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Vergadering wijkvereniging
Dinsdag 14 juni houdt de
wijkvereniging haar maandelijkse
vergadering om 20.00 uur. Dit keer
live, in dorpshuis Ons Stedeke. U bent
van harte welkom. Agendapunten:
Groenplan, nieuwbouw, N285,
windmolens en wat verder ter tafel
komt.
Vergadering Dorpstafel
Dinsdag 21 juni a.s. houdt de
wijkvereniging overleg met
vertegenwoordigers van de gemeente
in de zogenaamde Dorpstafel
vergadering.
Aanvang 19.30 uur in dorpshuis Ons
Stedeke. Iedereen is hierbij van harte
welkom.
Huis van de Wijk
Dinsdag 7 juni is Romelia Simon NIET
aanwezig in dorpshuis Ons Stedeke.
Op dinsdag 5 juli weer wel, voor al uw
sociale vraagstukken. Tussen 9.00 en
10.30 uur in dorpshuis Ons Stedeke.
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Feest van het Heilig Hart bij
Emmaus
Zaterdag 25 juni a.s. vieren we het
feest van het Heilig Hart van Jezus,
om 19.00 uur in de openlucht op het
Emmausterrein. Bij slecht weer in het
kerkgebouw. Bij deze gelegenheid
zal de eucharistieviering worden
voorgegaan door pastores Maickel
Prasing en Petra Mergaerts. Na afloop
is er gelegenheid tot samenzijn onder
het genot van iets te drinken.
Tot 2005 had de Langewegse parochie
de naam: Heilig Hart van Jezus.
Jaarlijks wordt deze feestdag nog met
een kerkelijke viering herdacht.
Wielerkoers Ronde van Spanje
door Langeweg
Zondag 21 augustus a.s. koerst de
Ronde van Spanje, de Vuelta, door
Langeweg, over de provinciale weg.
Bij die gelegenheid is het de hele
dag feest op het dorpsplein,
vanaf 10.00 uur. Gezellige muziek
met live optredens van diverse
muziekgezelschappen.
Er wordt hard gewerkt om enkele
opvallende blikvangers te plaatsen,
om Langeweg in het oog te laten
springen bij de internationale pers.
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Dank voor uw reactie!!
Heel veel mensen hebben gereageerd
op de oproep over de wijze waarop
eenieder in de toekomst onze
dorpskrant wil ontvangen. Heel
veel dank daarvoor. Veel mensen
willen de krant digitaal ontvangen
of lezen de krant op de website. Dat
scheelt veel werk en kosten. Voor
de mensen die de krant graag nog
op papier ontvangen zoeken we nu
de goedkoopste mogelijkheid, nu de
oplage een stuk kleiner is geworden.
Inmiddels is de nieuwe werkwijze
ingegaan. Mocht er iets niet goed
zijn gegaan, vernemen we dat
uiteraard graag op het mailadres
onsdorpshart@gmail.com of Bart van
Gils, lj.vangils@home.nl
S.K.W. Langeweg Wandeldriedaagse 2022
Op Woensdag 29 juni, Donderdag
30 juni en Vrijdag 1 Juli organiseert
S.K.W. Langeweg weer haar jaarlijkse
Wandeldriedaagse. Je kunt je hiervoor
aanmelden via framboos@ziggo.nl.
Zodra er verdere informatie bekend is
over de wandeldriedaagse ontvang je
die dan van ons. De kosten voor deze
avonddriedaagse bedragen 3,00 euro
per persoon. Bij vertrek vanaf Ons
Stedeke krijg je een snoepje en een
stuk fruit voor onderweg aangeboden.
Als je minstens twee van de drie

avonden gelopen hebt, verdien je een
medaille! Dus iedereen die het leuk
vindt om mee te wandelen en om op
deze manier iets meer te zien van de
natuur uit je omgeving, is van harte
welkom om deel te nemen aan deze
wandelvierdaagse. Het maakt niet uit
of je jong bent of oud. Ons motto is:
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!!
Nog aandacht voor het volgende:
Uit ervaring is gebleken dat te jonge
kinderen alleen zonder begeleiding
lopen met alle risico’s van dien.
Daarom willen we als organisatie
benadrukken dat begeleiding wel
noodzakelijk is om verantwoord een
driedaagse te lopen. We gaan ervan uit
dat iedereen dit opvolgt!!!!!
Heeft u nog vragen, neem gerust
contact op met Ilonka Bolleboom
Tel nr: 06-23238242 of Caroline
Schrauwen 06-42158646.
Hopelijk zien we u op woensdag 29
juni.
U neemt deel op eigen
verantwoordelijkheid.
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Feest
van het Heilig Hart
Openluchtviering bij Emmaus in Langeweg

