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Reguliere vergadering 
wijkvereniging 

Volgende editie

Huis van de wijk

Allerzielen bijeenkomst

Sinterklaas in Langeweg 

Zondag 6 november a.s. om 12.30 
uur herdenken we alle Langewegse 
overledenen op de begraafplaats 
achter het kerkgebouw in een korte 
plechtigheid. Iedereen is hierbij 
van harte welkom. Overledenen 
van het afgelopen jaar worden met 
name genoemd. Na afloop is er een 
eenvoudige lunch in dorpshuis Ons 
Stedeke voor alle aanwezigen.

Dinsdag 8 november a.s. houdt 
de wijkvereniging haar reguliere 
vergadering om 20.00 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke. Onderwerpen 
die besproken zullen worden zijn 
inmiddels bekende onderwerpen: 
stand van zaken nieuwbouw Weth. 
Trompersstraat,  renovatie N 285,  
groenplannen,  status windmolens 
en daaraan gekoppelde projekten, 
sociale zaken, waaronder aanvraag 
energietoeslag en consequenties 
van de situatie in de wereld voor 
Langeweg.

Zaterdag 26 november verwelkomen 
we Sinterklaas in Langeweg. De 
Goedheiligman maakt een rondrit 
door ons dorp. Het zou natuurlijk 
erg leuk zijn als we allemaal een vlag 
uithangen: de Langewegse vlag, de 
Nederlandse vlag (rood, wit, blauw)  
of een speciale Sinterklaas vlag of 
wellicht heeft u nog een Spaanse vlag 
overgehouden aan de Vuelta!!

In januari 2023 verschijnt er geen 
dorpskrant. Dat betekent dat 
de volgende editie de maanden 
december en januari behelst.  Copy 
voor deze editie graag aanleveren voor 
20 november a.s.

Dinsdag 1 november is het huis van de 
wijk geopend.  Mw. Esther Vlasblom , 
sociaal werker, zal tussen 9.00 en 10.30 
uur namens Surplus aanwezig zijn in 
dorpshuis Ons Stedeke.
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Een praatje bij een plaatje

Sint Fidelis Missiebond

Op overlijdensprentjes van 
Langewegse inwoners uit de 
vorige eeuw, wordt het gebed ter 
gedachtenis aan de overledene vaak 
voorafgegaan door een opsomming 
van de lidmaatschappen van R.K. 
godsdienstige verenigingen zoals de 
Derde Orde van Sint Franciscus, de 
Wekelijkse Kruisweg, de Altaarwacht, 
de processie naar Meerseldreef en
de Mariavereniging. Opvallend is 
dat Sint Donatus, patroon tegen de 
gevaren van donder en bliksem, nooit 
wordt genoemd ondanks dat vrijwel 
iedereen in ons dorp lid was en vooral 
in tijd van nood de wens gekoesterd 
zal hebben dat Donatus op het goede
moment zijn werk zou doen. Een 

tweede soort lidmaatschappen die op 
de prentjes genoemd worden, waren 
de R.K. charitatieve verenigingen 
zoals de missienaaikring Sint Rosa, 
de Katholieke Aktie en de Sint 
Fidelis Missiebond. Laatstgenoemd 
lidmaatschap kwam veelvuldig 
voor zowel bij vrouwen als mannen 
vanaf 1918. In dat jaar werd door 
het bestuur van de Nederlandse 
Kapucijnenprovincie in al haar 
kloosters een afdeling van de Sint 
Fidelis Missiebond opgericht, genoemd 
naar de kapucijn Fidelis van
Sigmaringen, de eerste martelaar 
onder de kapucijn-missionarissen. De 
bond, internationaal bekend onder 
de naam Serafijns Liefdewerk der 
Heilige Missen, werd op initiatief van 
pater Andreas van Gemert, een blinde 
kapucijn-missionaris, in het leven
geroepen. In 1922 werd de Sint Fidelis 
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Missiebond ondergebracht bij de 
missieprokuur in het klooster te 
Tilburg. De missieprokuur voert tot op 
heden allerlei aan de kapucijnenmissie 
verbonden werkzaamheden uit. De 
afdeling Langeweg werd opgericht
door de oud-missionaris pater 
Desiderius van Vogelenzang. Doel 
van de bond was het verschaffen van 
steun op stoffelijk en geestelijk gebied 
aan de missionarissen. Aan de
Nederlandse Kapucijnenprovincie was 
in 1905 een missiegebied toegewezen 
in Nederlands-Indië namelijk Borneo, 
in 1911 uitgebreid met Sumatra. Werk 
in de missiegebieden vereiste geld 
voor o.a. de bouw van scholen, kerken, 
ziekenhuizen en reisgeld. Om de tien 
jaar mocht een kapucijn een jaar op 
verlof in zijn thuisland. Een extra reis 
naar en vanuit de missie, moest vaak 
door de familie betaald worden. Lag 
een ouder van een missionaris op 
sterven, dan mocht de missionaris 
op kosten van de orde naar huis. 
Was de ouder reeds gestorven dan 
mocht dit niet. De paters en broeders 
in de missie waren afhankelijk van 
de orde in Nederland. Niet alle geld 
ging rechtstreeks naar de missie: een 
groot deel werd in het thuisland door 
de prokuur belegd ten behoeve van 
de missie. Niet alleen de Langewegse 
bevolking kon zich laten inschrijven
bij de nieuwe bond; het lidmaatschap 
was mogelijk voor iedere 
katholiek in een district rond een 

