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Langstraat
Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Langstraat. Verschijnt regelmatig met
nieuws over woonomgeving en activiteiten in De Keet.
Nieuwsbrief

Europees
kampioenschap in
De Keet

!

Elftal kun je in De
Keet bekijken.!

!

Kijk op pagina 2!

Komende maand
begint het EK
voetbal !

!

In elk geval de
poulewedstrijden
van het Nederlands

Ledennieuws…

!

Brigitte en Pieter
Giessen (Langstraat
24) hebben op 15
mei dochter Ruth
gekregen. Moeder
en dochter maken
het goed. !

!

Met Sjaan Bakelaar

Nr. 6, Mei 2012

gaat het langzaam
wat beter. Paul van
Dam (Langstraat
44) is ook herstellend
van hardnekkige
klachten.!

Laatste nieuws…

!

Kort voor deze Nieuwsbrief productieklaar
was ontving het bestuur een mail van de
gemeente. Na telefonisch contact bleek dat de
gemeente op korte termijn de Beatrixstraat
opnieuw gaat bestraten. Dat betekent een
Jan en Rea Tophoven korte periode van parkeerproblemen en
uit Achthuizen zijn overlast voor de bewoners van de
lid geworden van de Beatrixstraat. !
Belangenvereniging.!

!

!

Kijk op pagina 3

Jubileumfeest en
activiteiten seizoen
2012 - 2013.!
Maandagavond 7 mei was er in De
Keet een bijeenkomst waarin de
mogelijke activiteiten voor het
komende seizoen werden besproken. !
Het was best een lange bijeenkomst,
maar er is veel werk in verzet!!

eenmalig in de plaats van de jaarlijkse
barbecue.!

!
!
!
!
Activiteiten 2012 - 2013

Om te beginnen is een nieuwe datum
voor het Jubileumfeest van De Keet
vastgesteld. Dat wordt zaterdag 1
geleden. Natuurlijk kun je hen daarover
september 2012 vanaf 14:00 uur, dus zet
ook zelf benaderen!!
vast in je agenda!!
De Feestcommissie werkt de suggesties
Voor het Jubileumfeest is een speciale
(zoals een reunie, spelactiviteiten,
Feestcommissie ingesteld, bestaande uit
tentoonstellingen e.d.) die op 7 mei zijn
Jeanet Leroy, Jannie Rozenbrand, Wesley
gedaan verder uit en ontwikkelt
Ligthart, Robby Leroy en vanuit het
mogelijk ook nog nieuwe activiteiten. !
bestuur Yvonne Brunt en Rolf Grielen.
Waar nodig of gewenst betrekken zij
Vast staat in elk geval dat er ‘s avonds
anderen voor hulp, herinneringen en
een buffet of iets dergelijks onderdeel is
informatie over Langstraat 25 jaar
van het jubileumfeest. Dit komt
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En dan hebben we natuurlijk op heel
korte termijn een voetbalzomer in het
verschiet! In elk geval tijdens de poulewedstrijden van het Nederlands Elftal
willen we een EK-avond organiseren.
Conny en Wesley Ligthart versieren het
Oranjegevoel, Robby Leroy zorgt samen
met Wesley voor het technische deel.
Natuurlijk weet elke rechtgeaarde
Oranje-fan wanneer Nederland speelt,
maar we hebben de speeldata ook
opgenomen in het Activiteitenschema
op het laatste blad van deze
Nieuwsbrief!
Het seizoen 2012 - 2013 heeft in elk
geval de vaste activiteiten:!
• Crea-club, vanaf dinsdag 2 oktober
eens per twee weken; !
• Yoga, wekelijks op woensdagavond,
zie ook elders in deze Nieuwsbrief; !
• Klaverjas, vanaf vrijdag 5 oktober
elke eerste vrijdag van de maand;!
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• Bingo, 4 maal op vrijdagavond, data
nog niet vastgesteld;!
• Borreluurtje, maandelijks op
zaterdag, data nog niet vastgesteld.!
Dan zijn er nog enkele activiteiten in
ontwikkeling, zoals:!
• Klaverjas voor beginners, zie ook
elders in deze Nieuwsbrief;!
• Kookworkshops, inclusief
wijnproeverij;!
• Spelavonden.!
Het idee is de laatste twee activiteiten
met enige regelmaat te combineren met
het borreluurtje. !
Bijvoorbeeld een kookworkshop op
zaterdagmiddag waarna de gemaakte
gerechten, zoals tapa’s, soepen of
stampotten, kunnen worden geproefd
bij het borreluurtje. Ook spel- en
muziekavonden kunnen op zo’n manier
worden gecombineerd.!
Alle activiteiten en ideeën worden
uitgewerkt in een activiteitenplan,
besproken en voorzien van namen van
contactpersonen. Vanzelfsprekend
worden jullie van de voortgang op de
hoogte gehouden via de Nieuwsbrief!!

