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Koffie drinken 
 
Zondag 11 oktober drinken we weer 
gezellig een bakje koffie of thee in 
Ons Stedeke, om 10.00 uur. Voor de 
kinderen is er wat fris. Graag tot 
dan!! 
Iedereen is welkom! 
 

Kerkdienst 27 september 
 
Op zondag 27 september om 10.00 
uur vind de kerkdienst in het kader 
van 10 jaar Immanuëlparochie voor 
de Langewegse gemeenschap plaats 
in de zorgboederij “De 
Zwanenhoeve”, aan de Langeweg. 
Klapstoeltje meenemen. 

 
TOETERFEEST op 10 Oktober VOLLE 
BAK !! 
 
Het jaarlijkse toeterfeest van 
d’Eigeweskus zit ook dit jaar weer 
Nokkie VOL! 
10 oktober a.s. zullen in totaal 20 
blaasorkesten op het podium 
verschijnen. Iets waar d’Eigeweskus 
zeer trots op is. Want zo kan je zien 
waar een klein dorp heel groot in 

kan zijn aldus Wim van Geel, een 
van de organisatoren. Wij hebben 
met d’Eigeweskus een heel hecht 
gezelschap die zich voor 100% 
inzetten voor ons toeterfeest, maar 
daarnaast hebben we ook een grote 
groep vrijwilliggers die op het 
toeterfeest zelf vele hand en 
spandiensten verzetten. 
Na de tuinfeesten in Langeweg is dit 
het 2e grote evenement waar 
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Langeweg trot op mag zijn. Ca. 350 
muzikanten  zullen in Ons Stedeke 
en in de Waai er weer een mooi 
feestje van maken. Sportzaal de 
Waai wordt omgetoverd tot een 
prachtige feestzaal waar de 
contouren van de sportzaal niet 
meer zichtbaar zullen zijn. Geluid en 
licht worden ingehuurd en de 
feestelijke aankleding zullen 
bijdrage aan een mooie muzikale 
avond. Naast de muzikanten 
verwachten d’Eigeweskus heel veel 
publiek uit Langeweg en omstreken. 
Want als je van leut en gezelligheid 
houd moet je op het toeterfeest 
zijn. De entree is gratis. Dit jaar 
sluiten we de toeterfeesten af met 
een “surprise act” die vooral ook de 
nodige muzikaliteit en hilariteit 
zullen brengen. De deelnemende 
orkesten zijn; 
1. De Velletrekkers - Oudenbosch. 
2. De Noekers - Noordhoek. 
3. Tofkapelluke - Hoeven. 
4. Blusswerruk - Eindhoven. 
5. Bultseherrie - Zevenbergen 
6. Vals Alarm - Made 
7. Hoezo? - Oosterhout 
8. Verkusblaozers - Zevenbergschen 

Hoek 
9. Chaamertemperatuur - Chaam 
10.Exclusief - Oudenbosch 
11.'t Simpelfonisch Orkestje - 
Oosterhout 
12.Ut Zooyque - Oudenbosch 
13.De Spuipuiten - Oudenbosch 
14.De Floes - Zevenbergen 
15.Coest - Eindhoven 
16.De Vrije Tijdrekkers - Dongen 
17.De Experience Brassband - 
Eindhoven 
18.De Vosseblaozers - Nieuw 
Vossemeer 
19.d'Eigeweskus - Langeweg. 
20.?? Suprise act?? (buiten 
mededinging naar prijzen) - Uit???? 
 
Zoals u kunt zien VOLLE BAK! 
Het feest begint om 19:00 uur en 
rond 01:00 uur zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden in de Waai. 
Namens d’Eigeweskus hopen ik u 
allemaal te ontmoeten op de 
toeterfeesten 2015 van 10 oktober 
a.s. in de Waai & Ons Stedeke. 
Muzikale groet, 
D’Eigeweskus-Langeweg 
Wim van Geel
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Een praatje bij een plaatje 

In het weekeinde van 22-23 oktober 
1924 werd het 50-jarig verblijf van 
de capucijnen in Langeweg 
herdacht. De provinciaal overste 
van de capucijnen, de bisschop van 
Breda, vele geestelijken geboortig 
van Langeweg en de termijnbroeder 
Urbanus van Geldrop ( Frans 
Ummelen 1838-1926) behoorden 
tot de genodigden. Laatstgenoemde 
persoon was een zogenaamde 
termijnbroeder, rond 1865 deel 
uitmakende van de 
kloostergemeenschap van de 

