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Koffie drinken 
 
Zondag 13 maart a.s. om 10.00 uur 
in Ons Stedeke staat de koffie weer 
bruin. Thee/ limonade voor de 
liefhebbers. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
Emmaus / Patersbos 
 
Binnen het kader van NL-doet 
organiseert Emmaus Langeweg 
weer een ochtend voor 
onderhoudswerkzaamheden aan 
het Patersbos. Ze doet dit op 
zaterdag 12 maart van 9.00 uur tot 
12.30 uur.  
De klussen die we willen aanpakken 
zijn o.a.: onderhoud aan paden, 
hekwerken, boomkorven en 
slootkanten, snoeiwerkzaamheden 
aan de fruitbomen, schoonmaken 
infopanelen, renovatie mussenflat. 
Dat lukt natuurlijk alleen als er 
voldoende vrijwilligers zich 
aanmelden. We zorgen natuurlijk 
ook voor koffie, thee en 
versnaperingen en sluiten af met, 
voor wie wil, een gezamenlijke 
lunch bij Emmaus. 
Aanmelden kan op de site van het 
oranjefonds bij NL-doet of direct bij 

Emmaus Langeweg via een mailtje 
naar: info@emmaus-langeweg.nl 
 
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 lage 
bloeddruk) kunnen aan de lessen 
deelnemen.  
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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

 
 

 

 
 
 

 
 
 

- 2 - 
 



Toneelvereniging 
 
Helaas kan de geplande uitvoering 
van toneelvereniging De Heul in 
maart niet doorgaan. Deze is 
verplaatst naar oktober 2016. 
 
Vroege voorjaarsbingo Fanfare 
Muziek Veredelt 
 
Op vrijdag 11 maart a.s. organiseert 
fanfare Muziek Veredelt een vroege 
voorjaarsbingo in dorphuis Ons 
Stedeke om 20.00 uur. Natuurlijk 
hebben we prachtige prijzen. 
Iedereen is van harte welkom. 

 
Uitwisselingsconcert met harmonie 
Kaatsheuvel 
 
Zaterdag 2 april a.s. organiseert 
fanfare Muziek Veredelt een 
uitwisselingsconcert met de 
harmonie van Kaatsheuvel. Het 
concert begint om 19.30 uur in 
gymzaal De Waai aan de 
Kloosterlaan. Iedereen is van harte 
welkom. Na het concert houden we 
nog een gezellige afterparty. 
Toegang gratis
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Rik- en Jokerconcours. 

De afdeling KBO Langeweg 
organiseert weer een rik- en 
jokerconcours op 6, 13 en 20 april 
a.s.. Iedereen kan en mag aan dit 
concours meedoen. Je hoeft geen 
lid te zijn van KBO. Bij deze wordt 
iedereen uitgenodigd deel te nemen 

aan het rik- en jokerconcours op 6 
april as. Het begint om 19.30 uur; 
de zaal is al om 19.00 uur open. Er 
zijn altijd leuke prijzen te winnen. Je 
hoeft niet alle avonden deel te 
nemen. Als je slechts een avond kan 
kom dan gerust. 

 

 
 
 
Een praatje bij een plaatje 
 
In juli 1953 werd een zevental 
Langewegse dorpsgezichten op de 
gevoelige plaat vastgelegd door 
fotohandel Fazant te Breda. 

Huisschilder Cees van den Heuvel 
en zijn vrouw Dina Schouwenaars 
runden tot in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw een winkel, 
gelegen aan het huidige dorsplein. 
Hier werd naast verf en behang, een 
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breed assortiment huishoudelijke 
goederen te koop aangeboden en 
niet te vergeten snoep en 
drogisterijartikelen. Ook voor de 
serie dorpsgezichten uit 1953 werd 
een plaatsje gevonden in de tot het 
plafond toe volgestapelde voorloper 
van de huidige 
grootwinkelbedrijven. Bijgaand een 
kijkje in de Dorpsstraat. 
Straatnamen e.d. waren toen nog 
niet door de gemeenten officieel 
vastgesteld ; mensen mochten er 
zelf iets van maken . Bij de officiële 
vaststelling in 1954 viel de keus niet 
op de naam Dorpsstraat. Eigenlijk 
jammer omdat deze straat met haar 
winkeltjes en ambachtelijke 
bedrijfjes, duidelijk het kloppende 
hart van het dorp was. Rechts, de 
met vele reclameborden opgetuigde 
kruidenierswarenwinkel van de 
familie M. Roovers – Schrauwen, 
beter bekend als de winkel van Sjel 
de Spar. De bakfiets verraadt dat er 
ook nog brood gebakken werd. 
Links op de voorgrond het 
gepleisterde uitbouwtje van de 
herberg van Van Kaam. In 1801 
kende Slikgat al een tapper Adriaan 
van Kaam die, met zijn vrouw 
Catharina de Kock, herberg hield in 
de Dorpsstraat. Geertruij Verstijlen , 
weduwe van een nazaat van 
Adriaan van Kaam bouwt in 1850 
een gedeelte van het huidige pand 

