
  Ons Dorpshart 
Jaargang 2: nr. 1 

 
Federatiecarnavalsfeest 
geslaagd. 

Begin januari organiseerde 
carnavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen het jaarlijks 
terugkerende carnavalsfeest 
voor alle prinselijke 
carnavalsverenigingen in de 
gemeente Moerdijk. Zeven 
prinsen en hun gevolg, 
muzikaal ondersteund door 4 
blaaskapellen waren te gast in 
de tot feestkasteel 
omgebouwde gymzaal.  De 
prinsen werden als ware 

vorsten onthaald en hebben 
genoten van een bijzonder 
gezellig carnavalsfeest. Veel 
mensen uit Langeweg en 
omringende dorpen hebben 
ook een voorproefje genomen 
op carnaval en gezellig 
meegefeest. Alles bij elkaar een 
bijzonder geslaagde happening. 
De carnavalsstichting kijkt uit 
naar de carnavalsdagen in 
februari en hoopt net zoveel 
carnavalsvierders tegen te 
komen op de Langewegse 
carnavalsactiviteiten als op het 
federatiefeest.  
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Koffie drinken en samenzijn 

Zondag 8 februari drinken 
we weer koffie en thee in 

Ons Stedeke. U bent van 
harte welkom 

Om 10.00 uur is de koffie 
bruin. Graag tot dan. 
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Programma Carnaval 2015 op Slikgat: Al 55 jaor dur leut 
betoverd! 

Vrijdag 13 februari 
19.30 uur:  Aanvang Carnaval in de gymzaal met presentatie 

prins Carnaval 2015, Sleuteloverdracht, 
gebedsviering, napraten en voorproefje carnaval in 
De Droom. 

 
Zaterdag 14 februari 
13.15 uur: Opstellen voor Grote Optocht van Slikgat op het 

dorpsplein. 
13.30 uur: Hijsen van Slikgats carnavalssymbolen: De Grote 

Haan en de Kleine Haan. 
Start Grote Optocht van Slikgat. 

15.00 uur: Prijsuitreiking Grote Optocht van Slikgat bij Ons 
Stedeke. 

15.15 uur: Groot Carnavalsfeest in Ons Stedeke, voor jong en 
oud, onder aanvoering van Prins Carnaval en zijn 
gevolg. 

18.11 uur: Bekendmaking motto Carnaval 2016 door Prins 
Carnaval van Slikgat. 

 
Maandag 16 februari 
10.30 uur: Leutige ochtend in De Droom, speciaal voor de 50 

plus. 
14.30 uur: Kinder- en tienermiddag in  De Droom: Ik houd 

van Carnaval tegen de jongens……. 
Ouders kunnen terecht in de Beatrixbar van De 
Droom. 

18.30 uur: Lampionoptocht door Slikgat. Start vanaf De 
Droom. 

20.00 uur: Sluiting Carnaval 2015 door jeugdprins. 
Verbranding grote haan en verloting kleine haan. 
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SKW vraagt....... 
 
Elk jaar organiseert SKW een 
wandelvierdaagse. Ook dit jaar 
willen we op 9, 10, 11 en 12 
juni weer wandelen. Hiervoor 
zoeken we vrijwilligers die ons 
mee willen helpen dit te 
organiseren. Lijkt het jouw leuk 

om met anderen mooie 
wandelroutes in de omgeving 
uit te stippelen? Stuur een mail 
naar lisetsurewaard@yahoo.co
m of bel 0168 326667. 
 
