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H. Hartfeest 

Op zondag 14 juni vieren we het 
feest van het Heilig Hart in een 
gebedsviering in Ons Stedeke. 
Aanvang 9.30 uur.  Na afloop van 
de viering drinken we koffie en 
thee met iets lekkers erbij. De 
zang in deze viering wordt 
verzorgd door koor Chanson de 
La Vie, aangevuld met leden van 
ons oud-kerkkoor Laus Deo.  De 
dienst wordt voorgegaan door 
onze eigen leken-
voorgangers.  Het Heilig Hart van 
Jezus is de naamgever aan onze 
geloofsgemeenschap. Als u een 
beeld, een afbeelding of iets 
dergelijks hebt van het H. Hart, 
wilt u dat meenemen naar deze 
viering? 
 
In augustus is het wegens 
vakantie geen koffie drinken. 
 
Eerste Communie 
 
Zondag 17 mei, een prachtige, 
stralende zondag, deden Maud 
Schoones en Sven Verkooijen hun 
eerste Heilige Communie in de 
kerk in ZevenbergschenHoek, 
samen met 4 andere kinderen uit 

de andere 
geloofsgemeenschappen.  Veel 
mensen uit Langeweg hadden de 
moeite genomen deze bijzondere 
viering bij te wonen. De kinderen 
zullen ongetwijfeld een geweldige 
dag beleefd hebben en de 
geloofsgemeenschap is blij met 
haar nieuwe leden. 
 
 KBO 
 
Tijdens de algemene 
ledenvergadering van de KBO was 
het idee geopperd om voor hen , 
die dat graag zouden willen, een 
gezamenlijk warme maaltijd te 
bereiden. 
Op dinsdag 12 mei was het zover. 
Er hadden zich 18 personen 
hiervoor ingeschreven. Op zich al 
heel mooi. Een vrijwillister heeft 
inkopen gedaan en een 
voortreffelijke maaltijd bereid. 
Alle aanwezigen vonden het niet 
alleen gezellig samen zijn maar 
hebben ook van een uitstekende 
maaltijd kunnen genieten. Men 
heeft er zo van genoten dat al 
direct gevraagd werd wanneer 
het de volgende keer is. 
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Een praatje bij een plaatje 
Heugchelijk  was de dag van de 19 
dezer jl. voor het  gehucht Slikgat 
door het leggen van den eersten 
steen van het eerste schoolgebouw 
aldaar, waartoe het  Z.M. onze 
geliefde Koning behaagd heeft de 
nodige middelen te doen 
daarstellen waarin de gemeenten 
Terheijden en Zevenbergen deelen. 
Gul en  hartelijk  was de vreugde 
toen de verdienstelijk onderwijzer  
P. in de Weij ( welke vroeger door 
weinige ingezetenen  van opgemeld  

gehucht  werd bezoldigd)  den 
eerste steen legde  en allen  door 
het gejuich : leve de Koning !  leve 
het vorstelijk Huis !  ondubbelzinnig  
toonde  hoe dankbaar zij de 
weldaden  erkenden,  welke hen en 
hun dierbare kroost te beurt vielen. 
(Uit de Bredasche courant  van 28-
8-1830). 
 Koning  Willem I  had een 
bijzondere belangstelling voor  het 
onderwijs. Sinds 1813, het jaar 
waarin hij de troon besteeg,  waren  
alleen al in België 1000 openbare 
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lagere scholen gesticht.  Voor de  
eerst-steenleggingen  ontbrak hem 
natuurlijk de tijd, temeer daar hij 
genoeg te stellen had met onze 
zuiderburen.   In 1830 was  Slikgat 
aan de beurt en de bevolking  van 
het gehucht  moet toch min of meer 
op de hoogte geweest zijn van de 
dreigende afscheiding van Belgie, 
vandaar hun openlijke steun en 
dank aan Koning Willem I die van 
afscheiding natuurlijk niets wilde 
weten.  
De eerste school  voor  lager 
onderwijs  werd  gebouwd  ter 
hoogte van de huidige adressen  
Schoolstraat  9a t/m  11 .  Zichtbare 
herinneringen ter plaatse  
ontbreken . De naam Schoolstraat  
moet  het geen voorbij  is, nog  een 
beetje  warm  houden .  Het 
schoolgebouw  uit 1830  bestond uit  
een lokaal en een 
onderwijzerswoning.  Huis  en  
schoollokaal  bevonden zich onder  
een dak  en stonden pal  tegen de 
straat,  ook wel  Slikgatschen dijk  
genoemd. 
De voorgevel van het schoolhuis 
zien we nog gedeeltelijk  op 
bijgaande foto. In het bovenlicht 
van de voordeur zit  een 
zogenaamde levensboom.  

