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Koffie drinken in Ons Stedeke, 
december en januari  
 
Zondag 14 februari drinken we weer 
gezellig koffie om 10.00 uur in Ons 
Stedeke. Iedereen is hierbij van 
harte welkom. 
 
Carnavalsoptocht 6 februari 
 
Zaterdag 6 februari vindt de 
jaarlijkse leutstoet weer plaats/ Aan 
alle inwoners wordt gevraagd om 
de straten zoveel mogelijk auto vrij 
te maken en te houden tot 16.00 
uur.  
Het zou ook weer leuk zijn als wij 
met z’n allen de Langewegse vlag 
uithangen. 
Namens de deelnemers van de 
leutoptocht bij voorbaat dank voor 
jullie medewerking 
 
Programma Carnaval 2016 op 
Slikgat: We ebbe de poppe aon ut 
danse! 

Vrijdag 5 februari 
19.30 u: Aanvang Carnaval in de 
 gymzaal met presentatie 
 prins Carnaval 2016,  
 Sleuteloverdracht,  

 gebedsviering, napraten 
en voorproefje carnaval in 
De Droom. 

Zaterdag 6 februari 
13.15 u: Opstellen voor Grote 

Optocht van Slikgat op het 
dorpsplein. 

13.30 u: Hijsen van Slikgats 
carnavalssymbolen: De 
Grote Haan en de Kleine 
Haan. 
Start Grote Optocht van 
Slikgat. 

15.00 u: Prijsuitreiking Grote 
Optocht van Slikgat bij Ons 
Stedeke. 

15.15 u: Groot Carnavalsfeest in 
Ons Stedeke, voor jong en 
oud, onder aanvoering van 
Prins Carnaval en zijn 
gevolg. 

18.11 u: Bekendmaking motto 
Carnaval 2017 door Prins 
Carnaval van Slikgat. 

Maandag 8 februari 
10.30 u: Leutige ochtend in De 

Droom, speciaal voor de 
50 plus. 

14.30 u: Kinder- en tienermiddag in 
De Droom: Ouders kunnen 
terecht in de Beatrixbar 
van De Droom. 
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18.30 u: Lampionoptocht door 
Slikgat. Start vanaf De 
Droom. 

20.00 u: Sluiting Carnaval 2016 
door jeugdprins. 
Verbranding grote haan en 
verloting kleine haan. 

 

 
Winterfair. 
 
Tijdens de winterfair gehouden 
op 19 december op het 
dorpsplein is door het koor 
Chanson de la vie een lied ten 
gehore gebracht over de sluiting 
van de kerk in Langeweg. 
De tekst is geschreven door 
Jolanda Aanraad op de muziek 

van Het Dorp van Wim Sonneveld 
en heeft als titel: De kerk. 
 
De kerk. 
Thuis heb ik nog een oude kaart, 
waarop een mooi klein kerkje 
staat. 
Het is de kerk van Langeweg. 
De kerk is dicht het doet ons pijn, 
dat zal helaas niet anders zijn. 
Het was een ingrijpend overleg. 
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Maar toch, ik weet nog hoe het 
ging, de viering van een dopeling. 
Ja, het is nog steeds een wonder. 
Rondom de doopvont stonden 
wij, met familie er ook bij. 
Het blijft toch heel bijzonder. 
 
Refrein:De kerk van Langeweg is 
gesloten. 
De deuren blijven altijd dicht. 
De kerk, het Heilig Hart van Jezus. 
Het blijft een prachtig aangezicht. 
 
De kapel blijft wel bestaan, een 
kaarsje mag er branden gaan. 
Ja, de deur staat meestal open. 
Soms zitten mijn gedachten diep, 
ik weet het hoogstwaarschijnlijk 
niet. 
Je kunt bidden en blijven hopen. 
En toch, ik weet nog hoe was, 
communicantjes uit de klas, 
schreden trots de kerk binnen. 

De pastor liep er achteraan, ja 
alle mensen gingen staan. 
Het kinderkoor begon te zingen. 
 
Refrein 
 
De mensen waren heel actief, 
vrijwilligers goed positief. 
Men kan hier goed 
communiceren. 
Een groepje hier, een clubje daar, 
het bracht de mensen bij elkaar. 
Je kunt applaudisseren. 
En toch, ik weet nog zo goed, een 
witte jurk en een hoge hoed. 
Dat is een trouwerij van velen. 
Laus Deo zong er ook weer bij, de 
mensen keken allen blij. 
Een mooie dag om te beleven. 
 
