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

Jubileumfeest een
succes!

!

Het jubileumfeest op
1 september 2012 ter
gelegenheid van het
25-jarig bestaan van
De Keet was een
succes!!

Nr. 10, oktober 2012

Verwisseld na het feest…

!

heden en verleden
genoten van oude
bekenden en het
heerlijke buffet!!

‘s Avonds aan het eind van het
feest wilde Leo van Noord zijn
zwarte jas met BP-logo pakken…!

!

!

Kijk op pagina 1!

Wat hij pakte was wel een zwarte
jas (zie hiernaast), maar niet die
van hem, die was al door iemand
anders meegenomen…!

!

!

Langstratenaren uit

Jubileumfeest:
start van het nieuwe
seizoen....!
Het jubileumfeest van 25 jaar De Keet
was een groot succes! In totaal hebben
naar schatting zo’n 130 Langstratenaren
(oud-bewoners en huidige bewoners)
op 1 september De Keet bezocht.!
De Jubileumcommissie bestaande uit
Jeanet Leroy, Robby Leroy, Jannie
Rozenbrand en Rolf Grielen is geslaagd
in de opzet om in korte tijd een feest te
organiseren voor het 25-jarig bestaan
van De Keet. Korte tijd, want pas in het

Lees verder op pagina 2!

!
!
!
!
!
Jubileumfeest De Keet
begin van dit jaar ontstond het besef dat
2012 een jubileumjaar werd…!
Al snel werd besloten het feest te laten
plaatsvinden in september en daarbij de
jaarlijkse barbecue in te wisselen voor
een feestelijk buffet als centrale
activiteit. De voorbereidingen gingen in
de loop van mei echt van start, dus
inclusief de vakantieperiode in het
vooruitzicht een voorbereidingstijd van
krap vier maanden…!
Met de ervaringsgegevens van de
jaarlijkse barbecue in het achterhoofd
ging de Jubileumcommissie uit van zo’n

Oktober 2012

45 deelnemers aan het buffet. Dat werd
bij het sluiten van de inschrijving
uiteindelijk het dubbele aantal… En dat
verlangde, luttele weken voor het
jubileumfeest zelf, de nodige
aanpassingen in de planning en
afspraken voor het buffet.!

Des te meer bewondering kunnen we
hebben voor “de Langstraatse
keukenprinsessen” Jannie Rozenbrand
en Bep Grielen die gezamenlijk de
planning en voorbereiding van het
buffet voor hun rekening hebben
genomen! Voor de ondersteuning die
Brigitte van der Giessen en Irene
Hopstaken hebben gegeven bij het
klaarmaken en bakken!!
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Ook de vertoning van de oude foto's was een
grote verrassing voor ons, omdat we niet
hadden verwacht dat ook wij hier op zouden
staan.!

Last but not least natuurlijk voor de
bewoners die als vrijwilliger in de
aanloop, op de dag zelf of bij het
opruimen hebben geholpen, zij
verdienen het ook te worden genoemd:
naast de eerder genoemde dames waren
dat Ineke Bakelaar, Elize Boeter,
Marjolein van Dam, Lony de Jong,
Annemieke Lemaire, Coby Schaap,
Marina Steijn, Astrid van Wuyckhuyse,
Goof Bakelaar, Dirk Bal, Frans van den
Bos, Willem-Jan Kronenburg, Nico
Lemaire, Piet Leroy, Robby Leroy, Jerry
Leroy, Mike Osseweijer, Peter
Rozenbrand en Kees van Wuyckhuyse.
Zonder jullie hulp was het Jubileumfeest
nooit een succes geworden!!
Na het feest zijn er
veel complimenten
gegeven,
onderstaande reactie
is opgenomen
omdat die het geheel
treffend beschrijft.!