kapucijnenklooster. Een van de paters 
in het klooster werd tot directeur van 
de bond benoemd. Veel werk moest 
gedaan worden door de zogenaamde 
zelateurs en zelatricen, ijveraars voor 
de missiebond die met de jaarlijkse 
Borneo Almanak langs de deuren 
gingen, vanaf 1922 driemaandelijks 
het Sint Fidelisklokje verspreidden 
onder de leden en de contributie huis 
aan huis ophaalden. In 1918 konden 
alle gezinsleden lid worden voor 1 cent 
per week of 52 cent per jaar. Hogere 
bijdragen werden in dank aanvaard. 
Zolang het lidmaatschap duurde 
verplichtten de kapucijnen zich tot een 
dagelijks gebed voor hun weldoeners. 
Voor 25 gulden werd men levenslang 
lid. Bij overlijden ontvingen de 
nabestaanden een condoleancekaartje 
ter grootte van een huidig betaalpasje 
met de mededeling dat de kapucijnen 
de afgestorvene zouden blijven
gedenken in de Heilige Missen. Dat 
kon erfgenamen ertoe bewegen 
nogmaals een schenking te doen om 
zeker te zijn van het nut van de 500 
Heilige Missen die dagelijks in hun 
kloosterkerken voor de weldoeners 
werden opgedragen. Daar zou de ziel 
van de overledene meer voordeel van 
hebben dan een dure bloemenkrans 
op het graf. De erfgenaam ontving 
dan een bewijs van schenking met 
namen en datum, zo groot als bedoeld 
om in te lijsten ter herinnering aan de 
overledene en de missie. Bovendien 
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was het weer een manier om anderen 
warm te maken voor deze vorm 
van missieactie. Aanvankelijk had 
het bestuur van de Nederlandse 
Kapucijnenprovincie wel bedenkingen
bij een nieuwe missiebond. Er werd 
al zoveel gevraagd van de mensen 
in het kader van missieactie; de 
abonnementen op de missie-illustratie 
of het Zondagsblad voor het
Katholiek Huisgezin van de kapucijnen 
en de verspreiding van de Borneo 
Almanak gaven al voldoende 
voorlichting en aansporing tot 
ondersteuning van de
kapucijnenmissie vanuit Nederland. 
Maar volgens de voorstanders, vaak
(oud)missionarissen die het 
missieleven kenden, zouden alle 
beetjes helpen, al bedroeg de 
contributie maar 52 cent per jaar. 
Pas vanaf 1957 werd de contributie 
verhoogd naar 1 gulden per jaar of een 
rijksdaalder per gezin. In 1923 is voor 
het eerste sprake van missiebusjes van 
de Sint Fidelis Missiebond. Ze waren 
verkrijgbaar bij de kapucijnenkloosters 
en konden geplaatst worden in 
scholen, op de toonbank van een
winkel, café e.d. en thuis. Bij feesten en 
partijen of kaartavonden werd vaak 
een rondgang met het busje gemaakt. 
Volle busjes moesten ingeleverd 
worden bij pater directeur, waarna 
men met een leeg exemplaar weer 
huiswaarts gestuurd werd. In de
loop der jaren verschenen vier soorten 

