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Uitgave voor december en januari 
 
Deze uitgave van “Ons Dorpshart” is 
een dubbel nummer voor de 
maanden december en 
januari.  Copy voor het volgende 
nummer, uitgave begin februari, 
graag aanleveren voor 20 januari 
a.s. 
 
Adventsviering: De Langeweg naar 
Kerst 
 
Zondag 11 december a.s. houden 
we een advents woord- en 
communieviering in de gymzaal, 
Aanvang 10.00 uur. Voorganger is 
pastor Mariëlla Bossers.  Fanfare 
Muziek Veredelt en koor Chanson 
de la Vie zorgen voor de muzikale 
invulling. Na afloop hebben we een 
drankje en een hapje en houden 
fanfare en koor een koffieconcert. U 
bent van harte welkom. 
 
Koffie drinken in januari. 
 
Zoals vorige maand gemeld in Ons 
Dorpshart drinken in 2017 niet op 
de 2e zondag koffie maar doen we 
dit op de 4e zondag 22 januari 2017. 
Onder het genot van een kopje 
koffie kunnen terugkijken op de 
feestdagen en jaarwisseling. Tot 22 

januari 2016 om 10.00 uur in Ons 
Stedeke. U bent van harte welkom! 
 
Samen: Mariaschool en Langeweg 
 
Ook vanuit de Mariaschool kunt u in 
de toekomst regelmatig informatie 
en oproepen verwachten. Op deze 
manier willen we u graag betrekken 
bij onze school en ook met u een 
“samen gevoel” creëren, want als 
leerkracht en ouder van 
Mariaschool-kinderen, denken wij 
dat we veel voor elkaar kunnen 
betekenen.  
Mariaschool gaat met zijn tijd mee. 
Op de Mariaschool is veel 
veranderd de afgelopen jaren. 
Vanzelfsprekend staat een fijne 
sfeer bij ons voorop en werken we 
hier met z’n allen dagelijks aan. 
Tijdens de reken-, taal- en 
spellinglessen  werken de kinderen 
met tablets, krijgen ze van groep 1 
tot en met 8 Engelse les en worden 
ze al van jongs af aan uitgedaagd 
om eigen doelen te stellen en 
hieraan te werken. Ook u bent van 
harte welkom om met ons mee te 
denken en doen. We zijn altijd op 
zoek naar leuke handvaardigheid-, 
muziek-, en aanvullende les ideeën. 
Zo is er sinds kort al een opa die zich 
inzet om, puttend uit eigen 
ervaringen, een Aardrijkskunde of 
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Natuurkunde les in groep 7/8 te 
verrijken. Dit doet hij d.m.v. het 
vertellen van persoonlijke verhalen 
en/of het geven van een 
presentatie. 
Hulp bij activiteiten, inzet van uw 
kwaliteiten. 
Mocht u ook iets bij willen dragen, 
in welke vorm dan ook, dan bent u 
van harte welkom om met ons mee 
te denken. Kunt u iets waarmee we 
een naschoolse activiteit kunnen 
organiseren en vindt u dit leuk om 
te doen, laat het ons dan weten! 
Denk hierbij aan iets met muziek, 
kunst, cultuur, handvaardigheid etc.  

Kom eens langs: inloopochtend. 
Ook als u het leuk vindt om eens te 
zien hoe het er bij ons aan toe gaat 
op school, dan bent u van harte 
welkom. Hiervoor organiseren wij 
binnenkort een inloopochtend. 
Houd uw Dorpshart in de gaten, 
want via deze weg doen wij melding 
van een datum. 
Voor aanmeldingen, vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact 
opnemen met 
Carla, c.vollebregt@dewaarden.nl 
Tot ziens op de Mariaschool! 