Zaterdag 25 juni
19.00 uur
Na afloop is er koffie

Met medewerking van

Chanson de la Vie
Bij slecht weer in de kerk
Inlichtingen: lj.vangils@home.nl

3

Een praatje bij een plaatje
Hoeve Alma (1)
Een boer zonder klompen. Op de
hoek Noordseweg-Schoolstraat ligt,
in een oase van hoogopgaand ruisend
geboomte, het lanbouwbedrijf van
de familie Corstiaensen. Een mooie
plek die we zelden aantreffen in ons
vlakke vrijwel boomloze strakke
zeekleilandschap. Dat de hoeve al
geruime tijd omgeven is door groen
blijkt uit een 19e eeuws pachtcontract
waarin sprake is van een perceel
genaamd ‘de boompjes’ gelegen
tegenover deze hoeve. Sinds 1970
wordt de hoeve bewoond door een
derde generatie Corstiaensen.
In 2017 maakte het woonhuis op
bijgaande foto plaats voor nieuwbouw.
Wat ons nog rest van de bouw van

1917 is de oude toegangspoort met
op de hoeden van de zuilen HOEVE
ALMA. Met die poort kun je maar twee
kanten op, erin of eruit, maar de naam
kan ons op een dwaalspoor brengen.
De Alma is een rivier in de Krim, een
eiland waarvan de eigendom sinds
jaren wordt omstreden door Rusland
en Oekraïne. De naam klinkt niet
vreemd in het rijtje van hoeven die
luisteren naar de namen van de OostEuropese en Russische steden Moskou
en Riga en de rivieren Memel en Nerva
(Narva), gelegen ten oosten van Hoeve
Alma. Een historisch verband is er
want het zijn allemaal domeinhoeven
geweest. Kort na 1600 moeten ze
uitgegeven zijn na de herinpoldering
van De Noord en Crauwelsgors.
Die inpoldering werd onder andere
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mogelijk gemaakt als gevolg van het
twaalfjarig bestand (1609-1621) tijdens
de 80-jarige oorlog. Maar op kaarten
als in akten wordt de naam Alma
niet genoemd, dit in tegenstelling
tot de andere genoemde hoeven die
overigens pas in de 19e eeuw hun
naam krijgen. Het Latijnse woord
alma kan ook voedsel betekenen, de
bestaansreden van een boerenbedrijf.
Een derde mogelijkheid is dat het
echtpaar Van der Stee-Van Meir, dat
de woning in 1917 liet bouwen, hun
doopnamen Alphonsus en Mathilde
erin verwerkt hebben. Aannemelijk
is het hier bij te houden. Van der
Stee gaf zaken graag een naam. Uit
diverse akten blijkt dat hij zijn stukken
grond van een eenvoudige veldnaam
voorzag, de kadastrale aanduiding
was voor hem niet voldoende. Petrus
Alphonsus van der Stee (1866-1932)
kwam in 1897 vanuit Beirendrecht in
de provincie Antwerpen, als
pachter naar deze hoeve aan de
Slikgatschen dijk. Hij was in 1893
gehuwd met de Beirendrechtse
Theresia Mathilde van Meir (18671923). Ze hadden een zoon
Jacobus Johannes (1894-1951). In
1903 kwam de tweede zoon Maurice
Leopold Francis Mathildus ter wereld.
Tot 1813 was het een zogenaamde
domeinhoeve, ook wel prinsenhoeve
of Zijne Majesteitshoeve genoemd. In
dat jaar verkochten de domeinen deze
hoeve met ruim 48 bunder grond, huis

