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Koffie drinken en samenzijn 

Zondag 12 juli om 10.00 uur 
hebben we de koffie weer bruin 
en het theewater warm voor een 
gezellig samenzijn in Ons 
Stedeke. Iedereen is welkom! 
In augustus vervalt deze 
bijeenkomst i.v.m. vakantie!! 
 
Hartverwarmend 
 
Op zondag 14 juni is in Ons 
Stedeke in een kerkviering 
stilgestaan bij de patroon van de 

voormalige Langewegse parochie. 
Het Heilig Hart van Jezus. 
Bij de viering, die werd 
opgeluisterd door het koor 
Chanson de la vie aangevuld met 
leden van het voormalige 
kerkkoor Laus Deo, waren 40 
mensen aanwezig. Het was een 
bijzondere, mooie en warme 
viering, welke volgende jaar zeker 
weer voor herhaling vatbaar is. 
Na de viering heeft men met z’n 
allen nog een kopje koffie 
gedronken met een hartkoekje. 
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 Een praatje bij een plaatje 
 
Vaak wordt gedacht dat de trek 
van de plattelandsbevolking naar 
de stad in een dorp als Langeweg 
pas voelbaar werd vanaf de 80-er 
jaren  in de vorige eeuw. 
Woningbouw werd vrijwel 
onmogelijk gemaakt door de 
overheid en dit leidde met  
gezinsverdunning tot afname van 
basisvoorzieningen in de dorpen . 
Maar  begin  19e eeuw had 
Langeweg ook al te kampen  met 
een trek naar de stad.  Als gevolg 
van de lage lonen in de landbouw 
gingen landarbeiders hun geluk 
beproeven in de steden waar de 
industrie opkwam. Agrariërs 
begonnen in die tijd op het 
platteland ook industriële  

 
 
activiteiten te ontplooien als een 
soort nevenbedrijf. Twee 
voorbeelden hiervan zijn 
houtzagerij Aarden op 
Zwartenberg en de Steenbakkerij 
van Van Aken aan de Zuiddijk. 
Ook de mechanisatie in de 
landbouw dwong de 
landarbeiders uit te zien naar een 
emplooi elders. Om de 
landarbeiders die nog nodig 
waren te behouden voor het 
platteland, trad in 1920 de 
Landarbeiderswet in werking. Die 
wet  bood landarbeiders de 
mogelijkheid, onder gunstige 
voorwaarden, geld van het Rijk te 
lenen om een huis met schuur te 
bouwen met een flinke lap grond 
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die in de vrije tijd bewerkt kon 
worden. Dit met de bedoeling de 
landarbeiders te helpen aan eigen 
bezit en ter verlichting van hun 
zorgen voor de oude dag. Met het 
eigen huis en stukje land zouden 
de landarbeiders minder 
afhankelijk zijn van hun patroon, 
bij wie ze gewoonlijk een huisje 
moesten huren of een geldlening  
afsluiten. Ook wilde de overheid 
een trek van landarbeiders van 
het platteland naar de stad, die 
niet gebaseerd was op reële 
verwachtingen, voorkomen. 
Onder voorzitterschap van de 
directeur van de Langewegse 
steenfabriek, J.J. van Aken werd 
in 1921 de Vereeniging ter 
bevordering van de verkrijging 
van onroerend goed voor 
landarbeiders, gevestigd te 
Langeweg, opgericht. 
Landbouwer Jan Snoeijs werd 
penningmeester en postbode 
Jantje de Ridder secretaris. Van 
overheidswege werd een 
werkkapitaal beschikbaar gesteld 
van ruim 40.000 gulden . Nog 
datzelfde jaar werd een ruime 
hectare  grond aangekocht in de 
Kleine Spiepolder bij Langeweg 
waar in de loop van 1922 zeven 
woningen aan de Langeweg en 
drie woningen aan de 
Danielstraat werden gebouwd. Ze 