capucijnen in Meerseldreef.  
Jaarlijks maakte   een 
termijnbroeder  uit dat klooster zijn 
rondgang door de streek rond 
Meerseldreef voor een aalmoes of 
goederen in natura voor de leden 
van die kloostergemeenschap in ruil 
voor gebed. De arbeidende 
bevolking had voor dat laatste vaak 
geen tijd en op deze manier was dat 
mooi opgelost. Hij raadde de 
Slikgatse bevolking aan, in haar 
verlangen naar een eigen 
kerkgebouw, contact te zoeken met 
de orde van de capucijnen. Het 
aantal roepingen vanuit Nederland 
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was groeiende . Alleen in Velp en 
Handel waren capucijnenkloosters. 
Verschillen in mentaliteit tussen 
Nederlandse en Belgische leden van 
de orde waren o.a. de aanleiding 
om in het Nederlandse deel van de 
capucijnenprovincie nieuwe 
kloosters te kunnen stichten. 
Urbanus, die zelf uit Geldrop kwam, 
moet hiervan geweten hebben. Hij 
bracht het balletje aan het rollen, zij 
het dan heel langzaam, maar in 
1874 was het dan zover. Bij het 
gouden jubileum werd een aantal 
groepen op de gevoelige plaats 
vastgelegd door de Wagenbergse 
fotograaf J. van de Berg. In het 
midden op bijgaande foto , 
genomen achter de kloosterkerk, zit 
de inmiddels 86-jarige broeder 
Urbanus. Hij maakte deel uit van de 
Slikgatse kloostergemeenschap van 
1876 tot 1879. Hij wordt hier 
omringd door Langewegse mannen 
die, niet alleen de bouw van kerk en 
klooster nog hebben kunnen 
aanschouwen, maar naar alle 
waarschijnlijkheid ook allerlei hand- 
en spandiensten hebben verricht 
ten tijde van de stichting van het 
klooster te Slikgat. Niet uitgesloten 

is dat het de nog in leven zijnde 
leden zijn van de zogenaamde 
ketelploeg onder leiding van Jantje 
Spitters. Deze groep ontketende 
een soort volksopstand richting de 
eigenaresse van het perceel waarop 
Slikgat zijn kerk wilde bouwen. De 
grondverkoop wilde maar niet 
vlotten. De ketelploeg wist haar met 
een avondje ketelmuziek en een 
scheldcannonade op andere 
gedachten te brengen. Zittend 
treffen we aan v.l.n.r. : Pieter 
Ossenblok (1842-1927) 
landarbeider uit de Schoolstraat die, 
zoals hij zelf aangeeft, ook wel 
Pieter Simons genoemd werd. 
Pieter laat dit  in notariële akten 
ook iedere keer opnemen. Toen 
Pieter geboren werd was zijn 
moeder, Adriana Ossenblok, nog 
ongehuwd. Later volgt hij de traditie 
om zijn stiefvaders  familienaam te 
gebruiken. Verplicht was hij dit 
echter niet. Overigens was het tot 
1934 mogelijk dat ook wettige 
kinderen de familienaam van de 
moeder kregen. Pas vanaf 1934 
werd het wettelijk vastgelegd dat 
een wetttig kind de familienaam 
van de vader moest voeren, 
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voorheen was de keuze vrij. 
Inmiddels is die wet weer 
veranderd. Nummer twee is Willem 
Adriaansen (1846-1933), 
landbouwer,vlasser aan de Zuiddijk, 
nummer drie broeder Urbanus, 
nummer vier, Leentje van Beek 
(1844-1937), bijgenaamd Leen de 
stomerd omdat hij woonde en 
werkzaam was op het 
stoomwatergemaal te 
Krauwelsgors, nummer vijf: Pieter 
van Gils (1846-1929 landbouwer op 

Riga en later Fort Oranje, nummer 
zes : Hendrik Beljaars ( 1848-1927) 
landarbeider aan de Zuiddijk. 
Staand v.l.n.r.: Janus van Dongen ( 
1864-1948) landbouwer aan de 
Langeweg, Jantje Spitters (1850-
1948) winkelier en arbeider in de 
Dorpsstraat, Jan Kavelaars (1855-
1936) landbouwer en tot 1907 
herbergier te Langeweg en Jan Vrins 
(1850-1941) landbouwer aan de 
Zuiddijk.                  John van Opdorp. 
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Stichting WMO-raad Moerdijk doet 
een oproep aan de inwoners uit 
alle kernen van de gemeente 
Moerdijk 
 
