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Ons Dorpshart Jaargang  8
Nummer 9

Dinsdag 9 november om 20.00 uur 
houdt de wijkvereniging haar reguliere 
vergadering in Dorpshuis Ons Stedeke.

Bij het ter perse gaan van deze krant 
was de agenda nog niet geheel 
duidelijk, dus onder voorbehoud:

Update woningbouw, groenplan, 
tiny forest, windmolens, N 285, 
Mariaschool, sociale zaken.

Dinsdag 2 november tussen 9.00 
en 11.00 uur zal Romelia Simon niet 
aanwezig zijn.

Mailen of bellen kan ook: 
romelia.simon@surplus.nl
06-23169662. 

Zaterdag 13 november a.s. organiseert 
carnavalsstichting De Slikgatse 
kemphanen een groots feest, alleen 
al om dat het nu weer kan en mag in 
dorpshuis Ons stedeke, vanaf vroeg in 

de avond tot vroeg in de nacht ( vanaf 
19.30 uur tot 00.00 uur)

Kom verkleed als wat je hebt gemist: 
Sinterklaas, de Kerstman,  Carnaval, 
de paashaas, De Dolly Dots of gewoon 
jezelf.   Houd er rekening mee dat we in 
Ons stedeke NIET KUNNEN PINNEN en 
we moeten natuurlijk bij binnenkomst 
de corona check app controleren!!!

November 2021

Vergadering wijkvereniging

Huis van de wijk 

Wathebjegemistfeest

Zondag 31 oktober a.s. om 12.00 
uur herdenken we de overleden 
dorpsgenoten 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.

Pastor Alex Schuerman zal voorgaan 
en tijdens de herdenking de graven 
zegenen. 

Langeweg herdenkt 
overleden dorpsgenoten 
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Ja, het is weer zover, de Corona-
maatregelen laten dit gelukkig weer 
toe! Graag willen we eind
november de draad weer oppakken. 
De 4e zondag van de maand 
koffiedrinken voor IEDEREEN.
Komende maand zal dit dus zijn op 
zondag, 28 november 2021 van 10.00 
tot 11.00 uur in dorpshuis
Ons Stedeke, Kloosterlaan 22 te 
Langeweg. 
Voor wie is dit bedoeld?
Juist, voor iedereen die hiervoor 
belangstelling heeft. Je hoeft je niet 
aan of af te melden. Gewoon
komen als je tijd en zin hebt. Maakt 
niet uit oud of jong, arm of rijk, 
alleenstaand of samenwonend,
man, vrouw of genderneutraal, 
eenzaam of niet, nieuwkomer of 
rasechte Slikgattenair, enzovoorts!
Waarom zou je komen? 
Om elkaar te ontmoeten, nieuwtjes 
met elkaar te delen, kennismaken 
met elkaar, informatie geven en tot 
je nemen, te luisteren naar elkaar, 
te delen met elkaar, mogelijke 
antwoorden met elkaar bespreken 
als er vragen zijn, enzovoorts. In 
de periode vóór Corona hebben 
we ervaren dat de belangstelling 
voor dit maandelijks koffie-uurtje 
langzamerhand afnam. De laatste 
keren waren er zo’n 6 – 10 deelnemers. 
Komende keer willen we ook 

bespreken of aan deze Langewegse 
activiteit nog steeds behoefte bestaat. 
Wij zouden het jammer vinden als 
dit niet zo is, maar we zien graag wel 
voldoende deelnemers. 
Dus: heb je interesse? Kom gerust op 
zondag, 28 november aanstaande ‘op 
de koffie’ in Ons Stedeke. Zet het nu 
alvast in je agenda/op je kalender! En 
… op zondag, 28 november aanstaande 
‘roept’ om 09.45 uur de kerkklok ons 
hiervoor! De koffie en zaalhuur worden 
bekostigd door de Immanuelparochie, 
dus het is voor jou echt helemaal 
GRATIS. Hopelijk tot dan!