missiebusjes van de kapucijnen. De 
eerste twee soorten werden gemaakt 
bij blikkenfabrikant De weduwe J. 
Bekkers &amp; zoon te Dordrecht.
Na 1955 raakte het qua vorm 
traditionele missiebusje in onbruik 
vanwege de bestuurlijke en politieke 
veranderingen en de keuze voor 
nieuwe missiegebieden buiten 
Indonesië; het werd een kapucijn met 
een bewoner van het missieland die 
een ja-knikkende beweging maakte 
als hij muntgeld ontving. Van al deze 
honderden missiebusjes resteren
mogelijk nog een tiental exemplaren 
als museumstuk. Regelmatig kwam 
een missiebisschop op bezoek in 
Langeweg. Het waren hoogtijdagen 
in het parochiële leven als de 
missiebischoppen Pacificus van Uden, 
Tarcisius van Asten en Matthias van 
Strijp Langeweg aandeden. Alles 
werd dan uit de kast getrokken om 
te tonen dat het missievuur onder de 
Langewegse bevolking brandende 
was. De tentoonstellingen en
fancy fairs door de missienaaikring Sint 
Rosa en sportwedstrijden trokken uit
omliggende plaatsen volk aan. Jaarlijks 
werd voor de zelatricen van de bond 
een middagbijeenkomst belegd. 
Voor de zelateurs ontbrak deze 
aangelegenheid. Van een gemengd 
samenzijn was voor de Tweede 
Wereldoorlog geen sprake, zoniet 
onmogelijk. Slechts een aantal paters 
was het toevertrouwd een middag 
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tussen het vrouwelijk schoon door te 
brengen. Vrouwelijk schoon dat niet 
beperkt bleef tot Langewegse
dames. Op bijgaande foto uit 1938 
poseert een twintigtal Langewegse 
zelatricen. De overigen komen uit het 
bondsdistrict Langeweg. Plaatsen als 
Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, 
Moerdijk, Lage Zwaluwe, Terheijden, 
Wagenberg en zelfs Raamsdonksveer 
kenden vele zelatricen van de 
Sint-Fidelis Missiebond. De 
zelatricenmiddag begon met een 
plechtig lof in de kerk. Daarna begaf 
het gezelschap zich naar de Sint 
Antoniuszaal waar een van de paters 
het woord nam. Een film over de
missie maakte de middag vol. Voor een 
afdruk in de Borneo-almanak werd het
gezelschap vereeuwigd op de 
gevoelige plaat. In het midden 
zitten de paters Hugo van Cuijk 
directeur, Gustavus van Raamsdonk 
missieprokurator, Rumoldus van Gilze
missionaris, Philibertus van Waspik 
gardiaan en Arnulphus van Waalwijk 
filmpater. In de oorlogsjaren viel het 
werk van de missiebond stil. Nadien 
werd het weer nieuw leven
ingeblazen maar de vooroorlogse 
tradities zoals een zelatricendag 
voor het gehele district, verdwenen. 
Doordat de kapucijnen in Indonesië 
een eigen provincie gingen
vormen werden ze minder afhankelijk 
van de orde in Nederland. De steun 
aan de Derde Wereldlanden verenigde 

zich langzaam in bredere organisaties 
en daardoor verdween het werk van 
de afzonderlijke orden en congregaties 
naar de achtergrond. Pater Sixtus
van Drunen was de laatste direkteur 
van de bond in Langeweg. In 1967 
werd hij overgeplaatst naar Breda. In 
1972 werd de St.Fidelis Missiebond 
officieel opgeheven. Rest voor ons 
altijd nog het driemaandelijkse Kap en 
Koord van de kapucijnen.

John van Opdorp, november 2022
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Dorpshuis Ons Stedeke

