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Koffie drinken en feest van Heilig 
Hart van Jezus 
 
Zondag 25 juni a.s. vieren we het 
feest van de naamgever van onze 
voormalige parochie en van de kerk: 
het Heilig Hart van Jezus. 
Om 10.30 uur houden we een 
kerkelijke viering in Ons Stedeke 
met muzikale ondersteuning van 
het koor Chanson de la Vie. 
Voorganger is  mw. 
Bossers.  Aansluitend drinken we 
koffie/ thee met wat lekkers. 
U bent van harte welkom. 
  
Bijna vakantie 
De volgende uitgave van Ons 
Dorpshart is de vakantie-uitgave, 
voor de maanden juli en augustus. 
Copy voor die maanden graag 
aanleveren voor 20 juni a.s. bij de 
bekende adressen.  
 
Dorpstafel 
 
Op woensdag 7 juni om 19.30 uur 
vindt de dorpstafel weer plaats. Wilt 
u ook meepraten over de 
ontwikkelingen in Langeweg? Kom 
dan naar de dorpstafel 
 
Activiteiten Mariaschool 
Circusdag 

Op 8 juni wordt er op school een 
circusdag georganiseerd. De hele 
dag zullen de kinderen druk zijn met 
oefenen hiervoor. Van 13.30 uur tot 
14.30 uur wordt er een optreden 
georganiseerd. Ook de kinderen die 
deel hebben genomen aan de 
blazersklas op school verzorgen een 
optreden. U bent van harte welkom 
om hiervan mee te genieten met 
ons!  
EHBO 
Eens in de twee jaar worden er, 
door twee zeer betrokken 
vrijwilligers uit Langeweg; Chris en 
Joke, EHBO lessen georganiseerd 
voor de groepen 7 en 8. Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen leren 
hoe te handelen indien ze 
geconfronteerd worden met 
situaties waarin dit noodzakelijk is. 
Fijn dat alle kinderen zijn geslaagd 
op 15 mei. 
Inloopochtend Centrum Jeugd en 
Gezin 
Iedere tweede maandag van de 
maand organiseert het CJG 
(Centrum Jeugd en Gezin) een 
inloopochtend in het IB kamertje op 
school. De twee inloopochtend is 
op 8 mei a.s. U kunt spontaan 
binnen komen lopen tussen 8.15 en 
9.00 uur voor al uw 
vragen/zorgen omtrent uw kind 
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en/of uw gezin. Kom eens bij ons 
langs 
Als u het leuk vindt om eens te zien 
hoe het er bij ons aan toe gaat op 
school, dan verwelkomen wij u 
graag. Neem contact op met Carla 

voor een afspraak. 
Voor aanmeldingen, vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact 
opnemen met 
Carla, c.vollebregt@dewaarden.nl 
Tot ziens op de Mariaschool!

 
In Memoriam: Wim Surewaard 
 
Op 4 mei jl. overleed in een 
ziekenhuis in Rotterdam dhr. Wim 
Surewaard, 70 jaar oud, wonend 
aan de Kloosterlaan in Langeweg. 
Wim heeft zijn leven lang in 
Langeweg gewoond. Geboren aan 
de Hoge Zeedijk, trouwde hij in 
1970 met Corrie en ging wonen in 
de Kloosterlaan. Zij kregen 3 zonen. 
Wim was jarenlang verbonden aan 
de Mariaschool, eerst als 
onderwijzer, later als directeur.  Hij 
was bijzonder sociaal bewogen en 
heeft zich op allerlei manieren 

ingezet voor verenigingen en 
instellingen in Langeweg.  Hij was 
actief bij het SKW, in het oranje 
comité, bij de fanfare, voor de 
carnaval, voor het sinterklaas 
comité, de kerkgemeenschap, het 
kinderkoor, als onderhoudsman op 
het kerkhof. Tot zijn dood was Wim 
bestuurlijk actief in het bestuur van 
de Immanuelparochie en van 
dorpshuis Ons Stedeke.  Wim heeft 
veel voor Langeweg betekend. 
Velen hebben afscheid genomen 
van Wim in de avondwake en bij de 
uitvaartplechtigheid. Hij is begraven 
op ons kerkhof.  Wij wensen Corrie, 
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de kinderen, kleinkinderen en 
familie veel sterkte bij het 

verwerken van dit grote verlies.

