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Koffie drinken en vakantiepraat 
 
Zondag 13 september a.s. drinken 
we om 10.00 uur weer koffie of 
thee in Ons Stedeke en kunnen 
we gezellig wat napraten over de 
vakantieperikelen. 
Iedereen is van harte welkom 
 
Mariaschool 
 
Het wordt inmiddels traditie, dat 
voor de zomervakantie nieuwe 
brede scholen toevoegen worden 
aan het collectief van ‘Brede 
school Moerdijk’. Het afgelopen 
schooljaar hebben vijf scholen, 
plus een brede schare aan 
partners om hen heen, hard 
gewerkt aan visievorming en 
planontwikkeling binnen het 
kader van Brede school Moerdijk. 
De Stuurgroep Jeugd en 
Onderwijs heeft deze aspirant-
initiatieven beoordeeld met hulp 
van de daartoe ontwikkelde 
monitor. Het resultaat: de 
Stuurgroep heeft de vijf 
initiatieven het certificaat Brede 
school Moerdijk toegekend! 
Op 16 juli 2015, 11.45 uur, is in de 
kern Moerdijk de certificering van 
Brede school uitgereikt aan De 
Klaverhoek en van Brede school 

RKBS Maria uit Langeweg. 
Proficiat Mariaschool! 
 
Wat is een brede school: 
Een brede school in Moerdijk 
heeft als doel de ontwikkeling van 
kinderen te stimuleren. Er wordt 
gewerkt met activiteiten op het 
gebied van zorg, opvang en 
verrijking.  
De brede school heeft als 
aanvullend doel: de leefbaarheid 
in kernen en wijken te 
stimuleren, met als uitgangspunt 
een gestructureerde 
samenwerking op basis van een 
visiedocument en werkplan.  
Daarbij wordt 
ouderbetrokkenheid en ook 
betrokkenheid vanuit kern en 
wijk gerealiseerd en er wordt 
deelgenomen aan het lokaal 
Overleg Brede Scholen Moerdijk. 
 
Nieuwe aanwinst in Ons 
Stedeke. 
 
Dit voorjaar verfraaide de 
Langewegse wijkraad de entree 
van Ons Stedeke met 2 mooie 
bloembakken. Daar waren we 
natuurlijk erg blij mee. En weer 
heeft de wijkraad ons dorpshuis 
verrast, nu met een heuse 
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beamer. Regelmatig wordt bij 
vergaderingen, bij een feestje, of 
bij een andere  
Verenigingsactiviteiten een 
beamer ingezet voor presentatie 
van teksten, foto's, filmpjes of 
zelfs van een complete film. 
Steeds is dan de vraag of er een 
beamer aanwezig is of waar die 
geleend kan worden.  
Dat is nu dus, dank zij de 
genereuze gift van de wijkraad, 
verleden tijd. Iedereen kan 

voortaan gebruik maken van de 
beamer van Ons Stedeke. 
Dank aan de wijkraad!! 
Als men de beamer wil gebruiken 
en er zeker van wil zijn, dat hij 
beschikbaar is, is het wel 
verstandig deze vooraf te 
reserveren. Dat kan bij Wim 
Surewaard 
(stedekelangeweg@gmail.com) of 
bij Chris Toebak 
(christoebak@gmail.com)

 
Toer de boer 
 
Op zondag 13 september 
organiseert Emmaus een  
streekproductenmarkt. 
Op het terrein staan er kraampjes 
met een variant aan producten 
van de plaatselijke boeren. Denk 

aan groente, fruit, aardappels en 
vlees. 
De streekproductenmarkt is van 
13.00 t/m 17.00 uur.  
 
Aansluitend op de 
streekproductenmarkt houdt de 
ZLTO Moerdijk ook een toer de 
boer in omgeving Langeweg. 
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De toegang is gratis en je bent 
welkom vanaf 11.00 uur t/m 
16.00 uur. 
3 agrarische bedrijven rond 
Langeweg houden een open dag 
voor belangstellend publiek.  
Er is aan iedereen gedacht, ook 
de kleine kinderen.  
 
Fruitteelt bedrijf Kavelaars, 
driehoefijzerstraat 80 in 
Zevenbergschen Hoek. 
Steyn Kavelaars heeft met zijn 
familie een fruitteelt bedrijf. Men 
teelt verschillende rassen peren. 
De peren worden geplukt en gaan 
in de mechanische koeling, zodat 
je een groot gedeelte van het jaar 
peren kan eten. 
De peren hangen in trossen aan 
de bomen en klaar om geplukt te 
worden! 
Vleesvee en akkerbouwbedrijf 
Maris, Hoge Zeedijk 48 in 
Langeweg 
Patrick en Jorick Maris staan 
iedereen te woord over het 
vleesvee. De Runderen komen uit 
o.a. de Ardennen. 
Het Belgisch Blauwe ras. Je kunt 
zien hoe de dieren leven en hoe 
ze verzorgd worden.Bekijk ook de 
site www.marisvlees.nl  en laat je 
verrassen. 