Groet Liset Surewaard namens 
SKW 
 

 
Een praatje bij een plaatje 
 
In de Prentbriefkaarten-
verzameling van Slikgat-
Langeweg die ik in de 
afgelopen veertig jaar bij elkaar 
heb gesprokkeld, doen 
Nederlands militairen ,tijdens 
de  Eerste Wereldoorlog 
ingekwartierd bij Langewegse 
burgers, bij tijd en wijle hun  
 

 
 
beklag over het ontbreken bij 
de plaatselijke  neringdoenden, 
van kaarten met een 
dorpsgezicht van Langeweg. Ze 
willen hun gezin laten horen en 
zien waar ze in deze onzekere 
tijd verblijven.  Vaak  worden 
ze verwezen naar de paters die 
de militairen dan toch enigszins 
tevreden kunnen stellen met 
een kaart van kerk, klooster of 
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seminarie.  In 1906-1907 gaven 
Jantje Spitters en Simon Buys 
twee kaarten uit van Slikgat, 
een met kerk, klooster en 
bondsgebouw en een met een 
kijkje in de Dorpsstraat. Tussen  
1910 en 1935 gaven de 
capucijnen een honderdtal 
verschillende prentbriefkaarten  
over kerk,klooster en seminarie 
uit. Studenten werden soms 
gedwongen om een Langewegs 
kaartje naar huis of bekenden 
te sturen. Duizenden zijn er 
verstuurd en van vele uitgaven 
heb ik weer een exemplaar 
teruggevonden. Echte straat- 
of dorpsgezichten van een klein 
dorp als Langeweg zijn echter 

een speld in een hooiberg. De 
gehele oogst bestaat uit een 
twintigtal fotokaarten. Een 
fotograaf liep eens in de tien 
jaar over Langeweg , maakte 
wat plaatjes, drukte van ieder 
een stuk of tien af en verkocht 
ze aan een winkeltje dat de 
rest deed. Nadat de kaart 
verstuurd was kon er door de 
ontvanger van alles mee 
gedaan worden.  Soms werd 
zo’n kaart heel goed bewaard. 
Dat laatste kan zeker gezegd 
worden van bijgaande 
fotokaart van het Zusterhuis en 
Mariaschool die ik enkele 
maanden geleden vond. 

 

 
 
Het is een zogenaamde Van De 
List-kaart. De fotograaf heeft 
die dag meerdere straten van 

Langeweg op de gevoelige 
plaat gezet. U ziet op de foto 
een verlaten schoolplein, de 
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indruk wordt gewekt dat het 
vakantietijd is maar niets is 
minder waar, in alle lokalen zijn 
de ramen geopend voor de 
frisse lucht, met uitzondering 
van het lokaal links-boven, het 
zogenaamde leeg lokaal. En in 
enkele lokalen kijkt een 
nonnetje nieuwsgierig naar de 
fotograaf.  De kaart werd op 19 
november 1934 naar mevrouw 
Visser in Rotterdam verstuurd 
door mejuffrouw Henriette van 

der Peijl, onderwijzeres aan de 
Mariaschool.  Veel is er niet 
veranderd aan het gebouw, 
een blikvanger in het hart van 
ons eenvoudig dorp, puntgaaf 
is de kaart nog , alsof hij 
gisteren op de bus is gegaan, 
terwijl het een stukje papier is 
van meer dan tachtig jaar oud.  
Eigenlijk is het een wonder zo’n 
speld in een hooiberg.                                             
John van Opdorp 
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Wat, waar en wanneer te doen: 

  
Februari 2015 
Zat 7 – 2 Inzameling oud papier 
   
Zon 8 – 2 10.00  u Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di 10 – 2 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Vr 13 - 2 19.30 u Carnavalsviering in gymzaal De Waai 
   
Zat 14 – 2 13.30 u Carnavalsoptocht 
   
Ma 16 – 2 10.30 u Carnaval voor 50+ In De Droom 
  14.30 u Kinder- en jongerencarnaval in De 

Droom 
  18.30 u Lampionenoptocht vanaf  De Droom 
   
Ma 16–2/20-2 Voorjaarsvakantie school 
   
Di 17 – 2  Inzameling plastic 
   
Maart 2015 
   
Zat 7 – 3 Inzameling oud papier 
   
Zon 8 – 3 10.00  u Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di 10 – 3 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Colofon: 

Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg. 
Copy inleveren vóór de 20e van de maand bij: 
Bart van Gils, De Langeweg 50, lj.vangils@home.nl of bij 
Wies van Minderhout, Schoolstraat 13, l.van.minderhout@hetnet.nl 
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