De WMO raad is in het leven 
geroepen om de gemeente 
Moerdijk adviezen te geven over 
het beleid dat betrekking heeft op 
de taken die de gemeente heeft op 
het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning van haar inwoners. 
Met alle veranderingen die dit jaar 
ingevoerd zijn, is dat een hele klus. 
Die is nog lang niet klaar. Er is nog 
veel werk te verzetten de komende 
jaren. Om dat werk goed te kunnen 
doen is de inbreng vanuit de 
bewoners cruciaal.  
De WMO-raad Moerdijk bestaat nu 
8 jaar. De zittingstermijn van een lid 
van de raad is maximaal 8 jaar. De 
raad heeft daardoor dit jaar 
afscheid moeten nemen van een 
aantal markante leden, die veel 
kennis en ervaring hebben op het 
gebied van maatschappelijke 
ondersteuning. Hun vertrek is een 
gemis voor de raad. Maar er zijn 
vast veel meer mensen in de 
gemeente Moerdijk, die ook 
ervaring en deskundigheid hebben 
op WMO gebied.  
De WMO-raad doet een oproep aan 
de inwoners van de gemeente 

Moerdijk om zitting te nemen in de 
raad. Op onze website 
www.wmoraadmoerdijk.nl is 
informatie te vinden over de raad. 
Ook de algemene profielschets van 
leden staat op de site, die ook 
opgevraagd kan worden bij het 
secretariaat van de raad. Naast de 
algemene deskundigheden is het 
voor de goede samenstelling van de 
raad van toegevoegde waarde dat 
er leden zijn die weten wat er speelt 
in de gehandicaptenzorg, het 
maatschappelijk werk, maar ook 
leden die verstand hebben van PR 
en communicatie. De raad is 
daarnaast uitdrukkelijk op zoek naar 
leden uit de kernen. Immers de raad 
vertegenwoordigt de héle 
gemeente Moerdijk.  
Wilt u deel willen uitmaken van een 
raad die de gemeente gevraagd en 
ongevraagd adviezen geeft over hoe 
de WMO in de gemeente Moerdijk 
het best kan worden gedaan, 
schroom dan niet om contact met 
ons op te nemen via de mail: 
secretaris@wmoraadmoerdijk.nl 
of met onze voorzitter mw. 
Boxelaar telefoon 0168-325188. 
 
Bericht vanuit de wijkraad, 
 
zomerreces zit erop. Wij zijn weer 
gestart. 8 september(2e dinsdag 
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van de maand) was onze eerste 
vergadering. 
-Toine en Hans hebben om 
persoonlijke redenen afscheid 
genomen van bestuur 
wijkvereniging. 
 
-Vraag vanuit de wijkvereniging 
naar iedereen van Langeweg. 
Probeer zaken die het dorpsbelang 
dienen en U  naar gemeente toe 
wilt communiceren via de wijkraad 
te laten lopen.Dit is ook fijn voor de 
gemeente daar zij dan 1 
aanspreekpunt hebben in 
Langeweg. Kunnen wij U misschien 
ook helpen.Wij(wijkraad) proberen 
in beeld te hebben en te houden 
wat er speelt op Langeweg. 
-Vanuit gebiedsplan is er een 
groenplan gepresenteerd aan de 
gemeente Moerdijk.Dit alles om te 
proberen om Langeweg 
groener/mooier te maken. 
- Theo is naar een info avond 
geweest over de windmolens die 

geplaatst worden op het 
industrieterrein Moerdijk.dit is een 
link: 
https://www.moerdijk.nl/web/Over-
Moerdijk/actueel/Archief-nieuws-
projecten/Bekendmaking-
oplegnotitie-reikwijdte-en-
detailniveau-bestemmingsplan-
Windpark-Industrieterrein-Moerdijk,-
gemeente-
Moerdijk.html?highlight=oplegnotitie 
- plaats en gebruik AED apparaat.Er 
zijn op Langeweg 2 AED. 1 hangt in 
portaal bij Emmaus. wilt U deze 
gebruiken dan kunt U een van de 
mensen bellen die hiervoor zijn 
opgeleid. Telefoonnrs hangen naast 
AED. Voor code om kast te openen 
dient U 112 te bellen. 
de 2e AED hangt in het Stedeke.dit 
apparaat is alleen beschikbaar als 
Stedeke open is. 
Mocht U vragen hebben omtrent 
het even wat.schroom niet en neem 
contact op met een van ons. 
leden wijkraad: Leo, Petra, Joke, 
Theo v O, Theo S, Mart
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Wat, waar en wanneer te doen:  
Oktober 2015 
Zat 3 - 10 Inzameling oud papier 
   
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 
   
Di 20 - 10 Inzameling plastic 
   
Zat 24 – 10 Fanfare gaat Groots 
   
Ma/vr 26/30- 10 Herfstvakantie 
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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