Refrein 
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Een praatje bij een plaatje 
 
Met de herdoop van paoterswaaike 
tot kleine koer op zaterdag 9 januari 
jongstleden hoop ik dat een stukje 
Langewegse geschiedenis weer is 
blootgelegd en tevens vastgelegd 
voor de toekomst. Bij deze 
gelegenheid kwam terloops weer 
een heel klein stukje verleden naar 
boven waar veel van onze 
dorpsbewoners nooit bij stilgestaan 
hebben . Dat aan enkele rode 
bakstenen een stukje geschiedenis 
zit, is misschien wel gezocht maar 
het interessante zit hem nou juist 
vaak in de kleinste dingen. Op de 
foto zien we links de seminariekapel 
uit 1917 en rechts , op de grens van 
kleine en grote koer de vleugel , de 
zogenaamde oostbouw, in 1930 
loodrecht gebouwd op het 
bestaande seminarie. Het kolossale 
trappenhuis werd zo gebouwd dat 
een volgende uitbreiding hierop aan 
zou sluiten . Zover is het niet 
gekomen. Bij een vraag naar de 
functie van het gebouw dat nog 
gedeeltelijk aanwezig is op de grens 
tussen kleine en grote koer, merkte 
ik , tot verbazing van de aanwezigen 
op , dat de eerste steen van dit 
gebouw nog duidelijk zichtbaar 
aanwezig is. “Dat ik dit na 60 jaar 

nog nooit gezien heb !” merkte een 
van de aanwezigen op. In de 
oostgevel , ongeveer midden onder 
het grote raam, bevindt zich nog 
een eenvoudig, uit rode bakstenen 
samengesteld kruisje. Geen 
begeleidende hoogdravende 
teksten en een eerbiedwaardige 
eerste steenlegger, nee, een en al 
bescheidenheid en eenvoud, typisch 
capucijns. Aan die enkele stenen zit 
een stukje geschiedenis. Ze werden 
op 11 november 1930 op een 
zonnige namiddag , in aanwezigheid 
van de hele seminariebevolking, 
ingemetseld door de directeur van 
het klein-seminarie, pater 
Maximilianus van Dun . Wie was nu 
eigenlijk die pater Maximilianus ? 
Pater Maximilianus werd in 1884 
geboren te Moerdijk alwaar zijn 
ouders een boerderij annex herberg 
exploiteerden. Hij doorliep van 1899 
tot 1904 het Seraphijns Seminarie 
van Slikgat en werd in 1911 gewijd 
tot priester (capucijn). In 1915 werd 
hij professor, zo noemden ze dat 
destijds aan een seminarie, in 
Langeweg. Als priesters werden 
benoemd aan een seminarie dat 
streefde naar deelname van hun 
leerlingen aan het staatsexamen 
gymnasium ,moesten docenten een 
opleiding voor een middelbare akte 
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gaan volgen. Maximilianus 
behoorde in 1912 dan ook tot de 
studenten van het eerste uur van 
het Mollerinstituut in Den Bosch , 
de latere R.K. Leergangen, nu 
bekend onder Fontys Hogescholen. 
Maximilianus, de Max in de wereld 
van de capucijnen, ging hier bij dr. 
Moller Nederlandse Taal en 
Letteren studeren. Hij werd , terwijl 
hij sinds 1915 al in Langeweg aan 
het seminarie verbonden was, in 
1919 vervanger van dr. Moller aan 
de R.K. Leergangen . Dit moet het 
bestuur van de Nederlandse 
capucijnenprovincie wat te ver 
gegaan zijn. Capucijnen hadden 
gekozen voor een Franciscaanse 
kloosterleven en 
geloofsverkondiging in binnen en 
buitenland. 
Wetenschapsbeoefening stond op 
een lagere plaats. Diverse 
capucijnen hebben wel gewerkt aan 
de R.K. Leergangen als docent , 
doch op hun roeping als capucijn en 
de daaruit voortvloeidende 
werkzaamheden moest de nadruk 
blijven liggen. Ondanks deze pas op 
de plaats , zou Maximilianus 
uitgroeien tot een bekend literator. 
Terwijl hij op het seminarie de 
leerlingen vermaakte van Van 
Meurs’ Kriekende Kriekse tot de 
Griekse tragedies van Dante, 
bestudeerde, ontcijferde en 