 
Melkvee en akkerbouwbedrijf van 
der Made, Zuiddijk 1 in 
Langeweg. 
Bij Tom en Monique van der 
Made ben je welkom om ook 
dieren van dichtbij te zien. 
Je kunt gratis proeven wat er van 
melk gemaakt kan worden, ijs van 
de ijsboerderij uit Etten leur en 
producten voor Campina. Voor de 
kinderen een educatief bedrijf. 
 
3 verschillende bedrijven voor 
een leuke familiedag. Leuk te 
combineren met de oogstmarkt 
en kunst en cultuur route.  
Kijk 
op www.ZLTOMoerdijk.nl  voor 
meerdere informatie en like onze 
facebook pagina! 
 
Kerkdienst 27 september 
 
Het was erg moeilijk om een 
schuur te vinden in Langeweg. De 
meeste boeren zitten minden in 
de oogsttijd. Het is daarom “De 
Zwanenhoeve” geworden. De 
zorgboerderij aan de Langeweg. 
De viering is zondag 27 
september om 10.00 uur. 
Iedereen wordt verzocht een 
klapstoeltje mee te nemen.
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Een praatje bij een plaatje 
 
Dit maal een kijkje in de 
Dorpstraat, een foto gemaakt in 
1915, door N.J. Vermeulen uit 
Etten. Door de gemeente 
vastgelegde straatnamen 
bestonden in die tijd nog niet, ze 
werden door de volksmond ter 
plaatse verzonnen en gebruikt. Bij 
adressering was het  mogelijk om 
zo’n  straatnaam te vermelden  of 

een andersoortige omschrijving 
zoals: schuin tegenover de smid, 
bij de zusterschool, of naast de 
bakkerij. Het veiligst was de 
gemeentelijke adresaanduiding te 
gebruiken. Slikgat /Langeweg  
(Zevenbergen) was wijk B met de 
vermelding van een huisnummer 
dat opliep vanuit Zevenbergen. 
Met de inkwartiering van 
soldaten in de jaren ’14-’18, 
waren ansichtkaarten een 
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mogelijkheid om de thuiszittende 
familie enigszins een beeld te 
geven waar hun zoon , broer of 
vader gemobiliseerd waren. Men 
was nou niet bepaald vol lof over 
hun tijdelijke verblijfplaats, vooral 
voor stedelingen konden maar 
weinig waardering opbrengen 
voor hun ballingschap in het land 
van modder en koeien. Rechts 
poseert voor de fotograaf 
vrouwke van Steenhoven (1849-
1935). Haar meisjesnaam was 
Hendrina van Gils. Ze werd 
geboren op het huidige adres 
Zuiddijk 45. Het is een echte 
Slikgatse want haar 
overgrootvader woonde in  1770 
al in de Schoolstraat. Hendrina 
was op 7-jarige leeftijd wees. Ze 
werd ondergebracht bij haar 
kinderloze oom  Cornelis van Gils, 
gehuwd met Maria van Dijk. 
Hendrina huwde in 1879 met de 
aldaar werkzame bakkersknecht, 
Lucas van Steenhoven. De 
bakkerij was in 1852 gebouwd 
door haar oom Cornelis van Gils. 
Naast bakker was hij ook een 
handelaar in onroerend goed . 
Huisjes, percelen land en 
geldleningen in Langeweg en 
omgevende dorpen, gingen er als 
warme broodjes over de 
toonbank. En daarbij zorgde de 
bakker er wel voor, er warmpjes 

bij te kunnen blijven zitten. Zo 
verkocht hij in augustus 1880 een 
are moestuin tegenover zijn 
bakkerij-winkel aan de Dorpstraat  
aan de Zevenbergse metselaar 
Frans van  der Pas. Van der Pas 
bouwde hier het nog bestaande 
huisje met flessenhalsgevel, links 
op de foto. Cornelis liet notarieel  
vastleggen dat  Van der Pas ‘op 
het verkochte geen winkel in 
kruidenierswaren, bakkerswaren 
noch handel in sterke drank 
mocht gaan drijven’. Met flessen 
had Cornelis van Gils niet zoveel 
moeite, tegen de eventuele bouw 
van een herberg door  Vander 
Pas, had van Gils geen bezwaar.                              
John van Opdorp 
 
Modellen gezocht!!!! 
 
