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Dinsdag 14 september om 20.00 uur 
houdt de wijkvereniging haar reguliere 
vergadering in dorpshuis Ons Stedeke, 
vanaf 20.00 uur.

Digitaal aansluiten kan ook: 
Meld u aub aan bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com.

In verband met vakantie van Romelia 
is er in de maand september geen 
spreekuur.  Eerstvolgende spreekuur is 
dinsdag 5 oktober tussen 9.00 en 11.00 
uur in dorpshuis Ons Stedeke.

Telefonisch contact kan wel:  Surplus: 
0168-331357, vraag  naar sociaal 
werker.

Zaterdag 23 oktober van 9.00 tot 11.00 
uur  is de wijkvereniging voornemens 
wederom een zwerfafvalopruimaktie 
te organiseren. In de kern Langeweg, 
met name de openbare plekken 
rond school, dorpshuis en gymzaal 
en de bermen van  toegangswegen: 
Zuiddijk, De Langeweg,  Schoolstraat, 
Hokkenberg en mogelijk Markweg.  
Verzamelen om 9.00 uur bij Eeterij 
en Feesterij De Droom. Breng zelf 
handschoenen en een veiligheidshesje 
mee.

September 2021

Vergadering Wijkvereniging

Inloopuurtje Huis van de Wijk

Zwerfafvalopruimaktie

Bij gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan van Emmaus op Langeweg: 
feestelijke markt op zondag 12 
september a.s. van 14.00 tot 17.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom!!

Heeft u de website van Langeweg al 
bekeken? Alle nieuwsberichten  en 
dorpskranten komen ook op deze site, 
die wekelijks bijgehouden wordt.  
Laat weten wat u ervan vindt middels 
een mailtje naar 
onsdorpshart@gmail.com.

Feestelijke markt Emmaus

www.Langewegonline.nl



2

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.
Heb je zin in een nieuwe hobby, kom 
dan een keertje meedoen.
Wij spelen op maandagavond van 
19.15 tot ongeveer 20.45 op de baan bij 
dorpshuis Ons Stedeke.

Als er mensen zijn die overdag 
willen spelen kan dat ook. Bij genoeg 
deelnemers kunnen we ook op 
donderdagmiddag spelen van 13.30 tot 
15.30. Heb je vragen neem dan contact 
op met:

Frans Damen,  Schoolstraat 32
Wies van  Minderhout, Schoolstraat 13
Jan van Nispen, Zuiddijk 18

Of via onsdorpshart@gmail.com

In september start het nieuwe seizoen 
van de hummeltjesclub weer:  elke 
maandag na schooltijd van 14.30 uur 
tot 15. 30 uur in de gymzaal De Waai 
en bij goed weer op het trapveldje.  
Als er geen school is, is er ook geen 
hummeltjesclub.  De kosten bedragen 
€ 2,50 per keer  of € 22,50 voor een 
heel seizoen. Dit is inclusief iets 
te drinken en iets anders lekkers.  
Alle kinderen in de leeftijd van 4 
t/m 6 jaar uit Langeweg of andere 
Mariaschoolleerlingen zijn welkom op 

onze hummeltjesclub.

We zoeken ook vrijwilligers die het 
organisatieteam willen versterken. 
We zijn telkens met 2 begeleiders 
aanwezig en bij bijzondere 
bijeenkomsten (Sinterklaas of de 
laatste bijeenkomst in het seizoen) 
met zoveel mogelijk.

Voor aanmeldingen of meer 
informatie:

Cindy van der Wagt
06-55695181
clvandrie@live.nl

Nieuws van  Jeu de Boules-
vereniging Langeweg 

Nieuws van de hummeltjesclub
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Een praatje bij een plaatje

Het ‘ leeren gevaar ’ ! (1)

In de tweede helft van de 19e eeuw 
kwam de voetbalsport vanuit 
Engeland Nederland binnenwaaien. 
Begin 20e eeuw veroverde koning 
voetbal de ons omliggende 
dorpen. Ook op Slikgat groeide de 
belangstelling voor deze sport. De 
kerkelijke overheid liep aanvankelijk 
niet ver weg met deze vorm 
van vrijetijdsbesteding. Ze zal er 
ongetwijfeld naar gestreefd hebben 
om dit spel binnen de dorpen of wijken 
te houden. Het Sint Antoniuspatronaat 
en de R.K. Gezellen Vereeniging boden
in die begintijd de gelegenheid hiertoe. 
Door het ruwe spel, het taalgebruik, 
de kleding en de omgang met 