Op zondagmiddag 11 september 
jongstleden is helaas ons bestuurslid 
tevens penningmeester Walter
de Wever op 74-jarige leeftijd 
overleden. Walter heeft ongeveer 2 
jaren gestreden tegen zijn
ongeneeslijke ziekte. Veel dank zijn we 
aan Walter verschuldigd. Hij was vanaf 
de oprichting van Stichting Beheer 
Dorpshuis Langeweg naast bestuurslid 
tevens penningmeester. Hij verzorgde 
al die jaren de inkoop, reed daarvoor 
bijna iedere 2 weken naar Breda. Als 
penningmeester behartigde hij
de financiën van Ons Stedeke zeer 
nauwkeurig. Deskundig, accuraat 
en snel. Tevens behartigde Walter 
de bouwkundige zaken voor Ons 
Stedeke. Zo was hij bijvoorbeeld nauw 
betrokken bij de grote renovatie een 
aantal jaren geleden, bij de aanbouw 
van de bergruimte aan de barruimte, 
bij de modernisering van de barruimte, 
bij plaatsing van de schutting aan de 
achterzijde die kwam in de
plaats van de haag, bij de aanleg 
van de jeu de boules-baan, bij de 
aanschaf van de zonnepanelen 
en bij de aanschaf van de hybride 
warmtepomp. Bij veel van deze zaken 
was hij niet alleen bij de voorfase 
betrokken maar stak hij ook zijn 
handen uit de mouwen als het om de 
feitelijke realisering ging. Hij sloopte, 
opperde, bouwde en noem maar op. 

Samengevat: voor Walter was niets te 
veel. Walter, grote dank, dank, dank!!!
Gelukkig hebben we inmiddels voor 
Walter een opvolger als bestuurslid 
tevens penningmeester kunnen 
vinden en wel in de persoon van Gijs 
Matthee. 

Gijs woont Zuiddijk 41, samen met 
zijn partner Sanne en hun dochtertje, 
van ongeveer 11 maanden, Soof. We 
wensen Gijs alle succes toe bij deze 
vrijwilligerstaak en hopen dat hij er 
even veel plezier in ervaart als Walter 
dat deed en zoals wij dat nog steeds 
doen. 

Wilt u in dorpshuis Ons Stedeke ’n 
reservering doen? Dat kan door te 
mailen naar:
stedekelangeweg@gmail.com 
of bel naar Chris Toebak, 
06 – 10 43 50 09.
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Nieuwe School

De eerste weken zitten er op.
Weken van wennen: wennen aan 
elkaar, wennen aan de nieuwe school, 
wennen aan de regels. Weken waarin 
veel is gebeurd, weken waar de 
kinderen, ieder op zijn/haar eigen 
manier, zijn/haar draai heeft proberen 
te vinden op de Hoeksteen. Natuurlijk 
is het soms niet altijd makkelijk en 
bij alles wat ergedaan wordt, wordt 
toch stiekem gekeken naar onze 
vertrouwde Mariaschool. “Hoe ging 
dat daar,hoe deden we dat daar?” 
Samen met de directeur wordt er 
daarom ook gekeken naar de beste 
punten van beide scholen, zodat die 
ook voortgezet of juist ingezet kunnen 
worden. Ook de MR en OR van de 
Hoeksteen zijn opnieuw samengesteld 
en daar zitten ook ouders vanuit 
Langeweg in. Mooie momenten van 
de afgelopen maand:

Samen feesten
De kinderen zijn afgelopen maand 
niet alleen samen naar school gegaan, 
maar hebben ook samen hun eerste 
disco hier op Langeweg gehad. Een 
flinke opkomst van maar liefst 90
kinderen. De volgende disco staat ook 
al weer samen gepland.

Talenten
Talentenmiddagen, een mooi 
project op de Hoeksteen. Enkele 
vrijdagmiddagen stonden in het 
teken van het ontwikkelen van de 
talenten van de kinderen. De kinderen 
konden kiezen tussen verschillende 
activiteiten, van sport (tennis en 
voetbal) tot fotografie en natuur. Bij
deze laatste heeft Theo Schouwenaars 
een mooie rol gespeeld, de kinderen 
hebben samen met hem braakballen 
van de kerkuil uitgeplozen. Erg fijn 
voor de kinderen zo’n vertrouwd
gezicht bij de activiteit.

Fotograaf
De fotograaf is ook al weer langs 
geweest om de kinderen en de nieuwe 
units/stamgroepen te fotograferen.

Komende activiteiten:

Hoeksteenpodium en herfstvakantie
Iets nieuws voor de kinderen van 
Langeweg maar zeker niet minder 
leuk. Ze mogen aan iedereen laten 
horen of zien wat ze goed kunnen 
op 21 oktober. (dansen, voetballen, 
muziek instrument bespelen) Hierna 
mogen ze gaan genieten van hun 
welverdiende herfstvakantie!
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Wie is MissJeeVee? BEDANKT!!

Gezocht: Leden voor ons 
kerstkoor

Op Youtube staan diverse oude 
filmpjes over Langeweg, geplaatst 
door ene MissJeeVee.

