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Koffie drinken 
 
Zondag 10 april a.s. om 10.00 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke. Iedereen is 
welkom 
 
Eerste communie 
 
Drie kinderen uit Langeweg doen dit 
jaar de Eerste Heilige Communie. 
Dat zijn Robin Schmidt, Yolanthe 
Staffhorst en Isis van Opdorp. 
De eerste communie wordt gevierd 
in de kerk van Zevenbergschenhoek, 
29 mei a.s. om 10.30 uur  (Yolanthe, 
groep 5 en Isis, groep 4) en  in de 
kerk van Zevenbergen  zondag 22 
mei (Robin, groep 4) 
De kinderen  zijn zich in 6 
bijeenkomsten aan het 
voorbereiden, samen met kinderen 
uit de andere dorpen in de 
Immanuelparochie. Samen met de 
andere gezinsleden nemen zij deel 
aan de Zinnige Zondagen van de 
Immanuelparochie. 
Op zaterdag 19 maart hebben 
veertien kinderen die in 
Zevenbergschenhoek de communie 
doen zich gepresenteerd aan de 
andere parochianen. Zij deden dat 
in de palmpaasviering van die 
zaterdag.  

 
 
De kinderen volgen het projekt “ 
Blijft dit doen”.  Het helpt de 
kinderen en de 
ouders/verzorgers  samen invulling 
te geven aan het geloof. Het wil een 
stapje zijn in het zoeken naar een 
verbintenis tussen de dingen in het 
dagelijks leven en de wereld 
van  geloven, godsdienst, traditie en 
kerk . Het projekt nodigt kinderen 
en ouders uit thuis en in de 
parochie  met elkaar die wereld 
nader te verkennen. Wij wensen de 
kinderen een mooie 
communieviering en veel geluk met 
deze levensverrijking.  
 
Concert fanfare Muziek Veredelt 
 
Zaterdag 2 april a.s. om 19.30 uur in 
gymzaal De Waai aan de 
Kloosterlaan, met medewerking van 
2 gastorkesten, fanfares uit 
Kaatsheuvel en Leerdam. Iedereen 
is van harte welkom.  
 
Rik- en Jokerconcours 
 
In de vorige editie van Ons 
Dorpshart is abusievelijk foutieve 
data opgenomen voor het rik- en 
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jokerconcours van KBO Langeweg. 
De juiste data zijn. 13, 20 en 27 
april. Iedereen is hierbij van harte 
welkom. 
 
Komt u ook naar de dorpstafel 
Langeweg op 21 april in Ons 
Stedeke? 
 
Op donderdag 21 april aanstaande 
is de volgende dorpstafel in Ons 
Stedeke voor u als inwoner uit 
Langeweg. De avond start om 20.00 
uur. Tijdens de dorpstafel worden 
belangrijke onderwerpen die zijn 
aangedragen door inwoners uit het 
gebiedsplan Langeweg besproken.  
Tijdens de volgende dorpstafel op 
21 april bespreken we onder andere 
de stand van zaken wat betreft het 
groenplan, de zoektocht naar  
 
 
 
 

 
 
 

 
inbreidingslocaties, de realisatie van 
de jeu de boulesbaan, de pilot 
subsidieverdeling door dorp 
Langeweg en de stand van zaken 
Windparken (Zonzeel en 
Industrieterrein Moerdijk). 
Komt u ook? U bent van harte 
welkom! Heeft u vragen, dan kunt u 
terecht bij gebiedscoördinator 
Roger Raat. Roger is tijdens de 
openingstijden van het 
gemeentehuis bereikbaar via +14 
0168. Daarnaast is Roger elke 
oneven week op vrijdag van 10.00 
uur tot 16.00 uur in Ons Stedeke te 
vinden. 
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Een praatje bij een plaatje 
 
Met de bouw van de paterskerk in 
1874 mocht het gehucht Slikgat zich 
in het vervolg de status van kerkdorp 
toekennen. Wettelijk heeft het geen 
enkele betekenis en ook 
kerkrechtelijk had de paterskerk 
voor de kerkdorpelingen haar 
beperkingen in vergelijking met 
parochiekerken. De gelovigen 
konden dagelijks terecht in de kerk , 
de deur stond overdag wagenwijds 
open om de H. Missen mee te 
vieren, te biechten , het Lof bij te 
wonen, de Lourdesgrot te bezoeken 
of de H. Kruisweg te lopen . Doch ,  