en schuur, aan Joseph Elsen te
Antwerpen, gehuwd met Johanna
Carolina Lanen. Na hun overlijden ging
de hoeve in eigendom over aan hun
enige dochter Catharina Clara Elsen,
gehuwd met Constantinus Gerardus
Johannes Joosten. De erfgenamen
Joosten-Elsen verkochten de hoeve in
augustus 1905 aan de pachter Petrus
Alphonsus van der Stee. De 48 bunder
land lag grotendeels oostelijk van de
Slikgatse dijk tussen de Zuiddijk in het
noorden en de Mark in het zuiden.
Ongeveer in het midden liep de
Zonzeelsedijk in oost-west richting,
afgegraven in 1984. Langs Slikgatsche
Dijk, de huidige Schoolstraat, lagen
dijkpercelen die Van der Stee vanaf
1905 van de hand deed voor de bouw
van dijkwoningen. Op de eerste
herfstdag van 1917 werd door
zoon Maurice van der Stee de
eerste steen gelegd voor een nieuw
woonhuis, zuidelijk van het bestaande
boerenhuis. Met nadruk noem ik
het een woonhuis in plaats van
boerenwoning omdat je een dergelijk
type huis eerder in een wat dichter
bebouwde omgeving zou verwachten
dan eenzaam in het vlakke
polderlandschap en niet slechts
door een boerengezin bewoond kan
worden. Nieuwbouw zal nodig
geweest zijn, maar de tijd zal ook wel
meegezeten hebben. De eerste jaren
van de Eerste Wereldoorlog waren
voor vele Nederlandse landbouwers
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een zegen; de handel met andere
landen viel vrijwel stil zodat Nederland
gedwongen werd producten van
eigen bodem te kopen. Dit tot groot
genoegen van de boerenstand.
De welvaart van die tijd is duidelijk af
te lezen aan de siertuin omgeven door
een hekwerk en de architectuur van
de woning. Het afgeplat schilddak en
verhoogde wolfsdak met kruispannen,
de overstekken, de natuurstenen
overkragingen, samengestelde ramen
met brede lateien, natuurstenen
elementen bij het portiek en
onder de dakrand, het balkon en
de vele zogenaamde speklagen
enzovoorts, verraden de vette jaren
die de landbouw toen doormaakte.
Naast akkerbouw en veeteelt hielden
boeren in die tijd zich ook bezig met
de veredeling van het trekpaardenras.
Dat Van der Stee met succes boerde,
was niet alleen te danken aan
de tijd die meezat, hij moet ook lef
gehad hebben. Voor beide zonen,
Jacobus en Maurice, zag vader
Petrus een toekomst in de landbouw
weggelegd. Maar op hoeve Alma was
slechts plaats voor een. Daarom koopt
Petrus in 1922 de boerderij van de
familie Van Dongen aan de Langeweg
voor zijn inmiddels 28-jarige zoon
Jacobus. Moeder Theresia Mathilde
overlijdt een jaar nadien. In 1924
trouwt Jacobus met Johanna Cornelia
van Beek uit Noordhoek (1903-2001).
Een jaar later volgt de bruiloft van

Petrus Alphonsus met Johanna
Smans ( 1875-1947), dochter
van een koperslager uit Ginneken. Een
dag voorafgaande aan de ondertrouw
vindt een boedelscheiding plaats.
De hoeve aan de Langeweg wordt
toebedeeld aan Jacobus van der Stee
en de Hoeve Alma vrijwel geheel aan
broer Maurice. Petrus Alphonsus en
Johanna verhuizen naar Breda en
daarmee krijgt Hoeve Alma een
boer zonder klompen. In 1927 trouwt
Maurice met de Wouwse Cornelia
Antonetta Jacoba Raaymakers (19031981). De nieuwe boer op Hoeve Alma
is niet het type boer dat we gewend
zijn op de zeeklei. Een blauwe overall
en gele klompen behoorden zeker niet
tot zijn dagelijkse uitmonstering. Tot
op het laatst was het zware en vuile
werk voor de knechten. De nieuwe
boer hield zich louter onledig met
de bedrijfsadministratie en allerlei
bestuurlijke zaken. Vanaf 1928 was hij
heemraad van het Heemraadschap
Mark en Dintel en in 1953 werd hij
dijkgraaf. Naast landbouw toonde het
echtpaar Van der Stee-Raaymakers
veel interesse voor kunst.
In de grote kamer schilderde de
Bossche kunstenaar Gerrit de Moree
een horoscoop tegen het plafond.
De woning was rijkelijk versierd met
gebrandschilderde glas-in-loodramen,
volgens mevrouw Corstiaensen-van
Hooijdonk merendeels afkomstig
uit het atelier van de gebroeders