tegenspelers van buiten, die geen of 
een ander geloof hadden, gaf de kerk 
aan deze sport de bijnaam ‘Het leeren 
gevaar‘. Voetbal zou een ernstige 
bedreiging zijn voor de katholieke
jeugdige voetballers. De sport 
zou ze niet alleen hinderen bij het 
kerkbezoek, maar ze tevens geleidelijk 
doen vervreemden van de katholieke 
gewoonten. Omdat de kerkelijke 
overheid tegelijkertijd inzag dat ze 
de opkomst van deze sport niet kon 
tackelen, verlangde ze dat voetbal
verenigd en georganiseerd moest 
worden onder toezicht van de 
geestelijkheid in katholieke bonden.
In 1915 sloot zich een voetbalclub, 
genaamd Langeweg, aan bij de R.K. 
Voetbalbond West-Brabant,
in dat jaar opgericht door de Bredase 
kapelaan Binck. Langewegse 
voetballers vonden lidmaatschap
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van een katholieke bond normaal. 
Het Roomse was ze met de paplepel 
ingegeven, thuis, op school, in het 
patronaat en vanaf hun 17e jaar in de 
R.K.-Gezellen Vereeniging. Oprichting 
van een katholieke voetbalbond was 
temeer belangrijk omdat veel jongens 
tijdens de Eerste Wereldoorlog
gemobiliseerd werden. Velen 
kwamen daardoor in aanraking met 
andersdenkenden en leerden er
het voetbalspel, een onderdeel van het 
kazerneleven. Het soldatenleven heeft 
de belangstelling voor deze sport zeker 
vergroot. Na de mobilisatie richtten 
veel soldaten na terugkomst in hun 
dorp of stadswijk een voetbalclub 
op. Van de voetbalclub Langeweg 
lezen we na 1915 vrijwel niets meer. 
In 1921 neemt de club nog deel aan 
een interdiocesane missiewedstijd 
te Breda. Of we hier te doen hebben 
met een voetbalclub binnen het 
Sint Antoniuspatronaat wordt niet 
duidelijk. Wel laat vanaf 1918 de 
Gezellen Voetbal Club Langeweg van 
zich horen. Deze club is ontstaan uit 
de R.K. Gezellen Vereeniging, een 
vereniging met als doel te werken aan 
de godsdienstige, zedelijke, sociale en
culturele vorming van jonge arbeiders 
tussen de 17 en 25 jaar. Ze spelen 
vriendschappelijke wedstrijden met 
verenigingen uit Zevenbergen en 
Terheijden. Voetballen in een door een 
bond georganiseerde competitie is er 
nog niet bij. G.V.C.L. is de enige niet wat 

dit betreft. Veel plaatsen hebben 
meerdere voetbalverenigingen. 
Aansluiting bij een Rooms Katholieke 
Voetbal Bond lag wat ingewikkeld. 
Tussen 1915 en 1919 richtte ieder 
bisdom een eigen bond op met eigen 
regeltjes om zelf baas te kunnen 
blijven. De Bisdomgrenzen bepaalden 
waar de clubs in competitieverband
zouden kunnen gaan spelen. Een van 
die grenzen liep midden door ons dorp. 
Van welke R.K. Voetbal Bond moest 
G.V.C.L. nu lid worden, De Bossche of de 
Bredase? Lid worden van de Bredase
betekende dat voetbalverenigingen uit 
omliggende dorpen als Zevenbergen 
en Zevenbergschen Hoek voor 
Langeweg buitenspel stonden. 
Werden ze lid van de Bossche Bond 
dan stond plaatsen ten zuiden 
van Langeweg eenzelfde lot te 
wachten. Op andere plaatsen zou 
die grens ook een rol gaan spelen. 
Om grensoverschrijdend te kunnen 
voetballen werd reeds eind 1916 door 
de Bisdommen Den Bosch en Breda 
de Federatie van Roomsch-Katholieke 
Voetbalbonden in Nederland 
opgericht. In 1920 liet kapelaan Binck 
weer van zich horen via de pers; veel 
nieuwe Westbrabantse voetbalclubs 
hadden zich al achter de standpunten 
van de Roomsch Katholieke Voetbal 
Bond geschaard maar waren nog 
steeds niet aangesloten. Een van die 
standpunten was dat Roomsch
Brabant de Roomschen toebehoorde 
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onder het bestuur van Roomsche 
leiders. Nog datzelfde jaar werd 
G.V.C.L. lid van de Federatie van 
Katholieke Voetbalbonden en ging 
in 1921 in competitieverband spelen. 
Pater Hyacinthus werd benoemd tot 
geestelijk adviseur. Zondag 1 ,7
en 14 mei 1922 vonden te Langeweg 
de door G.V.C.L georganiseerde 
missiewedstrijden plaats. Het
Dagblad van Noord Brabant berichtte: 
De eerste twee zondagen was de 
belangstelling groot, de derde zondag, 
de finale, overtrof ‘aller verwachting’. 
Voorzeker heeft daaraan de muziek uit
Zevenbergschen Hoek het hare toe 
bijgedragen. Vroolijk klonken de lustige 
tonen gedurende de wedstrijden 
en hield er de stemming bij de 
aanwezigen in. Het bestuur van G.V.C.L. 
sprak een woord van lof voor de 
prettige regeling en maatregelen van 
orde waardoor alles keurig van stapel 
liep. Voor de eerste afdeeling moesten 
Victoria uit Zevenbergen en Leonidas 
uit Lage-Zwaluwe tusschen de Inner.
Na zwaren strijd behaalden de 
Leonidasmenschen de overwinning. 
Voor de tweede afdeeling eerst
Sparta uit Terheijden tegen een 
sterke combinatie Oranje-Wit uit 
Zevenbergen. Sparta speelde
uitstekend en won met 2-0. D.O.S. uit 
Noordhoek was vrijgeloot en kwam 
thans tegen Sparta. Ook in dezen bleef 
Sparta de meerdere en werd alzoo 
eerste prijs’winnaar. D.O.S. kreeg den 