Zuiddijk 37 en Slikgat is dan weer 
een herberg rijker. Haar zoon 
Johannes van Kaam trouwt in 1876 
met Antonia Kerremans . 
Uitbreiding van de herberg kon niet 
uitblijven nu met de bouw van een 
kerk op Slikgat ook het aantal 
huizen en daarmee bewoners wat 
toenam. In 1925 werd het meest 
oostelijk gelegen gedeelte met plat 
dak aangebouwd als een soort 
seniorenwoning. Het gedeelte heeft 
nog steeds een eigen huisnummer. 
Het echtpaar Van Kaam-Kerremans 
verkopen in dat jaar de herberg met 
inventaris en huis tegen een laag 
bedrag aan hun zoon Antonius van 
Kaam . Voorwaarde was wel dat 
zoonlief tegen de oostzijde van het 
huis op zijn kosten een vertrek zou 
laten bouwen waarvan de 
verkopers het recht van bewoning 
zouden hebben tot aan hun 
overlijden en tevens gebruik 
mochten maken van ‘ de 
noodzakelijke gerieflijkheden’ van 
de verkochte woning. Verder werd 
zoon Antonius verplicht zijn ouders 
kost, drank, verzorging, 
geneeskundige hulp en 
medicamenten te verschaffen en te 
zorgen voor een passende 
begrafenis. Om dit allemaal te 
kunnen bekostigen had Antonius 
naast de lage aankoopprijs ook 
recht op de helft van de 
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ouderdomsrente van zijn ouders 
Antonia en Johannes . Antonia geeft 
bij de notaris aan niet te kunnen 
schrijven. Hoe ze het er van 
afbracht in geval ze ‘bardienst’ had , 
zullen we ons wel enigszins kunnen 
voorstellen. Het echtpaar heeft 
maar kort van de nieuwe aanbouw 

kunnen profiteren . Antonia 
overlijdt in 1926 , een jaar nadien 
haar echtgenoot. De woning zou 
nadien nog als atelier gediend 
hebben voor de kleermaker 
Gummaris de Koning.  
                                John van Opdorp 

 

STICHTING CULTUUR MOERDIJK 
 
Werkgroep exposities organiseert 
op 12 en 13 maart een bijzondere 
expo met de titel VERRASSEND 
MECCANO. 
Dit in samenwerking met 
Meccano Gilde Nederland 
Op deze expositie is heel veel 
nieuwe meccano te zien. Voor 
iedereen is er wel wat te doen of 
te bekijken. Met vragen kan 
iedereen terecht bij de 
exposanten die, wij mogen wel 
zeggen, heel veel van meccano 
weten. Het is absoluut een 
beleving om hierin te duiken en 
natuurlijk ook om mee te spelen. 
De robot van meccano is 
speelgoed van  

het jaar 2015 geworden en deze 
is natuurlijk ook te zien.  
Als extra hebben wij ook een 
grote hijskraan van lego in de 
Schuur staan. Ook de liefhebbers 
van lego zullen zich daarop 
kunnen verheugen. 
Niet alleen de opa’s, vaders en 
zonen doch ook de oma’s, 
moeders en dochters zullen 
verrast zijn over de veelheid die 
wij presenteren. 
De expositie vindt plaats in 
Theater de Schuur  Kerkstraat 23 
in Zevenbergen 
De openingstijden zijn van 12.00 
tot 17.00 op beide dagen. 
De entree is zoals altijd gratis
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Carnaval 2016: De poppe hebben 
gezellig gedanse. 
 
Caranavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen kijkt  terug op een 
aantal zeer geslaagde 
carnavalsactiviteiten.  Vrijdag was 
de goedbezochte gebedsviering in 
de gymzaal. De raad van zeuve van 
Zevenbergschenhoek was hierbij 
ook aanwezig. Dat zorgde ervoor 
dat de gymzaal afgeladen vol zat. 
Wethouder Fakkers overhandigde 
de sleutels van Langeweg aan prins 
Marc 1 (meester Marc van de 
Mariaschool)  en jeugdprinses 
Manon. De prins werd welkom 
geheten door een volledige raad 
van 11, politie, 2 prinsessen en 
natuurlijk de nar. Jeugdprinses 
Manon bevond zicht in het 
gezelschap van haar raad van 10.  
Zaterdag was de optocht. Met 8 
inschrijvingen niet overweldigend 
groot, maar de kwaliteit was er niet 
minder om. Overigens maakten veel 
grote groepen wel veel deelnemers 
aan de optocht. Gelukkig was het 
weer acceptabel, zodat de optocht 
zonder kleerscheuren Ons Stedeke 
bereikte, waar na de prijsuitreiking 
een groots en goed bezocht 
carnavalsfeest losbarstte. 
Maandagmorgen was ingeruimd 
voor de oudere jongeren onder ons. 

Zij hebben onder het genot van een 
hapje en een drankje genoten van 
een gezellig programma met als 
thema: Ik hou van Holland. ‘s-
Middags was voor de kinderen. Aan 
de hand van een ganzenbordspel 
deden ruim 40 kinderen allerlei 
spellen die in alle vertrekken van 
Eeterij en Feesterij De Droom waren 
opgesteld. Door het slechte weer 
kon de lampionoptocht en de 
verbranding van de haan niet 
doorgaan. Desalniettemin is 
carnaval op maandag zo rond 19.00 
uur in Langeweg gewoon 
afgesloten.  
Alle mensen die op enige manier 
hebben bijgedragen aan het 
welslagen van de Langewegse 
carnavalsdagen ook via deze weg 
een bijzonder gemeend DANK 
JULLIE WEL!!. (En natuurlijk graag 
weer tot volgend jaar). 
 
Wie had ook de prins kunnen zijn? 
 
Veel mensen hebben meegedaan 
aan de prijsvraag om de naam van 
de prins te raden. Anne-Marie van 
Gils heeft de taart gewonnen. Zij 
had de naam van Marc Janssens 
goed geraden, en werd uitgeloot 
onder de juiste prins raders. 
Andere namen die genoemd 
werden: Edwin Schoones, Tonny 
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van Meel, Theo van Oosterhout, 
Mart Scheepers, Carlos Reniers, 
Wies van Minderhout, Kees van 
Gils, Stijn Schouwenaars, Robert van 
Oers, Fred Huneker, Hans van 
Capelle, Ronald Zandbergen, 
Etienne Monteny, Arjan Schrauwen, 

Jordi Fens, Tim van Geel, Gom 
Kremers, Nico Buijs, Walter van 
Meel, Guus Schouwenaars, Josien 
van Oers. Misschien volgend jaar? 
 

 

 

Van de Wijkvereniging Langeweg 
 
Kort verslag van de openbare 
vergadering van 16 febr. j.l. 
AED; 
Op Langeweg zijn 2 AED’s 
geïnstalleerd. 
Omdat het zo belangrijk is, 
hieronder nog eens de locatie; 
#Rechts om de hoek van de kerk, 
achter de groene deur in het 
portaal. (staat dikwijls op een kier) 
Omdat een AED voor iedereen 

toegankelijk is en moet zijn, kan de 
code om de kast te openen 
telefonisch worden verkregen via 
112. 
#In het Stedeke, deze is alleen 
toegankelijk wanneer het stedeke 
open is. 
What’s App Alert; 
De LangewegAlert is nu 2 jaar in de 
lucht, en er is al een goede 
dekkingsgraad in onze kern,  
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Deelnemers zitten verspreid van de 
Pootweg tot aan de Hokkenberg en 
de Hamseweg. 
Momenteel zijn er 73 deelnemers, 
omdat de techniek max. 100 
deelnemers in een groep kan 
bevatten is besloten om 1 
telefoonnummer per adres toe te 
laten, en op deze manier het gebied 
zo groot mogelijk te maken. 
Op toegangswegen zijn afgelopen 
tijd bordjes geplaatst met het 
What’sApp logo en de tekst 
“Buurtpreventie”. 
Er is contact gezocht met de 
wijkagent om deze deel te laten 
nemen aan de groep, maar dit is 
vanuit de Politie niet toegestaan. 
De wijkagent is bereikbaar onder 
nummer 0900.8844. of  
larissa.van.helten@ politie.nl 
Aanmelden bij de groep kan via 
Theo van Oosterhout 
(theo.v.oosterhout@ziggo.nl) o.v.v. 
naam/adres/telefoonnummer. Hier 
zijn ook nog enkele Buurtwacht 
hesjes te verkrijgen. 
Inwoners die s’-avonds graag een 
rondje lopen (om bv. de hond uit te 
laten) zijn welkom hieraan deel te 
nemen. 
Communicatie met Gemeente; 
Zaken lopen nog steeds langs elkaar 
heen, wat wordt ervaren door de 
Werkgroepen en  Wijkvereniging. 
Dit terwijl de inzet elkaar juist zou 