Monsieur Gerritsen , (links) en 
Monsieur  van der Peijl  poseren 
hier  op de 28 maart 1906 met de , 
voor die dag netjes  geklede,  
schooljeugd.  Het  jongentje  op de 
eerste rij links, Lambertus 
Schouwenaars ,  heeft het bij zijn 
doordeweekse  klompen gehouden.  
Naast hem zit  Jan van Leeuwen.  
Nummer 4  en 5  op de eerste rij  
zijn de dochters van de 
hoofdonderijzer  en  
hulponderwijzer,  Henriette van der 
Peijl  en Ida  Gerritsen.  Beiden  zijn  
schooljuffrouw geworden.  Op de 
zevende plaats  zit  Anna  van  Gils 
en de twee jongens die volgen  
Lauw en Leo Voogd. Op de tweede 
rij  staat als tweede van  links  Naan 
Adriaanse,  als vijfde Maria 
Schouwenaars gevolgd door  Anna 
van Hoof, Petronella van  Turnhout  
en  Dina Surewaard.  Van de laatste 
rij zijn mij maar enkele namen 
bekend :  nummer drie  Adam 
Haanskorf en nummer  zes  
Leendert  van Meel .  Misschien ziet 
u nog bekenden ?   Het zal moeilijk 
zijn, de kinderen zijn allemaal voor  
1900 geboren, maar  als u iemand  
denkt   te herkennen  mag u het mij 
laten weten.

                                                                      John van Opdorp 
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Volgende editie Ons Dorpshart 
voor 2 maanden  
 
In verband met de vakantie is de 
volgende uitgave van deze 
dorpskrant voor 2 maanden, juli en 
augustus. 
Copy voor juli en augustus 
ontvangen wij dus graag uiterlijk 20 
juni a.s.  
 
 
 
 
 

SKW WANDELVIERDAAGSE  9, 10, 
11 en 12 juni 2015 
 
Op de dinsdag 9 juni kan je vanaf 
18.00 u inschrijven. Alle dagen 
vertrekken we om half 7 vanaf Ons 
Stedeke. Ook dit jaar hebben we 
weer leuke routes, op woensdag zal 
er gestart worden op de fiets of 
auto en donderdagavond met de 
bus! Leuk voor jong en oud. Wij 
zorgen voor iets lekkers tijdens het 
lopen. Deelname is €2,50 per 
persoon. 
 
Loop je ook mee? 
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Mariaschool zoekt 
 
De Mariaschool zoekt vrijwilliger(s) 
voor het onderhoud van de 
tuin rondom de school. 
Wie kan / wil er een paar keer per 
maand in onze tuin aan de slag? 
Wie heeft kijk op 
tuinonderhoud en wil dat ter hand 
nemen? Er kan een kleine 
vergoeding tegenover gesteld 
worden. 
Neem dan contact op met dhr.Rob 
Schot op de Mariaschool om 
verdere afspraken te maken of mail 
naar info.maria@dewaarden.nl . 
 
Verslag Dorpsavond Langeweg 
 
Dinsdagavond 21 april verzamelden 
zich bijna 40 mensen in dorpshuis 
Ons Stedeke voor de eerste 
Dorpsavond in Langeweg. 
Georganiseerd door de 
wijkvereniging met ondersteuning 
van de gemeente Moerdijk. De 
aanwezigen gaven gehoor aan de 
oproep van uw mede dorpsgenoten 
die zitting hebben aan de dorpstafel 
van het Gebiedsplan Langeweg. 
Onder leiding van Joke Lunenburg 
stond deze avond de 
jaarvergadering van de 
wijkvereniging, de terugkoppeling 
uit het Gebiedsplan Langeweg en 

een informatiemarkt over enkele 
zeer actuele onderwerpen centraal.  
 
De jaarvergadering van de 
wijkvereniging Langeweg 
Tijdens deze jaarvergadering werd 
financiële verantwoording afgelegd 
over het afgelopen jaar en werd stil 
gestaan bij enkele 
bestuurswisselingen. Hans van 
Cappelle verlaat binnenkort 
Langeweg en werd bedankt voor 
zijn bewezen diensten.  
Erik Wouwe heeft zijn functie als 
voorzitter van de wijkvereniging 
neergelegd en hij werd onder 
instemming en applaus van alle 
aanwezigen opgevolgd door Joke 
Lunenburg. 
Mart Scheepers stond stil bij het 
onderwerp 380 kV. Een onderwerp 
dat de gemoederen de laatste tijd 
danig heeft bezig gehouden en waar 
vanuit de wijkvereniging de laatste 
maanden hard aan is gewerkt. Zo is 
op 19 maart een volle zaal in Ons 
Stedeke getuige van een brede 
informatieavond over 380 kV en zijn 
nog dezelfde avond de stappen 
gezet die ertoe hebben geleid dat 
de stem van Langeweg overduidelijk 
is gehoord. Niet alleen binnen de 
gemeente en de regio, maar ook 
richting de minister. Deze laatste zal 
nu de verschillende alternatieven 
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uit de regio op haalbaarheid 
onderzoeken. Later dit jaar wordt 
daarover meer bekend. 
 