Klankbordgroep Langeweg, 
Immanuelparochie
Ine, Ad, Bart, Olaf, Theo en Wies

GRATIS KOFFIEDRINKEN, 
met KOEK!!!
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Een praatje bij een plaatje

Het ‘leeren gevaar ‘ ! (2)

Na de teloorgang van G.V.C.L was 
het niet gedaan met de voetbal. 
De rust was slechts van korte duur, 
maar de nieuwe aftrap moeizaam. 
Piet Schuurmans, kastelein in De 
Uitspanning, slaagde erin begin 1925 
een elftal bij elkaar te sprokkelen 
om in competitieverband te gaan 
spelen. De nieuwe club, Velocitas 
genaamd, speelde in augustus haar 
eerste wedstrijd tegen Leur. Hun 
voetbalaccommodatie, voor zover 
we daarvan konden spreken in die 
tijd, lag op Krauwelsgors achter de 
landbouwschuur van de familie Den 
Reijer. Ondanks, de Latijnse benaming 
Velocitas, zoveel betekenend als 

snelheid, waren de paters niet
in hun sas met de nieuwkomer. De 
spelers zouden te veel afhankelijk 
worden van de cafébaas en de Sint-
Antonius-zaal links laten liggen. Over de 
benoeming van een geestelijk adviseur 
vernemen we niets. Maar er speelde 
nog iets: volgens de
overlevering kon niet iedereen lid 
worden; naast voetbaltalent speelden 
meerdere selectiecriteria een rol zoals 
naamsbekendheid en afkomst. Om 
erger te voorkomen wordt nog een 
poging gewaagd G.V.C.L. nieuw leven in 
te blazen ; in april 1926 speelt de G.V.C.L. 
nog een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen de Zevenbergse Voetbal 
Vereniging. Maar Velocitas liet zich niet 
uit het veld slaan. Langewegse
jongens die aanvoelden bij Velocitas 
niet welkom te zijn, zagen zich 
genoodzaakt lid te worden van een 
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club elders. In 1927 kwam in Terheijden 
een gelijknamige voetbalclub van 
de grond, samengesteld uit leden 
afkomstig van twee aldaar reeds
bestaande clubs. Het zal er ook 
wel gerommeld hebben. Velocitas-
Langeweg deed het overigens niet 
slecht op het veld, ze werden zelfs een 
beetje gevreesd. Tot halverwege 1932 
bleef het rustig in het Langewegse 
voetbalwereldje. Velocitas speelde 
volop mee in competitieverband en 
niet zonder resultaat. Met de opening
van een nieuw café door Piet 
Schuurmans in 1932 op de hoek 
Zuiddijk-Kloosterlaan, kregen we de 
poppen aan het dansen. Blijkens een 
advertentie had Schuurmans de
cafénaam De Uitspanning 
meegenomen naar zijn nieuwe 
etablissement. De nieuwe uitbater van 
het café dat Schuurmans had verlaten, 
Bart van Gils, zal van dit laatste
niet wakker hebben gelegen. Het 
gedonder in de glazen begon pas goed 
toen Schuurmans ook voetbalclub 
Velocitas tot de vaste inventaris en 
klantenkring rekende van zijn nieuwe 
café. In het café van Bart van Gils werd 
in juni 1932 een balletje opgeworpen 
om een tweede voetbalclub op te 
richten met café Van Gils als
clublokaal. Voetballers die elders 
waren gaan voetballen, waren bereid 
zich aan te sluiten bij de nieuwe 
club. Van Gils liet er geen gras over 
groeien; hij stelde een wei beschikbaar, 