tweeden en Oranje-Wit den derden 
prijs. De zeereerw. pater adviseur van 
G.V.C.L. reikte na afloop de prijzen uit
met een hartelijk woord aan de 
deelnemers en bracht dank aan allen, 
die hadden meegewerkt, om deze 
missiewedstrijden te doen slagen. 
Speciaa] den scheidsrechter, de heer L. 
Stoops, werd een hartelijk woord van 
dank gebracht voor de correcte leiding 
van al deze wedstrijden. Ook G V.C.L.
verdient een woord van hulde voor 
het initiatief inzake „Steun aan de 
missiën”. De behoefte aan sport 
in groepsverband was duidelijk 
groeiende in Langeweg. Het was nog 
wel een echte mannensport.
Onderwijzer N. Gerritse, secretaris van 
G.V.C.L., richtte een club op voor de 
schooljeugd: Door Vrienden Opgericht. 
Zo rolde de bal via de jongens van het 
Sint Antoniuspatronaat door naar de 
R.K. Gezellen Vereeniging. Maar het 
werd moeilijk om het zaakje op de 
been te houden. De gezellen
kwamen september 1922 niet opdagen 
in Oudenbosch . De pers sprak de 
hoop uit dat doorslaande motieven 
dit verzuim zouden wettigen voor de 
beginnende club. In november van 
dat jaar beging de club dezelfde zonde 
en ontving een boete van vijf gulden. 
Begin 1923 rezen weer moeilijkheden.
Wegens herhaaldelijk niet opkomen 
en betalen van de boete werd de club 
geschorst. Dat leidde ertoe dat de 
jaarvergadering van de voetbalbond 
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niet meer bezocht werd, hetgeen 
weer een boete opleverde die weer 
onvoldaan bleef. De geestelijk adviseur 
heeft nog willen bemiddelen maar de
voetbalbond liet blijken het 
lidmaatschap van G.V.C.L. niet langer 
meer op prijs te stellen. Overigens
was G.V.C.L. niet de enige club die 
wegens het gebrek aan orde en tucht 
door de bond werd gedwongen 
het veld te ruimen. Een trouwe 
speler, Simon van Beek, overleed in 
augustus van dat jaar aan de Spaanse 
griep. Bij dit alles kwam nog dat een 
lidmaatschap van de R.K. Gezellen
Vereeniging op 25-jarige leeftijd 
eindigde en daarmee dus ook 
een voetbalcarrière bij G.V.C.L. En 
dan nog maar te zwijgen over de 
voetbalaccommodatie uit die tijd. De 
studenten van het Serafijns
Seminarie, die tijdens de recreaties 
bezig gehouden moesten worden, 
trapten onderling ook regelmatig een 
balletje. Op de koeren was dit een 
riskante aangelegenheid met al die 
ruiten. Daarom werd bij een particulier 
een wei gehuurd. G.V.C.L. zal zich 
met een voorziening van gelijke aard 
tevreden hebben moeten stellen. Om 
verlost te worden van de ongemakken 
en tekorten die zo’n tot trapveldje 
ingerichte hobbelige koeienwei 
met zich meebracht, koopt de Sint 
Antonius Stichting te Langeweg in 
1924 ruim 2,8 hectare grond aan, 
gelegen ten oosten van klooster en

seminarie. De Sint-Antonius Stichting 
is het bestuur van het seminarie. Met 
goedkeuring van het bestuur van 
de kapucijnen mag pater Tarcisius 
van Valenberg, directeur van het 
seminarie, voor een bedrag van 8000 
gulden de grond verwerven van de 
kinderen Wijtvliet te Langeweg. Er 
moest heel wat werk verzet worden 
om het terrein geschikt te maken voor 
sport, spel, processie en parkeerterrein 
tijdens de jaarlijkse bezoekdag aan het 
seminarie. De aanleg van een sloot en
aanplant van een heg daar omheen 
was werkverschaffing voor mensen 
van het dorp. Er was wel plaats voor 
twee voetbalvelden maar eigenlijk 
alleen bestemd voor de seminaristen 
en plaatselijke jeugdverenigingen. De 
paters waren niet antivoetbal, maar 
het kwam ze goed uit dat, met het ter
ziele gaan van G.V.C.L., voorkomen 
werd dat rivaliserende, luidruchtige 
voetbalclubs, met mogelijk
vrouwelijke aanhang, op de Dag 
des Heren, in de schaduw van kerk, 
klooster en seminarie, op elkaar
losgelaten zouden worden. 
Daarmee was ‘het leeren gevaar’ te 
Langeweg voorlopig geweken. Op 
de foto gemaakt omstreeks 1920 
te Zevenbergschen Hoek : staand 
v.l.n.r. Lauw van Beek, Hendrik van  
Turnhout, Simon van Beek, Bertus 
Gielen, Janus Haanskorf, Piet van 
Turnhout, Hannes Heymans, Toon 
Mouwen.  
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zittend v.l.n.r. : Kees Kommeren, Harry 
Verdaas, Jan van Turnhout.

