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Koffie drinken en bijkletsen 

Zondag 8 november om 10.00 uur 
weer koffie/thee drinken in Ons 
Stedeke. Iedereen is van harte 
welkom om gezellig even samen 
te zijn en bij te praten. Graag tot 
dan! 

Allerzielen 2015 
 
Op zondag 1 november a.s. om 
12.30 uur willen we op ons 
kerkhof alle overleden 
dorpsgenoten 
herdenken.  Allerzielen, 2 
november, is traditioneel de dag 
waarop Katholieken de 
overledenen herdenken. Wij 
willen dat dus doen op zondag 1  

november en herdenken daarbij 
alle overleden (oud) 
dorpsgenoten, al of niet 
kerkgebonden, begraven of 
gecremeerd, met name de 
overledenen van het afgelopen 
jaar, voor zover bij ons bekend.  U 
bent hierbij van harte 
uitgenodigd. We houden een 
korte ceremonie, pastor Mariella 
Bossers zal de graven zegenen en 
daarna bent u welkom om een 
kopje koffie met een broodje te 
nuttigen in Ons Stedeke.Wij 
hopen u te  mogen begroeten om 
samen de herinnering aan onze 
overleden dorpsgenoten in stand 
te houden
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De Heul. 
 
Toneelvereniging De Heul geeft 
12 en 13 maart 2016 weer een 
voorstelling. 
Deze zal de Heul een 3-tal kleine 
toneelstukjes opvoeren in het 
dorpshuis Ons Stedeke. Noteer 
deze data in je agenda. 
 
Kaarten in Ons Stedeke 
 
De KBO Langeweg organiseert 
weer rik- en jokerconcours en wel 
op 4, 11 en 18 november 2015. 
Als je zin hebt komt dan een 
kaartje leggen. 
Dit keer is het niet op 
vrijdagavond maar op 
woensdagavond en vangt aan om 
19.00 uur. 
 
PSZ Pinokkio en kleuters Maria 
school Langeweg samen er op uit 
!!! 
 
Vandaag in het kader van de 
brede school, de peuterzaal 
kindjes van PSZ Pinokkio samen 
met de kleuters van de Maria 

school, naar het patersbos. Daar 
hebben de kinderen gezamenlijk 
het “kabouterpad” bewandeld. 
Op dit pad waren diverse spellen, 
liedjes en verhaal momenten 
uitgezet. De peutertjes kwamen 
met een heuze kaboutermuts op 
naar het bos. Daar werd ook van 
alles verzameld, kleurrijke 
bladeren en herfst noten. Ook 
was er een echt insectenhotel, 
wat goed bewaakt werd door een 
grote dikke spin. Daar hadden de 
kinderen zelfs hun vergrootglas 
niet voor nodig. Waarna er driftig 
op los geroerd werd in de 
“kaboutersoep”. Na een korte 
pauze met wat lekkers, gingen de 
kinderen als roodkapje en de wolf 
al zingend weer terug. Kortom 
een geweldige ervaring voor alle 
kinderen. 
 
Sinterklaas. 
 
Sint Nicolaas brengt dit jaar als 
vanouds op zaterdag 28 
november een bezoek aan 
Langeweg. Vol verwachting klopt 
ons hart.
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FIFTY FIT in Langeweg  
 
Fifty fit zijn gevarieerde lessen 
voor dames van 55 jaar en ouder 
en worden gegeven door een 
gediplomeerde en ervaren 
docente.  
Tijdens de lessen wordt er 
gewerkt aan de algehele fitheid 
van het lichaam. Na de warming 
up werken we aan de conditie 
van hart en longen. Bijvoorbeeld 
door te bewegen op muziek maar 
ook door middel van spelvormen.  

