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Koffie drinken 
 
Zondag 19 februari ( in verband met 
carnaval 1 weekend eerder) om 
10.00 uur in dorpshuis Ons Stedeke. 
Koffie, thee of fris, waarbij we 
gezellig de ontwikkelingen in ons 
dorp met elkaar bespreken. 
Iedereen is van harte welkom.  
 
Carnaval 2017 
 
Programma Carnaval 2017 op 
Slikgat: We zien sterre-kus 
Vrijdag 24 februari 
19.30 uur:  Aanvang Carnaval 

in de gymzaal met 
presentatie prins 
Carnaval 2017, 
Sleuteloverdracht, 
gebedsviering, 
napraten met een 
kopje koffie. 

21.00 uur:  Voorproefje 
carnavalsfeest in 
Ons Stedeke, voor 
jong en oud.  

Zaterdag 25 februari 
13.15 uur  Opstellen voor 

Grote Optocht van 
Slikgat op het 
dorpsplein. 

13.30 uur:  Hijsen van Slikgats 
carnavalssymbolen: 

De Grote Haan en 
de Kleine Haan. 
Start Grote Optocht 
van Slikgat. 

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

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

18.11 uur:  Bekendmaking 
motto Carnaval 
2018 door Prins 
Carnaval van Slikgat. 

 
Maandag 27 februari 
10.00 uur:  Leutige ochtend in 

Ons Stedeke, 
speciaal voor de 50 
plus. 

14.30 uur:  Kinder- en 
tienermiddag 
in  Ons Stedeke:  
Ouders kunnen 
terecht aan de 
Willemsbar in Ons 
Stedeke. 

18.30 uur:  Lampionoptocht 
door Slikgat. Start 
vanaf Ons Stedeke. 
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20.00 uur:  Sluiting Carnaval 
2017 door 
jeugdprins. 
Verbranding grote 
haan en verloting 
kleine haan. 

 
Carnavalsoptocht 
Zaterdag 25 februari trekt de 
carnavalsoptocht door Langeweg, 
tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De 
organisatie vraagt aanwonenden 
vriendelijk doch dringend de route 
auto- en obstakelvrij te maken, 
opdat de grote optochtwagens 
gemakkelijk door kunnen 
rijden.  Tevens is het natuurlijk erg 
leuk als u de (Langewegse) vlag uit 
hangt! 
Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 

Lekker eten in De Gouden Leeuw 
met De Bus. 
 
Zaterdag na het carnavalsfeest in 
Ons Stedeke gaan we met de bus 
eten in De Gouden Leeuw in 
Zevenbergschenhoek. Vertrek 18.30 
uur 
U kunt meerijden voor  5 euro per 
persoon.  Graag opgeven en direkt 
betalen bij fam. Weterings De 
Blokhut 3 of Fam. van Gils, De 
Langeweg 50. 
U moet zelf afspreken/reserveren 
bij De Gouden Leeuw. Menu en 
contact: zie advertentie in 
het  programmaboekje van carnaval 
dat 11 februari wordt 
uitgedeeld.  Als iedereen gegeten 
heeft rijdt de bus weer terug naar 
Langeweg.  
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Ingezonden stuk 
 
Aan de leden van de 
Klankbordgroep Kath. 
Geloofsgemeenschap Langeweg, 
 
Na het horen van enthousiaste 
reacties en  na het lezen van het 
krantenartikel, wil ik graag op 
persoonlijke titel, wel als gelovig 
dorpsgenoot, jullie heel erg 
complimenteren met jullie gedurfd 
initiatief om in deze tijd van 
voortgaande secularisatie onze 
dorpsgenoten in deze donkere 
dagen een heel mooi een lichtpunt 
aan te reiken in de vorm van een 
Adventsviering. 
En op wat voor schaal, een schaal 
die jullie bereikt hebben door zo 
veel mogelijk mensen erbij te 
betrekken. 
Hoezo geloof leeft niet meer? 
Bedankt. 
Een gelovige dorpsgenoot. 
 