Naar aanleiding van de getoonde foto's
hebben wij dan ook een verzoek, of het
mogelijk is dat wij van de getoonde foto's
een kopie kunnen krijgen op CD, eventueel
aangevuld met de foto's die bij het jubileum
zijn gemaakt. Uiteraard zullen wij de
eventuele kosten hiervoor aan jullie betalen.
Wij horen graag of dit mogelijk is.!
Tot slot willen wij ook de vrijwilligers heel
hartelijk bedanken voor de perfecte dag en
ook het buffet was zeer goed verzorgd en ook
hiervan hebben wij enorm genoten.!
Nogmaals hartelijk dank, en wij gaan ervan
uit dat het volgende jubileum geen 25 jaar
zal duren, zodat wij ook dan weer aanwezig
kunnen zijn.!
Met vriendelijke groeten, Wim en Gerda
Beenen!
Deze reactie maakt volgens ons
duidelijk dat de opzet om voor deze
gelegenheid Langstratenaren, oud en
nieuw, bijeen te brengen en samen te
zijn in dat unieke element van
Langstraat: De Keet, vooral geslaagd is!!
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waarnemingen en leerpunten voor een
volgende keer. !
Maar uiteindelijk zijn we allemaal
vrijwilligers, geen professionals, die in
hun vrije tijd een activiteit voor hun
woon- en leefomgeving en
medebewoners hebben opgezet en
uitgevoerd.!

Vermist: een zwart
jack met BP-logo!
Aan het eind van het Jubileumfeest
werden drie verlaten fototoestellen
aangetroffen en de volgende dag aan
hun rechtmatige eigenaar
teruggegeven. !
Minder gelukkig is Leo van Noort: zijn
zwarte jack met BP-logo was door een
andere bezoeker meegenomen. Blijkbaar
een duidelijk geval van “jaswisseling”:
er is een andere zwarte jas blijven
hangen… !
Leo wil zijn eigen jas graag terug, net als
waarschijnlijk de eigenaar van de
achtergelaten jas. Neem contact op met
Leo zelf (06-51407783) of met de
Belangenvereniging (0187-630940) om
eigendommen en eigenaren weer met
elkaar te verenigen!!

Door de toetreding van Annemieke
Lemaire, Peter Rozenbrand en Kees
van Wuyckhuyse tot het bestuur zijn
enkele taken opnieuw verdeeld.!

Allereerst willen wij jullie bedanken voor de
zeer verzorgde middag/avond bij het 25-jarig
jubileum van de keet.!
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Veranderingen in het
bestuur!

Beste Langstratenaren!

Wij hebben het als zeer positief ervaren om
na zo'n lange tijd weer met een aantal
aanwezigen oude herinneringen op te halen,
en terug te denken aan de heerlijke tijden bij
het opbouwen van de keet.!

A

Natuurlijk waren er op de dag zelf
onderdelen die beter hadden gekund,
die niet goed zijn verlopen en waren er
andere verwachtingen die niet volledig
zijn waargemaakt. Dat zijn op zich juiste

Dirk Bal draagt zijn werkzaamheden als
secretaris over aan Annemieke Lemaire.
Hij blijft als gewoon lid deel uitmaken
van het bestuur.!
Frans van den Bos draagt veel van zijn
onderhoudstaken over aan Peter
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Rozenbrand en Kees van Wuyckhuyse.
Ook Frans blijft gewoon deel uitmaken
van het bestuur.!
Dirk en Frans, vanaf deze plaats
opnieuw bedankt voor jullie geweldige
inzet voor de Belangenvereniging en
fantastisch dat jullie in het bestuur
willen blijven en je kennis en ervaring
blijven inzetten!!
De technische en bouwkundige staat
van onderhoud van De Keet zijn voor
een gebouw van deze leeftijd goed. De
gemeente heeft dat enkele maanden
geleden ook geconstateerd en in een
rapport vastgelegd. Om die staat van
onderhoud ook voor de komende jaren
op hetzelfde niveau te houden stellen
Peter en Kees een meerjarig
onderhoudsplan op. Meer daarover in
een volgende Nieuwsbrief.

!

