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Koffie drinken en samenzijn 

Zondag 10 mei om 10.00 uur is het 
weer gezellig koffie drinken in Ons  
 
 

 
 
Stedeke, met een moment van 
bezinning en gezellig bijpraten. 
Iedereen is van harte welkom

 
Een praatje bij een plaatje 
 
In de westelijke uitloper van de 
Kleine Spiepolder werden in 1913 
de Mariaschool en het zusterhuis 
gebouwd  aan de Steenweg.  Een 
groot deel van die polder 
behoorde destijds  in eigendom 
toe aan  de in  Duitsland bij 
Krefeld vertoevende  adelijke 
familie van Arenberg. Dit 

gedeelte van de Kleine Spie , met 
huis en schuur op het huidige 
adres De Langeweg 74, was 
verpacht aan Cornelis Wijtvliet. 
Cornelis verwief in 1918 deze 
grond  met hoeve in eigendom  
en  verkocht  de gronden ter 
hoogte van het huidige Langeweg  
.  Het  hoofd van de openbare 
jongensschool  , monsieur  W.C. 
van der Peijl ,  kocht hier in 1922 
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een perceel grond  voor de bouw  
van  de woning zoals we op 
bijgaande foto zien afgebeeld, het  
huidige adres De Langeweg 58. 
De bouwkundige toestand  van 
onderwijzerswoning aan de 
Schoolstraat  liet veel te wensen 
over  en Van der Peijl  had de 
leeftijd bereikt  om een punt te 
zetten achter het onderwijs.  De 
nieuwe woning  heeft een 
pyramidevormig dak , doorkruist 
met een zadeldak. Het fraaie 
villatje  werd  begin november 
1944 verwoest.   De  architect  
van de naoorlogse kerk te 
Langeweg ,  C.P. Schellekens,  
ontwierp voor de familie een 
nieuwe woning  waarbij de 
bestaande fundamenten werden 
gebruikt.  Het oorspronkelijke  
ontwerp had de dakvorm zoals 
we op vele naoorlogse woningen  
in Langeweg aantreffen.  De  
opdrachtgevers vonden dit 
vanwege het ruimteverlies  maar 
niets en lieten op  de eerste 
verdieping  de muren gewoon 
optrekken. De nieuwe woning 
werd gebouwd in 1951. De 
achtertuin bij de woning  strekte 
zich uit tot helemaal tot aan de 
Zuiddijk.  Hierop werd  vanaf 
1961  begonnen met de bouw 
van een aantal woningen aan de 

westkant van de huidige 
Danielstraat. Het meest zuidelijke 
deel van de achtertuin was  in 
1949 al onteigend ten behoeve 
van de bouw van woningen aan 
de Zuiddijk.  Karakteritiek voor de 
Steenweg waren  de bruggetjes in 
allerlei vormen en materialen.De 
jongen met de fiets  is  Christ van 
der Peijl een zoon van de 
hoofdonderwijzer.  Hij vertrok 
naar Nijmegen en begon er in 
1935 een taxi- en autobedrijf dat 
tot op den dag van vandaag nog 
bestaat  op naam van  zijn 
kleinzoon  Wim van Der Peijl.  Op 
de foto zien we de eerst 
gebouwde woningen  aan de 
oostkant van de huiddige 
Danielstaat al staan. Wegen en 
straten hadden in die tijd nog 
geen officiele namen,  de 
bevolking maakte er maar wat 
van.  Het was zomaar een  
voetpaadje,  weelderig  omzoomd  
door allerlei soorten onkruid . 
Deze begroeiing weerhield er de 
bevolking ter plaatse niet van de 
straat in wording te verbloemen 
tot  het rozenlaantje.    

John van Opdorp 
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Eucharistieviering op 16 mei 
komt te vervallen 
 
In tegenstelling tot eerdere 
publicaties zal de 
Eucharistieviering op zaterdag 16 
mei in de H. Bartholomeuskerk in 
Zevenbergschen Hoek komen te 
vervallen. 
Dit in verband met de 1e Heilige 
Communieviering op zondag 17 
mei om 10.30 uur in deze kerk. 
Voor degenen die graag naar 
deze viering gaan, zal het 
taxibusje van Dutax klaar staan. 
 

1 loket  
 
Er is een hoop 
gaande in de 
Nederlandse 
samenleving, 

ook op het gebied van zorg en 
welzijn vinden grote 
veranderingen plaats. Van een 
verzorgingsstaat gaan we naar 
een maatschappij waarin we 
meer voor elkaar en met elkaar 
moeten zorgen. Maar hoe weten 
we nu wie er hulp nodigt heeft, 
waar je terecht kunt met je 
hulpvraag en wat je zelf kunt 
doen? 
 

 
 
 
Vanaf 1 april 2015 is in Moerdijk 
het 1-LOKET geopend. Dit is de 
toegangsdeur voor alle vragen 
rondom vrijwilligerswerk, 
vrijwilligersondersteuning, 
mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning.  
Iedere inwoner uit Moerdijk, dus 
ook uit Langeweg, kan bij het 1-
LOKET terecht; ! Inwoners 
kunnen per kern hun vragen en 
aanbod over de inzet van 
vrijwilligers bij elkaar brengen. 
Het motto is ‘voor en door 
Moerdijkers’! Maar nog het liever 
voor en door de bewoners van 
Langeweg! 
Naast een digitaal loket zal het 1-
LOKET ook spreekuren gaan 
houden in verschillende kernen. 
Er wordt gestart in Fijnaart en 
daarna volgen hopelijk alle 
andere kernen in de gemeente 
Moerdijk. Om de spreekuren in 
de kernen vlot te kunnen 
uitrollen is de vrijwilligerscentrale 
nog op zoek naar vrijwilligers om 
de spreekuren te bemannen. 
De website moet ook nog gevuld 
worden met individuele 
hulpvragen en vrijwilligers; heeft 
u een “klusje” of wilt u graag een 
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iets doen voor een ander in 
Langeweg; meld u zich dan aan.  
Mocht u vragen hebben naar 
aanleiding van dit bericht of graag 
een steentje willen bijdragen aan 
het uitrollen van het 1-LOKET in 
Langeweg? Dan horen wij dit 
graag! 