Nieuws van Sociaal Werkster 
Romelia Simon voor Langeweg 
 
Per oktober 2016 ben ik actief in de 
kern Langeweg. Ik heb al vele 

inwoners mogen ontmoeten. Maar 
ook verschillende verenigingen. Zo 
ben ik in kaart aan het brengen wat 
de behoeftes op sociaal gebeid van 
de inwoners van Langeweg zijn. Dat 
is ook mijn taak, wat zijn de 
behoeftes en wat is er nodig in 
Langeweg? Ik kan dan 
ondersteunen waar nodig om dit op 
te zetten. Denkend aan ouderen die 
voor vragen naar het gemeentehuis 
moeten maar gezien de afstand dit 
niet meer gemakkelijk kunnen. 
Misschien kunnen we regelen dat 
hun vragen voortaan op een vast 
tijd stip in Ons Stedeke worden 
beantwoord. Loopt u tegen zo iets 
aan en heeft u een idee bezoek mij 
dan als ik in Ons Stedeke ben. Ik ben 
er niet alleen voor privé vragen 
maar ook voor meedenken in 
activiteiten en ondersteunen in 
ideeën en behoeftes. Ik ben vanaf 
februari 2017 op de dinsdag vanaf 
9:00 tot 11:30 in Ons Stedeke 
aanwezig, BEHALVE DE TWEEDE 
DINSDAG van de maand. 
Tot ziens. 
Groet Romelia Simon 
romelia.simon@surpluswelzijn.nl 
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Een praatje bij een plaatje 
 
Oorlogsdrama op Hoeve Cecilia (2) 
Anton moest terugkeren naar de 
anderen, die steeds met de handen 
in de hoogte moesten blijven staan. 
Van fusilleren kwam voorlopig niets. 
De moedige daad van de jongen 
maakte ook op de Duitse soldaten 
indruk. Nog bleven zij dreigen, maar 
het leek toch ook wel of zij 
begonnen te twijfelen aan de schuld 
van hen, die zij wilden 
terechtstellen. Een aantal Duitsers 
ving dan ook aan met een 
onderzoek van de gehele omgeving. 
Alle boerderijen in de buurt kregen 
een beurt ; enkele hadden er reeds 
een gehad. Bruut en wild volgden 
de soldaten de bevelen op. Als er 
niet spoedig werd open gedaan, 

wierpen zij een handgranaat naar 
binnen. Dit onbesuisde optreden 
kostte het leven aan de monteur 
Kees van Loon uit Zevenbergse 
Hoek. Op bevel der soldaten moest 
hij het huis van A. van Nispen ( waar 
hij geëvacueerd was) verlaten. 
Omkijken mocht hij niet. Hij deed 
het echter toch en werd toen 
zonder pardon neergeschoten.Kort 
daarop slaagde pater Hugo, die 
destijds verblijf hield in het naburige 
klooster, er in om met de Duitsers in 
contact te komen. Daarna spraken 
de Duitsers ook met een 
onderwijzer. Deze onderwijzer 
behoorde tot de twintig gevangen 
genomen mannen. De Duitsers 
kozen hem als tussenpersoon uit. 
Veel woorden werden gewisseld 
over de vraag of er geschoten was 
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of niet. Nadat de Duitsers de 
Nederlanders nog lange tijd tegen 
de muur hadden laten staan, joegen 
ze hen voor de nacht de kelder in. 
De andere dag werden zij naar de 
zuivelfabriek te Zevenbergse Hoek 
overgebracht, waar zij anderhalve 
dag moesten blijven. Vervolgens ‘ 
abtransportiert ‘ naar Dordrecht; 
verhoren en nog eens verhoren. De 
mannen moesten daar met vijven in 
eenmanscellen verblijven. Ook in 
Dordrecht geen beslissing. De 
volgende dag werden de twintig van 
Langeweg naar Den Haag gebracht. 
Hier moest de onderwijzer voor het 
Kriegsgericht verschijnen en 
verklaarde hij , dat naar zijn beste 
weten niemand had geschoten. De 
Duitsers, waarschijnlijk verlegen 
met het geval geworden, spraken 
de gevangenen daarop vrij. De 
twintig weggevoerde mannen 
veergaten Anton Stoop niet. Zij 
schonken de jonge held en prachtig 
gouden horloge. Allen zijn thans 
(1948) nog in leven. Zij zullen de 
dramatisch gebeurtenissen nooit 
vergeten. 
Uit: Zuid : katholiek weekblad voor 
Brabant en Limburg J.v.R. 1948 
Aanvulling. In dagblad De Stem van 
7 mei 1980 doen twee gevangen, de 
Hoekse Anton Stoop en de 
Langewegse huisschilder Jan Voogt 
hun verhaal over dit drama. Volgens 

