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Koffie drinken en gezellig samenzijn. 
 
Zondag 13 november drinken we weer met elkaar een kopje koffie of thee 
en wisselen gezellig het laatste nieuws uit.  10.00 uur in Ons Stedeke. U 
bent van harte welkom! 
 
Allerzielen. 

Op zondag, 30 oktober 2016, herdenken we op de begraafplaats in 
Langeweg onze overledenen. We zullen specifiek herdenken/noemen de 
overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar. We doen dit door gebed en 
door het luisteren naar enkele passende muzikale nummers/liedjes. Daarna 
zal pastor Mariëlla Bossers alle graven zegenen. Eenieder is bij deze 
herdenking, specifiek uiteraard ook de nabestaanden van de overledenen in 
het afgelopen kerkelijk jaar, van harte welkom. De herdenking start om 
12.00 uur op de begraafplaats in Langeweg. 
Aansluitend worden de aanwezigen uitgenodigd om samen in Ons Stedeke 
koffie/thee en een broodje te nuttigen. Voor kinderen is er limonade. 
Op woensdag, 2 november 2016, vinden er in de RK-kerken in de gemeente 
Moerdijk Allerzielen-herdenkingen plaats. De tijden van deze diensten vindt 
u in Kijk Op Immanuël. 
Hebt u nog vragen hieromtrent? De contactpersoon voor de Langewegse 
herdenkingsbijeenkomst is: Bart van Gils. 
Nogmaals: iedereen is van harte welkom. 
 
Dorpstafel / Sociaal werkster. 
 
Op 3 november vindt in Ons Stedeke de Dorpstafel plaats van 19.30 tot 
21:30 u. Ik, Romelia Simon mag dan vertellen over mijn functie als Sociaal 
werker binnen de kern Langeweg. Ik ga vertellen over het 1 loket. Dat is een 
loket, waar u al uw vragen omtrent zorg en welzijn of andere vragen kan 
stellen. Het 1 loket bestaat al in Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en 
Noordhoek. Voor Langeweg leeft deze wens ook. Het 1 loket is voor en door 
bewoners.  
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Dat houd in dat bewoners nadat ze een training hebben ontvangen, die 
mijn collega’s geven vanuit Surplus welzijn, het loket zelf draaien maar altijd 
in contact blijven met mij de Sociaal werker.  
Hier wil ik graag uitleg over geven op deze avond. Om dit te kunnen 
realiseren heb ik inwoners nodig die bereid zijn in een poule een uur per 
twee weken dit te willen doen.  
Daarnaast wil ik ook uitleggen wat ik in opdracht van de gemeente als taken 
heb gehad voor mijn functie als sociaal werker en de behoefte peilen.  
Ik hoop graag kennis te maken met u als inwoner van het prachtige 
Langeweg en dat u aanschuift om mijn aanbod te horen. 
Tot donderdag 3 november van 19.30 tot 21:30 in ons Stedeke te 
Langeweg.     Groet Romelia Simon.  
 

 

Maandelijks koffie-uurtje op zondagochtend in Ons Stedeke. 

Al sinds de sluiting van het kerkgebouw in Langeweg, organiseren enkele 
vrijwilligers iedere tweede zondag van de maand om 10.00 uur in Ons 
Stedeke een gezellig samen koffiedrinken. In 2016 blijft dit ook nog zo. 
Maar … 
Omdat er in de tweede week van de maand meerdere activiteiten van 
samenzijn in Ons Stedeke plaatsvinden, is besloten vanaf januari 2017 dat 
te verzetten naar de VIERDE zondag van de maand. 
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Tevens vermelden we dat IEDEREEN bij dat koffie-uurtje van harte welkom 
is. Naast dat we gezellig enkele GRATIS bakjes koffie (of thee) drinken met 
koek, buurten we vooral gezellig, wisselen we de laatste Langewegse, 
regionale en/of andere nieuwtjes uit en één van de vrijwilligers verzorgt 
een korte overweging. De Immanuëlparochie draagt de kosten van de 
koffie/thee. 
De wintermaanden komen er weer aan. Voor een aantal dorpsgenoten is 
zo’n verzetje dan een welkome afwisseling. Mogelijk ook gezellig voor 
nieuwe inwoners van Langeweg om eens met (andere) dorpsgenoten 
kennis te maken. 
Al met al: het is nog gezelliger als u er in de komende maanden ook een 
keertje, of zo mogelijk meerdere keren, bij bent! U bent meer dan van harte 
welkom. 
Dus: tot 01-01-2017 op de 2e zondag van de maand en vanaf 01-01-2017 op 
de 4e zondag van de maand, in dorpshuis Ons Stedeke, vanaf 10.00 uur tot 
ongeveer 11.00 uur. 
Ine Corstiaensen, Bart van Gils, Wies van Minderhout, Theo Schouwenaars, 
Olaf Surewaard en Ad van Geel. 
 