Voor de opleiding tot 
schoonheidsspecialiste, welke 
start op 1 september, ben ik op 
zoek naar mensen die tijdens 
mijn opleiding met mij mee willen 
als model. 
De opleidingsplaats is in Breda en 
u kunt kiezen uit de volgende 
dagdelen van 9.30 – 12.30 uur of 
13.00 – 16.00 uur. 
Heeft u belangstelling dan kan u 
contact opnemen met Marianne 
Wiersma tel.: 0168-328522 of 06-
24631744. 
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Computercursus 
 
In de Mariaschool worden elk jaar 
computerlessen gegeven voor 
senioren. In het eerste gedeelte 
van het jaar is dat een 
beginnerscursus. Na de 
zomervakantie wordt geprobeerd 
om een vervolgcursus te geven. 
Dit is afhankelijk van de 
belangstelling. 
De beginnerscursus bestaat uit 
kennismaken met en omgaan met 
de computer. 
Wat zijn bestanden en mappen 
en wat kun je er allemaal mee 
doen. 

De eerste beginselen van 
Microsoft Word. 
Het e-mailen en internetten. 
Wat het programma Word 
betreft wordt de uitvoering 2010 
behandeld 
Evenals diverse e-mail 
programma’s. 
Als de vervolgcursus wordt 
gegeven gaan we verder in de 
behandeling van Word, o.a. het 
invoegen van foto’s en 
afbeeldingen met daarbij tekst en 
het maken van etiketten. Verder 
wordt Power Point behandeld 
voor het maken van presentaties 
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en fotoshows. Exel voor 
adreslijsten en reken vellen. 
De cursustijd is op 
woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. 
De cursus bestaat uit een 
gedeelte theorie en gedeelte 
praktijk. 
Er zijn computers aanwezig maar 
U kunt ook zelf een laptop 
meenemen. 
De duur van de cursus is 10 
weken en de kosten zijn € 70,00 
inclusief cursusboek, uitleg van 
de te behandelen leerstof en een 
cursus cd met oefenstof, zowel 
op school als thuis. 
Voor ondersteuning tijdens de 
praktijkoefeningen zijn 4 
begeleiders aanwezig. 
Voor vragen en/of aanmelden 
Cito de koning telefoon 327593 
en of Peter Mulders telefoon 
328639 
 
Fanfare Gaat Groots  
 
Op 24 oktober 2015 is het weer 
zo ver! Fanfare Muziek Veredelt 
pakt groots uit.  
Het jaarlijkse grote concert van 
de fanfare wordt dit jaar een 

heus TAPAS-concert. Een 
avondvullend programma met 
swingende muziek, jazzy zang 
door Anneke de Bruijn, een waar 
gospelkoor en spetterende 
solisten: Patrick Curfs en Djuri 
den Tuinder!  
De loods bij kwekerij De Groot zal 
op 24 oktober omgetoverd zijn 
tot een lounge bar. 
Loungebanken, romantische 
eethoekjes en bartafels zorgen 
voor een geschikte plek om te 
eten en te genieten van een 
avondje uit. In de lounge bar 
wordt het publiek getrakteerd op 
overheerlijke tapasgerechtjes en 
prachtige muziek. De avond start 
om 18.00u en zal tot in de vroege 
uurtjes doorgaan. 
Vanaf 1 september 2015 start de 
kaartverkoop voor dit 
evenement. Voor slechts € 25,- 
wordt u getrakteerd op een 
avondvullend programma. 
Kaarten zijn te 
bestellen fanfaregaatgroots@mu
ziekveredeltlangeweg.nl.  
 
Wij hopen u allen te mogen 
verwelkomen op ons concert!
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Wat, waar en wanneer te doen:  
September 2015 
Zat 5 – 9 Inzameling Oud papier 
   
Di 8 – 9 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Wo 9 – 9 14.00 u. Hoogzomerbingo KBO 
   
Vr 11 – 9 19.00 u Tuinfeesten Dancecity 
   
Zat 12 - 9 Tuinfeesten de grootste Hazes show 
   
Zon 13 – 9 10.00 u. Koffiedrinken  in Ons Stedeke 
  Emmaus: Oogstmarkt i.s.m. ZLTO Moerdijk 
   
Di 22  9 Inzameling Plastic 
   
Oktober 2015 
Zat 10 – 10 Toeterfeest D’Eigeweskus Gymzaal/Dorpshuis 
   
Zon 11 - 10 10.00 u. Koffiedrinken  in Ons Stedeke 
   
Di 13 - 10 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
November 2015 
Zon 8 - 11 10.00 u. Koffiedrinken  in Ons Stedeke 
   
Di 10 - 11 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Zat 21 – 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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