Jan Voogt werd op 11 mei ( maar dit 
moet 13 mei zijn ) vanuit 
Zevenbergen geschoten op de 
Duitsers die uit de richting van 
Terheijden kwamen. Nieuwsgierig 
geworden naar wat er nu precies 
gebeurd was ,ging hij naar de Heul 
op Slikgat. Dat was een soort 
voorganger van het huidige 
facebook. Burgers waagden zich nog 
gewoon buiten en waren vaak niet 
bang voor oorlogsgeweld omdat het 
voor hen een zaak was tussen 
soldaten. Maar aan deze illusie 
kwam al snel een eind. Enkele 
ogenblikken later werd hij met een 
twintigtal Langewegse mannen door 
de Duitsers in een kring gezet. In 
optocht onder gewapende geleide 
ging het richting Hoeve Cecilia waar 
ze werden gefouilleerd op wapens 
door het Doodskoppenregiment. Bij 
Voogt werd een rozenkrans in zijn 
zak aangetroffen waarvoor hij een 
extra duw kreeg. Pater Hugo die ze 
waarschijnlijk gevolgd was, werd 
ook gevangen genomen. Hij 
vertelde dat ze waren opgepakt 
omdat er door burgers op de 
Duitsers geschoten was. Te kennen 
gevende niet te weten wat er 
verder zou gebeuren raadde de 
pater de mannen aan de Akte van 
Berouw te bidden en gaf hen de 
generale absolutie. Nog diezelfde 
avond werd een aantal Langewegse 
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mannen teruggebracht naar het 
café van Bart van Gils te Langeweg. 
Daar werd de groep op een zolder 
gejaagd terwijl de Duitse bewaking 
het op een feesten zette; aan eten 
en 
drinken geen gebrek die avond 
want de kastelein en zijn vrouw 
zouden de volgende dag hun 
zilveren bruiloftsfeest vieren. Dat 
feest ging dus niet door maar 
gelukkig werden de Langewegse 
mannen in de morgen van de 14e 
mei vrijgelaten. Althand dat vertelt 
Jan Voogt. Op de Hoeve Cecilia ging 
het er op de avond van de 13e mei 
niet veel anders aan toe. Vrouwen 
en kinderen werden op 13 mei 
vrijgelaten en richting Langeweg 
gestuurd. De mannen werden ’s 
avonds in de kelders van Snoeys 
opgesloten waarna de Duitse 
soldaten de beesten begonnen te 
slachten en vervolgens de beest 
uithingen. De volgende morgen 
werd deze groep bestaande uit 20 
mensen , waarvan acht afkomstig 
uit Zevenbergschen Hoek naar de 
melkfabriek aldaar gebracht. Het 
gebeurde wordt in diverse versies 
naverteld. Bijvoorbeeld: Zat de 
groep gevangen op 13 mei nu op de 
cafézolder of in de kelder van Hoeve 
Cecilia? Mocht u er meer van weten 
dan zou ik dat graag horen maar het 
voornaamste is dat op 20 mei 1940 

allen weer vrij waren . John van 
Opdorp 
Op de foto: De Heul , een 
voorganger van het huidige 
facebook met links Café van Gils 
waar de Langewegse mannen 
gevangen werden gehouden 
 
