
1

Ons Dorpshart Jaargang  8
Nummer 8

Dinsdag 12 oktober a.s. is er  om 
19.30 uur in dorpshuis Ons Stedeke 
een Dorpstafel bijeenkomst, met 
vertegenwoordigers van gemeente, 
politie,  woningbouwstichting en 
SURPLUS.
Punten die besproken zullen worden:

Stand van zaken met betrekking 
tot nieuwbouw in Weth. 
Trompersstraat,  renovatie N285, 
windmolens, verkeersoverlast, met 
name in de Zuiddijk, groenplan,  
groencompensatie vanwege de 
windmolens, ontwikkelingen 
Mariaschool,  mogelijkheden mbt 
groen schoolplein.

Dinsdag 5 oktober  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.

De wijkvereniging heeft zelf 
afvalknijpers en zakopenhouders. Als 
u zelf een keer afval wil opruimen, een 
originele teambuildingsactiveit zoekt, 
een leuke activiteit zoekt voorafgaand 
aan een gezellig etentje of in een 
andere context kunt u gebruik maken 
van deze spullen. Neem contact op 
met Bart van Gils: lj.vangils@home.nl. 

Oktober 2021

Vergadering Dorpstafel 
wijkvereniging 

Huis van de wijk 
Zelf zwerfafval opruimen

Zaterdag 23 oktober a.s. tussen 9.00 
en 11.00 uur houdt de wijkvereniging 
weer een zwerfafvalopruimaktie.  
Verzamelen om 9.00 uur bij Eeterij en 
Feesterij De Droom. We beginnen met 
een kopje koffie. Na afloop is er ook 
nog wat te drinken in De Droom.
Graag zelf handschoenen en 
veiligheidshesje meebrengen.  De 
organisatie zorgt voor knijpers, 
zakopenhouders en afvalzakken.
Wij vragen iedereen gedurende 
deze aktie de Langewegse vlag uit te 
hangen, om de vrijwilligers een hart 
onder de riem te steken en om te laten 
zien dat u de aktie steunt en dat u zich 
realiseert dat u geen afval op straat 
achter moet laten.

Zwerfafvalopruimaktie 
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In september is de hummeltjesclub 
weer gestart. Elke VRIJDAG (in 
tegenstelling tot eerder bericht) na 
schooltijd van 14.30 uur tot 15.30 uur in 
gymzaal De Waai en bij goed weer op 
het trapveldje. Als er geen school is, is 
er ook geen club.
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 3 tot en met 6 jaar uit Langeweg  
of  leerlingen van de Mariaschool zijn 
welkom. We zoeken ook vrijwilligers 
die het organisatieteam willen 
versterken. We zijn telkens met 2 
begeleiders aanwezig en bij bijzondere 
bijeenkomsten (Sinkerlaas of de laatste 
bijeenkomst in het seizoen) met zoveel 
mogelijk.
Voor aanmelding of meer informatie: 
Cindy van der Wagt, 06-55695181,  
clvandrie@live.nl.

Zondag 31 oktober a.s. om 12.00 uur op 
de begraafplaats aan de Kloosterlaan. 
Met name zullen genoemd worden 
de overledenen van de afgelopen 2 
jaren. Iedereen is van harte welkom. 
Aansluitend eenvoudige lunch in 
dorpshuis Ons Stedeke. 

Ook dit jaar zijn de collectanten vanaf 
5 september weer op pad geweest 
voor het KWF (kankerbestrijding). De 
collecte in Langeweg heeft dit jaar 
maar liefst € 522,85 opgeleverd, deze 
opbrengst is hoger dan in 2020 dus 
een geweldige prestatie! Iedereen 
heel hartelijk bedankt voor de 
medewerking en gulle bijdragen.