John van Opdorp augustus 2021

Toer de boer

LTO afdeling Moerdijk komt dit 
jaar met een verrassende fiets of 
autotocht, opgezet door jonge 
ondernemers! Op zondag 12 
september tussen 11.00 en 16.00 
uur presenteren 8 ondernemers hun 
bedrijf. Van akkerbouw tot fruitteelt, 
maar ook een doorkijkje bij een 
plantenkwekerij. De toer is in de vorm 
van een MC drive systeem, zodat we 
binnen de richtlijnen van het RIVM 
toch duidelijk kunnen maken waar 
het voedsel vandaan komt, hoe het 
wordt geteeld en waarom wij als 
ondernemers kiezen voor deze manier 
van onze producten maken.

Via de izi travel app  (ZLTO MOERDIJK) 
kunt U informatie ontvangen over 
de deelnemers en hun passie voor 
het ondernemen. Daardoor kunt u 
gewoon door fietsen en/ of eventueel 
in uw voertuig blijven zitten. 

Tip: download alvast de route om 
mobiel data gebruik te voorkomen. 
De app is gratis: izi travel app. Zorg 
dat je GPS  Locatie op je telefoon is 
ingeschakeld. 

Zorg voor een volle batterij of neem je 
oplader mee. Sluit zoveel mogelijk de 
telefoon op de auto radio aan. Op deze 
manier krijg je de beste luisterervaring.
In verband met de RIVM maatregelen 
vragen wij om tussen 11.00 en 14.00 
uur te starten bij:

Fam Schrauwen- Deijkers, de 
Langeweg 76 te Zevenbergschen 
Hoek. 

Tegen betaling per persoon van 5 
euro ontvangt men op elke locatie 
een traktatie.  Mede door de 
wijkvereniging van Langeweg is deze 
activiteit mogelijk gemaakt.
1 fam van der Made        
Zuiddijk 1 Langeweg

2 fam schouwenaars        
Zuiddijk 12a Langeweg

3 fam Schrauwen      
de Langeweg 76  
Zevenbergschen Hoek

4 fam Damen                                 
Noordseweg 1 Terheijden

5 fam Kavelaars                             
Driehoefijzerstraat 80  Zevenbergschen Hoek

6 fam Pals                                       
Hoge Zeedijk 30 Zevenbergschen Hoek

7 fam Dirven                                  
Hamseweg 11 Langeweg

8 fam de Groot                           
De Langeweg 
13a Langeweg



8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Belangrijke dagen september:  

Musical groep 7/8  
Woensdag 21 juli was het dan zover, de musical van groep 7/8. Ook dit ging dit jaar natuurlijk 
anders dan normaal, maar wel op een hele bijzondere manier.  
De kinderen van groep 7/8 en hun ouders mochten namelijk de musical bekijken in de 
bioscoop in Etten-Leur. Iedereen was feestelijk gekleed en mocht op de rode loper op de 
foto. De kinderen kregen een drankje en natuurlijk popcorn, voor de ouders was er thee, 
koffie en frisdrank. Het leuke was dat de kinderen ook het  
eindresultaat nog niet gezien hadden en als verrassing kregen  
ze na de film ook nog hele leuke bloopers te zien.  
 
Kortom een ervaring om niet snel te vergeten!  
 

Initiatief vanuit de Ouderraad 

LLaaaattssttee  sscchhoooollddaagg  
23 juli hebben we dit bijzondere jaar afgesloten met een vossenjacht, natuurlijk in het thema 
zomervakantie. De vossen (gedeeltelijk verstopt) zaten door Langeweg, daar deden de 
kinderen een spelletje en konden natuurlijk een letter verdienen. Op het einde van de route 
moesten ze natuurlijk een woord puzzelen, VAKANTIETIJD, en hebben ze op het schoolplein 
heerlijk genoten in de zon van een lekkere suikerspin. Aan het einde van de ochtend hebben 
ze groep 8 met waterpistooltjes naar het voortgezet onderwijs gespoten. En kon iedereen 
gaan  genieten van een welverdiende vakantie.  

l 

OOpp  nnaaaarr  eeeenn  mmooooii  nniieeuuww  sscchhoooolljjaaaarr!!

