leur en nu actief in 
de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk 
en Halderberge). IVN, waar Theo ook 
gastdocent is, laat jong en oud bele-
ven hoe leuk, gezond én belangrijk 
natuur is. Dat doen ze met natuurac-
tiviteiten, cursussen, projecten en 
campagnes. Zelf leren en doen staan 
altijd centraal. Theo is actief bij ANV 
Drimmelen & Moerdijk en hij was kar-
trekker groene dorpsontwikkelingen. 
Nu we het over ‘groen’ hebben, Theo 
strijdt volop om ook op Langeweg 
meer ‘groen’ te krijgen. Hij heeft er 
in belangrijke mate voor gezorgd dat 
er in de vroegere ‘korte’ Zuiddijk een 
aantal bomen zijn gepland, hij ijvert 
voor de broodnodige compensatie van 
groen door komst van windmolens en 
vanwege de toekomstige kap van de 
bomen langs de N285. Theo is verder 
ook nog als vrijwilliger actief bij Em-
maus Langeweg, waar hij onder ande-
re hovenierswerkzaamheden verricht. 
Begin mei jongstleden heeft Theo
de bloemen weer ingezaaid op en 
achter de begraafplaats, zodat het er 

 ook daar straks weer fleurig uitziet. 
Daarnaast zijn die bloemen prima 
voeding voor de bijtjes die hun korven 
naast de begraafplaats hebben, bij de 
geitjes van Emmaus. Tot slot is Theo 
ook regelmatig nog actief in het 
Langewegse ‘Patersbos’. Voor de 
mensen die (nog) niet zo bekend zijn 
hier, dit is het bos achter de begraaf-
plaats. Dit bos is op woensdag- en 
zaterdagmiddag publiekelijk open, de 
andere tijden is de toegang tot dit bos 
voorbehouden aan Emmaus, die ei-
genaar hiervan is. Een rondwandeling 
door het Patersbos is zeker aan te be-
velen, er zijn leuke historische herin-
neringen aan Langeweg terug te vin-
den, met daarbij de beschrijvingen op
publicatieborden weergegeven en er is 
een bijenhotel. Na de officiële uit-
reiking was het de beurt aan het gezin 
Schouwenaars voor een klein feestje.
Theo, bedankt voor jouw kundige inzet 
bij alle activiteiten, hopelijk mogen we 
daarvan nog lang genieten. 

Wij feliciteren Theo bij deze nogmaals 
van harte met zijn Koninklijke onder-
scheiding en hopen dat hij nog vele 
mooie jaren in goede gezondheid 
actief mag blijven als vrijwilliger voor 
de vele Langewegse en regionale 
‘activiteiten.
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De Slikgatse Hoeve (Hokkenberg 1 te 
Langeweg)

Teun Damen en zijn partner Mariëlle 
Reniers zijn in de zomer van 2019 op 
de boerderij van zijn ouders, Antoine 
en Marja Damen-Kommeren, gaan 
wonen. Voor jongelui een grote stap
in deze hectische tijden! Teun en 
Mariëlle woonden al enige tijd samen 
in Zevenbergen, maar toen pa en ma 
besloten elders in Langeweg (aan de 
Zuiddijk) een woning te kopen en
vanaf augustus 2019 daar te gaan 
wonen, was voor Teun en Mariëlle 
de tijd rijp om te verhuizen naar het 
ouderlijk huis/de boerderij aan de 
Hokkenberg 1.

Ze zijn hard aan het werk om de 
boerderij op hun manier in te richten, 
zoals vervanging van de buitenver-
lichting, het hekwerk vernieuwd, een 
straatbord langs de weg geplaatst en 
de boerderijwinkel een opfrisbeurt 
gegeven. De ondernemersgeest bij 
Teun zat er overigens al jaren in, hij 
had immers zelf al koeien, maar had 
ook al jaren vele werkzaamheden op 
de boerderij bij pa en ma uitgevoerd. 
En … Teun had en heeft niet zo maar 
koeien, maar Gallowayrunderen.

Langewegse ondernemers 
in beeld
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Deze hennen lopen, mits de overheid 
niet tot een zogenaamde ‘ophok-
plicht’ besluit, hetgeen nu weer aan de 
orde is in verband met de heersende 
volgelgriep, vooral buiten en
deze worden gehouden voor de leg, 
eieren dus. Nieuwe jonge (leg)hennen 
komen als ze ongeveer 17 weken oud 
zijn, mogen op de boerderij volwas-
sen worden en daar gaan ze dan hun 
eerste eitjes, later eieren, leggen. In 
deze eerste periode zijn er steeds ook 
hennetjes-eitjes te koop.

Gemiddeld verblijven de hennen zo’n 
15 maanden bij de Slikgatse Hoeve en 
ze leggen, als ze volwassen zijn, gemid-
deld iedere dag ’n ei. Naast de levering 
van eieren aan de pakstations, die 
zorgen dat de eieren in de supermarkt 
terecht komen, zijn deze ook dagelijks 
verkrijgbaar in boerderijwinkel ‘Slikgat-
se Hoeve’ (verser kan niet). Wat hun 
runderen (de Galloways) zo bijzonder 
maakt is dat dit ras uitermate geschikt 
is om het gehele jaar rond in 