De redactie van multimedia Langeweg 
komt graag in contact met deze 
persoon.  Wie kan ons helpen?

Redactie Dorpskrant Langeweg, 
onsdorpshart@gmail.com . Bedankt!!

Hallo mensen van Langeweg

wij zijn verhuisd naar Zevenbergen.
Maar wij hebben 47 jaren op 
Langeweg gewoond, en met veel 
plezier.

Wij zullen Langeweg niet vergeten,  
bedankt voor alles.

Wij proberen het nu hier in 
Zevenbergen.

Frans en Mieke Wevers

 
23 december organiseert fanfare 
Muziek Veredelt een kerstconcert bij 
de Droom. Voor dit concert willen wij 
graag een kinderkoortje samenstellen 
die samen met de fanfare en het
jeugdorkerst een mooi optreden gaan 
geven. We gaan er een gezellige en 
warme avond van maken en we gaan 
geld ophalen voor een goed doel. Lijkt 
het jou leuk om mee te doen?
Dan mag je een mailtje sturen naar 
nlangerwerf@gmail.com
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Activiteiten in dorpshuis 
Ons Stedeke

Bijna alle verenigingen in Langeweg 
hebben hun thuisbasis in dorpshuis 
Ons Stedeke, Kloosterlaan 22. Voor 
het beheer van Ons Stedeke is jaren 
geleden een Stichting opgericht met 
de naam Stichting Beheer Dorpshuis 
Langeweg. Zowel de bestuurders, 
de interieurverzorgers en het 
barpersoneel zijn allen vrijwilligers. 
Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij 
mee! De binnenkant van het gebouw 
moeten we geheel uit de eigen 
exploitatie bekostigen, dus naast gas, 
elektra en water ook schoonmaak,
inrichting, schilderen, vloeren 
vernieuwen, moderniseren, 
zonnepanelen, enzovoorts. Ook voor
komende jaren staan er nog een aantal 
wensen voor verdere verbeteringen op 
het verlanglijstje, zoals geluidsboxen 
in de barruimte en bij het terras, 
airco in de barruimte en pvc-vloeren 
in de kleine vergaderruimte, in de 
biljartruimte en in de vroegere 
crècheruimte. Onderstaand een 
overzicht van de wekelijkse en 
maandelijkse activiteiten in Ons 
Stedeke. Bijna alle verenigingen zijn 
blij met nieuwe leden, dus: als je 
belangstelling hebt, kom gerust eens ’n 
kijkje nemen of neem contact op met 
één van de betreffende bestuursleden.

Wekelijks:
Maandag:
19.00-20.00 jeugdorkest fanfare 
Muziek Veredelt; 
20.00 -22.00 fanfare-orkest Muziek
Veredelt; 
19.15-21.00 Jeu de Boules (op de baan 
achter Ons Stedeke)

Dinsdag, 
13.30-16.30 bond KBO en Seniorenraad 
biljarten en kaarten; 
20.00-22.00 Saxy-band

Donderdag, 
13.30-16.30 kaarten; 
15.00-16.00 muziekles door Juul ’t 
Lam; 
19.30-22.00 gemengd
gezelligheidskoor Chanson de la Vie

Vrijdag, 
10.00-12.00 koersbal; 
15.00-17.15 muziekles door Juul ’t Lam; 
20.00-22.00 blaaskapel
d’Eigeweskus
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Maandelijks:
1 e dinsdag van de maand 
9.00-11.00 Huis van de wijk

2e dinsdag van de maand 
10.00-11.00 Immanuelparochie 
ontmoeting/overweging/
koffiedrinken;
12.00-13.00, bond KBO warme 
maaltijd; 
19.30-22.30 openbare vergadering 
Wijkvereniging Langeweg.

Ook wordt Ons Stedeke regelmatig 
gebruikt door het SKW voor 
activiteiten voor de jeugd (o.a.
Instuif, Disco). Daarnaast voor 
cursussen door De Keerzijde en EHBO, 
bijeenkomsten VIOOL, Het Gouden 
Hart, Toneelvereniging De Heul, 
medische keuringen voor rijbewijzen, 
bestuurs- en ledenvergadering of 
(verenigings)feestjes van onder andere 
VOV, KBO, Seniorenraad, SAM,
Immanuelparochie, CV de Slikgatse 
Kemphanen, d’Eigeweskus 
(toeterfeest), politieke partijen,
vakgebieden van de boeren, 
Dorpstafel, gemeente (o.a. stemlokaal), 
provincie, woningstichting,
bijeenkomsten Surplus, Agrarisch 
Natuurbeheer, Kerst- Sint en 
Nieuwjaarsbijeenkomsten/-vieringen.
De bezetting van Ons Stedeke is te 
bekijken op de website van dorpshuis 
Ons Stedeke Langeweg onder het 
kopje ‘Agenda’.