moeten kunnen versterken, gebeurt 
dit nu onvoldoende. 
Wijkvereniging heeft contact 
gezocht met de gemeente en gaat 
hierover in gesprek om tot een 
juiste communicatielijn met de 
gemeente en de werkgroepen te 
komen. 
Website; 
Zoals in voorgaand verslag gemeld 
is de website van de wijkvereniging 
aan vervanging toe. 
De nieuwe website is bijna gereed 
en zal in de algemene 
ledenvergadering van 12 april aan u 
worden gepresenteerd.  
Deze website zal niet meer uit naam 
van de wijkvereniging zijn, maar een 
meer algemeen karakter voor het 
dorp hebben. Ook wordt de naam 
en het Logo aangepast. 
Verenigingen hebben de 
mogelijkheid om hierin te 
participeren met een eigen pagina 
of een link naar een eigen site.  
Logo; 
Na de oproep van december zijn 
een 6-tal logo’s voor de nieuwe site 
ingediend, deze zijn nog in 
behandeling omdat enkele na 
verschaling moeilijk of niet 
lees/zichtbaar meer zijn. 
Windmolens; 
Op dit moment is er na de vorige 
keer weinig nieuws te melden op de 
beoogde plannen bij Zonzeel. 
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Er is nog geen antwoord op hoe de 
invulling tot stand komt om de 
bewoners te laten participeren, we 
blijven het dan ook op de voet 
volgen. 
Zoals u in de krant heeft kunnen 
lezen moet Moerdijk met 
elektriciteit productie dmv 
windmolens naar 85MW. Op dit 
moment staat er aan 
windmolenproductie in de 
gemeente 41 MW. 
Het park bij Zonzeel zou een 
productie van 15MW. Opleveren. 
Vanuit overheidswegen is het een 
streven om in Nederland voor 2020,   
2000 windmolens op land te 
hebben.   
Groenplan; 
Het groenplan  is besproken met 
dhr. Van Merriënboer, en deels 
goedgekeurd. 
U zult daarom komende tijd e.e.a. 
zien veranderen in de aanplant op 
het dorp. 

Het Groenplan wordt ook op de 
algemene ledenvergadering van 12-
april gepresenteerd. 
Glasvezel; 
De Provincie heeft geld 
uitgetrokken om buitengebieden 
van glasvezel te voorzien, 
onderzocht wordt of Langeweg ook 
hieronder kan vallen. 
Kascommissie;  
De kascontrole 2016 zal worden 
uitgevoerd door Bart van Gils en 
Fred Wozniak. 
Met beide heren wordt op korte 
termijn contact opgenomen om een 
datum te plannen. 

 
Agenda; 
Algemene Ledenvergadering in het 
Stedeke op dinsdag  12 april om 
20.00uur. 
 
Als u opmerkingen, suggesties of 
adviezen heeft kun u reageren op; 
wijkvereniginglangeweg@gmail.co
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 11 - 
 

mailto:wijkvereniginglangeweg@gmail.com
mailto:wijkvereniginglangeweg@gmail.com


Wat, waar en wanneer te doen:  
Maart 2016 
Zat. 5 – 3  Inzameling oud papier 
   
Di. 8 - 3 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Vr. 11 – 3 20.00 u Vroege voorjaarsbingo Fanfare Muziek 

Veredelt 
   
Zat. 12 - 3 9.00 – 12.30 u. Onderhoud Patersbos 
   
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 
 27 – 3 Zomertijd 
April 2016 
Zat.  2 – 4 Inzameling oud papier 
  19.30 u. Uitwisselingsconcert met harmonie 

Kaatsheuvel 
Wo. 6, 13 en 

30 – 4 
19.30 u. Rik- en Jokerconcours 

Zon. 10 – 4 10.00 u. Koffie drinken in Ons Stedeke 
Di. 12 - 4 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Wo. 21 – 4 20.00 u. Dorpstafel in Ons Stedeke 
Ma. 25-4/6-5 Meivakantie 
Wo. 27 – 4 Koningsdag 
 
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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