Marian van Tussenbroek-van Dijk

Wijkhoofd collecte kankerbestrijding 
in Langeweg

De Langeweg 60

Nieuws van de 
hummeltjesclub 

Langeweg herdenkt 
overleden dorpsgenoten 

Collecte KWF 
kankerbestrijding
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Een praatje bij een plaatje

De hoeve van Cabauw 4

In 1798 wordt Cornelis van Beek op 
de hoeve geboren als kind van Laurijs 
Cornelis van Beek en Maria Bastiaense 
van der Vorst uit Wagenberg. In 1799 
is het blijkbaar nodig een testament 
op te maken. Begin december van 
dat jaar overlijdt Laurijs Cornelis. 
Zijn moeder, Johanna Sensen, 
eigenaresse van de hoeve, voelt zich 
nu genoodzaakt haar testament te 
wijzigen; de jongste telg, haar kleinkind 
Cornelis van Beek wordt in 1800 
mede-erfgenaam. In 1801 treedt de 
weduwe Maria Bastiaense van der 
Vorst in het huwelijk met de 28-jarige 
Govert van de Noort. In 1802 overlijdt 
Johanna Sensen. De voogden van de 

erven van Johanna Sensen, o.a. de 
pastoor van Zevenbergen, laten na het 
overlijden van Johanna Sensen
nogmaals notarieel vastleggen dat 
Govert van de Noort in de toekomst 
geen aanspraak kan maken op een 
erfdeel van de families Van Beek en 
Van Dongen. Govert en zijn vrouw 
Maria waren niet blij met de verdeling 
van de erfenis. Maria erfde minder 
omdat haar kind Cornelis in de erfenis 
werd betrokken. Zij en Govert
draaiden op voor diens opvoeding. 
Omdat ze op de hoeve wilden blijven 
wonen moesten ze aan de overige 
erven, pacht gaan betalen over 17 
bunder met huis aanhorigheden. In 
1803 wordt zoon Wilhelmus van de 
Noort geboren en in 1809 Sebastiaan. 
Omstreeks 1800 ondervonden veel 
boeren last van de van brandbrieven. 
Slikgat bleef niet gespaard voor deze 
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vorm van criminaliteit. Meerdere
hoeven rond Slikgat dreigden in een 
nachtelijk uur aan het vuur prijs te 
worden gegeven. Armoede zou de 
brandbriefschrijvers ertoe gebracht 
hebben boerderijen tot aan de grond 
te doen afbranden indien de boer 
niet aan de eis tot betaling van een 
geldbedrag, vermeld in de brandbrief, 
zou voldoen. 26 oktober 1807 vond
Govert van de Noort een met potlood 
geschreven brandbrief. Met een draad 
was deze aan de poort van de hoeve 
aan de Langeweg gebonden, met 
als inhoud: Govert van de Noort wey 
versoeken om Gods wil aan u om 20 
guldens en als geij dat geft dan salle 
wey vor u bidde als dat got u mag lone 
hier op aarde en in den hemel en wey 
wense u alle geluk van ons here iesus 
Caristus en dat moet in de pootweg 
legge agter de eerste poot nast de wey 
25 october. Govert werd niet warm of 
koud van de brandbrief. Hij betaalde 
niet en heeft dit briefje ingeleverd bij
de president en schepenen. Het 
berust nog in het rechtelijk archief. 
De schrijver, Hendrik van Dijk, viel in 
1808 al door de mand en belandde 
vervolgens in de gevangenis. 
Gewoonlijk volgde de doodstraf maar 
omdat hem niet de tijd gegund
werd tot werkelijke brandstichting, 
liep het voor hem met een sisser 
af: hij werd zelf gebrandmerkt. 
Maria Bastiaense van der Vorst 
overlijdt in 1813. Kort daarna komt de 