Zo af en toe zien we deze zwarte 
runderen (zonder horens) grazen op 
de dijk bij de Mark nabij de Slikgatse 
Hoeve grazen, maar het grootste 
gedeelte van de kudde loopt in enkele
regionale natuurgebieden. De Slikgatse 
Hoeve werkt hierbij nauw samen met 
Brabants Landschap, zoals op natuur-
gebieden de Pannenhoef in Rijsber-
gen en de Roode Weel Steenbergen. 
Mariëlle heeft overigens ook deels 
haar roots vanuit Langeweg, haar 
vader Leo is hier geboren en getogen. 
Haar moeder komt uit Lage Zwaluwe 
waar zij is opgegroeid op de boerderij. 
Mariëlle heeft dus ook al van jongs af 
aan kennis mogen maken met het
boerenleven. Naast de boerderij 
hebben Teun en Mariëlle ieder nog een 
(deeltijd)baan in loondienst, Teun
werkt bij een kippen- en akkerbouw-
bedrijf en Mariëlle werkt als verzeker-
ingsadviseur en bankmedewerker.
De Slikgatse Hoeve is niet zo maar een 
gemiddelde boerderij, zeker niet! Wat 
dit bedrijf zo bijzonder maakt, is dat 
ze ‘biologisch’ boeren en wel op beide 
bedrijfsonderdelen, namelijk akker-
bouw in combinatie met het fokken en 
houden van kippen en koeien. Op de 
akkerbouwgrond van deze boerderij 
wordt een deel van het voer voor hun 
eigen hennen verbouwd. Ook worden 
hierop gras en aardappelen verbouwd. 
Daarnaast worden er ongeveer 50 Gal-
lowayrunderen en 10.000 biologische 
leghennen gehouden.
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natuurgebieden te grazen. Dit zul je 
dan ook proeven aan het vlees
dat Teun en Mariëlle op zaterdagen 
tussen 10 en 14 uur verkopen in hun 
boerderijwinkel.

Zeven dagen per week, van 8.00 
tot 20.00 uur, is het mogelijk om in 
deze boerderijwinkel, die ligt aan de 
Bloemendaalse polderfietsroute, verse 
biologische eieren te kopen, tegen
contante betaling. Op zaterdagen 
kun je er daarnaast, van 10.00 tot 
14.00 uur, rundvlees van de eigen 
runderen, diverse soepen (bereid door 
Thieukookt) en tevens ijs van ‘Marja’s 
Zuivelijs’ in Terheijden kopen. Op zater-
dagen kan ook per pin betaald worden. 
Tot slot: je kunt de actualiteiten van de 
Slikgatse Hoeve volgen op Facebook, 
waarop ook regelmatig aanbiedingen 
en nieuwe producten in het assorti-
ment geplaatst zullen gaan worden.
Uiteraard bent u van harte welke in 
hun boerderijwinkel. 

Wilt u meer weten over de 
Slikgatse Hoeve?

Bekijk de facebookpagina: 
https://www.facebook.com/
SlikgatseHoeve

of informeer bij Teun en/of Mariëlle 
aan de Hokkenberg 1, 4772 PD te 
Langeweg,

of stuur een email naar
td@slikgatsehoeve.nl of bel op 
06 - 13 18 27 07.
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Op 25 mei jongstleden ontvingen we 
van de gemeente Moerdijk bericht dat 
de eerste stapjes van verdere ter-
ugdraaiing van de ingestelde Coro-
na-maatregelen, die volledige sluiting 
van dorpshuis Ons Stedeke betekende, 
weer worden teruggedraaid. Vanaf 
laatstgenoemde datum mag het 
muziekonderwijs weer van start. Dat 
betekent dat fanfare Muziek Veredelt, 
blaasorkest d’Eigeweskus, Chanson de 
la Vie, band Just for Fun en het 
Saxofoon-orkest Saxoband, hun 
repetities weer mogen starten. Er zijn 
nog wl forse beperkingen, zoals er mag
maar één club gelijk in het gebouw 
zijn, tenzij er afgesloten ruimten 
kunnen worden gecreëerd, er mogen 
absoluut geen consumpties worden 
meegebracht (zelf meebrengen van 
consumpties en/of water mag ook 
niet), er geldt een registratieplicht, 
alleen dirigent én repeterende leden 
mogen aanwezig zijn, de voor-
geschreven afstand moet worden 
bewaard, voldoende ventileren, 
enzovoorts. Hopelijk ontvangen we op 
korte termijn ook aanvullend bericht 
dat we, mogelijk als pilot, ook mogen
starten met enkele andere activiteiten 
in Ons Stedeke. We zien er natuurlijk 
allemaal weer naar uit dat we weer 
snel terug kunnen naar NORMAAL! In
spanning wachten we daarom de ver-
dere versoepelingen met ingang 5 of 9 

juni aanstaande af. Blij echter alle-
maal op je hoede, houd de geldende 
maatregelen in acht, was vaak je 
handen, houd afstand, blijf thuis als je 
verkouden bent, laat je zo spoedig als 
dat kan inenten, enzovoorts. Succes 
toegewenst en we heten de verenigin-
gen die weer mogen starten, uiteraard 
van harte welkom in ons Langewegse 
dorpshuis Ons Stedeke.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Ons Stedeke mag weer deels open



14



15

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



Juni

Oktober

Inzameling Papier
Dinsdag

16

Wat, waar en wanneer te doen:

5

Inzameling Plastic

Toeterfeest d’Eigeweskus

Zaterdag

Zaterdag

1

9

Inzameling  GFT

20.00u  Vergadering Wijkvereniging

Inzameling  GFT

Inzameling Plastic

Inzameling Plastic

Vaderdag

Inzameling  GFT

Inzameling  GFT

Maandag

Dinsdag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Zondag

Maandag

Maandag

7

8

14

15

29

20

21

28