Oranje
Langstraat.!
In juni met z’n allen
de EK-wedstrijden van Nederland in
de Keet kijken! !
Maar wat is de Keet zonder oranje
versiering? Heeft u oranje spulletjes
over en wilt u ze afstaan? !
Breng ze dan bij Conny Ligthart,
Langstraat 8A of bel haar even op
0610275111 dan komt zij het halen. !
"
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Langstraatse
geschiedenis.!
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mensen zelf de ontbrekende stoelen
meebrengen dan is het „kerkje‟
compleet. !

In een vorige editie vertelden we al dat
Arjo van Gils een passie heeft voor
geschiedenis en in het bijzonder die
van Langstraat. Dat kan een mooie
vaste rubriek worden, waar Arjo zich
graag voor inzet! Onderstaand zijn
eerste bijdrage over het ontstaan van
de kerkelijke gemeente in Langstraat.!

Omdat het in dit huisje steeds drukker
werd maakt men van de nood een
deugd en bouwt een gaanderij, dit doet
men door de zolder wat te laten zakken.
Genoemde Dirk Mooijaart wordt ook
benoemd als bestuurslid van de
Evangelisatie te Langstraat, evenals Jan
van de Boogaard en Jacob van
Nieuwaal. Hun eerste taak is het
Een bijna verlaten landweggetje op een
oprichten van een zondagsschool, onder
zondag in december van het jaar 1899… !
andere Cor Maris uit Den Bommel is een
leerling hiervan. Hij mag de eerste steen
Door het besneeuwde landschap met
leggen van een nieuw, echt kerkgebouw.
zijn bevroren sloten zien we enkele
mensen lopen, het zijn Jan Beijer en Dirk Dat is al gauw nodig vanwege de
overweldigende belangstelling. Hier is
Mooijaart samen met nog een paar
met recht sprake van een groot wonder
andere mensen uit het dorpje
Langstraat. Ze zijn op weg naar de kerk in een klein gehucht! !
in een dorp verderop. Al een half uur
Dit is een verzonnen verhaal maar gebaseerd
zijn ze onderweg in dit barre weer en de
op waargebeurde feiten.!
sneeuw jaagt hen in het gezicht. “Dit
gaat zo niet langer,” zegt Jan tegen Dirk
en de anderen, “elke zondag twee keer
een uur lopen en dat in deze
In het afgelopen voorjaar zijn er wat
weersomstandigheden. Weet je wat we
stemmen opgegaan van vooral jongere
doen, als we vanmiddag thuiskomen
inwoners van Langstraat die willen
zijn jullie allemaal bij mij uitgenodigd
leren klaverjassen. Die geluiden
voor wat warms en dan kunnen we
worden opgepakt. !
gelijk bespreken hoe we het verder doen
Onze eigen
met de kerkgang.” !
klaverjas
Zo gezegd, zo gedaan. Na de kerkdienst
deskundige Frans
komt men bij elkaar in het huis van Jan
van den Bos wil
en de situatie wordt besproken. “Mijn
zijn kennis graag
neef, de heer Wielhouwer, studeert voor
delen! !
godsdienstonderwijzer, ik zal hem
Bij voldoende
vragen hier voortaan te komen preken
bij mensen aan huis.” Een ander weet te belangstelling is er vanaf oktober
eenmaal per maand op de
vertellen dat het huisje van een zekere
donderdagavond klaverjasles. Heb je
Willem Gebuis te huur is. Besloten
wordt dat Jan en Dìrk naar hem toe gaan belangstelling? Meld je aan bij Frans van
den Bos of zet je naam op het
met het doel het huisje te huren. Als
inschrijfformulier dat in De Keet hangt.
preekgestoelte kan wel dienst doen een
Wordt vervolgd!!
afgehouwen boomstam en als de

