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Editie december/januari 
 
Deze editie van Ons Dorpshart is de 
laatste van dit jaar en tevens de 
eerste van 2016. In Januari 
verschijnt geen Dorpshart. De 
volgende editie wordt eind januari 
uitgegeven. 
Copy aanleveren voor 20 januari 
a.s.  De redactie van Ons Dorpshart 
wenst u fijne feestdagen, een mooie 
en gezellig jaarwisseling en voor het 
nieuwe jaar alle goeds. 
 
Koffie drinken in Ons Stedeke, 
december en januari  
 
Zondag 13 december drinken we 
weer gezellig koffie om 10.00 uur in 
Ons Stedeke. Natuurlijk kijken we 
dan al uit naar het aanstaande 
kerstfeest. 
Zondag 10 januari kijken we onder 
het genot van een bakje koffie of 
thee weer terug op de feestdagen 
en de jaarwisseling. Ook dan 
drinken we dus om 10.00 uur koffie 
of thee in Ons Stedeke 
Iedereen is hierbij van harte 
uitgenodigd. 
 
 
 

Kerstboom en Kerststal op 
dorpsplein 
 
Zaterdag 12 december wordt door 
de verschillende werkgroepen de 
kerstboom en de kerststal op het 
dorpsplein geplaatst.  Vanaf 9.00 
uur zullen de activiteiten 
plaatsvinden. De laatste dagen van 
het jaar en de eerste dagen van het 
nieuwe jaar zal ons dorpsplein weer 
opgesierd zijn met een mooi 
verlichte boom en de kerststal met 
de beelden uit de kerk.  Na de 
jaarwisseling verwachten we de 
Drie Koningen in de kerststal, dus 
dan zal de schikking aangepast 
worden.  
De planning is dat zaterdag 9 januari 
alles weer wordt opgeruimd. 
 
Kerstboomverbranding 
 
Zaterdag 9 januari  willen we om 
19.00 uur de jaarlijkse 
kerstboomverbranding organiseren 
op het trapveldje van sportcomplex 
De Waai, aan de Kloosterlaan.  We 
weten niet wanneer de gemeente 
kerstbomen gaat  inzamelen, maar 
het vriendelijke verzoek om de 
kerstboom achter te houden voor 
de verbranding, zodat we een flink 
vuur kunnen maken. U kunt de 
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boom inleveren zaterdag 9 januari 
op het trapveldje of laten ophalen 
diezelfde zaterdag. Laat even weten 
als u een boom heeft voor de 
verbranding: lj.vangils@home.nl of 

tel 0168-327274. Hartelijk dank 
voor de medewerking. 
Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom bij de verbranding, waar we 
uiteraard ook weer voor een lekker 
drankje zorgen

. 
 

 
 
Even voorstellen 

 
Beste mensen van 
Langeweg, 
Graag wil ik mij bij 
u voorstellen. Mijn 
naam is Roger 
Raat, 47 jaar, 
getrouwd met 

Agnes en vader van Hugo (12) en 
Simon (10). Ik werk nu bijna een 
jaar bij de gemeente Moerdijk als 
adviseur Ruimte en ben sinds die 

tijd ook gebiedscoördinator voor 
Langeweg. Als gebiedscoördinator 
ben ik uw  aanspreekpunt  over alles 
wat met het Gebiedsplan Langeweg 
te maken heeft. Aan de dorpstafel 
werk ik met veel van uw 
dorpsgenoten samen aan de diverse 
acties uit het gebiedsplan om 
Langeweg mooier, veiliger en 
leefbaarder te maken.  
Een nieuwe stap in dit 
gebiedsgerichte werken is het meer 
zichtbaar maken van de gemeente 
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in het dorp. Eén dag in de twee 
weken zal ik dan ook in Langeweg in 
Ons Stedeke gaan werken in plaats 
van op het gemeentehuis. Ik kan 
dan u en uw dorp beter leren 
kennen, terwijl u mij kunt 
aanspreken op wat er bij u en/of in 

het dorp leeft en speelt. Vrijdag 27 
november zal ik voor het eerst in 
Ons Stedeke aanwezig zijn vanaf 
11:00. Vanaf dan zal ik er om de 
week zijn op vrijdag. Ik zie ernaar 
uit. 
Roger Raat
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Mariaschool in 
actie voor War 
child. 
 