Neem contact op met Renske 
Littooij, coördinator 
vrijwilligerscentrale moerdijk, via 
T0168-323350,  E 
: renske.littooij@surpluswelzijn.nl 
www.vrijwilligersmoerdijk.nl 
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Woningbehoefteonderzoek 
2015: Uw mening telt en is voor ons 
van groot belang!  
 
Eens in de vier jaar meten we (de 
gemeente Moerdijk en de 
woningcorporaties Brabantse  
Waard en Bernardus Wonen) onder 
inwoners ideeën, wensen en 
meningen als het gaat om het wonen 
in de gemeente Moerdijk. Doet u 
mee aan dit grote 
Woningbehoefteonderzoek 2015? 
Het levert ons veel informatie op, 
zowel over de gemeente Moerdijk in  

het algemeen als over het wonen en 
de woonwensen in de 11 kernen in 
onze gemeente, waarmee we het 
woonbeleid kunnen aanpassen. 
Hierdoor kan beter ingespeeld 
worden op de vraag naar woningen. 
Het is daarom van belang dat u uw 
mening laat horen! 
Het is niet haalbaar om aan iedere 
inwoner een vragenlijst voor te 
leggen. Mocht u een vragenlijst 
ontvangen; vul hem in en laat uw 
mening horen! 
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Plantenaktie Fanfare Muziek 
Veredelt 
 
Zaterdag 9 mei houdt fanfare 
Muziek Veredelt de jaarlijkse 
plantenaktie. Vanaf 9.00 uur komen 
leden van de fanfare aan de deur 
met diverse soorten perkplanten. 
De opbrengst van deze aktie komt 
ten goede aan het 
instrumentenfonds van de fanfare. 
Uit dit fonds worden nieuwe 
instrumenten bekostigd en 
onderhoud van de 
instrumenten.  Hartelijk dank voor 
uw vriendelijke medewerking. 
 
Eerste Communie te 
Zevenbergschenhoek 
 
Zondag 17 mei doen om 10.30 uur 
doen Maud Schoones en Sven 
Verkooijen hun eerst heilige 
Communie in de kerkviering in 
Zevenbergschen Hoek.  Maud en 
Sven hebben zich voorbereid op de 
eerste Communie samen met 
kinderen uit Zevenbergschen Hoek 
en Lage Zwaluwe en ze zijn er 
helemaal klaar voor. Het zou 
natuurlijk leuk zijn voor deze 
kinderen als er meer mensen uit 
Langeweg ook bij deze feestelijke 
viering aanwezig zijn. 

Dauwtrappen Hemelvaartsdag. 
 
Al jaren gaat Chanson de la Vie op 
Hemelvaartsdag dauwtrappen. 
Ook dit jaar gaat men weer en wel 
op 14 mei. 
Men vertrekt vanaf het dorpsplein 
om 7.45 uur en loopt via de 
Achterdijk naar de Gereformeerde 
kerk in de Stationsstraat in 
Zevenbergen. 
Wie zin heeft om ‘s-morgens mee te 
lopen is van harte welkom om bij 
het koor aan te sluiten.  
 
Liedjesveiling 31 mei 
 
Chanson de la Vie organiseert een 
liedjesveiling in het kader van 
sponsering voor kankerbestrijding 
op 31 mei 2015. 
De twee dochters van het overleden 
lid Erma de Lint willen de strijd 
tegen kanker ondersteunen door 
mee te doen aan de aktie 
opgevenisgeenoptie. Om dit 
mogelijk te maken wilt Chanson de 
la Vie de dochters financieel  
ondersteunen door een 
liedjesveiling  te houden in het 
dorpshuis Ons Stedeke en wel op 31 
mei. Voor meer informatie zie 
bijgaande folder. 
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Wat, waar en wanneer te doen:  
Mei 2015 
 27-4/ 8-5 Meivakantie 
   
Zat 2 – 5 Inzameling oud papier 
   
Ma 4 – 5 Dodenherdenking 
   
Di 5 – 5 Bevrijdingsdag 
   
Wo 6 – 5 Seniorenraad: bezoek aan tuincentrum 
   
Zat 9 - 5 Fanfare: plantenaktie vanaf 9.00 u 
   
Zon 10 – 5 Moederdag 
  10.00 u Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di 12 -5  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Do 14 – 5 Hemelvaartsdag 
   
Zon 17 - 5 10.30 u 1e Communie 
   
Di 19 – 5 Inzameling plastic 
   
Zon/ma 24/25 – 5 Pinksteren 
   
Zon 31 - 5 14.00 u Liedjesveiling Chanson de la Vie; Ons Stedeke 
Juni 2015 
Wo 10 – 6 Seniorenraad: busdagtocht 
Zon 21 – 6 Vaderdag 
Wo 24 – 6 KBO: Zomerbingo 
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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