vertaalde hij o.a.vermaarde 
binnenlandse en buitenlandse 
literatuur uit de Middeleeuwen, 
werd een van Nederlands grootste 
Vondelkenners en stelde 
bloemlezigen samen ten behoeve 
van het Nederlandse 
literatuuronderswijs . Van 1925 tot 
1931 was hij directeur van het klein-
seminarie te Langeweg. Niet alleen 
was hij nu een herder voor de 
studenten , ook op de speelwei 
naast kerk en seminarie hielden de 
schapen van de familie van Dun uit 
Moerdijk de grasmat kort en 
vruchtbaar. In 1942 werd hij 
benoemd tot lid van de 
Maatschappij der Nederlandse 
Letterkundige. Vanwege zijn vele 
publicaties werd hij in 1954 tot 
erelid benoemd van de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Taal en 
Letterkunde en verleende de 
Katholieke Universiteit van 
Nijmegen hem in 1958 een 
eredoctoraat. En alsof het niet op 
kon benoemde de koningin 
benoemde hem in 1963 tot Officier 
in de orde van Oranje Nassau. Op 9 
april van dat jaar is pater 
Maximilianus nog een keer in 
Langeweg geweest bij gelegenheid 
van een uitvaart van een 
medebroeder. Hij moet die eerste 
steen gepasseerd zijn . Zal hij er nog 
bij stil gestaan hebben , zo’n klein 
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monumentje ? Zouden er zijn 
verdiensten in gebijteld zijn dan zou 
het hem zeker opgevallen zijn. 
Enkele maanden later verwisselde 
hij het tijdelijke voor het eeuwige in 

het klein-seminarie van de 
capucijnen te Oosterhout. Maar zijn 
eerste steen zit er nog tot op de de 
dag van vandaag , ga maar eens 
kijken. John van Opdorp 
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Jeugd van Langeweg laat 
zich van de goede kant zien.

   

Jawel, daar stonden ze dan op 1 en 
2 januari. Het afsteken van het 
vuurwerk op de laatste dag van 
2015 was een groot succes geweest. 
Het ene stuk vuurwerk gaf nog een 
grotere knal als het andere. En met 
z'n allen rond lopen op Langeweg, 
en laten zien, maar vooral laten 
horen wat er aan vuurwerk allemaal 
te krijgen was, dat was toch wel 
gaaf. En vooral het afsteken op het 
schoolplein waar veel ruimte was, 
gaf soms een spectaculair effect 

Doch zoals ik al begon met dit 
stukje, daar stonden ze dan op 1 en  
2 januari. De jeugd en de toekomst 
van Langeweg, met bezem en 
vuilniszak. Op verzoek van een 
dorpsbewoner waren ze met z'n 
allen naar het schoolplein gekomen. 
Nadat ze zich hadden verzameld, 
gingen ze samen met twee ouders 
de rotzooi van het vuurwerk 
opruimen. De jongens begrepen dat 
het erbij hoorde. Het afsteken van 
het vuurwerk was een leuke 
bezigheid, maar je kunt anderen 
niet met de rotzooi laten zitten.  En 
daarom wil ik toch van deze 
mogelijkheid gebruik maken, om 
deze "kanjers" te bedanken.  
Jongens, ik had het al gezegd, maar 
nogmaals; TOP!! Het was fijn om te 
zien, dat jullie deze 
verantwoordelijkheid hebben 
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genomen. Jullie zijn een voorbeeld 
voor vele andere jongeren.  
 
Oranjecomite Langeweg  
 
Hou je ervan om iets te bedenken 
en te organiseren voor jong en oud?  
Hoe gezellig zou het zijn om heel 
het dorp weer op de been te krijgen 
tijdens koningsdag ? 
Het Oranje comité Langeweg is op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers!  
           Per jaar hebben we ongeveer 
7 vergaderingen nodig om ons 
programma rond te krijgen voor 
koningsdag. 

Oranje comité Langeweg  
Zin in een uitdaging? 
Het comité is geslonken van 7  naar 
4 leden en  bestaat nu uit, 
Mia Damen, Anne-Marie van Gils, 
Miranda de Groen en Anton de 
Vries. 
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Computercursus 
 
De feestdagen voorbij en het is nu 
de tijd om de goede voornemens 
ten uitvoer brengen. Zo ook met het 
beginnen met het bijspijkeren van 
Uw kennis op het gebied van de 
computer. 
We starten op woensdag 17 
februari 2016 met een 
computercursus voor mensen die al 
wat bekend zijn met de computer. 
De eerste lessen zullen algemeen 
zijn en in de daar op volgende 
lessen worden Microsoft Word,  e-
mailen, internetten, Excel en Power 
Point  behandeld. Onze manier van 
werken is als volgt.  
We mogen gebruik maken van de 
computerfaciliteiten van de Maria 
basisschool op Langeweg. Er wordt 
in een klaslokaal via digi-bord uitleg 
gegeven door de leraar. U kunt dan 
zien wat hij op de computer doet. 
Dan pauzeren we en drinken koffie 
of thee en gaat een ieder zelf achter 
een computer zitten om de 
uitgelegde stof zelf te oefenen. Het 
is ook mogelijk een eigen laptop 
mee te brengen en daarmee te 
werken. 
Het e-mailen en internetten gebeurt 
op de computers van de school. 
Bij het werken op de computer zijn 
3 mensen beschikbaar voor hulp en 