Adventsviering en koffieconcert. 

De Immanuëlparochie, het Langewegs (smartlappen)koor Chanson de la Vie 
én de Langewegse fanfare Muziek Veredelt slaan de handen ineen!!! 
Op zondag 11 december 2016 om 10.00 uur in sportzaal ‘de Waai’ in 
Langeweg eerst de Adventsviering, welke aansluitend wordt gevolgd door 
een koffieconcert, waarin ook de fanfare en het koor samen en ieder 
afzonderlijk hun muzikale bijdrage zullen leveren. 
We beloven verrassende, niet te vergeten optredens, dus: U mag het 
eigenlijk niet missen!  
Noteer én reserveer de datum, het tijdstip en de locatie alvast in uw 
agenda/op de kalender. 
Nadere informatie volgt! 
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Stichting Sint Nicolaasfeest Langeweg. 
 
Zaterdagmiddag 26 november om 13.00 uur 
hopen we De Sint weer op Langeweg te kunnen 
verwelkomen.  
Na ontvangst op het plein voor de Droom is er de 
altijd gezellige rondtocht door ons dorp. 
Na deze rondtocht is er een feestprogramma in 
de gymzaal "De Waai". Deze middag is bedoeld 
voor alle kinderen vanaf ongeveer 1 jaar tot en 
met de basisschoolleeftijd en natuurlijk voor hun 
ouders, familie en belangstellenden. 
Kinderen die op de Mariaschool zitten en/of lid 
zijn van SKW worden automatisch opgegeven, maar het zou wel prettig zijn, 
als doorgegeven wordt, dat kinderen niet komen naar de intocht. 
Andere kinderen van dezelfde leeftijd zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
We denken hierbij met name aan kinderen van het speciaal basisonderwijs, 
kinderen die op een andere basisschool zitten en aan de kinderen van 1, 2 
en 3 jaar.  
Als de kinderen niet op de Mariaschool zitten of géén lid zijn van het SKW 
dan vragen wij een bijdrage van € 5,-. te voldoen bij opgave. 
U kunt de kinderen (naam, jongen/meisje, leeftijd, contactadres èn e-
mailadres) opgeven tot 19 november bij: 
Josien van Oers, Kloosterlaan 1, tel.nr.: 0168-323645. 
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Een praatje bij een plaatje. 
 