Leren klaverjassen?!

Mei 2012
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“Bouling” in the rain.! Woensdagavond...!
Dinsdag 15 mei 2012 was de eerste
avond van de nieuwe activiteit Jeu de
Boules.!
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Het heeft ook gevolgen voor het
parkeren in de Beatrixstraat en achter De
Keet: auto’s moeten tijdig zijn verplaatst. !
Meer, en vooral uitgebreidere informatie
vinden jullie in de brief die de gemeente
jullie binnenkort stuurt.!

Ondanks de slechte weersvooruitzichten
trotseerden zes “diehards” de kou en
later ook de regen om een -spannend!spel te spelen.!
Het drietal Coby en Jan Schaap nam
dankzij voortreffelijk gooien van Peter
Rozenbrand (aangemoedigd door zijn
Jannie) resoluut een flinke voorsprong

A

Geslaagde expositie in
De Keet!
Yoga in de Keet!
Pak je voet beet!
Strek je arm omhoog!
Maak van je rug een boog!
Ga zitten als een zwaan!

De oorlogs- en legerexpositie van Floris
van Gils in De Keet op 5 mei jl. was
een groot succes!!
De expositie die bestond uit de collectie
van Floris heeft zo’n 100 mensen
getrokken. !

Druk je knieën tegen de grond aan!
Hang even uit!
Span alle spieren in je snuit!
Balanceer op 1 been!
Kom er ook eens heen!!

van 6 tegen 2. Maar tegenstanders Jeanet
Leroy, Dolf Steijn en Rolf Grielen gaven
zich niet gewonnen en vochten zich
terug. Het werd met recht een “close
finish”! !
Niet alleen omdat regelmatig de afstand
tussen ‘but’ en ‘boule’ moest worden
Iedereen die eens lekker wil ontspannen
door zijn lichaam in te spannen, kan zich
voor het nieuwe Yoga-seizoen opgeven
bij de SWO op nummer 641344.!

De spullen waren mooi en aantrekkelijk
uitgestald. De bezoekers kregen een
prima uitleg van Floris en zijn broer
Benno en keken hun ogen uit. Ook de
bevrijdingsrondrit militaire voertuigen
uit Ooltgensplaat kwam langs, wat erg
leuk was. !

Herstraten
Beatrixstraat.!
De gemeente heeft het bestuur
telefonisch laten weten dat de
Beatrixstraat opnieuw wordt bestraat in
de tweede week van juni. !
gemeten. De strijd ging gelijk op en bij
een stand van 12 tegen 12 won het team
van Coby, Jan en Peter het
allesbeslissende dertiende punt!!
Er bleek nòg een toeschouwer te zijn
geweest: vanaf de ‘tribune’ vereeuwigde
Marina Steijn het net niet verregende
spel….!

Alle bewoners van de Beatrixstraat
ontvangen daarover de komende tijd
bericht. Het achterste deel wordt als
eerste en in zijn geheel gedaan. Het
voorste deel vanaf de Langstraat wordt
in delen gedaan. Daarbij wordt de
bestrating die wordt weggehaald
dezelfde dag ook weer gelegd.!