Mariaschool 
 
Mariaschool en de ouderen van 
Langeweg 
We hebben 2016, rond de kerst, op 
een fijne manier af kunnen sluiten 
met de kinderen, maar ook met de 
ouderen van Langeweg. De 
betrokken ouders, leerkrachten en 
kinderen hebben het bezoek van de 
ouderen op de Mariaschool als zeer 
waardevol ervaren. We hebben 
besloten dit aan het eind van het 
schooljaar zeker te herhalen. 
Hulp bij activiteiten, inzet van uw 
kwaliteiten. 
Tijdens het bezoek werd duidelijk 
dat een aantal opa’s en oma’s met 
kleinkinderen bij ons op school, 
maar ook mensen zonder deze 
binding, in het verleden met veel 
enthousiasme hebben deel 
genomen aan lees- of andere 
activiteiten op school. Als u het leuk 
vindt om actief te zijn tussen de 
kinderen van Langeweg, dan bent u 
van harte welkom bij ons op school. 
We kunnen altijd  hulp gebruiken.  
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Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek 
naar iemand die het leuk vindt om, 
samen met onze huidige 
biebmoeder, de bibliotheek te 
beheren en vorm te blijven geven 
op school. Als dit u iets lijkt, maar 
ook als u bijvoorbeeld liever met 
kinderen leest of helpt bij 
handvaardigheid, meldt u dan aan 
bij Carla. 
Uitreiking Brabants 
Verkeersveiligheidslabel 
Op 9 februari a.s., om 14.30 uur, 
wordt op school het Brabants 
Verkeersveiligheidslabel uitgereikt 
door Wethouders Zwiers van de 
Gemeente Moerdijk. Als u het leuk 
vindt hierbij aanwezig te zijn, dan 
bent u van harte welkom. 
Kom eens langs: inloopochtend. 
Als u het leuk vindt om eens te zien 
hoe het er bij ons aan toe gaat op 
school, dan zien we u graag 
verschijnen tijdens de 
inloopochtend op 17 februari . 
Tussen 9.00 uur en 11.00 uur (van 
10.15 uur tot 10.30 uur spelen we 
buiten) kunt u in alle groepen een 
kijkje komen nemen en zelfs de 
lessen die op dat moment gegeven 
worden met de kinderen meedoen. 
Hopelijk tot dan! 
Voor aanmeldingen, vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact 
opnemen met 
Carla, c.vollebregt@dewaarden.nl 

Tot ziens op de Mariaschool! 
 

Deeltaxi:  

Alternatief openbaar vervoer voor 
alle inwoners uit de gemeente 
Moerdijk.Goede bereikbaarheid is 
essentieel, wanneer je qua 
oppervlakte één van Nederlands 
grootste gemeenten bent. En dus is 
er in de gemeente Moerdijk en 
andere gemeenten in West-Brabant 
als aanvulling op de bestaande 
buslijnen de Deeltaxi. Die vult de 
gaten op die met name in de 
avonduren en het weekend 
ontstaan in een aantal van de 
dorpen en steden, wanneer de bus 
niet rijdt. Dan kan de Deeltaxi 
uitkomst bieden met vervoer van 
deur tot deur tegen OV-
deeltaxitarief. 

Het principe is simpel: elke inwoner 
van de gemeente Moerdijk kan 
gebruikmaken van de Deeltaxi. 
Inwoners met een beperking die 
niet met de bus of ander openbaar 
vervoer kunnen reizen, kunnen 
tegen gereduceerd (Wmo-) tarief 
reizen. Reserveren gebeurt vooraf 
telefonisch of online, minimaal één 
of twee uur voor vertrek. Er is een 
mogelijkheid om vijf á tien minuten 
voor vertrek een telefoontje of sms 
te krijgen dat de Deeltaxi onderweg 
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is. Met de MijnTaxiApp is exact te 
volgen waar de Deeltaxi zich 
bevindt en wanneer die voor de 
deur staat. 