Wagenbergse Anna Maria de Jong 
inwonen als dienstmaagd. In 1814 
moet Govert leningen afsluiten bij de 
families Van Dongen en Van Beek i.v.m.
achterstallige pacht. Als onderpand 
heeft Govert nog vier bunder eigen 
grond aan de Hooge Zeedijk. In 1816 
wordt de pacht van de hoeve van 17 
bunder met huis, schuur, stallinge en 
verdere getimmerten met vier jaar 
verlengd. 30 maart 1818 laat Govert 
een inventarisatie opmaken van de 
meubilaire goederen op de hoeve.
Onder deze meubilaire goederen 
waren de roerende goederen, het 
vee en de gewassen op het land 
inbegrepen. De inventaris werd 
opgemaakt door de notaris en
getaxeerd door Henricus Gelens van 
Hokkenberg en Cornelis Daas aan de
Langeweg. Schoenmaker Michiel 
van Kaam en smidsknecht Pieter 
van Overveld waren getuigen. Uit 
de inventarisatie valt af te leiden 
dat in het woonhuis de keuken en 
woonkamer aan Langewegzijde lagen. 
Er was een zolder, een opperkamer 
aan de achterzijde boven de kelder 
en achter de keuken de moos. Op 
de hoeve stonden ook een karnhuis, 
bakkeet, schuur en wagenhuis. Van ’s 
morgens zeven uur tot vier
uur in de namiddag was de notaris 
met zijn taxateurs in de weer geweest. 
Waarom Govert de inventaris liet 
opmaken wordt de volgende dag 
helemaal duidelijk. Hij trouwt dan met 
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zijn 13 jaar jongere dienstmaagd Anna 
Maria de Jong. Waarom hij dat laatste 
doet wordt nog geen twee maanden 
nadien duidelijk want dan bevalt
Anna Maria van hun eerste kind. 
In 1819 volgt nog een dochter. Zijn 
inwonende stiefzoon Cornelis van 
Beek is dan inmiddels 21 jaar. In 1817 
was deze ingeloot voor de Nationale 
Militie maar voor 600 gulden zou 
Cornelis Gelens uit Zevenbergen
hem vervangen. Het zag er dus 
naar uit dat Cornelis van Beek boer 
zou worden op de hoeve waar hij 
opgroeide. Govert vertrekt met zijn 
gezin eind 1820 naar het Zwartenbergs 
veer onder Etten waar hij in 1822 
overlijdt. Cornelis van Beek trouwt
in 1822 met de 22-jarige Adriana 
Catharina de Wit, dochter van een 
landbouwer onder Standdaarbuiten. 
In 1823 wordt Cornelis benoemd 
tot lid van de gemeenteraad van 
Zevenbergen. Tussen 1823 en 1836 
krijgt het echtpaar twee dochters en 
zeven zonen. De twee dochters en 
een zoon sterven op jonge leeftijd. Het 
gezin van Beek had in de loop der jaren 
als inwonende dienstmeiden Maria 
van Oosterhout, Maria Voermans, 
Maria Nagtzaam, Huiberdina de Rooy, 
Cornelia Kanters, Jeanna de Jong en 
Cornelia Lambrechts. Inwonende 
knechten waren Huibert van Gils, 
Marijn van den Bosch, Adriaan van 
Minderhout, Jan Surewaard
en Frans Goverde. Adriaan van 

Minderhout, afkomstig uit 
Standdaarbuiten, trouwt in 1831 met 
Cornelia Pietersdr. van Gils van de 
Slikgatschendijk. Hij is de voorvader 
van alle ‘Van Minderhouten’ in ons 
dorp. Een voorbeeld dat aantoont dat
met de komst van enkele 
boerenbedrijven in de polder, in de 
nabijheid daarvan, langs de dijken, 
langzaam een gehucht zoals Slikgat 
op de kleigrond groeide. Op de foto: 
De Langeweg in 1963, kort na de 
aanplanting van de bomen. Links van 
de weg stonden tot 1958 de gebouwen 
van de Hoeve van Cabauw. 

John van Opdorp

d’Eigeweskus Langeweg

Het jaarlijkse Toeterfeest van 
d’Eigeweskus wordt opnieuw verzet. 
Met pijn in het hart hebben we
deze beslissing moeten nemen. 
Maar 9 oktober a.s/j.l. is/was het nog 
niet mogelijk om een toeterfeest te 
organiseren zoals wij dit graag zouden 
doen. Met 19 kapellen en een feest tot 
in de vroege uurtjes. Met de huidige 
Covid-19 maatregen zouden we 7 
kapellen teleur moeten stellen en
dat willen we niet. Ook een QR-code 
check aan de deur en 75% bezetting 
is niet sfeer verhogend denken 
wij. Tevens was niet iedere horeca 
gelegenheid in staat om een QR-
check te kunnen/willen uitvoeren. Als 
muzikanten vinden wij ook dat dit niet 



6

De Slikgatse kinderbijslagclub

Langeweg heeft meer te bieden dan 
je denkt ! Wie denk er nu aan dat er 
ook een vereniging is met alleen maar 
mannelijke leden die kinderbijslag 
trekken of getrokken hebben. En 
toch is het echt waar. De club bestaat 
al bijna 30 jaar en bestaat uit ca. 20 
leden. Leden vanuit de zogenaamde
dorpskern (de burgers) en uit de 
agrarische sector (boeren) en dan ook 
nog wat leden die wel met