Het Gebiedsplan Langeweg 
In het begin 2014 vastgestelde 
Gebiedsplan Langeweg zijn diverse 
acties opgenomen binnen de 
thema’s Verkeer, Uitstraling, 
Wonen en Sociaal/Voorzieningen. 
Het afgelopen jaar is hier hard aan 
gewerkt en er is veel gebeurd. 
Zichtbaar is de herinrichting van de 
Kloosterlaan, maar ook het weren 
van sluipverkeer heeft veel 
opluchting gebracht in het dorp. 
Binnenkort worden er door enkele 
gerichte parkeerbesluiten lastige 
verkeersituaties in het dorp 
opgelost. Over de opzet van het 
woningbehoefteonderzoek is vanuit 
de dorpstafel meegepraat en nu het 
onderzoek is uitgezet, wordt 
benadrukt dat iedereen het ook 
invult. Het is mede bepalend voor 
de toekomstige 
woningbouwontwikkeling in 
Langeweg.  
Toch is er nog genoeg te doen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om mee te denken en te doen om 
ervoor te zorgen dat Langeweg nog 
groener, veiliger, leefbaarder en 
mooier wordt. De wijkvereniging en 

de dorpstafel nodigen daarom ook 
een ieder uit om aan te schuiven.  
 
De informatiemarkt 
Het laatste deel van de avond was 
gereserveerd voor een levendige 
informatiemarkt. Met korte 
presentaties lokten enthousiaste 
sprekers de aanwezigen naar hun 
tafel waar levendige discussies 
ontstonden.  Zo roemt Johan Vos 
van de Mariaschool de 
betrokkenheid van de ouders bij de 
school waardoor er veel kan 
worden ondernomen. Hij ziet de 
positie van de school binnen de 
samenleving zich steeds verder 
verbreden.  
Kees Klasen van de gemeente 
Moerdijk gaat in op de vele 
veranderingen in de zorg en de rol 
die de gemeente daarin speelt. Hij 
constateert dat veel mensen 
bezorgd zijn over de zorg die in de 
toekomst kan worden geleverd en 
pleit voor het versterken van de 
sociale structuren in het dorp. 
Merle Dekker van Surplus ziet dat 
deze structuren in Langeweg al best 
sterk zijn. Zij schetst de 
mogelijkheden van het nieuwe ‘1-
LOKET’ voor vrijwilligers, maar stelt 
nadrukkelijk dat het natuurlijk altijd 
nog beter is als men elkaar goed 
kent en als goede buren en 
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vrienden elkaar helpen. In 
Langeweg lijkt dit zeker nog het 
geval, maar het is goed te weten dat 
de deur bij Surplus voor elke vorm 
van welzijnshulp open staat. 
Corné Tolenaars en Gijs Kluft van 
Jongerenwerk Moerdijk hebben een 
enquête uitgezet onder de jongeren 
van Langeweg. Het gaat met name 
om de groep van 12 jaar en ouder 
en de vraag of zij in Langeweg 
voldoende om handen hebben. Het 
resultaat is ronduit teleurstellend. 
Er zijn maar twee ingevulde 
enquêtes retour gekomen. Het leidt 
tot verbetenheid onder de 
aanwezigen om er toch wat van te 
maken. Meteen worden afspraken 
gemaakt om het toch nog eens te 

proberen en het nu ook via de 
digitale kanalen uit te zetten. Dit 
krijgt een vervolg. 
Een hoogtepunt was tenslotte de 
kennismaking met de nieuwe 
wijkagent Bastiaan Bogers. Met 
humor en openheid won Bastiaan 
de aanwezigen voor zich in en gaf 
hij inzicht in zijn werkzaamheden en 
zijn relatie met Langeweg.  
En zo eindigde een enerverende en 
informatieve dorpsavond in 
Langeweg. Er is veel gedaan, maar 
zeker ook nog genoeg te doen. Doe 
mee en laat van je horen, want 
Langeweg is van ons allemaal. 
De wijkvereniging en dorpstafel van 
Langeweg 
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Wat, waar en wanneer te doen:  

Juni 2015 
Di, wo, do en vrij 9,10,11 

en 12 - 
6 

SKW Wandelvierdaagse 

   
Wo 10 – 6 Busdagtocht; senioerenraad 
   
Zon 14 - 6 09.30 u. Gebedsviering H. Hartfeeest 
   
Zon 21 – 6 Vaderdag 
   
Wo 24 – 6  KBO; Zomerbingo 
   
   
   
   
   
   
   
   
Oktober 2015 
Zat 10 - 10 Toeterfeest D’Eigeweskus. Gymzaal en 

Dorpshuis 
   
November 
Zat 28 – 11 Badmoosquizzz 
 

 

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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