
  Ons Dorpshart 
Jaargang 2: nr. 3 

 

Koffie drinken en samenzijn 

Zondag 12 april om 10.00 uur is 
het weer gezellig koffie drinken 
in Ons Stedeke. Even met 
elkaar kletsen en bijpraten. U 
bent van harte welkom. 

KBO bestuurswisseling. 

Op woensdag 11 maart hield 
de KBO-afdeling Langeweg 
haar jaarlijks algemene 
ledenvergadering. 
Naast de gebruikelijke 
agendapunten stond er ook 
bestuursverkiezingen op. 
Jo Surewaard is al jaren lid van 
KBO en ook bestuurslid, eerst 

als penningmeester en laatst 
als voorzitter. Jo vond het tijd 
om het stokje door te geven. 
Voor zijn inzet heeft Jo een 
attentie ontvangen. 
De KBO heeft voor hem een 
opvolger gevonden in de 
persoon van Wies van 
Minderhout. Voor de meeste 
mensen in Langeweg is hij geen 
vreemde. 
Voorts is het bestuur 
aangevuld met een 5e 
bestuurslid te weten de heer 
Walter de Wever. Walter gaat 
de financiën beheren met 
andere woorden hij wordt de 
nieuwe penningmeester. 
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Kaarten in Ons Stedeke 
 
Elke donderdagmiddag wordt 
er van 13.30 tot 17.00 uur in 
Ons Stedeke gekaart. Als je 
interesse hebt om ook te 
kaarten (rikken en/of jokeren) 
dan ben je van harte welkom. 
Er zijn nog een paar tafeltjes 
vrij. 

 
 
 
 

Doe jij mee aan ons 
onderzoek?? 
 
De gebiedsplannen in 
Langeweg hebben in samen-
werking met jongerenwerk 
Moerdijk een enquête 
opgesteld om te kijken hoe ze 
beter kunnen inzetten op 
jongeren in Langeweg. 
De vraag is aan alle jongeren 
tussen de 12 en 23 om de  
enquête in te vullen en voor 9 
april in te leveren bij het 
stedeke in Langeweg, of op te 
sturen naar jongerenwerk 
Moerdijk, Kristallaan 25D in 
Zevenbergen. 
LET OP! Uit alle enquêtes 
worden er twee winnaars 
gekozen die een exclusieve 
rondleiding krijgen aange-
boden op het jongerenfestival 
ONTPOP! 

Wil je een extra exemplaar van 
de enquête of heb je vragen / 
opmerkingen bel of mail dan 
naar: corne.jongerenwerkmoer
dijk@gmail.com 06-22693740. 
Alvast bedankt en hopelijk tot 
snel, 
Gebiedsplannen Langeweg 
Jongerenwerk Moerdijk

 Heb je 
een WAJONG uitkering 
en wil je ah werk?  
Bel dan met MEENZ BV 0162-
314666  
of mail naar info@meenz.nl “ 

WONINGBEHOEFTEONDERZOE
K 2015 
Uw mening telt en is voor ons 
van groot belang! 
 
Gemeente Moerdijk en de 
woningcorporaties Brabantse 
Waard en Bernardus Wonen 
willen meer inzicht krijgen in 
de ontwikkelingen in de lokale 
woningmarkt en 
woonomgeving om beter te 
kunnen inspelen op de vraag 
naar woningen. Via het 
Woningbehoefteonderzoek 
brengen we eens in de vier jaar 
de woonbehoeften van u als 
inwoner van de gemeente 
Moerdijk in beeld. Via dit 
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onderzoek kunnen wij namelijk 
meten wat uw ideeën, wensen 
en opvattingen zijn over de 
woningmarkt en de 
woonomgeving. De uitkomsten 
worden onder andere gebruikt 
om het woonbeleid voor de 
komende jaren te 
onderbouwen en eventueel bij 
te stellen. 

Het is niet haalbaar om aan 
iedere inwoner een vragenlijst 
voor te leggen. Daarom 
trekken we willekeurig een 
steekproef uit het 
bevolkingsbestand. Inwoners 
kunnen daarom medio april 
2015 een brief met vragenlijst 
ontvangen. 
 

 

Een praatje bij een plaatje. 

