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Maandelijks koffiedrinken in Ons 
Stedeke 
 
Graag brengen we onder uw 
aandacht dat het iedere 4e zondag 
van de maand koffiedrinken is in 
dorpshuis Ons Stedeke. Dit is 
HELEMAAL GRATIS! 
Met sponsorring van de 
Immanuëlparochie, zorgen de leden 
van de Klankbordgroep Langeweg 
beurtelings dat dan de koffie en 
thee, met koek, om 10.00 uur klaar 
staan. 
We merken echter dat het aantal 
bezoekers, vooral door overlijden 
van trouwe bezoekers, 
langzamerhand iets terugloopt. Dat 
is jammer! Vandaar deze oproep. 
Dit ‘koffie-uurtje’ wordt maandelijks 
gehouden om elkaar te ontmoeten, 
bij te kletsen, bij te dragen aan het 
oplossen van eenzaamheid, ’n lid 
van de klankbordcommissie staat 
even stil bij een bezinnende tekst 
over een actueel onderwerp of over 
iets dat ons als Langewegse 
gemeenschap op dat moment 
bezighoudt, om te klankborden, 
enzovoorts. Er is geen enkele 
‘verplichting’. Gewoon gezellig even 
er ‘tussenuit’. Rond 11.00 uur gaan 
we die zondagen weer huiswaarts. 
Niet alleen senioren en/of 
alleenstaanden zijn hierbij welkom.  

Zeker niet zelfs, ook u/jij//jullie 
bent/zijn van harte uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen. Ook leuk 
voor ‘nieuwkomers’ om eens met 
andere dorpsgenoten kennis te 
maken. 
Om die 4e zondag in de maand dit 
koffie-uurtje in herinnering te 
brengen, zal Emmaus voortaan op 
die zondagen de ‘kerkklok’ om 
09.45 uur luiden. Dus … schrik daar 
dan niet van, je wordt daarmee van 
harte uitgenodigd om over ’n 
kwartiertje in Ons Stedeke ‘op de 
koffie’ te zijn. 
De eerstvolgende keer is op: 
zondag, 26 november 2017, 10.00 
uur in Ons Stedeke 
Hopelijk zien we, naast de trouwe 
bezoekers, voortaan ook wat meer 
‘nieuwe’ gezichten! Tot dan! 
De Klankbordgroep Langeweg: Bart, 
Ine, Olaf, Wies, Theo en Ad 
 
Allerzielen viering 
 
Op zondag 5 november a.s. 
herdenken we alle overledenen van 
Langeweg op het kerkhof aan de 
Kloosterlaan. Iedereen is hierbij van 
harte welkom. 
Met name zullen genoemd worden 
de overledenen van het afgelopen 
jaar.  De bijeenkomst is om 12.00 
uur. Na afloop bent u van harte 
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uitgenodigd voor een eenvoudige lunch in Dorpshuis Ons Stedeke. 
 

 
 
Een praatje bij een plaatje 
 
Een missiebisschop bezoekt 
Langeweg (1)  
Als er iemand is die de omgeving en 
het alledaagse leven van 
Zevenbergschen Hoek fotografisch 
uitgebreid heeft vastgelegd, voor 
o.a. het nageslacht , dan doemt de 
naam Willem Strijbosch op. Hij was 
als koster en organist verbonden 
aan de Bartholomeuskerk te 
Zevenbergschen Hoek in de eerste 
helft van de 20e eeuw. Naast deze 
kerkelijke bezigheden moest het 
beleg voor de boterham worden 
bijeengescharreld met het maken 
van persoons-, verenigings- en 

familieportretten. Daarnaast moet 
hij het besef gehad hebben dat de 
wereld voortdurend in verandering 
is en daarom legde hij , naast de 
vele zogenaamde 
dorpsaangezichten, ook het 
dorpsgebeuren vast op de gevoelige 
plaat. Hij deed dat vooral in het 
dorp Zevenbergschen Hoek, maar ik 
vond ook vier afdrukken gemaakt 
bij gelegenheid van het bezoek van 
de kapucijn en missiebisschop 
Pacificus Bos van Uden aan 
Langeweg op 16 maart 1920. 
Strijbosch richt zijn camera vanaf 
een bijgebouwtje van de Maria 
School op het toegestroomde 
publiek, dat haar blik meer richt op 
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het oog van de camera dan op de 
passerende geestelijkheid. Op de 
achtergrond zien we de herberg van 
Piet Schuurmans, tot november 
1944 staande op het huidige 
dorpsplein voor De Droom. Mensen 
waren op hun ‘s zondags gekleed, 
donker, meer kleuren waren er toen 
nog niet. De gewone man , jong en 
oud, draagt een pet, vrouwen de 
zondagse muts. Die wat anders op 
zijn hoofd had geplaatst wilde niet 
tot het gewone volk behoren. Het 
hoge bezoek werd door de 
plaatselijke verenigingen afgehaald 
vanaf de statie Langeweg. Een van 
die verenigingen was het 
zogenaamde Breda’s Kruisverbond 
St. Antonius afdeling Langeweg, 
zoals vermeld staat op het vaandel. 
Deze vereniging werd opgericht op 