Middels oefeningen worden alle 
spiergroepen getraind en 
hierdoor krachtiger gemaakt. Ook 
wordt er aandacht besteed aan 
het verbeteren van spierlenigheid 
en soepelheid van de gewrichten.  
Het laatste kwartier wordt er een 
spel gespeeld.  
Tijdens de lessen staat veiligheid 
voorop. Risicovolle sporten en 
spellen worden vermeden.  
Ook dames met specifieke 
klachten (zoals bijvoorbeeld 
artrose, chronische pijn in de rug, 
hartklachten of een te hoge- of 
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lage bloeddruk) kunnen aan de 
lessen deelnemen.  
Mochten bepaalde oefeningen te 
moeilijk zijn, dan worden er 
alternatieve oefeningen 
aangeboden. 
Hierdoor kan iedereen met de 
lessen meedoen! 
U bent van harte welkom voor 
een gratis proefles.  

De lessen worden gegeven op 
dinsdag van 9.00-10.00 in de 
gymzaal in Langeweg.  
Voor meer informatie kunt u 
contact op nemen met de 
docente, Debby Geelen. 
Telefoonnummer: 0765014855 
Email: debbygeelen@hotmail.nl 
Of met mevrouw Joke van 
Ginneken 
Telefoonnummer: 0168324628
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Een praatje bij een plaatje 

Tot  in de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw stond op de huidige 
adressen Zuiddijk 19 en 19a een 
sterk verouderde tweekapper. 
Het waren nou niet bepaald 
woningen die in de laatste 
decennia van hun verwaarloosde 
bestaan bijdroegen aan 
verfraaiing van het dorpsgezicht. 
Al in de 18e eeuw werd deze 
plaats bewoond. Pieter 
Vermeulen en Elisabeth 
Lambrechts waren de eerste 
bewoners. In 1733 gaven ze 
elkaar het jawoord en woonden 
sindsdien op Slikgat. In 1755 
wordt Pieter voor het eerst 
aangeslagen wegens de bouw van 
een huisje en schuurtje op deze 
plaats. Allerlei uitbreidingen, 
aanpassingen, verbeteringen en 
vernieuwingen heeft de woning 
in de loop van bijna 250 jaar 
moeten ondergaan. Rond de 
woning, die in 1834 werd 
gesplitst in twee woningen, heeft 
in de loop der jaren nogal wat 
bedrijvigheid plaatsgevonden. 
Niet uitgesloten is dat een 
schoonzoon van Pieter 

Vermeulen, Pieter van Tilburg, 
hier zijn timmerwinkel had. Tot 
1950 werden de woningen 
bewoond door o.a. de families 
Van Vlimmeren, Van Leeuwen, 
Van Gils, Beljaars, Van Nispen 
,Haanskorf, Voogt , Eestermans  
en Reniers.  Frans Voogt vergroot 
de woning aan de westzijde en 
wordt zogenaamd 
bierhuishouder. 
Kruisboogvereniging Strijdlust lag 
er thuis en daarom moest Frans 
in 1908 een vergunning 
aanvragen voor de aanleg van 
een schietbaan. Nog datzelfde 
jaar verkoopt hij het huis aan 
Adam Schouwenaars, dus het is 
maar de vraag of de betreffende 
schietbaan ooit aangelegd en in 
gebruik is geweest.  Voor de 
leden van Strijdlust waren 
overigens volop alternatieven, 
iedere herberg had wel een 
schietbaan met alle gevolgen 
vandien voor de veiligheid in 
Slikgat op de zondagmiddagen. 
Adam Schouwenaars verhuurt de 
woning aan Cornelis Eestermans. 
Deze oefende ter plaatse het 
ambacht van klompenmaker uit  
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en had een handel in steenkool. 
Maar de zaak liep niet zoals het 
moest; hij verloor in 1914 zijn 
vrouw en een kind. De zaak ging 
op de fles in datzelfde jaar en 
Adrianus Reniers van de 
Dwarsdijk zag zijn kans schoon er 
een broodbakkerij te beginnen 
met winkel . Zoon Piet nam de 
zaak over. In het kader van het 
wederopbouwplan van Langeweg 
werd in 1950 een nieuwe winkel 
met bakkerij en woning  gebouwd 
op het huidige adres Zuiddijk 62 . 
Deze winkel lag centraler in het 
dorp en heeft tot 1999 de 
Langewegse bevolking op de 
been kunnen houden met een 
assortiment van brood tot 
gevulde koeken. De woningen op 
Zuiddijk 19 en 19a  zijn tot 
omstreeks 1970 bewoond 
geweest. Grote en kleine 
gezinnen, oud en jong, waren er, 
bij gebrek aan beter, voorlopig 
mee uit de brand. 