 

 
 

De redactie van Ons Dorpshart wens u 
prettige feestdag en een gezond 2017 

- 2 - 
 

mailto:c.vollebregt@dewaarden.nl


 
 
Carnavalsseizoen geopend 
 
Met het plaatsen van de Slikgatse 
Kemphaan heeft de Langewegse 
carnavalsstichting het nieuwe 
carnavalsseizoen geopend op 
vrijdag 11 november.   In vol ornaat 
heeft de raad, onder toezicht van de 
Nar, die nog niet helemaal klaar was 
met opmaken , de haan op het 
dorpsplein geplaatst. De 
voorbereidingen van carnaval 2017 
zijn inmiddels in volle gang.  Alle 
activiteiten zullen , zo het er nu naar 
uitzien, plaatsvinden in dorpshuis 

Ons Stedeke, dat omgebouwd zal 
worden tot een waar 
Carnavalsfeestpaleis. Carnaval 
wordt gevierd van vrijdag 24 
februari tot dinsdag 28 februari as. 
Het motto van carnaval op 
Langeweg is : “We zien sterre-kus” 
 
Kerstboom en kerststal 
 
Zaterdag 10 december a.s. , als 
Sinterklaas het land weer heeft 
verlaten, zal de 
werkgroep  “Kerststal Langeweg” de 
kerststal op het dorpsplein plaatsen. 
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We maken ons daarmee op voor 
het komende kerstfeest. 
Leden van het sinterklaascomite 
zullen de kerstboom plaatsen, om 
helemaal in kerstsfeer te komen. 
Daarmee is Langeweg helemaal in 
gereedheid gebracht om de komst 
van het kleine kind te kunnen 
vieren. 
 
Kerstboom verbranding 
 
Zaterdag 7 januari om 19.00 uur 
organiseert de werkgroep 
“kerstboom verbranding” weer de 

kerstboomverbranding op het 
trapveldje van sportcomplex De 
Waai aan de Kloosterlaan. We 
hopen u daar allemaal te 
ontmoeten onder het genot van een 
lekker warm drankje.  U kunt 
bomen inleveren vanaf 16.00 uur 
ter plaatse.  Als u niet in de 
gelegenheid bent om de boom te 
brengen, kan de boom opgehaald 
worden. Graag aanmelden bij fam. 
van Gils: LJ.vangils@home.nl of 
0168-327274.  Iedereen is van harte 
welkom!! 
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Een praatje bij een plaatje 
 
Oorlogsdrama op Hoeve Cecilia (1) 
Een dag na de Duitse invasie op vrijdag 10 mei 1940, zag het er naar uit dat 
naast bombardementen van steden, ook dorpen dit te wachten stond. De 
Franse tegenstand vanuit het zuiden droeg bij aan dit vermoeden en werd 
nog diezelfde dag bewaarheid door de bombardementen van Zevenbergen 
en Zevenbergschen Hoek. De verwarde dorpsbevolking van Den Hoek en 
Langeweg zocht daarom in de nacht van 11 op 12 mei haar heil in de 
boerenhuizen en schuren op het platteland. Een deel trok naar de schuren 
van Jan Damen en Jan Snoeijs op Krauwelsgors. De viering van Het 
Hoogfeest van Pinksteren, waarmee de vlucht samenviel, moet op die 
dagen een angstige indruk nagelaten hebben. Het feest van de vurige 
tongen zal niet zo uitbundige gevierd zijn tussen het stro , doch de paters 
die mee op de vlucht geslagen waren, zullen wel geprobeerd hebben de 
bevolking gerust te stellen en iets te laten voelen van het feest van 
Nederdaling van de Heilige Geest. Bij die geruststelling waren ze hun 
vertrouwde voorkomen wel een beetje kwijt geraakt volgens een toen nog 
jonge evacué; om de een of andere reden hadden alle capucijnen zich 
ontdaan van hun baard. Ook op Hoeve Cecilia bij Piet Snoeijs aan de 
Langeweg hadden mensen uit Zevenbergschen Hoek en Langeweg 
onderdak gevonden. Hier voltrok zich, volgens een landelijk tijdschrift uit 
1948, het begin van een drama dat meerdere lezingen kent maar waarvan 
enkele dingen zeker zijn : Het had vele malen triester kunnen aflopen en de 
schrik voor de Duitsers zat er goed in. Hier volgt het eerste deel van de 
letterlijke inhoud van het artikel: 
Het zal op de dertiende mei ’s middags ongeveer half vijf zijn geweest, toen 
de evacués, die zich op de Hoeve Cecilia bij Langeweg bevonden, een schot 
hoorden of meenden een schot te horen. Niemand weet of het werkelijk zo 
was. Zoals reeds meer op die dag was geschied, passeerde juiste een Duitse 
gemotoriseerde colonne over de weg. Voordat iemand er op bedacht was, 
openden de Duitsers het vuur op de boerderij. De Nederlanders die zich op 
de weg of het erf bevonden, kozen in allerijl het hazenpad. Een aantal 
hunner vluchtte in de kelder van de boerderij. Na enkele ogenblikken 
werden zij er echter door de Duitsers uitgehaald. De Duitsers traden zeer 
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bruut op en schreeuwden, dat op hen was geschoten en dat de dader zich 
onmiddellijk moest melden. Toen zij niet gauw genoeg antwoord kregen 
werden twintig mannen, waaronder twee zoons van de heer Snoeijs, 
eigenaar van de Hoeve Cecilia, tegen de muur gezet. Het onderzoek dat de 
soldaten daarna instelden, waarbij zij zelfs een handgranaat in een 
slaapkamer gooiden, bleef echter zonder resultaat. Zonder dralen kwamen 
zij toen met het verschrikkelijke dreigement : als zich niet binnen drie 
minuten de man meldde, die het schot had gelost, zouden de twintig 
Nederlanders zonder pardon onmiddellijk gefusilleerd worden………. En 
toen trad de zestienjarige Antoon Stoop ( Z-Hoek) naar voren en zei, terwijl 
de tranen over zijn wangen liepen : “ Ik heb het gedaan !” Hij had het niet 
gedaan, maar hij wilde zijn leven geven om dat van anderen te redden! De 
Duitsers keken op; had deze kleine jongen geschoten? Dat kon haast niet! 
Het drong tot hen door dat hij voor de anderen in de bres sprong, want de 
officier zei: “ Wij willen geen offers, maar recht!” ( Keine Opfer, nur 
Gerechtigkeit). In het volgende Ons Dorpshart deel 2 , John van Opdorp 
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Overledenen herdacht op begraafplaats 
 