Weer in gesprek met
de gemeente….!
Eind augustus heeft een
bestuursvertegenwoordiging weer
gesproken met de wethouders Heintjes
en Van der Ree.!
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naar het Waterschap gestuurd. Dat is
bevestigd in telefonische contacten van
het bestuur met het Waterschap. Daarin
bleek ook dat het door onderbezetting
bij het Waterschap niet hoog op de
prioriteitenlijst staat…. !

stukje uit de Bijbel. Aansluitend de
maaltijd en gezellig samenzijn. De
maaltijd wordt om 20.30u afgesloten met
dankgebed en dan is er koffie. Vanaf
21.00u gaan de organisatoren de boel
opruimen!!

Het bestuur blijft ook hier vinger aan de
pols houden. !

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.
Een goede gelegenheid elkaar te
ontmoeten!!

Wat de verkeerssituatie bij de
Beatrixstraat betreft heeft de gemeente
aangegeven dat zij niet overgaan tot het
plaatsen van de gevraagde
verkeerspiegels. Wel zegden zij toe daar
wegbebakening te plaatsen zodat de
spoorbielzen en stenen kunnen worden
verwijderd. Het bestuur wordt
geïnformeerd over de termijn waarop
dat gebeurt. Doorpratend gaven de
wethouders aan geen bezwaren te
hebben als de Belangenvereniging zelf
verkeerspiegels plaatst bij de
Beatrixstraat. Zij zullen zo’n actie
gedogen.!

Tot slot is kort gesproken over de
verlichting van de onderberm. Hoewel
de Belangenvereniging daarin geen
Op de agenda stond natuurlijk het punt
partij is heeft het bestuur bij de
van het eigendom van De Keet. De beide
wethouders aangedrongen op
wethouders gingen heel snel akkoord
persoonlijk contact en gesprekken in
met het standpunt van de
plaats van brieven. Verder heeft het
ledenvergadering dat het eigendom bij
bestuur enkele suggesties gedaan, zoals
de Belangenvereniging blijft. Daarvoor
bermverlichting, eventueel met
is het wel nodig dat zowel gemeente als
bewegingssensoren. De wethouders
bestuur van de Belangenvereniging nog
zegden toe deze suggesties en voor hen
wat uitzoekwerk doen. Dat heeft dan
nieuwe mogelijkheden te onderzoeken
vooral te maken met de erfpachtakte die
en mee te nemen bij de uitwerking. !
destijds wel of niet is vastgesteld. Het
bestuur houdt jullie daarvan op de
hoogte!!
Ook
is er
weer

A

Kerk en Keet op 26
oktober!

Deelname is gratis. Opgeven bij Dirk
Bal, Langstraat 28 per mail
(dirk.bal@peugeot.com) of via een
antwoordstrook (binnenkort wordt huisaan-huis een uitnodiging verspreid) op
uiterlijk zaterdag 20 oktober.!

Dochter voor Abner
Abee!
Oud-Langstratenaar Abner Abee ,
inmiddels wonend in Arnhem en
aanwezig bij het
Jubileumfeest, en zijn
vrouw Liesette, hebben
een dochter gekregen.!
Eeva Cathe Eliesabeth is
op 8 september om 20:15
uur geboren, 53 cm lang
en een gezond gewicht van 3.810 gram.!
Abner en Liesette, vanuit Langstraat
heel hartelijk gefeliciteerd en veel geluk
met Eeva. En Abner, bedankt voor de
vele mooie foto’s van het Jubileumfeest
waarvan er enkele deze Nieuwsbrief
sieren!!

Het kan nog:
aanmelden voor
klaverjasles!

Op vrijdagavond 26 oktober wordt er
voor de 5e keer een open avond met
In de Nieuwsbrief van mei 2012 stond
maaltijd gehouden in ‘De Keet’. Deze
een aankondiging voor klaverjasles die
avond wordt georganiseerd door
Stuurgroep Ned. Herv. Kerk Langstraat! voor 11 oktober gepland staat.!