Langeweg te maken hebben/hadden 
maar buiten Langeweg wonen 
(Buitenlui). De club komt 4x per jaar 
bij elkaar, altijd de 1e zaterdag in de 
maand, nadat de kinderbijslag op de
deurmat is gevallen. Ze gaan dan naar 
hun thuishaven de Droom en leggen 
€ 15,- in de pot en betalen 
€ 3,- contributie. Ben je afwezig zonder 
afmelding krijg je een boete van €2,-. 
Als men heel lang gespaard heeft 
met de contributie inleg en er is een 
klein potje wil men ook weleens een 
dagje met z’n allen weggaan. Meestal 
is dat met de trein naar Anwerpen. 
De verhalen die hier de ronde over 
doen, kan ik hier niet wegschrijven. 
Maaarrrrr………….. altijd keurig netjes 
met veel plezier.De volledige naam van 
de club is eigenlijk de Slikgatse korte 
keue kinderbijslagclub.
Maar biljarten kunnen we geen van 
allen. Momenteel is het door Covid-19 
helaas alweer lang geleden dat we 
bij elkaar geweest zijn en dat missen 
we wel. Maar langzaam maar zeker 
start het normale leven weer ‘n beetje 
op.  Onze aanvangstijd is meestal 
22:00 uur de kroeg in en om 02:00 
uur er weer uit. U begrijpt dat 24:00 
uur sluitingstijd voor ons te kort is 
om ALLE sterke verhalen in en over 
Langeweg verteld te kunnen
hebben. De aanvangstijden 
vervroegen is voor onze club ook geen 
optie want dan liggen onze
partners nog niet op bed en dan 

onze verantwoordelijk kan zijn en dus
hebben we besloten het Toeterfeest 
wederom te gaan verplaatsen, maar 
niet te lang wachten, want
WIJ WILLEN ZO GRAAG! Daarom 
gaan we direct in het nieuwe jaar ons 
feestje weer organiseren. En wel op 
zaterdagavond 22 januari van 19:00-
02:00 uur. Met hopelijk weer een volle 
bak ambiance en veel muzikaal plezier.
De sponsoren en adverteerders 
kunnen en willen wij bedanken voor 
hun bijdrage en deze zullen dan
ook vermeld blijven in ons uit te 
brengen programmaboekje dat u half 
januari in de bus zal krijgen.
d’Eigeweskus zijn ook nog op zoek 
naar een nieuwe repetitor (dirigent) 
dus mocht je iemand kennen
laat hem/haar eens contact met ons 
opnemen via info@eigeweskus.nl

Namens d’Eigeweskus
Wim van Geel
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Zarah’s Hoeve

mogen we nog niet. Wilt u nu ook 
aansluiten bij de club dan kan en 
zouden we hartstikke leutig vinden
(vooral slap ouwehoeren is het motto 
van de club). Schroom niet en kom een 
keertje langs in de Droom of meld
je aan via wimvangeel@freeler.nl

Namens de slikgatse kinderbijslagclub 
misschien tot ziens.
voorzitter/bestuurslid/
penningmeerster en secretaris
Wim van Geel

Hallo dorpsgenoten, 

Mijn naam is Bep Dijkhuizen en ik ben 
nog niet zo lang geleden in Langeweg 
komen wonen op de Hokkenberg 
nr. 6. Het is een mooi plekje en het is 
fijn om deze plek weer nieuw leven 
in te blazen nadat t zo lang heeft 
leeg gestaan. Ik woon daar met 5 
ezels, 4 katten, 4 varkentjes, 1 hond 
en wat kippen + de haan.  Ik ben 
hier terecht gekomen doordat ik 
meerdere mensen bij Emmaus ken 
en zij bemiddeld hebben bij de fam. 
Gelens en mij met de verhuizing 
geholpen hebben. Ik mag het huis 
bewonen zolang de familie Gelens er 
zelf niet woont, zij blijven eigenaar. 
Op de plek waar ik eerst woonde, had 
ik een zorgboerderij met een grote 