Onder een stralende zon hebben we met 60 nabestaanden de Langewegse 
overledenen herdacht tijdens een allerzielenbijeenkomst op de 
begraafplaats, op zondag 30 oktober jl. 
De namen van de overledenen van het afgelopen jaar werden  daarbij 
genoemd.  Na afloop van de korte ceremonie, aangekondigd met klokgelui, 
was er voor alle aanwezigen nog een broodmaaltijd in Ons Stedeke, waar 
mooie herinneringen werden opgehaald.  
Volgend jaar, zondag voor 1 november, 12.00 uur op de begraafplaats, zal 
er weer een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden, waarbij  iedereen 
van harte welkom is.  
 
Nieuws uit… uw eigen dorp of stad 
 
Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor een nieuwsmelding van een dorp of 
stad. Dan krijgt u een mail als er een nieuwsbericht over dat dorp of die 
stad op de website van de gemeente wordt geplaatst. 
Naast de algemene en economische nieuwsbrieven waarop u zich kunt 
abonneren, kunt u zich nu dus ook opgeven voor een nieuwsmelding voor 
een dorp of stad. 
Hoe werkt het? 
Als er een nieuwsbericht op de website geplaats wordt, krijgt u hiervan 
dezelfde dag een melding per mail. Deze melding wordt dagelijks rond 
18.00 uur verstuurd en u krijgt alleen een mail als er ook daadwerkelijk een 
nieuwsbericht geplaatst is. 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden op de pagina van dorp of stad waarvan u de melding 
wilt ontvangen: 
Op de homepage (even naar beneden scrollen) of op de pagina Mijn 
stad/dorp vindt u een overzicht van de dorpen en steden. Klik daar op het 
dorp of de stad van uw keuze.  
Onder het ‘Nieuwsoverzicht’ aan de rechterkant van de pagina vindt u de 
link ‘Nieuws uit’ met daarachter de naam van die stad of dat dorp. Via de 
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link komt u op het formulier waar u zich kunt aanmelden voor het dorp of 
de stad van uw keuze. 
Gebiedsgericht werken 
De ‘Nieuws uit…’ mailing is een onderdeel van het gebiedsgericht werken 
van de gemeente Moerdijk waaronder ook de gebiedsplannen vallen

 
 
Van de Wijkagent. 
 
Ik krijg geluiden uit de wijk dat men 
mij niet kan bereiken. Dit vind ik erg 
vervelend want ik wil voor iedereen 
makkelijk te benaderen zijn en op 
deze manier gaat dit misschien 
beter. 
Ik lees mijn email wanneer ik in 
dienst ben en ik werk 36 uur per 
week dus wanneer men mij via de 
mail benaderd zal er snel antwoord 
komen! 