Het Sint Antonius-Patronaat  
In de beginjaren van de 20ste 
eeuw ontwikkelde zich op 
Slikgat een aantal activiteiten 
op sociaal gebied.  Onder 
andere  de broederschap van 
St.Antonius van Padua, een 
drankbestrijdings-vereniging en 
een ondersteunings- en 
ziekenfonds voor arbeiders 
zagen in deze jaren het 

levenslicht. In 1904 werd het 
Sint-Antonius-patronaat voor 
jongens opgericht . 
Het initiatief ging vrijwel altijd 
uit van de paters in 
samenwerking met enkele 
burgers. De  paters Paschalis 
van Meir, gardiaan, Honoratus 
van Borkel en 
Schaft,  Theodosius van 
Dorst, monsieur Van der Peijl ,  
hoofd der openbare school  en 
Jan de Rooij, dorpssmid, 
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kunnen in  verband met het 
patronaat genoemd worden.  
Bijgaande foto toont ons het 
jongenspatronaat, poserend 
voor het kerkgebouw, op 28 
oktober 1914 bij gelegenheid 
van het tweede lustrum. Als 
leiders van het patronaat 
vinden we links   de 
medeoprichter W.C. van der 
Peijl,  Johannes Vrins en 
Andreas Kavelaars, uitbater van 
een herberg op Slikgat. Rechts 
staan de leiders  Theodoor 
Melissen, Dingemans Wevers, 
smid  en Cornelis van Gils. 
In het midden zitten de 
paters Salesius van 
Damme (Duitsland) en Pater 
Antoninus van Breda ,gardiaan. 
Salesius kwam bij de bevolking 
vanwege zijn afkomst  enigszins 
onder vuur te liggen bij het 
uitbreken van de grote 
oorlog. Toen  in oktober 
1914 Belgische vluchtelingen in 
het patronaatszaaltje werden 
gehuisvest deden dezen daar 
nog een schepje  bovenop 
en bracht overplaatsing van 
pater Salesius  uitkomst.  
Het doel bij de oprichting van 
het patronaat in 1904 
was  aankomende jongelingen 
te vormen tot degelijke 
katholieken. De godsdienstige 
zedelijke en maatschappeliijke 
vorming van de rooms 

katholieke jongens van het 
kerkbuurtschap trachtte men 
te bevorderen door ze te 
beschermen tegen de 
verderfelijke invloeden 
waaraan ze bloot zouden 
kunnen komen te staan bij hun 
opleiding voor vak, beroep of 
bedrijf. Het patronaatswerk 
bestond uit  onderricht in 
Godsdienstzaken, ontwikkeling 
in nuttige zaken , 
gelegenheid  geven 
spaarpenningen te beleggen en 
gepaste ontspanning te 
verschaffen. 
Nieuwe leden werden 
aangenomen na Pasen, ze 
moesten hun eerste communie 
gedaan hebben en van 
onbesproken gedrag zijn. 
Nauwkeurig werd hun 
presentie gecontroleerd en bij 
wegblijven werden de ouders 
op de hoogte gesteld zodat die 
konden nagaan waarmee hun 
zoon zich dan wel onledig had 
gehouden op die 
zondagmiddag.  Men kon lid 
blijven tot het zestiende 
levensjaar. Later schoof de 
maximum leeftijd naar 21. Zal 
aanvankelijk de openbare 
school als thuishonk 
gediend hebben , in 1905 werd 
een bondsgebouw naast de 
paterskerk gebouwd .  
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Uit enkele regels omtrent de 
gang van zaken tijdens de 
bijeenkomsten op 
zondagmiddag blijkt  weer dat 
bewerkelijk gedrag van de 
jeugd van alle tijden is. Het 
reglement van het patronaat 
van 1904 begint er al mee dat 
bij binnenkomen in de zaal 
men zijn voeten goed afvege 
op het ijzeren rooster voor de 
deur. Hoe kan het ook 
anders  op zo,n Slikgat. Het is 
alleszins ontfatsoenlijk  op de 

vloer of in de kachtel te 
spuwen. Men wachte zich wel 
enig voorwerp, hetzij 
boeken, stoelen enz. te 
beschadigen of te 
beschrijven.  Ook strijke men 
geen lucifers aan op de muur, 
op tafel, stoelen en men werpe 
geen voorwerpen zoals eindjes 
sigaren op de grond. Na afloop 
begeve men zich niet 
luidruchtig doch kalm en 
bedaard naar huis. 

John van Opdorp  
 

Ziekentriduüm 
 
Jaarlijks wordt er een 
ziekentriduüm georganiseerd. 
Voorheen vond dit plaats in de 

Ankerkuil van Moerdijk. Maar 
sinds vorig jaar wordt dit 
gehouden in de Zevensprong te 
Zevenbergschen Hoek. 
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Dit jaar vindt het 
Ziekentriduüm plaats op 2, 3 en 
4 juni. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Dus deelname is 
gratis.  
Het is niet zozeer  voor zieken 
maar voor ouderen. Je kan dan 
andere mensen ontmoeten en 
praatje maken. Dat is een leuke 
afwisseling van de dagelijkse 
sleur. 
Het programma is: 
10.00 u Eucharistieviering 
11.00 u Samenzijn in De 
Zevensprong (Koffie, 
ontspanning en lunch) 
 Dinsdag 2-6 Verloting 

Woensdag 3-6 Bonte 
middag 

 Donderdag 4-6 Bingo 
15.15 u Woord- en gebeds-
viering 
 
Mocht je hieraan deel willen 
nemen schroom je niet en 
meld je voor 9 mei 2015 aan 
bij: Dimphy Spitters 0168-
324089 of Corry van 
Minderhout 0168-328019 
 
Voor handen en voeten 
 
Bent u op zoek naar een 
pedicure in de buurt dan hoeft 
u niet langer te zoeken. Bel 
Marianne Oosterwijk – van de 
Water, Hazeldonk 6 te 

Langeweg 0168-325283 of 06-
52812396. Marianne is lid van 
Provoet. Mocht u niet naar 
haar salon kunnen gaan dan 
komt Marianne heel graag bij 
uw thuis. 
 