weliswaar gelegen op enige afstand 
van het dorp. In juli ‘32 vond de
oprichting plaats en toetreding tot de 
Rooms Katholieke Voetbalbond Breda 
onder de naam Rooms Katholieke 
Langewegse Voetbal Vereniging. Pater 
Hyacinthus werd door de bisschop 
van Breda in augustus benoemd 
tot geestelijk adviseur. Ondertussen 
waren de trainingen al begonnen en 
werd in juli de eerste thuiswedstrijd 
gespeeld tegen de Zevenbergse 
Voetbal Vereniging. De spits werd
afgebeten door Jac. Kapitein, A. 
Diepstraten, C. Lodewijks, P. van 
Alphen, W. van Geel, J. van Turnhout, 
B. Thielen, C. Mulders, J. van Gils, J. 
Wevers, C. van Minderhout, met 
als reservespelers J. Kapitein en J. 
Lodewijks. In april ‘33 wordt een ander 
terrein in gebruik genomen, gelegen 
aan de Lange Zuiddijk. Dit terrein lag
wat dichter bij de kom, hetgeen 
gunstig was voor de aanhang. 
Nadeel was dat de wei buiten de 
voetbaluurtjes verblijfplaats was van 
melkvee met alle gevolgen van
dien voor de bespeelbaarheid van 
het veld. Dit euvel had ook zijn 
voordelen. Bij de thuiswedstrijden 
waren het vooral de Langewegse 
voetballers die op de hoogte waren 
van de verraderlijke, zwakke plekken 
in de grasmat. Nadeel was weer dat 
bij een overwinning van de thuisclub 
het verwijt van de tegenpartij kwam 
dat niet zozeer de kwaliteiten van 
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de spelers voor dit resultaat hadden 
gezorgd; het was eerder de toestand 
van de koeienwei die de tegenpartij 
het verlies had toegebracht. Een 
nadeel was ook de ligging van de 
velden van Velocitas en LVV op geringe 
afstand van elkaar. Men kon bijna 
de ballen in elkaars doel schoppen. 
Dat de, door de Krauwelsgors 
slingerende Kromme Vliet, voor een 
natuurlijke scheiding zorgde was mooi 
meegenomen. Tot een gewelddadig 
treffen in de polder is het nooit 
gekomen, maar in de cafés moet het 
er niet altijd even zachtaardig aan 
toegegaan zijn. Mendeinsde er niet 
voor terug om voor de voetbal de 
handen ui t de mouwen te steken. 
Sommige verenigingen dreigden 
zelfs uiteengescheurd te worden 
doordat de voetbalkwestie zelfs daar 
ter sprake kwam. Beide clubs waren 
lid van de R.K.V.B. Een keer zouden ze 
elkaar dus op het veld tegenkomen 
voor een krachtmeting. In de pers en 
bondswereld was men op de hoogte 
van de wrijvingen tussen de twee
Langewegse clubs. Op de foto: 
Voetbalclub Velocitas op hun veld bij 
de familie Den Reijer op Krauwelsgors. 
Links : Antoon Listing en Gijs Kwaijtaal, 
midden keeper Leen Schipperen, 
rechts Frans en Jan van Beek.

John van Opdorp

Interesse in Seniorenwoning 
Weth. Trompersstraat?

Zoals u wellicht weet gaan er in de 
Wethouder Trompersstraat woningen 
gebouwd worden.  De oplevering 
gaat nog wel enkele jaren duren, 
2024/2025 wellicht.  Zie informatie 
op www.Langewegonline.nl, onder 
wijkvereniging,  woningbouw.
Bent u geinteresseerd in een 
seniorenwoning die gebouwd gaan 
worden in de Weth. Trompersstraat?  
Wilt u in aanmerking komen voor 
huur van zo’n woning, die gerealiseerd 
gaan worden door  woningcorporatie 
Woonkwartier? Dan is het goed dat u 
zich nu al inschrijft. Inschrijven kan op 
www.klikvoorwonen.nl.

Om te kunnen reageren op de 
woningen moet je ingeschreven staan. 
Hoe eerder je inschrijft hoe meer 
inschrijfduur er wordt opgebouwd (als 
de woningen op inschrijfduur worden 
toegewezen). Let op: er moet wel 
aan de dan geldende voorwaarden 
van het passend toewijzen voor 
sociale huurwoningen (inkomen en 
huishoudgrootte) worden  voldaan 
om te kunnen reageren. Ook moet de 
meest recente inkomensverklaring 
van de Belastingdienst aan de 
inschrijving toegevoegd zijn.

In de inschrijving kunt u een 
zoekprofiel invullen. Daarin kan de 
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Langewegse ondernemers
in beeld

2B-CONSTRUCTIONS

Onder deze naam, dus: 
2B-contructions, spreek uit als ‘Two 
Bee-constructions’, heeft Bas Buijk een
mechanical engineering bureau. De 2 
‘B’-s komen dus van Bas Buijk. Eerst 
iets persoonlijks over Bas en zijn 
partner.