6 sept: 1e schooldag 

27, 28, 29 september: Kamp groep 8 

 

WWiisstt  uu  ddaatt::    

• De kinderen elk jaar in de laatste 
schoolweek al een middagje gaan oefenen 
in hun nieuwe klas 

• Groep 8 nog een nachtje in de tent heeft 
geslapen ter afsluiting  

• Er komend schooljaar weer een meester in 
groep 7/8 staat 

• Er in oktober weer een kledingactie 
gepland staat 
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Heb jij ook spulletjes om te verkopen?
Geef je dan op vóór 15 september 

zodat jouw locatie ook 
op de kaart wordt gezet.

 
                    Stuur een mail om je op te geven naar

niki_mensen@hotmail.com

Zaterdag 2 oktober 2021

9.00 - 16.00 uur
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Langewegse ondernemer in 
beeld

We pogen in deze rubriek ook dit 
seizoen weer maandelijks een 
Langewegse ondernemer in het
zonnetje te zetten door een 
publicatie over het bedrijf in Ons 
Dorpshart op te nemen. Ben jij zo’n 
Langewegse ondernemer en wil je een 
bedrijfsartikel(tje) insturen/op laten 
nemen in dit blaadje, dan graag met 
enkele bijbehorende foto’s, inzenden 
via de mail naar de redactie. Mocht 
je het schrijven van zo’n stukje graag 
aan een ander over laten, dan kun je 
daarvoor contact opnemen met Ad 
van Geel 06-51168814 of mail naar 
a.v.geel@outlook.com

Hoveniersbedrijf Damen

In deze uitgave vertellen we graag wat 
meer over Hoveniersbedrijf Damen. 
Eigenaar Giel, 28 jaar, is opgegroeid 
in Dongen en op zijn 8e levensjaar 
naar Langeweg verhuisd. Tijdens de 
verbouwing op Zuiddijk 24 heeft hij 
nog een aantal jaartjes in Noordhoek 
gewoond, waar hij bij zijn lief en 
huidige echtgenote Nathalie Damen-
Machielse, ook 28 lentes jong, tijdelijk 
verbleef tot het huis klaar was. Al
enkele jaren wonen Giel en Nathalie 
(weer) in Langeweg en sinds begin dit 
jaar op het adres Zuiddijk 5. Samen 
hebben Giel en Nathalie inmiddels ook 

een zoontje Frits, die alweer ruim 10 
maanden is. Giel startte het bedrijf dik 
5½ jaar geleden, om precies te zijn in 
januari 2016. Aan het starten van een
eigen bedrijf lag mede ten grondslag 
een afstudeeropdracht van Nathalie 
om een ondernemingsplan
op te stellen. Inmiddels mogen ze 
concluderen dat dat 
ondernemingsplan een mooie basis is
geweest, waarbij de omzet tot heden 
steeds boven de prognoses en boven 
de verwachting lag en nog steeds ligt.

Inmiddels heeft Giel ook al heel wat 
materiaal aan kunnen schaffen, zoals 
een bedrijfs-bus, 2 bedrijfsauto’s, 3 
aanhangers, een mini-kraan, een 
heftruck, een rupsdumper, enzovoorts. 
Vanwege de groei van het aantal 
klanten, en dus werkzaamheden, 
heeft Giel onlangs een extra kracht in 
dienst genomen. Daarnaast werkt Giel 
al enkele jaren samen met ‘n ZZP-er. 
Nathalie verzorgt de administratie en 
ondersteunt bij werkzaamheden zoals 
bijvoorbeeld bestellingen doen en 
ophalen, correspondentie en offertes 
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verzorgen. Daarnaast werkt ze, sinds 
kort, twee dagen per week bij slager 
Havermans te Wagenberg. Bij Giel 
kun je voor nogal wat zaken terecht. 
Allereerst verzorgt hij aanleg en 
onderhoud van tuinen. Datzelfde geldt 
ook voor straatwerkzaamheden. Maar 
ook snoeien van bomen, het leveren 
en plaatsen van overkappingen, 
aanleggen van vijvers en grond- 
en rioolwerk behoren tot de 
mogelijkheden. Daarnaast levert hij 
materialen zoals zand, grond, grint, 
tegels, straatstenen, enzovoorts. Ook 
het maken van een ontwerp voor uw 
tuin kan door Giel worden verzorgd.
Meest worden werkzaamheden in 
Noordhoek (waar Giel al veel klanten 
heeft), Langeweg,

Zevenbergen en Zevenbergschen 
Hoek uitgevoerd. Maar 
hoveniersbedrijf Damen is feitelijk in 
heel West-Brabant actief. Zo werken 
ze incidenteel ook in Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Breda, Made en vele 
andere plaatsen en voeren ze grote(re) 
en kleine(re) opdrachten uit. 

Thuis aan de Zuiddijk gaat Giel, 
grenzend aan het straatwerk naast 
de werkplaats/schuur bij de woning, 
nog zo’n 150 m2 straatwerk aanleggen. 
Hierop komt dan een voorraadje 
zand, grond, enzovoort, in daarvoor 
bestemde vakken. In de werkplaats/
schuur is Giel doende een kantine met 
toilet de realiseren. De vernieuwing 
van de website van Hoveniersbedrijf 
Damen is in ontwikkeling. Verwacht 
wordt dat deze eind dit jaar gereed en 
dus publicabel is en online zal zijn.