Vastenavond 1902 door de 
Norbertijn Pius van Aken ( geboren 
op het huidige adres Schoolstraat 2) 
met de bedoeling de consumptie 
van alcoholische drank aan de kaak 
te stellen. Niet dat de paters heel 
Slikgat wilden droogleggen, ze 
hadden zelf een bierbouwerij bij het 
klooster, maar het overmatig 
gebruik van zwakke en met name 
sterke dranken en vooral de 
gevolgen, daarvan wilden de paters 
beteugelen nu het aantal kroegen in 
het dorp niet meer op een hand te 
tellen was. Of het allemaal 
geholpen heeft …..? De trotse 
vaandeldrager is Willem Verhoeven 
wiens kleinzoon tot voor kort 
uitbater was van De Droom. 

 John van Opdorp 

 
Stichting Sint Nicolaasfeest 
Langeweg 
 
Zaterdagmiddag 25 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 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. 
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Kinderen die op de Peuterspeelzaal 
of Mariaschool in Langeweg 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 
Peuterspeelzaal of Mariaschool 
zitten of géén lid zijn van het SKW 
dan vragen wij een bijdrage van  
€ 5,-. te voldoen bij opgave.  
U kunt de kinderen met vermelding 
van naam, geslacht, leeftijd, 
contactadres èn e-mailadres 
opgeven tot 18 november bij: Josien 
van Oers, Kloosterlaan 1, tel.nr.: 
0168-323645.

 

 

Spaart u ook mee voor de Mariaschool in Langeweg? 
(Alleen mogelijk bij Jumbo Zevenbergen) 

Wat moet u doen? 
• U ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen in de periode van 4 

oktober t/m 21 november 2017 een schoolpunt.  
• Vul voor 28 november 2017 op jumbo.com/jumbosparenvoorjeschool 

de unieke code in of deponeer uw schoolpunt in de daarvoor 
bestemde bus (Mariaschool hangt apart, groen doosje) bij de Jumbo in 
Zevenbergen 

• Na afloop van de actie ontvangt de school een waardecheque 
waarvoor schoolmaterialen gekocht kunnen worden  

ALVAST HEEL ERG BEDANKT NAMENS DE HELE SCHOOL 
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Gemeente Moerdijk nodigt Mantelzorgers van harte uit voor…. 

De Week van de Mantelzorg 6 t/m 11 november 
 

In de Week van de Mantelzorg organiseren we samen met Surplus weer 
allerlei activiteiten voor mantelzorgers. Wij hebben bewondering voor 
mantelzorgers; ze maken vaak wat extra mogelijk voor anderen. Daarom 
maken wij in deze week wat extra mogelijk voor ú als mantelzorger. 
 
Het programma: 
Maandagmiddag 6: Creatieve workshops zoals bloemschikken, 

schilderen, speksteenhangers, zwevend kopje en 
hartige amuses maken in de Niervaert te Klundert. 

Dinsdagmiddag 7: Rondleiding Emmaus Langeweg met uitleg, lekkere 
hapjes én de gelegenheid om rond te struinen 
tussen alle 2e hands spulletjes! 

Woensdagavond 8: Een feestelijk optreden van de Noekers in de 
Fendertshof in Fijnaart of een Klassieke muziek 
avond in de Zeven Schakels te Zevenbergen. 

Donderdagavond 9: Een sprot & spel avond in De Ankerkuil in Moerdijk 
met o.a. biljarten, darten, sjoelen, koersbal, kaarten 
en rummikub,  

Vrijdagmiddag 10: High Tea bij restaurant Bellevue in Willemstad.  
Zaterdagmiddag 11: De verwenmarkt in het gemeentehuis van 

Zevenbergen met diverse workshops, 
verwenactiviteiten, Chinese bewegingsleer, een 
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mannencafe, optreden van koren, een tonprater, 
lekkere hapjes, een loterij en nog veel meer….. 

Download het aanmeldformulier via de gemeente www.moerdijk.nl of 
vraag het aan via mantelzorgmoerdijk@surpluswelzijn.nl of bel naar Nanny 
van Gestel 0613855562 en geef u tijdig op voor bovenstaande activiteiten 
(dit kan tot uiterlijk 27 oktober). 
 