Een informele bijeenkomst bestemd voor
alle inwoners van Langstraat e.o. Met
gesproken over de verkeerssituatie en
inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd
het vrachtverkeer. De gemeente heeft
inmiddels alle van belang zijnde stukken begint om 18:.30 uur met het bidden van
het ‘Onze Vader’ en korte uitleg van een

Op dit moment is er, naast de
aanmeldingen die al bij Frans van den
Bos zijn binnengekomen, nog plaats! !
Wil je leren klaverjassen van Frans en
twee andere ervaren klaverjassers, laat

Bijdragen aan deze Nieuwsbrief.!
Aan deze Nieuwsbrief is meegewerkt door: Abner Abee, Henk van Gils, Jeanet Leroy, Piet Leroy, 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.
Oktober 2012
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Activiteiten deze maand:!
Vanaf deze maand een iets ander overzicht van de activiteiten, in weken weergegeven en met meer informatie. De groene velden geven aan
dat deze activiteit nog niet vast staat. De rode velden laten zien dat daar nog vrijwilligers voor gevraagd worden. De grijze velden geven aan
dat De Keet dan niet voor algemeen toegankelijke verenigingsactiviteiten beschikbaar is.!
1 okt. 2012
Wat?
Tijdstip?
Wie?

8 okt. 2012

2 okt. 2012
19:30 - 21:30

19:00-20:00/21:15

20:00 - 23:00

Lia Bakelaar

SWO (641344)

Frans van den
Bos, BARDIENST
Peter Rozenbrand

9 okt. 2012

Wie?

Tijdstip?
Wie?
22 okt. 2012

10 okt. 2012

Klaverjasles ?

19:00-20:00/21:15

20:00 - 22:00

SWO (641344)

Frans van den Bos
e.a. BARDIENST ?

16 okt. 2012

17 okt. 2012
Yoga

19:30 - 21:30

19:00-20:00/21:15

Lia Bakelaar

SWO (641344)

23 okt. 2012

Wat?

11 okt. 2012

Yoga

Crea-Club

24 okt. 2012

Wie?

Tijdstip? 20:15 - 21:30
Wie? Bestuur

Datum

19 okt. 2012

6 okt. 2012

7 okt. 2012

13 okt. 2012

14 okt. 2012

Bezet

Bezet

20 okt. 2012

21 okt. 2012

Bezet
25 okt. 2012

26 okt. 2012
Kerk en Keet

27 okt. 2012

28 okt. 2012

Borreluurtje

19:00-20:00/21:15

15:00 - 18:30

SWO (641344)

BARDIENST ?

30 okt. 2012

Wat? Bestuursvergadering Crea-Club

12 okt. 2012

18 okt. 2012

Yoga

Tijdstip?
29 okt. 2012

5 okt. 2012
Klaverjassen

Wat?

15 okt. 2012

4 okt. 2012

Yoga

Tijdstip?

Wat?

3 okt. 2012

Crea-Club

Bezet

31 okt. 2012
Yoga

19:30 - 21:30

19:00-20:00/21:15

Lia Bakelaar

SWO (641344)

Tijdstip

Activiteit

Contactpersoon

Telefoon

2 oktober 2012
3 oktober 2012
5 oktober 2012
10 oktober 2012
24 september 2012
26 september 2012
29 september 2012

Belangen Langstraat e.o.!

Bestuur!

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.!

Rolf Grielen — Voorzitter
Annemieke Lemaire — Secretaris
Piet Leroy — Penningmeester
Dirk Bal — Lid
Frans van den Bos — Lid
Peter Rozenbrand — Lid
Kees van Wuyckhuyse — Lid

!

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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Vrijwilligers:
Goof Bakelaar, Ineke Bakelaar, Jan Bakelaar, Lia Bakelaar, Sjaan
Bakelaar, Yvonne Brunt, Fred Brunt, Marjolein van Dam, Arjo van
Oktober 2012