Hoeve Krauwelsgors (2) 
Ook Dielis Meerten van Leeuwen legt in 1665 een verklaring af als knecht 
op de hoeve gewoond te hebben. Pachter was toen Gerrit Wouters. Johan 
De Larue, advocaat te Breda, dijkgraaf van Zwartenberg en ontvanger te 
Zevenbergen, verpacht in 1696 de hoeve met 19 bunder zaai- en weiland. 
De hoeve is dan eigendom van de familie Daniels-Govers. In 1718 wordt 
Larue eigenaar. In 1739 is de weduwe van Mr. Cornelis Ludovicus Montens 
eigenares en in 1749 Dingeman van Ginneken. In 1785 wordt de hoeve 
verkocht aan Hendrik Vaartjes. Na zijn overlijden hertrouwt zijn vrouw 
Elisabeth Veermans met haar buurtgenoot, Hendrik Deniszn. Nelemans. In 
1817 woont dit echtpaar nog op Krauwelsgors. Als knecht is in 1798 Jan 
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Kayen inwonende. Hij huwt met de meid Anna Heystek en zij krijgen twee 
kinderen. In 1824 is de Bredanaar Johan Pieter Eetjens eigenaar en 
verpacht de hoeve in dat jaar aan het inmiddels kinderrijke echtpaar 
Melissen-van Ham. Twee kinderen uit dit gezin blijven op de hoeve wonen, 
Laurens en Marijnis. In 1848 trouwt Marijnis Melissen met Anna Cornelia de 
Kater uit Nieuw-Vossemeer. De wieg krijgt het zwaar te verduren; veertien 
kinderen worden er geboren , vrijwel jaarlijks was het prijs. Vijf kinderen 
stierven bij de geboorte. Van een stil en verlaten Krauwelsgors was dus in 
die tijd nog geen sprake. Maar bruiloftsliederen voerden nooit de 
boventoon want slechts enkelen verlieten de hoeve vanwege de aanname 
van de huwelijkse staat en dan nog vaak op gevorderde leeftijd. Vader 
Marijn was met zijn groeiende kroost een warm voorstander van en –
vechter voor een kerk op Slikgat. Hij maakte dan ook deel uit van de 
commissie die vanaf ongeveer 1850 pleitte voor de bouw hiervan. De gang 
naar de kerk in Terheijden moet vanuit die hoek een ware boeteprocessie 
geweest zijn. In 1874 kwam daar wat verlichting in vanwege de bouw van 
de kerk op Slikgat. Het gezin moet de vervulling van de kerkelijke 
verplichtingen na aan het hart gelegen hebben want in 1912 betrokken zij 
hun nieuwbouwwoning aan de Kerkpad op een steenworpafstand van de 
kerk. En daarmee kwam de weg vrij voor de familie Damen-Bastiaansen om 
zich op de hoeve Krauwelsgors vestigen. Na 104 jaar wordt de hoeve nog 
steeds bewoond door nazaten van genoemd echtpaar. Het huis werd in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. In 
2011 werd de hoeve uitgeroepen tot de mooiste nog in werking zijnde 
hoeve van Noord-Brabant. Op bij gevoegde foto een aanzicht van het 
schilderachtig boerenhuis vanuit het noorden in 1966. John van Opdorp 
 
Chanson de la vie 12,5 jaar. 
 
Vorige week donderdag zijn een aantal leden van Chanson de la Vie in het 
zonnetje gezet i.v.m. hun 12,5 jarig jubileum. Wies en Corrie van 
Minderhout, Ad en Corrie van Nispen, Peter Kommeren, Marja Damen, 
Theo Schouwenaars en Jolanda Aanraad zijn al lid vanaf de oprichting.  
De oprichting is tot stand gekomen tijdens de verjaardag van Corrie van 
Nispen. Corrie van Minderhout en Jolanda en John van Nispen hebben 
destijds het initiatief genomen om een aantal personen bij elkaar te roepen 
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zodat er tijdens het carnaval van 2004 sprake kon zijn van een heus 
smartlappenkoor. 
Dit smartlappenkoor zou van tijdelijke aard zijn echter 12,5 jaar later zijn we 
uitgegroeid tot een vereniging van 30 leden. Daarnaast hebben wij het 
smartlappen repertoire van ons afgeschut en zingen we al een aantal jaren 
populaire liederen. 
Het bestuur wil iedereen bedanken die destijds het initiatief heeft genomen 
om Chanson de la Vie op te richten. 

 
 
 
Beste mensen van Langeweg. 
 
Over een aantal weken is het weer zover, dan komt 
de sint weer ons pittoreske dorpje bezoeken. 
Hij zal op zaterdag 26 november een gezellige middag 
bij ons doorbrengen met een rondrit over Langeweg 
en daarna zal hij zoals gewoonlijk in sportcomplex De 
Waai de kinderen een leuke middag bezorgen Er is 
ook een mogelijkheid om een huisbezoek aan te 
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vragen. Dit zal in het  weekend  van 2/3/4 dec. op 
afspraak kunnen. 
Dus vinden jullie het leuk als sinterklaas bij jullie thuis 
op bezoek komt kun je verder informatie aanvragen 
via mailadres  framboos@ziggo.nl  of tel. Nr. 
0642158646. 
 Zorg dat je je op tijd aanmeldt, want vol is vol!!! 

 
 
 
 
 

 
Fanfare zoekt voorzitter ( m/v). 
 