Bas woont samen met zijn vriendin 
Esra Bakker, sinds ongeveer twee 
jaar, in Langeweg en wel in de 
Daniëlstraat op nummer 10. Bas is 
geboren in Roosendaal en Esra in 
Raamsdonk. Esra is werkzaam als 
pedagogisch medewerkster bij een bso 
kinderopvangorganisatie in Etten-Leur. 
Dat ze samen graag wat extra voor 
‘ons dorp’ willen betekenen, is al eerder 
gebleken. Bas en Esra hebben tijdens 
de zware Corona-maatregelen samen 
zorg gedragen voor de organisatie van 
de destijds gehouden digitale Bingo. 
Dit was een enorm succes en leverde 

gewenste gemeente, woonplaats 
en type woning ingevuld worden.  
Een inschrijving bij Klik voor Wonen 
kost € 17,50. De inschrijving kun je 
jaarlijks voor €10,00 verlengen. Met 
deze inschrijving kun je reageren op 
huurwoningen en parkeerruimten/
garages.

24-11-2022 willen wij samen met 
kinderen van de basisschool Het Tiny 
Forest aanplanten. 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid 
inheems bos ter grootte van een 
tennisbaan waar kinderen in het 
buitenlokaal leren over de natuur 
en buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten op een prettige en 
gezonde plek.  Het is natuurlijk ook 
een prettige plek voor vlinders, vogels, 
bijen en kleine zoogdieren. 

Wij willen dit realiseren achterop het 
trapveldje. 

IVN natuureducatie 

Gem Moerdijk 

Petra Wevers(krachtig buiten). 

Wijkvereniging Langeweg 

Tiny Forest 
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hen vele dankbare wensen en mooie
herinneringen op. Daarnaast hebben 
ze zo ook al aardig wat mede-
inwoners van Langeweg leren kennen. 
Bas en Esra melden gelijk ook heugelijk 
nieuws: ze gaan volgend jaar in het 
huwelijk treden.
 Onderstaand wat meer over de 
‘onderneming’ van Bas. Als ‘slogan’ bij 
zijn adviesbureau gebruikt Bas: ‘Let’s 
build it together’ Laten we samen 
bouwen en hijvoegt daaraan toe: 
100% maatwerk, korte lijntjes en 
directe communicatie. Op zijn website 
opent Bas als volgt: Waar Bas Buijk 
binnen komt, ontstaat een gezonde 
werkersmentaliteit. Bas Buijk is een 
energieke, creatieve geest die lef, 
praktijkervaring en gezond verstand in 
de juiste dosis combineert.

Wat is 2B-constructions, dus het 
mechanical engineering bureau 
nu feitelijk voor een bedrijf? Bas 
verwoordt het samengevat als volgt: 
het bedenken, tekenen en ontwerpen 
van (staal) constructies. Bas heeft 
onder andere robots gemaakt voor 
een productielijn van een chocolade
patisserie. Een ander voorbeeld 

maar dan in staal: Bas heeft de 
staalconstructie van bijvoorbeeld
Skydive Roosendaal bedacht, 
ontworpen en getekend. Ook heeft 
Bas voor de betoncentrale ‘de Dintel’ 
in Standaardbuiten de  bordessen 
bovenop deze betoncentrale 
ontworpen en getekend. Bas is veelal 
werkzaam in Nederland en voor 
Nederlandse bedrijven, maar hij is 
ook regelmatig in het buitenland 
actief. Zo was hij in Mexico, Australië 
en Dubai om waterinstallaties te 
(laten) plaatsen, naar zijn ontwerp, 
voor nierdialyse-apparatuur 
(die overigens in Sprundel wordt 
gemaakt). Daarnaast was Bas ook 
actief bij diverse waterinstallaties 
voor energiecentrales. Uiteraard pakt 
Bas ook kleine projecten aan, denk 
hierbij aan het bedenken, tekenen en 
eventueel ook (laten) uitvoeren van
carports, industriële trappen en 
deuren, productielijnen voor hekken 
op straat en bij tuinen. Bas regelt ook 
het galvaniseren van diverse staal- en/
of ijzerwerken. Voor een aantal uren 
per week is Bas nog in loondienst bij 
Drent-techniek te Etten-Leur. Sinds de 
afgelopen Coronatijd is Bas daar ook,
in eerste instantie ’n beetje 
noodgedwongen, bezig geweest met 
het ontwerpen en tekenen van
privé-zwembaden (denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de maat 10 x 4 
meter).
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Dus …
Wil je meer informatie?
Neem gerust contact op met Bas Buijk 
06-42394690 of mail naar:
bas.buijk@2b-constructions.nl
Zie ook de website van Bas:
www.2b-constructions.nl