 

Graag willen wij even een 
momentje van Uw aandacht, in het 
kader van de wereldmissie dag gaan 
de kinderen van de Mariaschool 
actie voeren. Dit kan echter niet 
zonder uw hulp!! 
 U kunt  vanaf NU een donatie doen 
via de War child website, 
op de actie van de 
mariaschool. www.warchild.nl  
Mariaschool Langeweg 
Wat gaan we doen: 
Inzamelen lege statiegeld flessen, 
kunnen vanaf vandaag op school 
ingeleverd worden. 

16 december vanaf 11.30 uur Bingo, 
voor iedereen, in de aula van 
school. 
Bedrag van de bingo kaart gaat 
rechtstreeks naar War child. 
Marktkraam gevuld met allerhande 
artikelen gemaakt door de 
kinderen, voor de kinderen van War 
child. Ook dit 16 december op het 
Emmaus terrein. 
Kom allen, gezellig en laten we er 
een spetterende actie voor de 
oorlogskinderen van maken. Zodat 
ook zij net als onze kinderen weer 
kunnen lachen. 
Alvast hartelijk dank voor Uw 
medewerking!! 
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Het Winterplein 
 
Zaterdagmiddag 19 december 
tussen 14.00 en 20.00 uur a.s. 
organiseren koor Chanson de la Vie, 
Fanfare Muziek Veredelt en Eeterij 
en feesterij De Droom een gezellig 
wintermiddag op het dorpsplein van 
Langeweg: Het Winterplein. 
Op het winterplein zijn die middag 
diverse kramen te vinden: sieraden, 
tassen, sjaals, Kerstdecoratie, 
kerstspullen, dierenwinkel, 
vogeltaarten, boerderijwinkel, 
sieraden van leer, 
kinderbruidskleding, massage, yoga, 
lekkere taarten, smincken en 
knutselen.  Het koor en de fanfare 
zorgen uiteraard voor gezellige 
muzikale opluistering, voor en 
belangrijk deel in kerstsfeer. Zo het 
er naar uitziet zal de kerstman ook 
het Langewegse Winterplein 
aandoen. Iedereen is van harte 
welkom  
 
Stichting Ambulance Wens 
 
De drie organiserende instanties 
willen tijdens het winterplein iets 

doen voor de stichting Ambulance 
wens. De stichting maakt het 
mogelijk voor  mensen die niet lang 
meer te leven hebben , een wens  in 
vervulling te laten gaan. Op de 
markt is informatie over deze 
instelling beschikbaar. De kerstman 
heeft zijn cadootjeszak beschikbaar 
gesteld, vol met 
cadootjes.  Iedereen kan voor 
minimaal 50 cent raden hoeveel 
cadootjes er in de zak zitten. 
Degene die het juiste aantal heeft 
geraden, of het dichts in de buurt is, 
krijgt een cadeaupakket 
aangeboden van Eeterij en Feesterij 
De Droom.  De opbrengst van deze 
aktie komt geheel ten goede aan 
Stichting Ambulance Wens. 
 