Een praatje bij een plaatje (no. 26) 

 
Leerlingen van de het Serafijns 
Seminarie te Langeweg , moesten 
met enige regelmaat contact 
zoeken met hun ouders. Mobieltjes 
waren toekomstmuziek, het woord 
bestond zelfs nog niet in de huidige 
betekenis. Na de nieuwbouw van 
het seminarie in 1909, maar ook na 
iedere grote verbouwing en 
uitbreiding , zetten de kapucijnen 
het seminarie letterlijk op de kaart, 
een ansichtkaart wel te verstaan. 
Dit werd een veelvuldig gebruikt 
contactmiddel tussen de seminarist 
en zijn buitenwereld, ouders, 

familie, vrienden en bekenden. Zo 
werden diverse series van zo’n 
tiental kaarten met de mooiste 
hoekjes van het seminarie op de 
gevoelige plaat vastgelegd. In- en 
exterieurfoto’s , al of niet 
verlevendigd met ijverig poserende 
leerlingen, moesten de wereld een 
kijkje geven in het dagelijks leven in 
de school en internaat. Voor de 
kapucijnen was het tegelijkertijd 
een middel om belangstelling voor 
de school en daarmee de Orde te 
wekken. Een voorbeeld hiervan 
geeft bijgevoegde ansicht, tonende 
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de oostgevel van het seminarie, 
gebouwd in 1909 ( het rechter 
gedeelte) en uitgebreid in 1917 met 
de aanbouw links, opgetrokken in 
eclectische bouwstijl en op tekening 
gezet door de architect van de 
kapucijnen, broeder Felix van 
Dennenburg. Nog nooit heeft deze 
kaart de weg naar het publiek 
gevonden. Ons Dorpshart heeft dus 
de primeur in deze. Van 
leerlingenwerving voor de school is 
echter geen spraken meer omdat 
vrijwel niets op de dag van vandaag 
nog ter plaatse bewaard of 
herkenbaar is. Wat nog wel 
bewaard is zijn de teksten door 
seminaristen achterop de kaarten 
geschreven . Of deze de naam van 
het seminarie eer aan gedaan 
hebben valt soms te betwijfelen. 
Hier volgen enkele voorbeelden : 
Moeder , stuur me nog eens wat 
chocolade. De griep heerst hier. Ik 
schrijf u een kaartje met het 
verzoek zo snel mogelijk mij een 
paar warme handschoenen te 
sturen, afgelopen nacht heeft het 
hier 15 graden gevroren. Brei nog 
eens een wollen das voor mij want 
het is hier zo koud. Vorige week 
hebben we allemaal bedorven rijst 
op, we zijn allemaal ziek geweest. 
Over drie weken hebben we 
gelukkig vakantie. Hier een ansicht 
van het Slikgat, de enige die er te 

krijgen is. Vanwege de mobilisatie 
krijgen we minder brood maar 
daarvoor in de plaats tweemaal 
daags rijst, snert en pap, zoveel we 
maar willen, ik ben al een pond 
aangekomen. Wilt u met het 
Sinterklaaspakje ook nog een 
drilboor, schuurpapier en wat 
zaagjes erbij doen want die heb ik 
hier hard nodig. In de refter krijg ik 
pap van broeder Casimirus want ik 
kan nog niet bijten. Tante, ik zit nu 
al twee weken in Langeweg en thuis 
maken ze het goed. Schrijf je nog 
eens terug, er staat niets onder de 
postzegel. Ik beantwoord je brief 
maar snel met een kaart want 
onder de vakantie ben ik er niet. Ik 
stuur je een mooie luchtopname 
van ons seminarie, ik sta er ook op , 
ik heb een zwarte broek aan en 
naast mij staat een Indiër. Vandaag 
hebben we er twee Chinezen 
bijgekregen en we hebben er veel 
lol mee. Ik wil u hartelijk bedanken 
voor de lekkere kwatta’s en 
zuurtjes, ze hebben lekker gesmaakt 
maar zijn nu op. Wil je Marie de 
groeten van mij doen als je ze ziet ! 
Ook deze laatste boodschap kwam 
door de censuur van de paters. U 
ziet : op het seminarie waren ze ook 
maar gewoon geschapen van vlees 
en bloed. John van Opdorp 
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Elke maand de wijkagente, Sociaal 
werkster, wijkzuster, 
gebiedscoördinator en 
Woonkwartier in Ons Stedeke voor 
u! 
 