 
 
voor het toedienen van sacramenten 
bijvoorbeeld doop en huwelijk 
bleven de inwoners aangewezen op 
een van de drie parochiën waartoe 
Slikgat behoorde. Tot 1907 moest 
zelfs met Pasen de parochiekerk 
worden bezocht. Begraven werd pas 
vanaf 1960 mogelijk. In de loop van 
de 20e eeuw werden wel wat meer 
parochiële rechten verkregen , maar 
dat ging erg stroef. Vanaf 1929 mag 
het sacrament van het doopsel 
toegediend worden in Langeweg. Na 
veel gebedel, weliswaar. Kinderen 
moesten, uit vrees ongedoopt te 
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sterven, op hun geboortedag 
gedoopt worden. Vaak ging er een 
voetreis in de ijzige kou en modder 
aan vooraf . En dan maar hopen dat 
er een pastoor of kapelaan thuis was 
die, zo het hoofd er naar stond, 
bereid was het sacrament toe te 
dienen. Telefoon enz. was destijds 
geen gemeengoed, vaak kwamen 
peter en meter ongelegen. Mogelijk 
is dat een van de redenen geweest 
dat de parochieherders eraan 
meewerkten het dopen gewoon in 
Langeweg toe te staan. Aan de 
noordgevel van de paterskerk 
werden in 1931 twee kapelletjes 
aangebouwd door aannemer 
Matthee uit Zevenbergschen Hoek. 
Rechts van het toegangsportaal een 
devotiekapel ter ere van het H.Hart 
van Jezus, waaraan de kerk was 
toegewijd, links een doopkapel. 
Doopkapellen liggen doorgaans links 
van de hoofdingang en aan de 

noordkant van het kerkgebouw. 
Deze ligging heeft een symbolische 
betekenis . Het noorden is het land 
van de ongekerstenden , waartoe 
ook de pasgeborenen behoren. Na 
de doopplechtigheid richt men zich 
tot het priesterkoor, gewoonlijk in 
het oosten gelegen, van waaruit de 
geloofsverkondiging plaatsvindt. 
Inmiddels zijn we wat het dopen 
betreft weer beland in de jaren voor 
1929. De tombe uit 1931 heeft de 
Tweede Wereldoorlog en 
kerksluiting in 2013 overleefd. Hij 
heeft een plaats gekregen in het 
pandhof van het klooster. Voor het 
doopsel moeten we weer op pad, 
niet meer op de geboortedag en niet 
meer met de benenwagen door de 
modder en de ijzige kou maar wel 
met de vraag : Zou er nog een pastor 
thuis zijn ? 

John van Opdorp
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Nieuws over Koningsdag 2016   
 
In een eerder vooraankondiging 
hebben we alle bewoners van 
Langeweg gevraagd om het 
Oranjecomité een handje te 
helpen dit jaar! Gelukkig hebben 
meerdere personen zich gemeld 
en kunnen we verder gaan met 
het organiseren van een leuke 
Koningsdag op woensdag 27 

april!  We zijn erg blij met onze 
nieuwe leden!! 
Echter om een volwaardig comité 
te kunnen vormen zoeken we nog 
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twee enthousiast leden! Mocht je 
interesse hebben stuur dan een 
mailtje 
naar; oranjecomitelangeweg@gm
ail.com 
 
WAT GAAN WE DOEN OP 
KONINGSDAG?  
In de middag wordt een 
ouderwets gezellig 
volleybaltoernooi 
gehouden. Je kunt je als team 
hiervoor opgeven. We zouden het 
super vinden als er veel 
verschillende team zich 
aanmelden voor deze middag. Er 
volgt nog een uitnodiging met het 
programma van de dag in de 
brievenbus.  
Alvast wat informatie over de 
teams die willen deelnemen: Een 
volleybalteam bestaat uit 6 
personen (ouder dan de 
basisschoolleeftijd) waarvan 
minstens twee dames. Het 
overige deel van een team mag 
dus uit heren of dames bestaan. 
Er is wel een bijdrage nodig per 
team; dit is 10 euro per team. 
Mocht je graag mee willen doen, 
maar je kunt geen team 
samenstellen mag je je altijd 
opgeven. We zullen dan proberen 

om een team voor je samen te 
stellen.  
Natuurlijk is er voor de 
allerkleinsten weer een 
springkussen en er is een 
volleybalveldje speciaal voor de 
kinderen tot 12 jaar! 
Dus vraag je vrienden, buren, 
familieleden, collega’s om gezellig 
mee te doen aan dit toernooi!  
Voor vragen e.d. mag je ook altijd 
gebruik maken van het mailadres 
of een van onderstaande 

personen raadplegen. 
Namens het Oranjecomité  
Anton de Vries, Mia Damen, 
Anne-Marie van Gils, Jeanne 
Janssen, Daisy Janssen en 
Miranda de Groen  
 
Rabobank clubkascampagne 
 
Zowel rabobank  West Brabant 
Noord  (Zevenbergen) als Rabobank 
Amerstreek (Made) stellen ook dit 
jaar weer 10.000-en  euro’s 
beschikbaar voor verenigingen en 
instellingen.  Als u lid bent van een 
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van deze banken, kunt u stemmen 
op de verenigingen die aanvragen 
hebben ingediend.  Diverse 
Langewegse verenigingen hebben 

aanvragen ingediend. Maak gebruik 
van uw stemrecht en stem op een 
Langewegse club!!