Lampionoptocht 
 
Om 19.00 uur vertrekt vanaf het 
winterplein een lampionoptocht die 
door Langeweg zal trekken. 
Iedereen kan hieraan deelnemen. 
Bij terugkomst wordt de winnaar 
van de Cadootjes raden wedstrijd 
bekend gemaakt.
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Een praatje bij een plaatje 

Na de Eerste Wereldoorlog werden 
in katholiek streken de zogenaamde 
missienaaikringen opgericht. In de 
missiegebieden , die na de eerste 
wereldbrand weer bereikbaar 

waren, hadden kloosterordes en 
congregaties inmiddels hun vaste 
plaats gevonden. De armoede en 
verwestering van de cultuur van 
deze missielanden deed  de 
behoefte ontstaan aan gepaste 
kleding voor de inlandse bevolking 
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waarmee de missionarissen in 
aanraking kwamen. Maar naast 
burgerkleding hielden 
missienaaikringen zich vooral bezig 
met de vervaardiging van liturgische 
kleding en paramenten. In 1926 
werd in Langeweg een 
missienaaikring opgericht in 
navolging van de omliggende 
parochies. De Langewegse kring 
ondersteunde voornamelijk de 
missiegebieden van de Nederlandse 
capucijnenorde. Als naam en 
patrones werd Sint Rosa van Lima 
uitgekozen. Sint Rosa was een 
Peruaanse Dominicanes uit de 16 
eeuw die aan ascetisch leven leidde 
en zich daarbij door allerlei 
insecten, zonder tegenstand, liet 
steken. Ze was bekend om haar 
borduurwerken voor arme mensen. 
Het initiatief voor de oprichting 
moet uitgegaan zijn van de 
capucijnen die bij diverse van hun 
kloosters een quasi-parochieleven 
in de steigers zetten. Pater gardiaan 
werd directeur en enkele dames 
werden presidente-secretaresse of  
penningmeesteresse. Het atelier 
van de kring werd gehuisvest in de 
Sint Anthonius-zaal naast de kerk. 
Over de missienaaikringen in hun 
algemeenheid lag wel een elitair 
laagje; veelal waren de leden in de 
beginjaren van de naaikringen, 
afkomstig uit de gegoede burgerij 

en was het goed kunnen omgaan 
met naald en draad eerder bijzaak 
dan een eerste vereiste. Vooral 
alleenstaande vrouwen in goeden 
doen, dochters van de kleine 
middenstanders, landbouwers  en 
dorpsnotabelen voelden zich 
geroepen tot dit werk van 
barmhartigheid. Ondanks dat alles 
zag de rest van het dorp toch 
jaarlijks uit naar de tentoonstelling 
van de vervaardigde paramenten, 
misgewaden en wat verder uit hun 
handen kwam. Een capucijnen-
missiebisschop kwam om de zoveel 
jaar als speciale gast en trekpleister 
de tentoonstelling bezoeken. 
Jaarlijks kwamen er ook capucijnen-
missionarissen. Maar het meest 
aantrekkelijk was het fancy-fair, 
gelijktijdig met de twee- of 
driedaagse tentoonstelling, in en 
om de zowel voor- als na-oorlogse 
Sint Anthonius-zaal. Door een 
aantal Langewegse mannen werd 
de zaal omgetoverd in een 
binnenkermis met onder andere 
schiettent, ringwerpen, ballen 
gooien , grabbelton, touwtrekken, 
verlotingspel, fotoraden van een 
bekende Langewegger en een stand 
met de prijzen van een grote loterij. 
Trekking hiervan  vond altijd plaats 
op  de maandagavond, de sluiting, 
van het fancy-fair. En tot grote 
teleurstelling van de Langewegse 
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bevolking viel de hoofdprijs altijd , 
zoals bij  de grote 
postcodeloterijshow, buiten 
Langeweg. Het enige verschil was 
dat de hoofdprijs in Langeweg niet 
in de miljoenen liep, maar slechts 
een grote pop of iets van gelijke 
waarde was. Om toch maar het 
onderste uit de kan te halen kon 
men tegen betaling ook nog eens 
raden naar de naam van die pop. De 
opbrengst van het fancy-fair kwam 
ten goede aan de capucijnen-
missiewerken  en een gedeelte was 
bestemd voor de aankoop van 
materialen voor de missienaaikring. 
Tot in de tweede helft van de 
zestiger jaren van de vorige eeuw 
zijn deze fancy-fairs georganiseerd 
en dit alles zonder drank en klank. 
Eind zestiger jaren leed de 
naaivereniging een kwijnend 
bestaan. Grote veranderingen 
kondigden zich aan, ook Langeweg 
moest daaraan geloven. Op 
bijgaande foto van 25 juli  1934 
herkennen we pater Eleutherius van 
Blesdijke, vicaris van het klooster te 
Langeweg van 1933 tot 1935, 
omringd door de dames van de 
missienaaikring St. Rosa: bovenste 
rij vlnr. Riek van den Dam, Cato 
Voogd, ?,  Henriette van der Peijl, 
Aantje Kavelaars ,. ?. Tweede rij van 
boven:  Marie Vriens-de Rooij, 
Gonda Verdaas, Lena   