groep paarden en de andere dieren. 
Paardencoaching en dierverzorging 
waren daar de belangrijkste 
activiteiten. Nu wonen de paarden 
in Nispen; dat is wel jammer om ze 
niet meer aan huis te hebben. Op die 
plek in Nispen ga ik wel door met de 
paardencoaching. In Langeweg wil 
ik samen met de ezels kijken of we 
iets kunnen betekenen voor kinderen 
/ jongeren / volwassenen die graag 
meer contact met dieren willen. 
Verzorgen, wandelen met de ezeltjes 
en ook coaching. Ik heb al kennis 
gemaakt met een aantal buren; soms 
omdat ze zelf langs kwamen of omdat 
mijn ezeltjes de omgeving zelfstandig 
aan t verkennen warenen ineens aan 
de overkant van de weg liepen. Goede 
burenhulp is dan heel fijn! Maar ik 
hoop dat dat niet meer gebeurt!
Als u zin hebt om eens te komen kijken 
en met de ezeltjes en de andere dieren 
kennis te maken, bent u van harte 
welkom! 

Het is wel fijn als u even belt van te 
voren.
Hopelijk tot ziens op de Hokkenberg 6 
dus! 

Bep Dijkhuizen      0614412919
Zarah’s Hoeve Centrum voor Mens en 
Paard
www.zarahshoeve.nl
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BBeessttee  DDoorrppssggeennootteenn,,  

IInn  hheett  nnaajjaaaarr  hhoouuddtt  ddee  MMaarriiaasscchhooooll  wweeeerr  eeeenn  kklleeddiinnggaaccttiiee!!
DDee  ooppbbrreennggsstt  hhiieerrvvaann  ggaaaatt  nnaaaarr  ddee  sscchhooooll,,  zzooddaatt  wwee  ddiitt  wweeeerr  kkuunnnneenn  iinnvveesstteerreenn  iinn  lleeuukkee  
aaccttiivviitteeiitteenn  vvoooorr  oonnzzee  kkiinnddeerreenn..    
HHeellpptt  uu  ooookk  mmeeee  eeeenn  fflliinnkk  aaaannttaall  kkiilloo''ss  iinn  ttee  lleevveerreenn??  

NNootteeeerrtt  uu  wwooeennssddaagg  33  nnoovveemmbbeerr  aallvvaasstt  iinn  ddee  aaggeennddaa!!

HHooee  ggaaaatt  hheett  iinn  zziijjnn  wweerrkk??    
UU  kkuunntt  ddee  zzaakkkkeenn  mmeett  kklleeddiinngg  oopp  wwooeennssddaagg  33  nnoovveemmbbeerr  ’’ss  mmoorrggeennss
ttuusssseenn  88::0000  eenn  88::3300  uuuurr  iinnlleevveerreenn  vvoooorr  ddee  MMaarriiaasscchhooooll..    
LLuukktt  hheett  nniieett  oomm  hheett  ddaann  ttee  bbrreennggeenn,,  llaaaatt  hheett  ddaann  aaaann  NNiikkii  wweetteenn  ((0066--2200666655441111))  ddaann  zzoorrggeenn  wwiijj  
ddaatt  hheett  ooppggeehhaaaalldd  wwoorrddtt  bbiijj  uu  tthhuuiiss..    

WWaatt  wwoorrddtt  eerr  wweell  iinnggeezzaammeelldd??  
- AAllllee  ddrraaaaggbbaarree  bboovveenn--  eenn  oonnddeerrkklleeddiinngg
- DDrraaaaggbbaarree  sscchhooeenneenn  ((aaaann  eellkkaaaarr  ggeebboonnddeenn))
- HHuuiisshhoouuddtteexxttiieell  ((wwaasshhaannddjjeess,,  hhaannddddooeekkeenn,,  ttaaffeellllaakkeennss,,  ddeekkeennss,,  kkuusssseennssllooppeenn))
- ZZaacchhttee  kknnuuffffeellbbeeeesstteenn

WWaatt  wwoorrddtt  eerr  nniieett  iinnggeezzaammeelldd??  
- VVllooeerrbbeeddeekkkkiinngg,,  ttaappiijjtteenn  eenn  ssnniijj  aaffvvaall  ((kklleeiinnee  llaappppeenn  ssttooff))
- NNiieett  ddrraaaaggbbaarree  kklleeddiinngg  eenn  sscchhooeenneenn
- DDeekkbbeeddddeenn,,  kkuusssseennss,,  ttuuiinnssttooeellkkuusssseenn,,  eettcc..
- WWeerrkkkklleeddiinngg  eenn  vveerrvvuuiillddee  kklleeddiinngg
- SSppeeeellggooeedd