Tot slot meldt Giel dat hij fijn 
samenwerkt met enkele andere lokale 
en regionale ondernemers zoals
R&R, ZNCS en Tuin & Terras.
Al met al is Giel dus een heel bezige bij, 
thuis op vele markten! Heb je vragen 
aan Giel of wil je werkzaamheden door 
hem laten uitvoeren of een offerte 
aanvragen? je kunt daarvoor terecht 
bij:
Giel Damen, 06-24 43 07 023
info@hoveniersbedrijfdamen.nl
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55+-ers fietsen wekelijks

d’Eigeweskus Langeweg

Iedere woensdagmiddag om 13.30 uur 
vertrekken, bij redelijk weer, enkele 
55+-ers voor hun wekelijkse fietstocht 
van zo’n 35 tot 40 km. Bijna iedereen 
rijdt dan op een elektrische fiets. Er 
wordt ongeveer 17 tot 19 km per uur 
gereden. Het vertrek is altijd bij de 
Beatrixboom naast de H. Hartkerk.
Uiterlijk 17.00 zijn ze weer terug in 
Langeweg. Ongeveer halverwege de 
tocht, waarvan de route wekelijks 
wordt bedacht door Jo Timmermans 
en/of Coby Verkooijen, wordt 
een pauze ingelast waarbij in een 
horecagelegenheid koffie (of wat 
anders) wordt genuttigd (op eigen 
kosten). Bij warm weer vindt er wel 
eens ’n tweede pauze voor een ijsje 
plaats. Heb je interesse om (’n keer) 
mee te fietsen? Zorg dan dat je op 
woensdagmiddag, rond 13.25 uur, bij 
de Beatrixboom bent. Je hoeft je
niet aan of af te melden. Gewoon 
lekker vrijblijvend! Je bent van harte 
welkom, het aantal deelnemers is de 
laatste tijd nogal uitgedund, dus vers 
(oud) bloed kan er zeker wel wat bij!

Momenteel kunnen/mogen we 
weer repeteren en optreden onder 
bepaalde omstandigheden. Maar wat 
heeft het lang geduurd. Natuurlijk is 
de gezondheid van iedereen prioriteit 

nummer 1, maar ik mag wel zeggen 
dat, als je een verenigings mens bent, 
dat het dan wel erg lang duurt voordat 
we weer in de “normale” wereld 
beland raken. Je merkt nu pas echt 
goed hoeveel we elkaar gemist
hebben. Eerst lange tijd niet repeteren, 
daarna lange tijd alleen repeteren en 
geen optredens, nu optredens 
onder speciale omstandigheden. 
Kortom het blijft aanpassen en 
we missen de mensen, de muziek 
liefhebbers, de contacten etc. etc. 
Maaaaaaaaarrrrr………….. we zijn 
binnenkort weer te beluisteren, en wel 
nog op Langeweg ook. 12 september is 
het 50-jarige bestaan van Emmaus
Langeweg en dat vieren we mee 
natuurlijk. Emmaus heeft altijd een 
warm plekje in ons hart gehad
en we hebben er “vroeger” ook diverse 
optredens verzorgd. Nu is het weer 
de beurt aan ons om iets terug te 
doen voor deze gemeenschap die 
zovele goede doelen zelf heeft. Ook 
al zijn we helaas niet compleet, we 
hebben toch voldoende bezetting om 
een leuke sfeer te kunnen brengen. 
d’Eigeweskus bestaan momenteel uit 
20 leden. 7 trompetten-3 baritons-2 
schuiftrombones-4 slagwerkers-3 
saxofoons-1 sousafoon. Momenteel 
werken we aan een vaste 3e 
schuiftrombone, en ook zijn we trots 
op onze vaste invallers indien nodig. 
( 1 schuiftrombone-1 slagwerker-1 
saxofoon en 1 trompet)
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Kortom wij hopen jullie op 12 
september te mogen 
ontmoeten, als we sinds lange tijd, 
weer ons eerste optreden hebben bij 
50-jaar Emmaus Langeweg.
Mocht u nu 12 september niet in de 
gelegenheid zijn, ons toeterfeest staat 
nog steeds gepland op zaterdagavond 
9 oktober. De Droom en Ons Stedeke 
zullen dan vol kunnen stromen 
met 300 muzikanten vanuit geheel 
Brabant. Momenteel staan er 19 
kapellen ingeschreven met echt hele
leuke gezellige muziek. Wilt u meer 
informatie over ons toeterfeest, kijk 
dan ook eens op onze site:
www:eigeweskus.nl

Namens d’Eigeweskus tot ziens.
Wim van Geel

Buurtpreventie Langeweg.