6

Wuisman te Breda. In het in 2017
gesloopte woonhuis vonden we o.a.
de zaaier, begeleid met de tekst:
elke arbeid goed verricht, geeft een
straaltje zonnelicht. Een andere tekst
was vooral een verwijzing naar het
personeel op de Hoeve Alma: God
moge het werk onzer handen
met een gouden oogst omranden.
Aan die gouden oogst hebben de
handen van de boer zonder klompen
slechts indirect bijgedragen. Zij bleven
verschoond van de zeeklei op Gods
akker, hooguit wat inkt bevlekte
zijn vingers. Slechts de glas-in-lood
werken met de kerken van Wouw en
Langeweg hebben de sloop in 2017
overleefd. Op de foto: het woonhuis
gebouwd in 1917 omstreeks 1920 met
van links naar rechts: Maurice van der
Stee, Petrus Alphonsus van der Stee en
zijn vrouw Theresia Mathilde van Meir
en Jacobus van der Stee.
John van Opdorp, juni 2022

Dagje fietsen voor ouderen
Het bestuur van KBO en Seniorenraad
Langeweg organiseren jaarlijks samen
een dagfietstocht. Voor dit jaar
staat deze gepland op woensdag 17
augustus a.s.. Uiteraard moet het dan
wel fietsweer zijn. Is dat niet het geval
dan proberen we het een week later 24
augustus. Iedereen die zich opgegeven
heeft, krijgt uiteraard bericht of
het wel of niet door gaat. Heb je zin
om actief bezig te zijn en om graag
deze dag mee te fietsen dan moet
je je uiterlijk vóór maandagavond
15 augustus opgeven door uw eigen
bijdrage ad € 2,50 over te maken op
bankrekening NL12RABO 0102379750
ondervermelding van fietstocht.
Het wordt weer een bijzondere en
mooie fietstocht. Men vertrekt om
10.00 uur bij de Mariakapel aan de
Kloosterlaan. Zoals gebruikelijk wordt
weer voor de koffie met… en lunch
gezorgd.
Met fietsgroeten.
Het bestuur van KBO/Seniorenraad
Langeweg
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Senioren Langeweg gaan
opstap.
Nu het weer kan en mag, organiseert
de seniorenraad Langeweg samen
met KBO Langeweg op 23 juni a.s. een
busreis naar Den Bosch en omgeving.
Vertrek 8.30 Langeweg (23-6-22) naar
Den Bosch. Hier aangekomen gaan
we eerst een rondvaart maken met
onderweg een kopje koffie uiteraard
met de bekende Bosschebol.

Na de rondvaart gaan we naar
Berlicum naar een kamelenmelkerij.
Hier gebruiken wij ook de lunch. Na de
lunch wordt een rondleiding over het
bedrijf gegeven.

Na het bezoek aan de kamelenmelkerij
gaan we naar de nog werkende
Spoordonkse watermolen.

Na bezoek aan de watermolen gaan
we heerlijk dineren in Gilze.
v
Plus minus 20.30 uur zijn we weer in
Langeweg.
Meer info kun je krijgen bij
Jo Timmermans, 0168-329879.
De kosten bedragen € 55,-- per
persoon.
Je meldt je aan door de bijdrage over
te maken op bankrekening
NL88RABO 0132596113 tnv
Seniorenraad Langeweg onder
vermelding van busreis juni.
AANMELDEN VOOR 10 juni a.s.
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De begraafplaats en
biodiversiteit
In een artikel over ‘Eigen tuin eerst’
in BNDeStem van zaterdag, 14 mei
jongstleden, schreef Romka van de Kaa
over biodiversiteit. Dat kwam mooi uit,
want we zagen juist ook dat het gras
op de plaatselijke begraafplaats hier
in Langeweg, vanwege de heersende
droogte, afgelopen week (we
schrijven dit op 16 mei) nauwelijks
gegroeid was. Dat was reden voor
Theo om aan de bel te trekken.
Moeten we in zo’n droge periode als
afgelopen weken, waar nauwelijks
regen viel en er in grote delen van
ons land al een sproeiverbod voor de
boeren geldt, het gras dat nauwelijks
groeit, iedere week nog maaien? Door
het maaien eens over te slaan doen
ook wij iets aan het ‘grote uitsterven
van insecten’ dat op het ogenblik
aan de gang is. Die insecten zijn
nodig als voedsel voor de vogels en
andere dieren. Dus besloten we om
woensdag, 18 mei het onderhoud op
de begraafplaats eens een weekje over
te slaan. Gevolg is dat het gras er wel
een weekje ietsje onverzorgder uitziet,
maar je kunt er dan in zo’n periode
meer en hogere paardenbloemen,
madeliefjes en mogelijk ook weegbree
tegenkomen. Daardoor zullen ook de
vogeltjes zich dan daar meer begeven
en van zich laten horen. Overigens
horen we de laatste weken ook weer