werden  niet alleen uit de 
Langewegse grond gestampt, 
maar naar alle waarschijnlijkheid 
ook gebakken uit de Langewegse 
klei door Van Aken. De man zou 
op de dag van heden aan de 
schandpaal genageld worden 
wegens  belangenverstrengeling. 
Dit moeten we wel wat 
afzwakken want de vereniging 
pleegde niet alleen nieuwbouw; 
ook bestaande woningen, 
gelegen binnen de gemeente 
Zevenbergen, die aan de 
voorwaarden voldeden , konden 
door landarbeiders gekocht 
worden met medewerking van de 
vereniging. De landarbeider die 
voor een woning in aanmerking 
wilden komen  moest tussen de 
25 en 50 jaar oud zijn en 
tenminste een half jaar per jaar in 
loondienst werken bij de boer.  
Onder de eerste 10 
hoofdbewoners zat ook een 
landarbeidster. Iedere woning 
kreeg er een lang rekte lap 
tuingrond bij van ruim 8 are. De 
eerste vijf jaar waren de 
bewoners huurder. In 1926 
werden ze in de gelegenheid 
gesteld om de woning in 
eigendom te krijgen als ze tien 
procent  van de bouwkosten aan 
de vereniging ter aflossing 
konden betalen. De resterende 
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schuld kon tegen een laag 
rentepercentage gedurende 25 
jaar worden afgelost. Alle 
bewoners hebben aan deze 
regeling deelgenomen. Veel 
bewoners van deze huizen 
werkten tijdens de 
bietencampagne in de 
suikerindustrie  te Zevenbergen 
omdat landarbeid in die winter 
vrijwel stil lag. Het bierhuisje en 
de fietsenwinkel die in het rijtje 
aan De Langeweg hun plaats 
vonden, hebben inmiddels hun 
deuren moeten sluiten en 
landarbeiders zijn inmiddels een 
zeldzaamheid geworden.  

John van Opdorp. 
 

Jeugd in Langeweg? 

In het kader van het gebiedsplan 
Langeweg is het jongerenwerk 
van Surplus ingeschakeld om te 
bezien wat de jeugd (12 – 23 
jaar)mist of graag zou willen 
hebben in de kern, waar men 
woont. Zo ook voor Langeweg.  
Aan de hand van een enquête 
wilt het jongerenwerk de wensen 
van de jeugd polsen. Mocht je de 
enquête (was   een bijlage de 
vorige editie van Ons Dorpshart) 
niet meer hebben neem dan 
contact op meteen van de 
jongerenwerkers Corné Tolenaars 
of Gijs Kluft tel. 0168-325996 
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Fanfare Muziek Veredelt geeft 
een rondje ijs 
 
Maandag 13 juli geeft de fanfare 
weer een rondje ijsjes, als 
afsluiting van het seizoen en bij 
het begin van de vakantieperiode. 
De ijsjes worden uitgedeeld 
onder de muzikale klanken van 

een zomers concert op het 
dorpsplein. 
U bent van harte welkom vanaf 
19.00 uur op het dorpsplein voor 
een concert van fanfare Muziek 
Veredelt, onder het genot van 
een lekker ijsje.
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Wat, waar en wanneer te doen:  

Juli 2015 
Zat 3 – 7 Inzameling oud papier 
   
Zon 12 – 7 10.00 u Koffie drinken Ons Stedeke 
   
Di 14 – 7 10.00 u Gspreksgroep Immanuëlparochie 
   
Ma 20 – 7 tm 

28 – 8 
Zomervakantie 

   
Di 21 – 7 Inzameling plastic 
   
Augustus 2015  
Zat 1 – 8 Inzameling oud papier 
   
Di 11 – 8 Bootdagtocht senioren 
   
Di 18 – 8 Inzameling plastic 
   
Zat 29 – 8 Pleinpop De Droom 
   
September 2015 
Zon 13 – 9 Emmaus: Oogstmarkt i.s.m. ZLTO Moerdijk 
   
Oktober 2015 
Zat 10 – 10 Toeterfeest D’Eigeweskus Gymzaal/Dorpshuis 
   
November 2015 
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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