 
 
 
 

 
Langeweg is weer voorbeeld voor 
overige kernen van gemeente 
Moerdijk 
 
Verenigingen Langeweg verdelen zelf 
subsidie. 
Een opvallende koerswijziging: 
verenigingen en instanties in 
Langeweg mogen de komende twee 
jaar zelf bepalen wie welk bedrag 
aan subsidie ontvangt. Langeweg 
fungeert daarmee als ‘proeftuin’ 
voor de gemeente Moerdijk, want  
 

 

 
die wil met deze pilot kijken of het 
beleid om lokale organisaties voor  
bijvoorbeeld cultuur-, sport- en 
jeugdactiviteiten zelf te laten 
beslissen over de verdeling van het 
subsidiegeld werkt. Verenigingen en  
instanties in Langeweg zien het 
initiatief wel zitten.  
Voorwaarde voor het starten van de 
proef was dat geen enkele van de 
betrokken partijen bezwaar zou 
aantekenen. “Dat is niet gebeurd, 
het zelf kunnen verdelen van 
subsidie spreekt aan”, licht 
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wethouder Eef Schoneveld toe. 
“Men ziet juist extra kansen, 
bijvoorbeeld op een intensievere 
onderlinge samenwerking en 
betrokkenheid.”  
Bonus 
Moerdijk stelt per jaar een budget 
beschikbaar van 105% van de in 
2014 uitgekeerde subsidiebedragen 
voor organisaties in Langeweg. 
Schoneveld: “Dat is dus een bonus 
van 5% om de inspanningen te 
belonen. Enige eis die we stellen is 
dat vooraf een plan wordt gemaakt 
waar alle betrokken organisaties het 
over eens zijn.” In dat plan o.a. een 
overzicht van de verdeling van het 
subsidiegeld en wat de verenigingen 
en instanties in Langeweg de 
komende twee jaar willen bereiken, 
en op welke manier ze verwachten 
dat te realiseren. 
Burgerparticipatie 
De proef past in de beleidslijn van 
Moerdijk om waar mogelijk in te 
zetten op burgerparticipatie: 
initiatieven vanuit de inwoners zelf. 
Schoneveld: “Niet meer de gedachte 
van ‘wij als gemeente bepalen wat 

goed voor u is’, maar inwoners doen 
dat zelf. Waarbij wij als gemeente 
dan ondersteunen waar nodig.” 
Blijkt de proef geen succes, dan kan 
de gemeente ‘m tussentijds 
stopzetten. Moerdijk verdeelt in dat 
geval alsnog zelf het geld, en de 
bonus van 5% vervalt. Zijn de 
ervaringen positief, dan krijgen ook 
lokale organisaties in andere kernen 
de mogelijkheid om te kiezen voor 
het zelf verdelen van subsidie. 
 
Senioren gaan weer fietsen 
 
Vanaf 6 april gaan de senioren van 
Langeweg weer gezellig fietsen in de 
omgeving. Men vertrekt om 13.30 
uur vanaf de Mariakapel. Onderweg 
wordt een koffiepauze ingelast en 
rond 17.00 uur is men weer terug. 
De fietstochten zijn zeer afwisselend 
en gaan door mooie stukjes natuur.  
Naast lichaamsbeweging wordt op 
deze manier ook bevorderd, dat er 
meer sociale contacten kunnen 
ontstaan.  
Iedereen is van harte welkom en 
deelname is gratis. 
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Gemeentelijk monument 
 
Het is officieel: het voormalige kerk- 
annex kloostergebouw Emmaus in 
Langeweg is een gemeentelijk 
monument. Bijzonder: het complex is 
het eerste gemeentelijk monument dat 
profiteert van het Moerdijks Restauratie 
Fonds. Na de onthulling van het 
bijbehorende wit/oranje bordje door 
wethouder Eef Schoneveld staat de teller 
nu al op 32 gemeentelijke monumenten 
in Moerdijk. 
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De redactie en medewerkers 
wensen u een  
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Wat, waar en wanneer te doen:  
April 2016 
Vr. 1 – 4 10.00 u. Gem. Moerdijk  

Dhr. R. Raat heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Zat.  2 – 4 Inzameling oud papier 
  19.30 u. Uitwisselingsconcert met harmonie 

Kaatsheuvel 
   
Wo 13 – 4 Lentebingo 
   
Wo. 13, 30 en 

27 – 4 
19.30 u. Rik- en Jokerconcours in Ons Stedeke 

   
Zon. 10 – 4 10.00 u. Koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di. 12 - 4 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Vr. 15 – 4 10.00 u. Gem. Moerdijk  

Dhr. R. Raat heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Wo. 21 – 4 20.00 u. Dorpstafel in Ons Stedeke 
   
Ma. 25-4/6-5 Meivakantie 
   
Wo. 27 – 4 Koningsdag 
   
Mei 2016 
Wo. 4 – 5 Dodenherdenking 
   
Do.  5 – 5 Hemelvaartsdag 
  Bevrijdingsdag 
  Dauwtrappen met Chanson de la vie 
   
Zat. 7 – 5  Inzameling oud papier 
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Zon. 8 – 5 Moederdag 
   
Vr. 13 - 5 10.00 u. Gem. Moerdijk  

Dhr. R. Raat heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Zon/ma 15/16 – 5 Pinksteren 
   
Vr. 28 - 5 10.00 u. Gem. Moerdijk  

Dhr. R. Raat heeft zitting in Ons Stedeke 
   
 
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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