regelmatig het gekwaak van de
kikkers in en rondom de vijver
op het Emmaus-terrein, naast de
begraafplaats. Mogelijk dat we om
boven vermelde reden het wekelijks
maaien van de grotere delen gras in de
toekomst nog wel eens zullen
overslaan. Uiteraard willen en zullen
we er voor blijven zorgen dat de
begraafplaats er wel keurig bij blijft
liggen.
De onderhoudsploeg,
Kees, John, Theo, Jan en Ad
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SCHOOLKRANT
Initiatief vanuit de Ouderraad

Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg
Pasen

Groep 7/8

Ook dit jaar hebben de kinderen weer
kunnen genieten van een ‘gewone’
Paasviering. Dat houdt in dat de
kinderen de dag gestart zijn op school
met een Paasontbijt, aansluitend de
Paasviering, daarna hebben ze allerlei
mooie Paasversieringen gemaakt en
natuurlijk mocht het
Paaseieren zoeken op
het schoolplein ook
niet ontbreken.

Voor groep 8 is nu echt het einde van hun
basisschooltijd in zicht. Ze zijn dan ook vol
enthousiasme met groep 7 aan het oefenen
voor de eindmusical. De kinderen hebben
allemaal attributen mee naar school genomen
om zich goed in te kunnen leven in hun rol.
Teksten doornemen, liedjes oefenen, waar
moet ik staan op het podium, decor bedenken.
Kortom nog genoeg te doen voor de grote
uitvoering op 19 juli.

Ze hebben weer genoten!
Belangrijke dagen juni:
6 juni: 2e Pinksterdag
21 juni: Studiedag
Sportieve week
De week voor de meivakantie was een erg sportieve week.
Woensdag 20 april vond er in het kader van veilig in het verkeer een toffe skate clinic plaats op
het schoolplein. Op hun skates hebben ze op een veilige manier het schoolplein even onveilig
gemaakt, heeft u dat ook gezien?

Vrijdag 22 april stonden natuurlijk de traditionele Koningsspelen weer op het programma.
Het was een gezellige ochtend waarbij de kinderen weer lekker sportief bezig zijn geweest. Maar
om actief aan de slag te gaan was er eerst een goed verzorgd ontbijt waarvan de kinderen van
groep 1 t/m 6 heerlijk van hebben genoten.
Groep 7/8 is heel sportief op de fiets naar Zevenbergen gegaan om daar de verschillende
sportverenigingen te bezoeken. Respect dat ze na een hele actieve dag nog met vol wind tegen
naar huis hebben gefietst.
Na deze dag heeft iedereen natuurlijk genoten van een heerlijke meivakantie!
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Promotie dag Verenigingen
Beste allen,
We weten het allemaal. Sommige
clubs of verenigingen in Langeweg
hebben een tekort of vermindering
van leden en vrijwilligers. Voor een
leefbaar Langeweg willen wij promotie
maken voor de sport, recreatie, en
vrijwilligerswerk. Samen sterk een
hart voor Langeweg. Misschien door
corona, doorstroom van nieuwe
mensen én een drempel van het
onbekende, zijn er minder (nieuwe)
leden. Sterker nog, er verdwijnen
clubs, bijvoorbeeld de Hummel club
van SKW. Voor de toekomst van het
dorp willen wij graag een beroep doen
op jullie inzet. Deze promotie dagen
zijn opgezet in het belang voor iedere
inwoner van Langeweg. Wat wordt
er gevraagd aan de clubs: de planning
vooraf.
- Alle clubs maken openbaar hun jaar
programma/ indeling van activiteiten.
Naast dit programma ook de sociale
activiteiten die er aan vast gekoppeld
zijn.
- Deze gegevens van het
jaarprogramma/ contributie en wat
jouw club zo bijzonder maakt breng
je aan naar onsdorpshart@gmail.com
voor 01-07-2022
- Clubs maken bekend wat de
contributie per jaar of maandelijks is.