“Einde Mariaschool in Lange-
weg lijkt in zicht”

BN de Stem 19 Oktober

Dat was schrikken, maar nog meer 
verbazen…….
Natuurlijk is er de laatste tijd over 
het behoud van de Mariaschool 
gepraat en geschreven en verdiept 
de MR zich erin, maar om nou zo’n 
kop te plaatsen, dat doet vermoeden 
dat het een gelopen race is. Met 
de basisschool verdwijnt de ziel uit 
het dorp, de levensader zoals Mart 
Scheepers in het artikel zegt
- Ouders moeten hun kinderen vele  
   jaren wegbrengen, misschien 2 auto’s      
   nodig
- Op grote scholen zijn er klassen van    
   30 leerlingen en meer. Past jouw kind    
   daarin?

De planning was er in 2021 ongeveer 
5 te verkopen, maar het zijn er 
uiteindelijk 12 geworden. Voor
2022 is nu de lat wat hoger gelegd 
en wordt gestreefd naar ongeveer 
20 zwembaden. Nog enkele andere 
noemenswaardige klanten/projecten 
van Bas: voor Defensie heeft hij de 
automatisering ontworpen voor de 
nieuwe JSF jachtvliegtuigen (de
vervanger van de F-16’s) die op
vliegveld Woensdrecht zijn 
gestationeerd. Voor de Marine in Den
Helder heeft hij de productielijn 
voor het board-geschut bedacht en 
getekend en in de hangars van KLM 
op Schiphol komen de glaswassers uit 
zijn koker. Tot slot: Bas vindt het, Esra 
overigens ook, fijn vertoeven/wonen 
in Langeweg. Naast dat ze graag de
mede-inwoners leren kennen, zoekt 
Bas ook samenwerking met andere 
Langewegse ondernemers, ZZP-
ers en bedrijven. Hij denkt daarbij 
bijvoorbeeld aan aannemers, lassers, 
bouw- en installatiebedrijven en 
architecten. 



9

- Minder samenhang, want                                     
   vriendschappen ontstaan meer    
   buiten het dorp
- Minder verenigingsleven, want          
   kinderen zullen eerder geneigd zijn 
   bij een vereniging buiten
   Langeweg te gaan. Exploitatie van   
   Dorpshuis en sportzaal komen in  
   gevaar!
- Een dorp zonder school is niet         
   aantrekkelijk om te wonen 
   voor gezinnen met schoolgaande
   kinderen in, terwijl er juist een aantal     
   nieuwe woningen gebouwd gaan   
   worden in Langeweg. De bevolking   
   vergrijst.

De basisschool is een belangrijke 
voorziening voor de vitaliteit van 
Langeweg. Ze vormt een
bindend karakter, het geeft 
gemeenschapszin. De school is 
noodzakelijk voor de leefbaarheid in
het dorp en het verenigingsleven.

Een school in een kleine kern is veel 
meer dan kennisoverdracht

- De kracht van een kleine school is dat  
   kinderen van verschillende leeftijden  
   bij elkaar zitten,
   er zelfstandig van leren werken,       
   maar ook elkaar helpen.
- De leerkrachten kennen elk kind en   
   kunnen de lesstof aanpassen aan het    
   niveau en tempo

- Kinderen kunnen al vlug zelfstandig   
   naar school en spreken na schooltijd  
   samen af.
- Alle kinderen kennen elkaar, spelen   
   met elkaar, gaan naar dezelfde club,  
   motiveren elkaar bij dorpsactiviteiten
- De betrokkenheid van ouders is         
   groot, er worden contacten gelegd,   
   initiatieven genomen, ze spreken af   
   de schouders ergens onder te zetten.   
   (onderhoud schoolplein, gebouw)
- Er gebeurt veel vanuit en samen met  
   de school, ook voor ouderen (Mart  
   Scheepers) maar denk ook aan       
   carnavalsoptocht, waar een 
   groep met de juf in mee loopt,          
   sinterklaasintocht en daarna            
   samenkomst in de Waai m.m.v 
   school. Een kersttocht in het dorp 
   met bezoekaan ouderen. Kerstviering    
   waarbij de school betrokken wordt.  
   Schoonmaak dag in het dorp.