Schouwenaars, Marie van Turnhout, 
Trees Melissen.  erde rij van boven: 
Thil Reniers, Dientje van de Broek. 
Op de voorgrond Zus van der Peijl 
en Dientje Trompers. 
 John van Opdorp 
 
Van het bestuur van de 
Wijkvereniging Langeweg… 
Zoals u weet vergadert de 
wijkvereniging elke 2e dinsdag van 
de maand om 20.00 uur  in Ons 
Stedeke.  Het is een openbare 
vergadering. U bent van harte 
welkom de vergadering bij te 
wonen.  Heeft u een idee en wilt u 
dit graag met de wijkvereniging 
delen, schroom dan niet en kom 
dan langs. Wij proberen van elke 
vergadering een kleine 
samenvatting te maken van de 
afgelopen vergadering voor Ons 
Dorpshart. 
Verslag vergadering Wijkvereniging 
20 oktober 2015 

• AED De openbaar 
toegankelijke AED in 
Langeweg is te vinden 
rechts van de kerkdeur. De 
AED bevindt zich in een kast 
met code. Als men 112 belt, 
krijgt men die code 
waarmee de kast geopend 
kan worden. Om de plaats 
beter herkenbaar te maken, 
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zal er gekeken worden naar 
een te plaatsen  AED-
bordje. Bij de AED vindt u 
een lijst van dorpsgenoten 
die u kunt bellen voor 
bijstand. 

• Bijeenkomst Allerzielen.  Er 
is een verzoek 
binnengekomen voor een 
eenmalige  financiële 
bijdrage t.b.v. de 
dorpsbijeenkomst voor 
Allerzielen. Het gevraagde 
bedrag is € 50. Dit wordt 
toegekend.  

• Dorpstafel. Op donderdag 
21 oktober zal er weer een 
bijeenkomst zijn van de 
Dorpstafel. De verschillende 
groepen die binnen de 
Dorpstafel werkzaam zijn, 
zullen de stand van zaken 
weergeven.  De ervaring 
van enkele werkgroepen en 
ook van de Wijkvereniging 
is, dat er nu soms zaken 
langs elkaar heen lopen. Dit 
heeft tot gevolg dat 
sommige acties dubbel 
gedaan worden door 
verschillende  groepen 
omdat de communicatie te 
wensen over laat.  De 
website van de Dorpstafel, 
genaamd Produkteev, is 
moeilijk inzichtelijk voor 

velen en dat is ook niet 
bevorderlijk. 
Belangrijke  berichten, zoals 
data van bijeenkomsten 
komen nu te laat of niet bij 
de werkgroepleden aan. 

• Buurtpreventie.  Onze 
wijkagent - Bastiaan Bogers 
-  die verantwoordelijk is 
voor Langeweg, is te 
bereiken via telefoonnr. 
0900-8844.  Een mail kan 
gestuurd worden naar de 
ondersteunend wijkagent 
Larissa van 
Helten:  larissa.van.helten@
politie.nl 

• What’s App Alert.  In enkele 
Nederlandse gemeenten 
wordt een zgn. What’s App 
Alert gebruikt, waarbij de 
aangesloten deelnemers 
gewaarschuwd worden als 
er  in hun woonwijk  onraad 
is. Er wordt in Langeweg 
door een kleine groep al 
gebruik van gemaakt. Er 
wordt momenteel 
onderzocht of het gewenst 
is om deze groep uit te 
breiden zodat een hogere 
dekkingsgraad bereikt 
wordt. Ook kunnen dan 
evt.  bordjes geplaatst 
worden waarop vermeld 
staat dat er aan 
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buurtpreventie gedaan 
wordt.  