- Clubs maken bekend waar behoefte
aan is. Dit kunnen leden zijn,
vrijwilligers, maar ook materiaal of
werkzaamheden.
- Elke club presenteert een welkom
dag ter introductie. Dit naar eigen
inzicht.
- Elke club maakt een app aan voor
snelle informatie en direct Mensen
toevoegen. (Nieuwe) Mensen kunnen
zelf bepalen of ze weer uit de app
willen stappen.
- Je geeft je deelnemers van de
promotie dag door aan Monique van
der Made via
fam.vandermade@kpnplanet.nl . Dit
doe je voor 01-07-2022 in verband met
de planning voor de stratenloop.
Voor de promotie dagen vragen we
ten minste 2 a 4 Mensen per club per
dag. Elke club levert vrijwilligers aan
om mee te doen aan deze promotie
dagen. Het kan natuurlijk zijn dat
je in meerdere verenigingen actief
bent. Spreek dit goed af!
1) Eerste promotie maandag 4 juli.
Men gaat in tweetallen ‘s avonds door
Langeweg In een afgesproken wijk.
We starten om 18.30 uur inloop in Ons
Stedeke. Per inwoner ontvangt men
een formulier, waarop persoonlijke
gegevens en je interesse voor
welke club kan worden ingevuld. Alle
inwoners krijgen vanuit Surplus een
waardebon voor een consumptie bij
Ons Stedeke.
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2) Ophaaldag zaterdag 9 juli. Men gaat
in tweetallen de formulieren weer
ophalen en vragen om feedback.
Inloop vanaf 10.00 uur in Ons Stedeke
met koffie. Ben je niet beschikbaar of
capabel om te lopen? Dan zijn we ook
zeer content met mensen
die de koffie in Ons Stedeke willen
zetten en zaterdag na afloop om te
inventariseren. Zijn hierover vragen op
en of aanmerkingen, graag een bericht
naar Monique van der Made
fam.vandermade@kpnplanet.nl of
06 13 99 26 35.
Met vriendelijke groet, het sociale
netwerk van Langeweg onder
begeleiding van Romelia Simon.

KWF Collecte
Dit jaar zal de KWF collecte
plaatsvinden van 4 t/m 10 september.
Het KWF heeft als eerste goede doel
in NL besloten om de collecte 100%
digitaal te gaan organiseren dus de
collectebus verdwijnt.
De bus wordt vervangen door een
collectebord (zie onderstaande
afbeelding) met daarop een QR code.
Doneren kan dus direct via die code
maar uiteraard ook nog online of via
een bankoverschrijving.
Het zal voor iedereen even wennen
zijn maar hopelijk wordt de collecte
net zo succesvol als voorgaande jaren.
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Dankbericht van familie Wevers
Hallo Mensen
Hierbij willen wij ieen ieder bedanken,
de buurtbewoners voor de bloemen,
de mensien die voor onze deur een
mooie boog gemaakt hebben, de
mensien die Ons Stedeke versierd
hebben, de bediening Mia en Jean,
De fanfare die een serenade kwam
brengen. Het was een dag om nooit te
vergeten.
Allemaal bedankt die aan ons feest
heeft meegedaan.
Frans en Mieke Wevers
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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:
Juni

4
5

Zaterdag
Inzameling GFT

6

Zondag/Maandag
Pinksteren

10

Vrijdag
Inzameling Papier

13

Maandag
Inzameling GFT

14

Dinsdag
- Inzameling Plastic
- 20.00 uur Wijkvereniging in Ons Stedeke

20

Maandag
Inzameling GFT

21

Dinsdag
- Studiedag Mariaschool
- 19.30 uur Dorpstafel in Ons Stedeke

25

Maandag
Feest van het heilig hart
19.00 uur Viering mmv Chanson de la Vie op Emmausterrein

27

Maandag
Inzameling GFT

28

Dinsdag
Inzameling Plastic

Oktober

1

Zaterdag
Het toeterfeest van d’Eigeweskus
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