Ik hoop zo het gevoel dat de 
wijkagent niet bereikbaar is weg te 
kunnen nemen! 
Ook zal ik op donderdag 24 
november van  09:00 uur tot 10:30 
uur aanwezig zijn in Ons Stedeke 
voor een inloop moment met de 
wijkagent. 
Met vriendelijke groeten, 
Larissa van Helten 
(larissa.van.helten@politie.nl) 
Vervangend wijkagent 
Zevenbergen/Langeweg 
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Dorpsavond Langeweg: 
presentaties en een persoonlijke 
sfeer 
 
De zaal van Ons Stedeke zat goed 
vol op 3 november, de 
vertegenwoordigers van Tennet 
(380kV) en de Provincie Noord-
Brabant (windmolenpark A16) 
pasten er niet eens meer bij. Op 
deze avond presenteerden niet 
alleen zij hun verhaal, maar ook de 
werkgroepen van de dorpstafel, 
Surplus en Energiek Moerdijk. Bij 
elke presentatie konden de 
inwoners in de zaal direct reageren 
op wat er gezegd werd. 
Dat gebeurde dan ook regelmatig. 
Er werd direct uitleg gegeven op 
vragen die gesteld werden en soms 
onderling gediscussieerd. Dit gaf de 
avond een levendige en 
persoonlijke sfeer.  
Programma van de avond 
Op de dorpsavond waren 
presentaties te zien van/over: 
Werkgroepen dorpstafel Langeweg: 
(Wonen, Sociaal & Voorzieningen, 
Verkeer en Uitstraling) 
Surplus: 1 Loket, Huis van de Wijk, 
www.wehelpen.nl 
380kV verbinding 
Windmolens langs de A16 
Energiek Moerdijk 
Werkgroepen dorpstafel 
De werkgroep Wonen blijft de 
ontwikkelingen met betrekking tot 

de huurwoningen en 
starterswoningen bij De Tempelier, 
met name de hoeveelheid 
parkeerplaatsen, in de gaten 
houden.  
De werkgroep Sociaal & 
Voorzieningen krijgt applaus voor 
het zorgen dat de klok van de kerk 
weer loopt. Hopelijk gaat het met 
de verlichting van de kerk ook 
lukken. De aanleg hiervan is voor 
het dorp, de gemeente zorgt dan 
voor de energiekosten. 
De provinciale weg heeft aandacht 
voor de provinciale weg. Als het 
resultaat van de telling bekend is, 
worden verdere plannen gemaakt. 
Daarnaast is de werkgroep druk 
doende met de ‘omrijborden’ die op 
de rotonde Driehoefijzersstraat 
zullen komen. Verder een oproep 
aan alle inwoners om de vragenlijst 
voor het vervoersbehoefte-
onderzoek van de gemeente in te 
vullen. 
De werkgroep Uitstraling legt uit dat 
het jeu-de-boulesveldje nog even 
moet wachten op de aangrenzende 
schuur die daar gebouwd wordt. De 
verwachting is dat het veldje tegen 
de zomer klaar zal zijn. 
380kV, windmolens en Energiek 
Moerdijk 
Tennet, de netbeheerder voor de 
380kV hoogspanningsnetwerk, had 
een van de andere zalen In Ons 
Stedeke benut om 
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informatieborden ten toon te 
stellen. Medewerkers waren 
beschikbaar om vragen te 
beantwoorden.  
De Provincie heeft een toelichting 
gegeven op de afspraken, plannen, 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
met betrekking tot de windmolens 
langs de A16.  
Daarna liet Energiek Moerdijk zien 
welke mogelijkheden de inwoners 
van Langeweg hebben om zo 
energieneutraal mogelijk te leven. 
Volgende dorpstafel 
De volgende datum voor de 
dorpstafel wordt bekend gemaakt 
via Ons Dorpshart, 
Langewegonline.nl en op de pagina 
van gebiedsplan Langeweg op de 
website van de gemeente 
(https://www.moerdijk.nl/web/Lan
geweg/139379-Gebiedsplan-
Langeweg.html). 
Alle inwoners die mee willen praten 
over een van de thema’s of zelf een 
idee voor Langeweg hebben, zijn 
altijd van harte welkom om bij de 
dorpstafel aan te schuiven. 
 