HHooee  mmooeett  ddee  kklleeddiinngg  vveerrppaakktt  wwoorrddeenn??    
AAlllleess  ddiieenntt  vveerrppaakktt  ttee  zziijjnn  iinn  eeeenn  ddiicchhttee  ppllaassttiicc  zzaakk//  vvuuiillnniisszzaakk..  

MMeett  vvrriieennddeelliijjkkee  ggrrooeett,,  
OOuuddeerrrraaaadd  MMaarriiaasscchhooooll  
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Belangrijke dagen oktober:  

Start nieuw schooljaar 
Maandag 6 september was het weer zover, de eerste 
schooldag. De kinderen zijn vol energie gestart, de eerste week 
stond in het teken van kennismaken.  

Dit jaar zijn de klassen als volgt verdeeld:  
Groep 1-2-3  Groep 4-5-6 Groep 7-8 

Wij gaan er samen weer een mooi jaar van maken! 

Initiatief vanuit de Ouderraad 

Even voorstellen 

Wie bent u? 
Mijn naam is Marije (den Boer).  Ik ben 44 jaar en woon in Hooge Zwaluwe  
samen met mijn dochter Ynke van 12, onze hond Mila, poes Fleur,  
een kip en wat guppies. Een aardige beestenboel dus.    
Waar komt u vandaan? 
Ik ben opgegroeid in Zwijndrecht. 
In welke klas geeft u les? 
Net als vorig jaar staan Simone en ik nu voor 4-5-6. Eigenlijk vind ik elke klas leuk. Mijn bingokaart is 
nu wel vol, want inmiddels heb ik van groep 1  t/m 8 allemaal gehad. Toch is het werken met een 
combiklas van 3 groepen wel weer een hele toffe uitdaging. 
Wat zijn uw hobby’s? 
Lezen doe ik heel graag, maar ook tuinieren, dansen (salsa en zumba), yoga, wandelen met de hond, 
naar het theater, klussen...  
Wat is uw lievelingskleur? 
Blauw, turquoise en groen 
Wat is uw lievelingseten en drinken?  
Visgerechten vind ik heerlijk, maar eigenlijk lust ik alles. 
Wat is uw lievelingsvak?  
Rekenen is leuk, maar Engels en geschiedenis vond ik vroeger ook geweldig. 
Wat is uw lievelingsfilm?  
Harry Potter, Fantastic Beasts, Minoes, Wiplala, Much ado about nothing, ... er zijn zoveel mooie 
verhalen om in weg te duiken. 
Wat doet u in uw vrije tijd? (zonder corona)  
Gewoon lekker in en rond mijn huis rommelen, lezen, uit eten of op pad met familie en vrienden. 
Twee jaar terug ben ik met mijn dochter naar Marokko geweest en als t even kan zou ik toch graag 
nog eens wat mooie reizen met haar maken. 
Wat zou u nog graag een keer willen doen?  
Vroeger heb ik aan scubadiving gedaan. Dat ging niet meer door mijn oren, maar dat zou ik graag 
nog eens proberen.  

 

5 okt: studiedag 

25 t/m 31 okt: Herfstvakantie 
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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, de Blokhut 2
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Oktober November

Januari 2022

Wat, waar en wanneer te doen:

Garagesale 9.00 - 16.00 uur
Inzameling Papier

Mariaschool, inzameling kleding
8.00 - 8.30

Toeterfeest d’ Eigenweskus, 19.00 - 02.00 in Ons Stedeke & de Droom

Mariaschool, studiedag medewerkers
Inzameling Plastic

Inzameling GFT

Dorpstafel, Ons Stedeke 19.30 - 21.30 

Inzameling Plastic

Inzameling GFT

Einde herfstvakantie Mariaschool

Inzameling GFT 
Begin herfstvakantie Mariaschool

Zaterdag Woensdag

Zaterdag

Dinsdag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Maandag

Zondag

Maandag

2 3

22

5

11

12

19

25

31

25