Reserveringen via: Chris Toebak 
06-10435009 of mail naar 
stedekelangeweg@gmail.com
Zie voor verdere gegevens van de 
verenigingen: website Langeweg

VOV Pubquiz

In een dampend en kolkend  
Stedeke, tot de nok toe gevuld met 
Quizliefhebbers, organiseerden de 
mannen van VOV 1 afgelopen vrijdag 7 
oktober een eerste Pubquiz.

Strak en tot in de puntjes geregeld,  
toffe quizmaster, leuke en interessante 
vragen gebaseerd op de actualiteit, 
chippie en borrelnootje op tafel: 
17 teams konden onbezorgd en 
ontspannen deelnemen aan 7 rondes 
vragen, waarbij de laatste ronde 
zelfs nog gekozen kon worden uit 
onderwerpen waarvan de teams 
meenden meer of minder goed 
in te zijn. Leuke aandacht voor de 
sponsoren,  leuke prijzen bij de quiz 
en de loterij, fijne sfeer en ambiance.  
Het was in 1 woord geweldig een zeker 
voor herhaling vatbaar, hoe dan ook!!

Maar liefst 17 teams) van 4 personen 
gingen met elkaar de strijd aan om 
de eerste editie van de VOV pubquiz 
te winnen. De quiz zat vol met leuke 
en interessante vragen. Categorieen 
in de pubquiz waren bijvoorbeeld 
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Maar liefst 17 teams van 4 personen 
gingen met elkaar de strijd aan om 
de eerste editie van de VOV pubquiz 
te winnen. De quiz zat vol met leuke 
en interessante vragen. Categorieen 
in de pubquiz waren bijvoorbeeld 
sport en Brabant met vragen als wie 
is Nederlandse succesvolste olympier 
aller tijden? Of hoe drinken de mannen 
van VOF de Kunst hun kopje koffie? 
Vragen in de pubquiz over Langeweg 
konden natuurlijk niet ontbreken, wie 
wist bijvoorbeeld nog wat er met sla 
in het land geschreven stond toen de 
Vuelta langs Langeweg kwam?

Voordat de uitslag bekend werd was 
er nog een loterij met diverse leuke 
prijzen. De winnaar van de pubquiz 
was Team zonder naam. De mannen 
allen spelend bij TPO 2 gingen met de 
hoofdprijs naar huis. 4 kaarten voor 
een thuiswedstrijd van NAC Breda.

De reacties bij het publiek waren 
positief. De mannen van VOV willen 
daarom dan ook volgend jaar een 2e 
editie organiseren, zeer waarschijnlijk 
weer de week na het toeterfeest van 
de Eigenweskus. De organisatie wil 
graag nog alle sponsoren bedanken 
voor het medemogelijk maken de 
pubquiz. Hopelijk tot volgend jaar!
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 De Sint komt
naar Langeweg

26 november
 Vanaf 13.00 uur wachten wij de Sint 

op het dorpsplein op. 
 

We maken dan samen met de Sint en zijn pieten
 een rondje door Langeweg.

 
Na deze ronde gaan we gezellig met z'n allen 

naar de gymzaal, waar allerlei leuke activiteiten 
plaatsvinden en natuurlijk hoort daar ook 

een ontmoeting en fotomomentje met de Sint bij. 
 
 
 
 
 
 
 

Ben jij er ook bij?
 Kom alvast 

in de stemming
en volg ons op Facebook
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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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Wat, waar en wanneer te doen:

Herdenking Allerzielen 12.30 Kerkhof Langeweg

Inzameling GFT

Inzameling GFT

Inzameling Papier

Ontvangst Sint in Langeweg, rondrit

Wijkvereniging, openbare vergadring, aanvang 20.00u in Ons Stedeke

Inzameling Plastic

Inzameling Plastic

Inzameling Plastic
Huis van de Wijk in Ons Stedeke 9:00 - 10:30u

Zondag

Maandag

Maandag

Vrijdag

Zaterdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

6

7

21

25

26

8

15

29

1

November