uitleg. Wat het programma Word 
betreft wordt de versie 2010 
behandeld. 
Hier wordt in gegaan op het 
invoegen van foto’s en afbeeldingen 
in de tekst. Exel is een 
rekenprogramma, om tabellen te 
maken.  
Maar Excel is ook heel handig voor 
het maken van adreslijsten en 
samen met Word voor het maken 
van etiketten. Met Power Point kunt 
U foto, of tekstpresentaties maken. 
De cursustijd is op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Mariaschool Kloosterlaan 24 
Langeweg. 
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 voor op 
school als thuis. 
Voor ondersteuning tijdens de 
praktijkoefeningen zijn 3 
begeleiders aanwezig. 
Voor vragen en/of aanmelden Cito 
de koning telefoon 327593  
en of Peter Mulders telefoon 
328639 
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De begraafplaats in het dorp 
 
Zoals u allen weet is er (soms dicht 
bij de kerk) in het dorp een 
begraafplaats. 
Deze begraafplaats is een 
parochiële begraafplaats en 
eigendom van de 
Immanuëlparochie. 
Als u echter belangstelling heeft om 
gebruik te maken van deze 
begraafplaats, aarzel niet en neem 
contact op met de beheerder. 
Onderaan zijn ze vermeld voor de 
diverse plaatsen.  
Commissie 
Een aantal mensen van de 
Immanuëlparochie heeft een 
commissie gevormd met als doel de 
begraafplaatsen in de kernen met 
respect te onderhouden en te laten 
voort bestaan. 
De Parochiële Begraafplaatsen 
Commissie, PBC. 
Gebruik van de begraafplaats 
De begraafplaats is meestal de 
enige in het dorp; er is geen 
algemene begraafplaats. Als er 
sprake is van begraven, dan bij 
voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
plek waar men vaak zijn of haar 
leven lang gewoond en gewerkt 
heeft. Dan is begraven natuurlijk 
mogelijk; ook kan een bepaalde 
plek, onder voorwaarden, worden 
gereserveerd 

Urnen-Crematie 
Als er sprake is van cremeren, dan 
kan de urn met de as ook een plek 
krijgen op de begraafplaats en heeft 
men de kans om nog eens naar het 
urnen-graf te gaan. 
Asverstrooiing 
Wil men de as na een crematie 
verstrooien, dan kan ook daarin 
worden voorzien. 
Een gedeelte van de begraafplaats 
is bestemd om daar as te 
verstrooien. Na contact met de 
beheerder en in overleg daarmee 
kan dat dan geregeld worden. 
Kosten 
Natuurlijk zijn er kosten verbonden 
aan hetgeen hierboven is vermeld. 
Het instandhouden en het 
onderhoud van de begraafplaats 
kosten nu eenmaal veel geld. 
Overzicht beheerders diverse 
begraafplaatsen in verschillende 
kernen: 
Fijnaart: beheerder: Jeanne van 
Ham/Peet Buckens 0168-464133 
Lage Zwaluwe: beheerder: Corina 
Hermus 0168-453060  
Langeweg: beheerder: John van 
Opdorp 0168-323117 
Moerdijk: beheerder: Piet 
Jongbloed 0168-412963 
Noordhoek: beheerder: Aad 
Kouwenhoven  0168-404510 
Zevenbergschen Hoek: beheerder: 
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Lenie Hessels/Janus Cavelaars     
0168 452303 

Zevenbergen:  beheerder: Hans 
Speelman, 0168-325477 

 

 
 
Fijne en prettige carnaval toegewenst 
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Wat, waar en wanneer te doen:  
Februari 2016 
Vr. 5 – 2 Carnavalsviering in De Waai 
   
Zat. 6 - 2 Inzameling oud papier 
  Carnavalsoptocht 
   
Ma. 8 – 2 10.30 u. Leutige ochtend voor 50+ 
  14.00 u. Kindercarnavalsmiddag 
  Voorjaarsvakantie tot en met vrijdag 12-02-16 
   
   
Zon. 14 – 2 10.00 u. Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
   
   
Maart 2016 
Zat. 5 – 3  Inzameling oud papier 
   
Di. 8 - 3 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Zon. 13 – 3 10.00 u. Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Do 24 - 3 Witte Donderdag 
   
Vr. 25 - 3 Goede Vrijdag 
   
Zon/ma. 27/28 – 3 Paasdagen 
 
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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