De collectie van Floris werd deze dag
gelijk uitgebreid met enkele objecten en
met de ontvangen geldelijke giften
zullen ook nieuwe aankopen worden
gedaan. Kortom, een interessante goed
bezochte expositie, die voor herhaling
vatbaar is! Voor de mensen die aanwezig
waren deze dag, hartelijk dank.!

De Beatrixstraat is in die periode
overdag niet bereikbaar of berijdbaar.
Mei 2012
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Activiteiten deze maand:!
Datum

Tijdstip

Activiteit

Contactpersoon

Zaterdag 2 juni 2012

10:00 uur - 15:00 uur

Rommelmarkt

Zaterdag 9 juni 2012

17:30 uur - 21:00 uur

EK: Nederland -Denemarken

Dinsdag 12 juni 2012

19:00 uur - 21:00 uur

Jeu de Boules

Woensdag 13 juni 2012

20:00 uur - 23:00 uur

EK: Nederland - Duitsland

Zondag 17 juni 2012

17:30 uur - 21:00 uur

EK: Nederland - Portugal

Maandag 25 juni 2012

20:15 uur - 21:30

Dinsdag 26 juni 2012

19:00 uur - 21:00 uur

Telefoon

Jeanet Leroy

632846

Rolf Grielen

630940

Bestuursvergadering

Bestuur

632059

Jeu de Boules

Rolf Grielen

630940

Bijdragen aan deze Nieuwsbrief.!
Aan deze Nieuwsbrief is meegewerkt door: Floris van Gils, Guido van Gils, Piet Leroy, Conny Ligthart, Marina Steyn en Rolf
Grielen. Een artikel of foto’s aanleveren voor in de Nieuwsbrief? Mail voor de 15e van de maand naar Rolf Grielen:
r.grielen@solcon.nl. Op hetzelfde emailadres kun je ook laten weten dat je de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen.!
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Belangen Langstraat e.o.!
Dit is de officiële naam van de
Belangenvereniging zoals die in de
statuten is opgenomen. De vereniging is in
1983 opgericht en had haar eerste
Algemene Ledenvergadering op 25
november van dat jaar.!
De doelstelling van de Belangenvereniging is “het zonder enige
politieke binding behartigen van de belangen van de leden als ….
eigenaren en/of bewoners van woningen in en rondom het dorp
Langstraat”. !
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Bestuur!
Rolf Grielen — Voorzitter
Dirk Bal — Secretaris
Piet Leroy — Penningmeester
Yvonne Brunt — Lid
Frans van den Bos — Lid
Vrijwilligers:
Lia Bakelaar, Goof Bakelaar, Sjaan Bakelaar, Arjo van Gils, Guido
van Gils, Henk Kreeft, Jeanet Leroy, Robby Leroy, Mike Osseweijer,
Dolf Steyn, Marina Steyn.

De vereniging heeft het verenigingsgebouw “De Keet” in eigendom.
Het verenigingsgebouw is in 1986 - 1987 verworven en door de
bewoners zelf geplaatst en ingericht. Het gebouw staat op
gemeentegrond en beschikt over speeltoestellen voor kinderen en
een klein trapveld.!

Contactinformatie!

De Belangenvereniging organiseert zelfstandig of in samenwerking
met de Stichting Welzijn Oostflakkee (SWO) diverse activiteiten
voor haar leden en voor de bewoners van Langstraat. !

Dirk Bal, telefoon 0187 - 632 059

Belangenvereniging Langstraat e.o.
Langstraat 28
3256 AM ACHTHUIZEN

Verenigingsgebouw “de Keet”.
Beatrixstraat 22
3256 AA ACHTHUIZEN
Telefoon 0187 - 632 030
Website: www.dekeetlangstraat.nl
E-mail: info@dekeetlangstraat.nl
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