• Hoogspanningsmasten 380 
KV.  In februari 2016 zal 
minister Kamp een keuze 
maken uit te voorgelegde 
mogelijke trajecten voor de 
route van de 
hoogspanningskabel met de 
bijbehorende masten.  

• Woningen Kloosterlaan.  
De huurwoningen aan de 
Kloosterlaan zijn 
momenteel eigendom van 
het Bouwfonds Amsterdam.  

• Website.   De oude website 
van de Wijkvereniging is 
aan vervanging toe. Een 
aantal functies doet het 
niet/onvoldoende. Er wordt 
gewerkt aan een geheel 
nieuwe website, met meer 
en betere mogelijkheden. 
Daarbij verleent website 
bouwer Jeroen Teunissen 
zijn hulp.  

• Contributie 
wijkvereniging.  Besloten is 
om niet einde 2015, maar 
pas in het voorjaar van 2016 
de contributie van de 
wijkvereniging op te halen. 
Dit wordt deur aan deur 
gedaan. De contributie blijft 
vooralsnog € 1 per persoon 
(vanaf 18 jaar).  

• Zonnepanelen.  Er is een 
project dat kijkt naar de 
mogelijkheden van 
zonnepanelen op huizen in 
Langeweg. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van een 
plattegrond, waarop 
aangegeven is of het 
betreffende huis meer of 
minder geschikt is voor 
gebruik van zonnepanelen. 
Dit is afhankelijk van de 
ligging van het huis t.o.v. de 
stand van de zon. We willen 
kijken of er belangstelling is 
om - samen met Energiek 
Moerdijk - een thema-
avond te organiseren in Ons 
Stedeke. 
 

Verslag vergadering Wijkvereniging 
10 november 2015 

• Website. De lay-out voor de 
nieuw website wordt 
gekozen. Het ziet er al 
veelbelovend uit. Eind 
november wordt er verder 
gesproken over de inhoud. 
Het is de bedoeling dat de 
nieuwe website er voor heel 
Langeweg is en dus niet 
alleen vanuit de 
wijkvereniging. Ook 
verenigingen of doorlinken 
naar verenigingen wordt 
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mogelijk. De website heeft 
ook een nieuw logo nodig. 
Mogelijk schrijven we 
daarvoor een wedstrijd uit. 
Houdt een van de volgende 
krantjes in de gaten! 

• What app Alert. De 
gemeente Moerdijk zal voor 
bordjes/stickers zorgen en 
deze ook plaatsen op 
uitvalswegen in Langeweg. 
Er zijn inmiddels ook een 
beperkt aantal hesjes 
ontvangen van de 
gemeente. Voor degenen 
die s’-avonds nog een 
waakzaam rondje willen 
lopen of die bij een Alert 
even gaan kijken of er iets 
aan de hand is, kunnen zo’n 
hesje verkrijgen bij Theo 
van Oosterhout. 

• Gemeentelijk contact. Met 
de gemeente Moerdijk is 
afgesproken dat de 
wijkvereniging Langeweg 
zoveel mogelijk de 
contacten onderhoudt met 
de gemeente. Dat wil 
uiteraard niet zeggen dat de 
wijkvereniging dan alles 
moet doen. Wij zijn juist 
heel blij met alle initiatieven 
van onze dorpsgenoten. Het 
is dan wel heel erg nuttig 
om hier samen in op te 

trekken, zodat we van 
elkaar weten wat er speelt.  