Achttien West-Brabantse 
gemeenten 
Deeltaxi West-Brabant is een 
initiatief van achttien West-
Brabantse gemeenten, waaronder 
Moerdijk en de provincie Noord-
Brabant. De gemeente Moerdijk is 
blij met de mogelijkheden die met 
de Deeltaxi wordt geboden; reizen 
op momenten dat openbaar 
vervoer ontbreekt.  

Hoe werkt het precies? 
De Deeltaxi rijdt van maandag tot 
en met donderdag van 07.00-00.00 
uur. En van vrijdag tot en met 
zondag en op feestdagen van 07.00-
01.30 uur.  

• De taxi haalt u tussen een 
kwartier voor of na uw 
gewenste vertrektijd op. 

• De taxi mag maximaal een half 
uur omrijden. Deze 
omrijkilometers betaalt u 
vanzelfsprekend niet. 

• U betaalt per rit een instaptarief 
en een bedrag per kilometer. 

• Reist u meer dan 25 kilometer, 
dan betaalt u het hogere 
doorreistarief. 

• Groepen vanaf 3 personen die 
vanaf hetzelfde vertrekadres of 
naar eenzelfde bestemming 
reizen worden dringend 
verzocht hun ritten via de e-
mail of de website te boeken.  
 

Tarieven voor 2017: 

WMO tarief Instap € 0,89 en 
per kilometer € 0,15 

PV-deeltaxitarief Instap € 3,05  en 
per kilometer € 0,46 

Checken wat een reis exact kost? 
Dat kan met de MijnTaxiApp, of via 
0800 023 00 33 (ook het gratis 
reserveernummer). Meer 
informatie over de Deeltaxi kunt u 
vinden op: www.deeltaxi-
westbrabant.nl.
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Bieb zoekt vrijwilligers! 
 
Ter ondersteuning van het 
Speelotheek-team zoekt de VANnU 
bibliotheek in Zevenbergen meer 
vrijwilligers. 
Van onze vrijwilligers wordt 
verwacht dat zij interesse hebben in 
kinderen, spelen en speelgoed.  
Voor meer informatie wordt u 
verzocht contact op te nemen met 
de bibliotheek aan de Kasteelweg 3 
te Zevenbergen.  
U bent van harte welkom in de bieb, 
maar kunt ons ook via de telefoon 
0168-324594 of per 

email zevenbergen@bibliotheekvan
nu.nl bereiken. 
Graag tot ziens! 
 
Van de wijkagente. 
 
Half december vorig jaar zijn er 
twee verdachte situaties geweest 
aan de Zuiddijk in Langeweg. 
Het betrof een voertuig, een oude 
model donker blauwe stationwagen 
met een wit kleurig kenteken met 
daarin een bench voor honden 
(leeg). Bij dit voertuig hoorde 2 
personen. Een daarvan had 
overmatige interesse in de hond die 
op het erf bij de woning liep. Het 
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ging om een Bulgaarse man die voor 
de woning stond bij meldster en 
vroeg of er werk was?? En daarna 
vroeg of de hond beet? Hij had een 
stuk touw in zijn handen. 
Meldster had het idee dat het ze om 
hun hond te doen was. 
We hebben meldingen elders uit 
het land dat er rashonden 
weggenomen zijn op deze manier. 
Wees dus alert! 
Bij verdachte situaties meteen de 
politie waarschuwen! Via 09008844 
of 112. 
Noteer altijd het betrokken 
kenteken of maak een foto van de 
verdachte situatie met uw mobiel! 
 Heeft u vragen of opmerkingen, 
mail uw 
wijkagent larissa.van.helten@politie
.nl 
 
Fanfare Muziek Veredelt 
presenteert “Groots met Cor 
Bakker”  
 
Op 04 november a.s. organiseert de 
Fanfare voor de 10e keer een thema 
concert. 