Fanfare Muziek Veredelt zoekt per zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter, 
bij het aangekondigde vertrek van onze huidige voorzitter per 1 april 2017. 
De voorzitter houdt zich bezig met organisatorische aangelegenheden 
binnen de fanfare. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur en is het 
aanspreekpunt voor derden. Muzikale vaardigheden is geen vereiste voor 
deze functie: de muzikale verantwoordelijkheid ligt bij de dirigent. De 
fanfare zorgt in Langeweg voor een aantal sociale activiteiten. Samen met 
andere verenigingen zorgt zij voor het sociale leven in Langeweg. Vind je 
het leuk om met een groep bijzonder enthousiaste vrijwillige muzikanten 
uit de regio leuke dingen te organiseren en draag je het sociaal leven van 
Langeweg een warm hart toe,  Laat je dan infomeren over de fanfare en 
speciaal over deze functie binnen de fanfare.  Informatie te verkrijgen bij 
Danielle de la Bije ( info@muziekveredeltlangeweg.nl) of Bart van Gils ( 
lj.vangils @home.nl of 0168-327274) .www.muziekveredeltlangeweg.nl 
 
Voorbereidingen carnaval 2017 van start. 
 
De voorbereidingen voor carnaval 2017 zijn weer van start gegaan. Vrijdag 
14 oktober kwamen raadsleden en leden van de werkgroep samen om 
afspraken te maken over het hoe en wie en wat en waar. Vooral dat laatste 
leverde wat discussie op, omdat we niet weten of we gebruik kunnen 
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maken van de faciliteiten van Eeterij  en Feesterij De Droom. Alternatieve 
mogelijkheden zijn besproken en er is contact opgenomen met de eigenaar 
van De Droom om te informeren wat de verwachtingen zijn.  Een ding staat 
vast: carnaval op Langeweg krijgt gestalte, waar dan ook. 
Er is nog een belangrijke wijziging voor de voorbereidingsgroep: het bestuur 
van de carnavalsstichting heeft vorig jaar aangegeven nu echt te gaan 
stoppen met de organisatie van carnaval. Na een inwerkperiode van 4 jaar 
gaat een nieuwe lichting carnavalsvierders carnaval op Langeweg 
organiseren. De taken van Marry de Jong, Kees van Oosterhout, Frank 
Paulissen en Lia Zandbergen worden overgenomen door Teun Damen, 
Antoine Damen, John Weterings en Bart van Gils. Antoine wordt 
penningmeester, de rest van de taken moet nog verdeeld worden onder de 
nieuwe bestuursleden. Marry, Kees, Frank en Lia hebben met elkaar meer 
dan 100 jaar carnavalsorganisatie-ervaring opgebouwd in Langeweg. Dat is 
natuurlijk fantastisch. Wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd. Vier 
jaar geleden lieten ze een noodkreet uitgaan die geresulteerd heeft in een 
nieuwe organisatie. Het is nu aan de nieuwe lichting om invulling te geven 
aan carnaval op Langeweg. Marry, Kees, Frank en Lia: veel dank voor alles 
wat jullie gedaan hebben voor carnaval op Langeweg en voor de goede 
wijze waarop jullie de overdracht hebben vormgegeven. Het nieuwe 
bestuur heeft Wies van Minderhout bereid gevonden de formaliteiten 
rondom deze bestuurswisseling te regelen. Carnaval 2017 is van vrijdag 24 
februari t/m dinsdag 28 februari.  
 
Carnavalsstichting zoekt jeugdraadbegeleider (m/v).  
 
Carnavalsstichting De Slikgatse Kemphanen  zoekt geïnteresseerden voor de 
functie van jeugdraad begeleider tijdens carnaval 2017. 
De werkdagen zijn vrijdag 24 februari, middag en avond, zaterdag 25 
februari middag en maandag 27 februari middag. Werktijden in onderling 
overleg vast te stellen. De carnavalsstichting heeft alleen secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  De jeugdraadbegeleider begeleid de jeugdprins en 
raadsleden tijdens de carnavalsactiviteiten in ons dorp aan de hand van een 
vastgesteld programma. Zij/hij zorgt ervoor dat de kinderen weten waar ze 
moeten zijn, hoe laat, zorgt voor een consumptie, een hapje en is 
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vraagbaak voor de kinderen. Reacties en meer informatie over deze functie: 
Bart van Gils, lj.vangils@home.nl, tel 0168-327274. 
De carnavalsstichting hecht grote waarde aan het overdragen van de 
carnavalstraditie aan kinderen en jeugd en wil dat op een goede en 
verantwoorde manier doen. Zij acht dit niet mogelijk zonder goede 
begeleiding van de kinderen.  
 

 
 
‘DE HEUL’ geeft rondje theater. 
 