U heeft wellicht al gemerkt en 
gelezen in het Dorpshart of de Bode 
dat de gemeente Moerdijk en haar 
partners graag gebiedsgericht willen 
werken. Dit betekent dat zorg, 
welzijn en dienstverlening steeds 
meer in dorpen, wijken en kernen 
wordt aangeboden. Zo ook in 
Langeweg. 
Daarom gaan we starten met een 
pilot. Per dinsdag 4 april zullen 
wijkagente Larissa van Helten, 
Sociaal werkster Romelia Simon, 
gebiedscoördinator Roger Raat en 
een wijkregisseurs van 
woningstichting Woonkwartier in 
Ons Stedeke tussen 9:00 en 11:00 
aanwezig zijn. De Wijkzusters 
Monique Schoep-Hollemans en 
Judith van Hoof zullen tussen 11:00 
en 12:00 aanwezig zijn voor de 
inwoners van Langeweg.  
Op deze momenten staat de thee 
en koffie voor u klaar. Mocht u 
behoefte hebben aan meer  privacy, 
dan is er de mogelijkheid om even 
apart te gaan zitten. Het is verder 
de bedoeling om elke maand een 
apart thema te belichten. Daarover 
zullen we u nog informeren.  

De inloop dinsdagen waar alle 
professionals aanwezig zullen zijn, 
zullen als proef gedaan worden op: 
dinsdag 4 april, dinsdag 2 mei, 
dinsdag 6 juni, dinsdag 4 juli.  
Na 4 juli word u geïnformeerd via 
het dorpshart of dit een verder 
vervolg krijgt. 
Heeft u zelf behoefte aan meer 
ontmoetingsmogelijkheden, overige 
wensen voor informatie of thema 
bijeenkomsten of creatieve ideeën 
binnen Langeweg spreek dan 
Romelia Simon aan. Zij denkt en 
ondersteunt hier graag in mee. 
email: 
romelia.simon@surpluswelzijn.nl 
 
Expositie Griekenland 
 
De werkgroep exposities van 
Cultuur Moerdijk organiseert in 
samenwerking met de Helleense 
gemeenschap Turnhout-Kempen 
deze expositie op 17 en 18 juni  in 
Theater de Schuur Kerkstraat 23 
Zevenbergen 
Beide dagen van 13.00 tot 17.00 
uur. Zoals gewoonlijk bij onze 
exposities is de entree gratis Er is 
een prachtig land te zien met een 
unieke cultuur. 
Van Griekenland kunnen wij met  
Zang – Dans  genieten.  
Natuurlijk wordt ook de Griekse 
bouzouki gespeeld.  Wijnen en 
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Grieks eten kan worden geproefd. 
Geweldige films over dit land en 
prachtige schilderijen zijn er te zien. 
F oto’s van Manthos Tsakiridis, een 
bekend fotograaf in Griekenland, 
kunnen worden bekeken. 
Christel Mathysen uit Baarle-
Hertog/Nassau zal het verhaal 
vertellen waarom de Grieken 

Hellenen heten en Griekenland 
Hellas. Zij zal dit doen in een 
presentatie met fotoreeksen en 
achtergrondmuziek waarbij alle 
regio’s aan bod komen. Kortom 
samengevat:  KIJKEN  --  PROEVEN  -
-  LUISTEREN naar alles wat dit 
geweldige land te bieden heeft 
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Plantenaktie en terras kermis 
geslaagd. 
Fanfare Muziek Verdelt dankt 
iedereen die op wat voor manier 
dan ook heeft meegeholpen aan 

onze plantenaktie en aan het terras 
tijdens de kermis op het dorpsplein. 
Akties zijn goed, gezellig en vlot 
verlopen en we hebben het niet 
voor niets hoeven doen. 

 
Wat, waar en wanneer te doen: 
Juni 2017 
Zat. 3 - 6 Inzameling Rest afval 
  Inzameling oud papier 
Zon.Ma. 4/5 - 6 Pinksteren 
Di. 6 – 6 Inzameling plastic 
  9.00 – 12.00 u. Soc,. Werkster Merle Dekker in Ons 

Stedeke 
Wo. 7 – 6 19.30 u Dorpstafel 
Zon. 18 - 6 Vaderdag 
Di. 20 – 6 Inzameling plastic 
Zon. 25 – 6 10.30 u Kerkelijke viering ter ere van H.Hartfeest 
Di 27 - 6 9.00 – 12.00 u. Soc,. Werkster Romelia Simon in Ons 

Stedeke 
   
Juli 2017 
Zat. 1 – 7 Inzameling oud papier 
Di. 4 – 7 Inzameling plastic 
Ma. 17–7 / 25 -8 Zomervakantie 
Di. 18 – 7 Inzameling plastic  
   
   
Verder in 2017 
Zat 28 – 10 Toeterfeest D’Eigeweskus 
Zat. 4 -11 Concert  fanfare  
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, 
lvanminderhout@gmail.com 
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