In 2006 begonnen met 
Winterwonderland, later o.a. 
Holland, TV Thema, High tea 
concert, en niet te vergeten ons 
Culinair Concert en de Fanfare gaat 
Groots.  
Ook dit jaar zijn we weer te gast bij 
Kwekerij De Groot waardoor we 
letterlijk en figuurlijk de ruimte 
hebben om weer iets moois neer te 
zetten. Uiteraard zijn we hier 
ontzettend blij mee! 
Deze keer hebben we een bijzonder 
concert met een bekende 
Nederlander te gast, nl pianist Cor 
Bakker.  
Cor heeft ontzettend veel gedaan in 
zijn carrière. Televisie is dat wat 
hem landelijke bekendheid geeft, 
wanneer hij de muzikale begeleiding 
verzorgt in de vele 
televisieprogramma’s van Paul de 
Leeuw. 
Regelmatig speelt hij met amateur 
orkesten samen en we zijn dan ook 
bijzonder trots dat we samen met 
Cor Bakker een concert mogen 
verzorgen! 

 
Onze andere gast voor deze avond 
is zangeres Pauline DuBois. Ze 
speelde o.a. in diverse musicals 
Naast haar werk als zangeres is 
Pauline werkzaam als 
dans/zangdocent en choreograaf. 

Tevens docent bij Codarts in 
Rotterdam.  
We vinden het ontzettend leuk dat 
ook Pauline aan ons concert 
meewerkt! 
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De eerste muziekstukken liggen al 
op de lessenaar en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Noteert u de datum 4 November 
2017 in de agenda, want dit unieke 
concert mag en wilt u niet missen!!  
We houden u op de hoogte 
wanneer de kaartverkoop start. 
 
Wie is Prins Carnaval 2017 
 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk 
wordt de prins pas op vrijdagavond 
voorafgaand aan de 
carnavalsviering bekend gemaakt. 
Iedereen kan en mag raden wie de 
prins is.  Onder de goede 
inzendingen wordt een verloot. 
Op facebook van de CS De Slikgatse 
Kemphanen staan aanwijzingen. 
Wie ze nog niet gezien heeft hier de 
eerste twee aanwijzing: 
 

1. Deze echte Langeweggenaar is niet niet in de Kom geboren. 
2. De foto links is het oude huis waar ik nu woon. Dit betekent dat dit 

huis er niet meer staat, maar op deze plek staat wel een nieuw huis 
waar ik nu in woon….. 

3. De foto rechts is de aanblik die ik de eerste jaren vanm’n leven al 
dan niet bewust veelvuldig gezien heb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De oplossing kan u insturen via facebook, 
email (cv.slikgatsekemphanen@gmail.com) of in de brievenbus bij Bart van 
Gils, Langeweg 50; of John Weterings, De Blokhut 3 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Februari 2017 
Zat 4 – 2 Inzameling Oud papier 
   
Di. 7 – 2 9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
   
Di 14 – 2 Inzameling plastic 
  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
   
Zon. 19 - 2 10.00 u koffiedrinken in Stedekde 
   
Di. 21 – 2  9.00-12.00 u Soc. Werkster Romelia Simon 
   
Vr. 24 – 2 19.30 u Carnavalsdienst in gymzaal De Waai. 
   
Zat. 25 – 2 Carnavalsoptocht 
   
Ma. 27 – 2 10.00 u Leutige ochtend voor 50-plussers 
  Voorjaarsvakantie tot 3 maart 
   
Di. 28 – 2 Inzameling plastic 
  9.00-12.00 u Soc. Werkster Romelia Simons 
   
Maart 2017 
Zat. 4 – 3 Inzameling oud papier 
Di. 7 - 3 9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
Di. 14 – 3 Inzameling plastic 
  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Di. 21 – 3 9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
Zat/zon. 25/26-3 Zomertijd 
Zon 26 – 3 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Di. 28 – 3 Inzameling plastic 
  10.30-12.00 u Soc. Werkster Romelia Simon 
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg  (www.Langewegonline.nl). 
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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