Extra vergadering van de gemeente 
Moerdijk over windmolens langs 
de A16, gehouden op dinsdag 17 
november 2015 in Ons Stedeke. 

De gemeente Moerdijk heeft een 
extra raadsbijeenkomst gepland in 
Ons Stedeke (de raad houdt soms 
zijn vergadering op locatie). Dit 
heeft gemeente Moerdijk ook in de 
Bode gecommuniceerd. Niet 
iedereen heeft hiervan kennis 
genomen. Onze dorpsgenoot, 
tevens raadslid, Fred Wozniak heeft 
ervoor gezorgd dat er in elke 
brievenbus een uitnodiging terecht 
kwam. Er ligt een plan om een 
achttal windmolens te plaatsen 
tussen de oksel A16/A59 en de kern 
Zevenbergsche hoek (langs de A16). 
Waar ze precies komen te staan, 
weet men nog niet. Het besluit over 
de plaatsing zelf moet ook nog 
worden genomen. Volgens de 
gemeente zijn we nog in het 
voorstadium. De bedoeling is dat ze 
er in 2020 zullen staan. Gemeente 
Moerdijk trekt hier samen op met 
gemeente Drimmelen. De 
gemeente Moerdijk heeft tevens de 
samenwerking gezocht met 
Energiek Moerdijk (In Drimmelen is 
dit Duurzaam Drimmelen). 

- 11 - 
 



Op genoemde avond is gesproken 
over 2 aspecten: 

a. De invulling van de door de 
gemeenteraad verlangde 
sociale randvoorwaarden 
en 

b. De door de provincie te 
volgen ruimtelijke 
planprocedure. 

Een deel van de opbrengst komt ten 
goede aan de samenleving van de 
gemeente Moerdijk (inwoners en/of 
bedrijven). Hoe dit verdeeld gaat 
worden, is nog niet bekend.  
 

Enige dorpsgenoten waren 
aanwezig bij deze vergadering en 
mochten tijdens de presentaties 
ook  vragen stellen. Daarvan werd 
ruimschoots gebruik gemaakt. Op 
vele vragen moesten de sprekers 
het beslissende antwoord  schuldig 
blijven. 
 
Er zal zonder meer een vervolg 
komen. Als u ons (Wijkvereniging) 
hierin advies, alternatieven etc. wilt 
geven wat wij het beste kunnen 
doen voor onze kern, dan horen wij 
dat graag.
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Amateurkunst 
 
De werkgroep Exposities, van 
Stichting Cultuur Moerdijk, zoekt  
exposanten voor de alweer  44e 
Kerstexpositie.  
Deze expositie wordt gehouden van 
26 t/m 30 december iedere  
dag van 13.00 tot 17.00. in Theater 
de Schuur, Kerstraat 23 in 
Zevenbergen. Zoals wellicht bekend 
staat deze expo helemaal  
in het teken van kunst.  
 

 
 
Dat kan zijn schilderijen – glas – 
keramiek – sculpturen enz. enz.  
Als je denkt met ons mee te kunnen 
doen om een geweldige expositie 
te maken en leuke contacten te 
leggen met andere amateur 
kunstenaars 
verzoeken wij  contact met ons op 
te nemen. 
Ons mailadres: 
exposcm@outlook.com  
telefoon nr. 0168-326534 
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Wat, waar en wanneer te doen:  
December 2015 
Zat 5 – 12 Inzameling oud papier 
   
Di 8 – 12 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Zon 13 – 12 10.00 u. Koffiedrinken  in Ons Stedeke 
   
Di 15 – 12 Inzameling plastic 
   
Zat 19 - 12 Winterplein 
   
Ma 21-12/01-

01 
Kerstvakantie 

Vr/zat 25/26 -12 Kerstmis 
   
Januari 2016 
Zat 2 – 1 Inzameling oud papier 
   
Wo 6 - 1 Drie Koningen 
   
Zon 10 – 1 10.00 u. Koffiedrinken Ons Stedeke 
   
Di 12 - 1 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
   
 
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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