Toneelvereniging ‘de Heul’ uit Langeweg bestaat ruim 27 jaar. 
Gedurende deze periode heeft de groep vele avondvullende producties op 
de planken gezet. 
Daarbij was de inhoud altijd maatgevend en dat heeft geresulteerd in een 
aantal memorabele voorstellingen, waaraan vele honderden bezoekers heel 
veel plezier beleefden. 
‘De Heul’ schuwde geen enkel genre. Blijspel, volkstoneel, klucht, 
eenakters, drama, het stond 
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allemaal op het repertoire. Ook op eenakter- en straattheaterfestivals was 
de vereniging jarenlang 
een graag geziene gast. 
In deze bloeiperiode telde ‘de Heul’ meer dan 20 leden, en daardoor was 
het mogelijk uit vele stukken een keuze te maken. De bezetting was nooit 
een probleem. 
Maar de tijden veranderen. Vele leden verlieten de vereniging, 
voornamelijk de jongere spelers en speelsters. Verhuizing, studie, relatie 
waren de meest voor-komende oorzaken. En in een kleine gemeenschap als 
Langeweg is het heel moeilijk om nieuwe leden te vinden. 
Jongeren hebben tegenwoordig zoveel keus als het om hun 
vrijetijdsbesteding gaat dat het al lang niet meer vanzelfsprekend is dat 
men voor een culturele vereniging uit de eigen woonplaats kiest. 
Maar dit wil niet zeggen dat de overgebleven leden er zo maar het bijltje bij 
neergooien. 
Door de gevorderde leeftijd van de meeste leden -de meesten zijn al sinds 
de oprichting lid-, is het vrijwel onmogelijk een avondvullend stuk op de 
planken te brengen. Het leren van omvangrijke teksten gaat de meesten 
niet meer zo makkelijk af als een jaar of 10-15 geleden. Maar eenakters en 
monologen behoren ook tot het traditionele toneel-repertoire. En op dat 
gebied zijn de leden van ‘de Heul’ nog tot heel wat in staat. Dat kunt u op 
zaterdag 5 en zondag 6 november a.s. met eigen ogen zien in 
gemeenschapshuis ‘ONS STEDEKE’ in Langeweg. 
Dan biedt ‘de Heul’ u een RONDJE THEATER aan, een afwisselend theater 
programma waaraan u 
ongetwijfeld veel plezier zult beleven. ‘ONS STEDEKE’ is eenvoudig 
toegankelijk voor mensen in een rolstoel. 
We verklappen de inhoud van het programma nog niet. Die vindt u in de 
Bode van medio oktober. Wel willen we nu al kwijt dat het programma op 5 
november om 20.00 uur en op zondag 6 november om 14.00 uur begint. 
Kaarten kosten € 6,- en in dit bedrag is een kop koffie of thee naar keuze 
begrepen. Reserveren kan via het secretariaat via tel. nr. 0168-327763 of 
per email via christoebak@gmail.com  
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Wat, waar en wanneer te doen:  
November 2016 
Wo. 2, 9 en 16 

- 11  
Rik- en jokerconcours in Ons Stedeke 
Zaal open 18.30 u aanvang 19.00 u 

   
Do. 3 – 11 9.00 – 12.00 u Soc. Werkster Romelia Simon aanwezig in 

Ons Stedeke 
  20.00 u Dorpstafel  in Ons Stedeke 
   
Zat. 5 – 11 Inzameling oud papier 
  20.00 u Toneeluitvoering in Ons Stedeke 
   
Zon. 6 – 11 14.00 u Toneeluitvoering in Ons Stedeke 
   
Di. 8 - 11 10.00 u Gespreksgroep Immanuëlparochie 
  Inzameling plastic 
   
Do. 10 - 11 9.00 – 12.00 u Soc. Werkster Romelia Simon aanwezig in 

Ons Stedeke 
   
Zon. 13 – 11 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Do. 17 - 11 9.00 – 12.00 u Soc. Werkster Romelia Simon aanwezig in 

Ons Stedeke 
   
Di. 22 - 11 Inzameling plastic 
   
Do. 24 - 11 9.00 – 12.00 u Soc. Werkster Romelia Simon aanwezig in 

Ons Stedeke 
   
Zat. 26 – 11 Intocht Sint Nicolaas 
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg. 
Copy inleveren vóór de 20e van de maand bij: 
Redactie Ons Dorpshart: onsdorpshart@gmail.com, 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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