Gebiedsplannen 
De dorpstafel Langeweg is 
onderdeel van het Gebiedsplan 
Langeweg. Elke stad, elk dorp en 
het buitengebied heeft een eigen 
gebiedsplan. In een gebiedsplan 
worden de plaatselijke wensen, 
uitdagingen en verbeterpunten op 

een rij gezet. Inwoners bepalen 
welke onderwerpen er in het plan 
staan en denken na over 
oplossingen en ideeën. Gemeente 
Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland 
/West-Brabant, Woonkwartier en 
Groenhuysen zijn daarbij de 
helpende hand. Een gebiedsplan is 
niet statisch, maar wordt steeds 
aangepast aan actuele 
ontwikkelingen en behoeften. De 
dorpstafel Langeweg komt zo’n vijf 
keer per jaar een avond bij elkaar 
om onderling af te stemmen.  
Kijk 
op www.moerdijk.nl/gebiedsplan-
nen voor meer informatie. 
 
Vragenlijst over vervoer in 
Moerdijk  
  
Goede vervoersmogelijkheden zijn 
belangrijk als het gaat om de 
bereikbaarheid in onze gemeente. 
We zien volle bussen in de spits met 
scholieren en forensen. Maar ook 
(bijna) lege bussen in een aantal van 
onze steden en dorpen in de 
daluren. Openbaar vervoerder 
Arriva heeft met goedkeuring van 
de provincie de dienstregeling in de 
gemeente Moerdijk de afgelopen 
periode versoberd.  
Gevolg is dat sommige plaatsen niet 
altijd meer per bus bereikbaar zijn. 
Tijd om na te denken over andere 
oplossingen. De gemeenteraad 
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buigt zich in 2017 over dit 
vraagstuk. Hoe zorgen we dat de 
inwoners van de gemeente 
Moerdijk zich in de toekomst goed 
kunnen verplaatsen? Belangrijke 
informatie daarbij is de mening van 
de inwoners van alle dorpen en 
stadjes. Wat vindt u als inwoner 
belangrijk? Wanneer mist u 
vervoer? En welke oplossingen 
zouden daar bij passen? 
Om hier inzicht in te krijgen vindt  in 
overleg met de gebiedstafels een 
onderzoek plaats. Inwoners van de 
gemeente Moerdijk krijgen in de 
periode vanaf donderdag 1 tot en 
met zondag 18 december 
aanstaande op verschillende 
manieren de kans om een korte 
vragenlijst in te vullen:  
U kunt de vragenlijst online vinden 
en invullen 
via www.moerdijk.nl/vragenlijst-
vervoer. 
U kunt een papieren exemplaar  
opvragen bij de gemeente Moerdijk 
als u belt met 14 0168. We sturen 
dan een exemplaar naar u toe. 
ophalen bij het dorpshuis in uw 
dorp of stad. 
ophalen bij het gemeentehuis. 
In de week van 5 december wordt 
de vragenlijst verspreid samen met 
de Moerdijkse Bode. 
 

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 organisa-
torische 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 
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Wat, waar en wanneer te doen:  
December 2016 
Zat. 3 – 12 Inzameling oud papier 
   
Ma. 5 - 12 9.00-12.00 u Soc.  werkster Romelia Simon aanwezig 

in Ons Stedeke 
   
Di. 6 – 12 Inzameling plastic 
   
Zat. 10 – 12 Plaatsen kerstboom en kerststal op Dorpsplein 
   
Zon. 11 - 12 10.00 u Adventsviering in gymzaal De Waai 
  Aansluitend kerstconcert m.m.v fanfare. Muziek 

Veredelt en koor Chanson de la Vie 
   
Ma. 19 - 12 9.00-12.00 u Soc.  werkster Romelia Simon aanwezig 

in Ons Stedeke 
   
Di. 20 - 12 Inzameling plastic 
   
Ma. 21 – 12 / 01-

01 
Kerstvakantie 

   
Zat. 24 – 12 OPHALEN HUISVUIL i.p. maandag 26 dec. 
   
Zon./ma. 25/26 – 12 Kerstmis 
Januari 2017 
Zon. 1 – 1 Nieuwjaarsdag 
Vr. 6 – 1 Driekoningen 
   
Zat. 7 – 1  Inzameling oud papier 
  19.00 u Kerstboomverbranding 
Zon. 22 – 1  10.00 u Koffie drinken in Ons Stedeke 
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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