                              John van Opdorp 

 

Brede School RKBS Maria 
 
De gemeente Moerdijk is zeer 
ambitieus als het om ‘brede 
scholen’ gaat. De brede scholen 
zijn erop gericht om de 
ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren, maar ook om de 
leefbaarheid van wijken en 
kernen te versterken. Het doel is 
om alle 24 scholen tot ‘brede 
school’ te maken. RKBS Maria 
gaat mee in deze ambitie. Maria 
is een brede school met als kern 
het aanbieden van een breed 
scala aan activiteiten binnen en 
buiten de muren van de school. 
De school richt zich daarbij op de 
kinderen, hun ouders en de 
bewoners van de kern Langeweg. 
We doen dit niet alleen, maar 
samen met vrijwilligers en 
enthousiaste medewerkers van 
instellingen die ons omringen. 
Partners van Brede school RKBS 
Maria: - Parochie Zevenbergschen 
Hoek - De Roef: BSO en 
peuterspeelzaal - Bibliotheek 
VANnU - Centrum voor Jeugd en 
Gezin - Senioren Computerclub 
voor Langeweg en omstreken - 
Stichting Rooms Katholieke 
Fanfare Muziek Veredelt - EHBO 
vereniging - S.K.W. Langeweg - 
Buurtsportcoaches - Surplus 
Welzijn  
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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. 
Onze visie, onze overtuiging. 
Als RKBS Maria richten wij ons op 
‘Goed onderwijs’ kijkend naar de 
ondersteuningsbehoefte van de 
kinderen, waarin wij ouders als 
partner zien. RKBS Maria verzorgt 
het onderwijs vanuit normen en 
waarden. Onze kernwaarden zijn: 

zorgzaam, professioneel, 
duurzaam en samenwerkend. Als 
brede school zijn wij een 
verbindende schakel binnen de 
dorpsgemeenschap van 
Langeweg.  
De school in de kern RKBS Maria 
is actief in en rond de school, 
zowel naar kinderen, ouders en 
buurtbewoners. Voorbeelden 
hiervan zijn: - afstemming en 
gezamenlijke viering met 
Sinterklaas, Halloween, Carnaval 
en Kerst (kersttocht met lichtjes); 
uitvoering van de school Musical; 
- contacten met ouderen uit de 
gemeenschap (met Kerst maken 
we kerststukjes, met Pasen zijn er 
gezamenlijke activiteiten); - 
ouders als partner; 
klassenouders, ouderavonden, de 
ouder als didactisch partner 
(mogelijkheden huiswerk en ICT); 
- tussenschoolse opvang (in eigen 
beheer); - RKBS Maria heeft een 
open speelplein tot 18.00 uur. 
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Wat, waar en wanneer te doen:  
November 2015 
Zat 7 – 11 Inzameling oud papier 
   
Wo 4/11/18-

11 
Rik- en Jokerconcours 

   
Zon 8 - 11 10.00 u. Koffiedrinken  in Ons Stedeke 
   
Di 10 - 11 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Di 17- 11 Inzameling plastic 
   
Zat 21 – 11 Badmoosquizzz 
   
Wo 25 – 11 Sint Nicolaas-viering KBO 
   
Zat 28 – 11 Intocht Sinterklaas 
   
December 2015 
Zat 5 – 12 Inzameling oud papier 
   
Di 8 – 12 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Zon 14 – 12 10.00 u. Koffiedrinken  in Ons Stedeke 
   
Di 15 – 12 Inzameling plastic 
   
Ma 21-12/01-

01 
Kerstvakantie 

   
Vr/zat 25/26 -12 Kerstmis 
   
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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