Uitwisselingsconcert fanfare 
met Harmonie Kaatsheuvel. 
 
Zondag 19 april verzorgt 
fanfare Muziek Veredelt een 
uitwisselingsconcert met 
harmonie Kaatsheuvel 
Het concert begint om 13.00 
uur in locatie In de Werft, 
Huygenstraat 73a in 
Kaatsheuvel. 
Wil je meer over het 
Middenorkest van deze 
harmonie weten kijk dan 
op www.harmoniekaatsheuvel.
nl 
U bent van harte welkom! 
 
Dorpsavond Langeweg 21 april 
2015 
 
Bent u benieuwd naar de 
verkeersmaatregelen die bij u 
in het dorp worden genomen? 
Wilt u weten hoe het staat met 
de brede school? Ziet u een 
tekort aan vrijwilligers? Wilt u 
graag verhuizen binnen uw 
eigen dorp? Heeft u een 
mening over het openbare 
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groen? Hoe is het om oud te 
worden in Langeweg? Wilt u 
meedenken over de toekomst 
van Langeweg? Voor deze 
vragen en nog vele andere 
nodigt de Dorpstafel Langeweg 
u graag uit voor de Dorpsavond 
van 21 april in ’t Stedeke. 
Tijdens deze avond staat het 
informeren, discussiëren en 
filosoferen over alles wat het 
dorp Langeweg aangaat 
centraal. Zo wordt er verteld 
over de acties die in het kader 
van het Gebiedsplan zijn 
uitgevoerd. Wordt u geïnfor-
meerd over enkele actuele en 
urgente sociale en maatschap-
pelijke ontwikkelingen en is er 
alle ruimte om met elkaar in 
discussie te gaan over de acties 
die in het dorp nodig zijn om 
op de toekomst voorbereid te 
zijn. Voor het uitvoeren 
daarvan wordt een beroep op 
allen gedaan. Langeweg wordt 
wat u ervan maakt.  
Achtergrond 
Vorig jaar is op 17 april 2014 de 
afronding van het Gebiedsplan 

voor Langeweg feestelijk 
gevierd en is de eerste stap 
gezet richting de uitvoering van 
de in dit plan opgenomen 
uitvoeringsagenda. Een groep 
enthousiaste bewoners werkt 
sindsdien in verschillende 
werkgroepen samen om de 
met elkaar geformuleerde 
acties uit het Gebiedsplan te 
verwezenlijken. Deze 
werkgroepen komen samen in 
de Dorpstafel, die eens per 2 à 
3 maanden bijeenkomt. Uw 
dorpsgenoten staan daarin niet 
alleen. Gemeente, Brabantse 
Waard, Surplus en vele andere 
personen uit maatschappelijke 
organisaties en instellingen 
helpen daaraan mee en zullen 
ook aanwezig zijn op de 
aanstaande dorpsavond. 
Meer informatie 
Meer informatie over het 
gebiedsplan is te vinden 
op www.gebiedsplannen.nl/Lange
weg of volg op 
Facebook: www.facebook.com/ge
biedsplanlangeweg. 
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waar en wanneer te doen: 

  
April 2015 
Wo 1 – 4 14.00 u Lentebingo in Ons Stedeke 
   
Vr 3 – 4 Goede vrijdag 
   
Zat 4 – 4 Inzameling oud papier 
   
Zon/ma 5/6 – 4 Pasen 
   
Vr 10, 17 en 

24 -4 
Rik- en Jokerconcours in Ons Stedeke 

   
Zon 12 – 4 10.00 u. Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
di 14 – 4 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Di 21 - 4 Inzameling plastic 
  Dorpsavond (voorheen kerncontactavond) 
   
Ma 27 – 4 Koningsdag 
Mei 2015 
Vr 1  - 5 Dag van de arbeid 
Zat 2 – 5 Inzameling oud papier 
Ma 4 – 5 Dodenherdenking 
Di 5 – 5 Bevrijdingsdag 
Zon 10 – 5 Moederdag 
  10.00 u Koffie drinken in Ons Stedeke 
Di 12 -5  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Do 14 – 5 Hemelvaartsdag 
Di 19 – 5 Inzameling plastic 
   
Zon/ma 24/25 – 5 Pinksteren 
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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