Er zijn scholen in kleine kernen met 
veel minder dan 50 leerlingen en die 
kunnen blijven bestaan. Moeten de 
prognoses niet beter bekeken worden?
Wat kan de gemeente betekenen? Het 
gaat hun óók om de leefbaarheid van 
Langeweg.

Ouders, inwoners van Langeweg laat 
je nu horen!
Een verontruste en betrokken 
(jarenlang schoolbestuur) oud inwoner 
van Langeweg, met een
kleinkind op de Mariaschool
Ine Corstiaensen



10

Vier wat we allemaal
gemist hebben!
13 november Ons Stedeke 

Start vanaf 19:30 

Thema: Verkleed jezelf als een feestdag welke je gemist
hebt. Bijv.  sinterklaas, koningsdag, dierendag etc. 

Carnavalsstichting De Slikgatse Kemphanen 

Kom er een groot feest van maken!
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Kom jij ook?

S I N T E R K L A A S  K O M T  M E T  Z I J N

P I E T E N  W E E R  N A A R  L A N G E W E G !

27 november
18.00 uur

H O U D  D E Z E  A V O N D  

A L V A S T  V R I J ,  

M E E R  I N F O R M A T I E  

V O L G T  L A T E R . . . . .
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Belangrijke dagen november: Fruit een lekkere buit 
Dit jaar doen we mee aan de ballenactie: “Fruit een lekkere 
buit”. Dit houdt het volgende in: koop en eet Zespri kiwi’s, plak 
de stickers op de poster op school, hoe meer kiwistickers, hoe 
meer ballen we kunnen sparen! 

De kinderen zijn al lekker kiwi’s aan  
het eten en de stickers aan het plakken,  
dat worden binnenkort wel erg leuke 
gymlessen met allerlei nieuwe ballen! 
De actie loopt t/m 17 december, heeft u ook stickers?  

Initiatief vanuit de Ouderraad 

Kamp groep 8 

Hoi ik ben Frederique ik zit in groep 8. 

Ik ben eind september met mijn klas op kamp geweest. We sliepen in een kampgebouw in 
Oosterhout, daar zijn we helemaal naar toe gefietst. We hebben veel leuke dingen gedaan zoals een 
spooktocht, zwemmen, een schijnspel ’s avonds in het bos en 
ochtendgymnastiek. We zijn samen met de Regenboog school  
uit Zevenbergen op kamp geweest.  
Op de terugweg regende het heel hard en kwamen  
we helemaal doorweekt weer op school aan.  
Gelukkig mochten we toen lekker naar huis en mochten  
we de volgende ochtend iets later op school komen om  
een beetje bij te slapen na 2 nachtjes. 

 

4 nov: studiedag 

22 nov: Schoolfotograaf 

 

Kinderboekenweek  
Op 6 oktober is de kinderboekenweek van start gegaan.  
De kinderen hebben genoten van een kleine voorstelling,  
de week wordt zoals elk jaar afgesloten met een  
voorleeswedstrijd op school, wie daar de winnaar van zal zijn,  
horen jullie de volgende keer…… 
De winnaar van deze voorleeswedstrijd zal dan ook meedoen aan de regionale finale, die 
georganiseerd wordt door de bibliotheek.  
Bekijk hier meer informatie: https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/ 
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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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November

Januari 2022

Wat, waar en wanneer te doen:

Inzameling Plastic

Mariaschool, inzameling kleding
8.00 - 8.30

Inzameling Papier

Inzameling GFT

Vier wat we allemaal gemist hebben in Dorpshuis Ons Stedeke vanaf 19.30 uur

Inzameling Plastic

Inzameling GFT

Koffiedrinken in Ons Stedeke 10.00 - 11.00 uur

Inzameling Plastic

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

Dinsdag

Woensdag

Zaterdag

Maandag

Zaterdag

Dinsdag

Maandag

Zondag

Dinsdag

Zaterdag

2

3

6

8

13

16

22

28

30

22