Ontzettend trots zijn wij dat we 
kunnen melden dat onze club weer 
uitgebreid is. Momenteel bestaan 
we uit 12 buurtpreventisten, leden 
die allen ons dorp met ogen en 
oren observeren om een zo veilig 
en leefbaar mogelijk Langeweg te 
hebben. Opvallende zaken zijn dat
diverse brandgangen niet technische 
verantwoord zijn of dicht gegroeid 
zijn, diverse ramen en deuren open 
blijven staan van openbare gebouwen, 
verdachte situaties rondom de “de 
kleine koer” parkeerterrein Emmaus, 
maar ook 

verzakte tegels bij Mariakapel 
en ongeoorloofd veel storting in 
ondergrondse container. Na deze 
aanloopperiode zal de buurtpreventie 
binnenkort overstappen op een 
opmerking/waarschuwing systeem. 
Mocht de buurtpreventie dan een
verdachte situatie bij uw woning 
signalering dan zal er ‘n briefje in de 
bus gedaan worden met de mogelijke 
“ongewone” situatie die uw woning of 
omgeving onveilig maken. U kunt dan 
zelf hieruit uw conclusie trekken om te 
verbeteren. Heel leuk zijn de reacties 
die wij op onze loop/fiets route mogen 
ontvangen van bewoners van
Langeweg. Van eventueel nieuwe 
aanmeldingen, tot mooi dat jullie dit 
voor ons dorp doen, zijn veel
gehoorde opmerkingen. Immers 
de buurtpreventie loopt er voor uw 
veiligheid en voor ons Langeweg.
Momenteel hebben we al een leuk 
gezellig clubje maar er kunnen altijd 
mensen bij. Het zou mooi zijn dat we 
op een bepaald moment 20 leden 
hebben. Dan is het voor iedereen een 
genot om zo af en toe eens een rondje 
Langeweg e.o. te lopen/fietsen. Het is 
een win/win/win situatie: gezondheid, 
verlengstuk BOA, veilig Langeweg.
Momenteel bestaan wij uit 
1. Nanda van Bekhoven
2. Wouter Jan Bulsing  3. Petra van 
Rijsingen  4. Danielle de la Bije  
5. Cindy Lucieer  6. Robert Vervenne
7. Joris Pierik  8.Niki Mensen Fens 
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9. Jordi Fens  10. Paul van Bekhoven
11. Liset van Heijs Bulsing
12. Wim van Geel.

Inschrijving kan via de gemeente 
Moerdijk website of mail naar 
wimvangeel@freeler.nl

Namens de buurtpreventie allemaal 
een fijne vakantie gewenst, of zit uw
vakantie er al op, dan allemaal tot ziens
 tijdens een van ons onze routedagen.

Team buurtpreventie Langeweg.

De Tuin-klimaatcoach 

De biodiversiteit gaat hard achteruit 
en we hebben steeds meer last 
van klimaatverandering. Door onze 
leefomgeving te vergroenen geven 
we een impuls aan de biodiversiteit 
en vangen we de gevolgen van 
klimaatverandering zo goed als 
mogelijk op. De groep burgers 
die het nut en de noodzaak inziet 
van vergroening van hun directe 
leefomgeving wordt steeds groter. Zij 
missen echter vaak de kennis hoe ze 
dit aan kunnen pakken.
Binnen het concept Tuin-klimaatcoach 
worden burgers (en eventueel ook 
bedrijven) geïnformeerd over het nut, 
noodzaak en mogelijkheden voor de 
vergroening van hun huis en tuin en 
gestimuleerd om ermee aan de slag te 
gaan. Bewoners kunnen 

zich daarvoor aanmelden voor een 
bezoek van De Tuin-klimaatcoach. De 
Tuin-klimaatcoach komt dan aan huis 
om samen met de bewoner te kijken 
wat er mogelijk is rond de woning. 
Na afloop van het bezoek werkt de 
Tuin-klimaatcoach een plan uit waarin 
verwerkt is welke kansen er zijn voor 
vergroening en klimaatmaatregelen.

 Hierbij wordt onder meer gekeken 
naar:
-  afkoppelen regenwater;
-  bestrating verwijderen en vervangen                                    
    door beplanting (of eventueel  
    waterdoorlatende bestrating);
-  realiseren van groene daken en 
    gevels;
-  plaatsen van soortgerichte 
    maatregelen voor vogels en 
    vleermuizen (nestkasten en 
    beplanting).

Als onderdeel van het advies geeft de 
Tuin-klimaatcoach ook normbedragen 
af voor het uitvoeren van de diverse 
maatregelen, een lijst van lokale 
bedrijven die dit kunnen verzorgen 
en een overzicht van relevante 
subsidieregelingen voor de uitvoer van 
deze maatregelen. 
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Doelstelling
In 2021 willen we 30 Tuin-
klimaatcoach trajecten uitvoeren 
in Langeweg. Het concept Tuin-
klimaatcoach wordt door het bedrijf 
Orbis in de markt gezet. Dat kan op 
twee manieren:

-  Uitvoering door Orbis: De Tuin-
    klimaatcoach trajecten worden 
    door de Tuin–klimaatcoach van 
    Orbis uitgevoerd. Orbis maakt de 
    afspraken met bewoners en legt de 
    bezoeken af. 
-  Uitvoering door lokale vrijwilligers 
    met ondersteuning van Orbis. Onder 
    de inwoners van Langeweg zoeken 
    we naar vrijwilligers die graag als 
    Tuinklimaatcoach aan de slag willen.
    Zij krijgen een instructie en 
    begeleiding en Orbis zorgt voor de 
    benodigdheden om een goed advies 
    te kunnen geven. Ook zorgt Orbis 
    voor de communicatie van het 
    project binnen Langeweg. Daarnaast 
    zijn er evaluatiemomenten met 
    de coaches, ondersteuning bij 
    vragen en een terugkomavond. Deze
    ondersteuning loopt een jaar. Daarna
    kunnen de Tuin-klimaatcoaches 
    in Langeweg gewoon doorgaan en 
    zo bijdragen aan de vergroening van 
    Langeweg (en wellicht andere 
    dorpen in de omgeving). 

Aanmelden
Momenteel zijn we bezig met het 
peilen van de interesse voor dit project 
in Langeweg. Wanneer je een keer 
de Tuin-klimaatcoach op bezoek wilt 
hebben kun je je aanmelden via de 
wijkvereniging
wijkvereniginglangeweg@gmail.com
Mensen die het leuk vinden om zelf 
als coach aan de gang te gaan kunnen 
dat ook via die weg kenbaar maken. 
Bij voldoende interesse zullen we met 
de wijkvereniging het project verder 
opzetten.

Van de onderhoudsploeg van 
de begraafplaats

Woensdag, 18 augustus jongstleden, 
was het weer zover: het jaarlijks 
groot onderhoud aan de hagen op de 
begraafplaats heeft toen weer plaats 
gevonden.
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Naast dat we zelf allemaal aanwezig 
waren, hebben we weer fantastische 
hulp gehad van Kees Verschuren 
(zoon Stefan helpt normaal ook nog 
mee, maar vanwege onvoorziene 
thuiswerkzaamheden bij de koeien 
kwam hij toen we net klaar waren). 
Kees brengt, net als Wim Stel,  zijn 
eigen professionele heggenschaar 
mee. Die machines werken op benzine, 
dus we hoeven dan gelukkig niet 
met stroomkabels te ploeteren. Het 
snoeiwerk op deze manier uitvoeren, 
is uiteraard best zwaar werk. Maar … 
deze mannen kunnen wat aan hoor! 

Kees en alle vaste vrijwilligers, inclusief
Corrie voor de koffie, weer hartstikke 
bedankt. Fijn om met zo’n/deze ploeg 
dit te kunnen doen. De hagen rondom 
de begraafplaats zijn alle weer flink 
gesnoeid, zowel in de hoogte als in de 
breedte en het snoeiafval, dat we van 
de gemeente Moerdijk voor sportzaal 
De Waai mochten deponeren, is
opgehaald door de gemeente.

Tussen de bedrijven door werden we 
weer, dat doet ze al jaren tijdens het 
seizoen wekelijks voor ons, bijzonder 
verwend door Corrie, met koffie en 
heerlijke koek. Inmiddels is hier en 
daar ook wat tegelwerk opgehaald en 
boomstronken daaronder verwijderd 
en is rondom nogal wat grafstenen 
grond aangevuld. Omdat de bloemen 
op het daartoe aangelegde veldje 
achter de begraafplaats niet mooi op 
kwamen en er ontzettend veel vuil 
in stond, is dat veld opnieuw gefraisd 
en ingezaaid. Hopelijk kunnen we 
binnenkort dus ook daar toch nog 
genieten van mooie bloemen. Tot slot 
melden we dat we de klimop van de 
schutting bij de begraafplaats hebben
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afgehaald, dit voor het behoud van 
het voegwerk aan deze muren. Al 
met al durven we te stellen dat we 
het onderhoud op de begraafplaats 
momenteel aardig onder controle 
hebben. We ontvangen vele 
complimentjes. Dat is natuurlijk fijn. 
Maar dus zeker ook … een bezoekje 
aan de begraafplaats waard!

De onderhoudsploeg
Kees, Wim, Theo, John en Ad
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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
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September

Oktober

Start schooljaar Mariaschool
Maandag

Wat, waar en wanneer te doen:

6

Inzameling Papier

Toeterfeest d’Eigeweskus

Halloweentocht 18.30-20.30

Garagesale 9.00 - 16.00 uur

Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

4

9

30

2

Inzameling  Plastic

- Emmaus Langeweg 50 jaar - 14.00 tot 17.00uur
- Fiets-autotocht LTO afdeling Moerdijk - 11.00 tot 16.00 uur

Inzameling  GFT

Inzameling  Plastic

Inzameling  GFT

Dinsdag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Maandag

7

12

13

21

27