Halloween 
 
Halloween wordt gehouden op de 
avond voor Allerheiligen dus 31 
oktober. Volgens de Keltisch 
kalender was 31 oktober  
oudejaarsavond. De oogst was dan 
binnen, het zaaigoed voor het 
volgend jaar lag klaar en dus was er 
even tijd voor een vrije dag. 
Dinsdag 31 oktober organiseren wij 
voor alle kinderen van de 
Mariaschool een halloweentoch. 
Tussen 18.30 en 19.30 lopen zij 
door het dorp. Het zou leuk zijn als 
u uw huis/tuin ook in halloweenstijl 
aan wilt kleden. Denk aan 
pompoenen, sprookjes, heksen, 
vleermuizen, spinnenwebben 
kaarsen etc. Aangezien er ook hele 
jonge kinderen meelopen, raden wij 
hele enge versiering af. 
Kim Pronk / Niki Fens - Mensen  
 
Onderhoud kerkhof 
 
Jaarlijks vanaf april tot eind 
november zorgen de vaste 
vrijwilligers van de 

onderhoudsploeg van het kerkhof 
wekelijks er voor dat het kerkhof er 
verzorgd en keurig bij ligt. Denk 
hierbij aan grasmaaien, schoffelen, 
graven onderhouden, onkruid 
verdelgen, kantjes maaien, enz. We 
krijgen hiervoor vaak 
complimentjes. Dat is erg leuk en 
wordt zeker op prijs gesteld! 
Natuurlijk zijn we er ook blij mee 
dat de nabestaanden van de 
dorpsgenoten die op het 
Langewegse kerkhof begraven 
liggen, ook zelf de graven goed 
onderhouden en op zijn tijd van ’n 
plantje en/of bloemetje voorzien. 
Zoals jullie waarschijnlijk al gezien 
hebben, is afgelopen weken door de 
onderhoudsploeg weer groot 
onderhoud aan het kerkhof 
gepleegd. Met extra hulp van Kees 
Verschuren is de heg rondom het 
kerkhof fors korter gezet en aan de 
binnenkant aanzienlijk smaller 
gemaakt. Volgend jaar in oktober is 
de buitenkant aan de beurt. Kees 
Verschuren heeft ook de twee 
zitbankjes op het kerkhof en de 
twee zitbankjes bij de vijver naast 
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het kerkhof helemaal opgeknapt, 
dat wil zeggen geschuurd, geplaveid 
en geschilderd. Ze zien er weer als 
nieuw uit. Met extra hulp van Hans 
Dekkers is er stroom vanuit Emmaus 
naar de berging bij het kerkhof 
getrokken. Nu is er naast licht in 
deze berging, een stopcontact in de 
berging en zijn er ook twee 
stopcontacten op het kerkhof. 
Grote dank aan Kees, Hans en 
Emmaus voor de medewerking. 
Verder staat komende periode het 
volgende onderhoud aan de berging 
gepland. In december aanstaande 
wordt het asbest dak van de 
kerkhofberging door een 
gespecialiseerd bedrijf verwijderd 
en afgevoerd. We gaan daarna zelf 
een nieuw dak van betongolfplaten 
aanbrengen (nog wat deskundige 
extra hulp is hierbij welkom). Ook 
zal de garagedeur van de berging 
worden vervangen door twee stalen 
openslaande deuren. Voor deze 
deuren zal Christ den Reijer van 
LoMeCo zorgdragen. Voor de 
financiering van het vervangen van 
het dak en de nieuwe stalen 
deuren, hebben we inmiddels 
goedkeuring gekregen van het 
bestuur van de Immanuelparochie. 
Ook hiervoor onze dank. 
Begin volgend jaar willen we graag 
in de kerkhofberging een betonnen 
vloer storten. Daarnaast staat op de 

rol dat begin 2018 de kerkhofpoort 
wordt gerestaureerd. We hopen dat 
het bestuur van de 
Immanuelparochie ook de 
benodigde financiën voor deze 
noodzakelijke 
restauraties/verbeteringen 
beschikbaar stelt. 
Komende weken zullen we nog 
enkele keren het gras maaien en er 
moet ook nog heel wat blad worden 
geruimd. In principe werken we in 
het hoveniersseizoen iedere 
woensdagochtend van 08.30 tot 
ongeveer 11.45 uur, met ’n (korte) 
pauze waarin we bij Corrie 
Surewaard heerlijke koffie met wat 
lekkers krijgen aangeboden. 
Geweldig Corrie, onze bijzonder 
hartelijke dank daarvoor! 
De onderhoudsploeg, 
Wim Stel, Kees Broeders, Theo 
Schouwenaars, Ad van Geel 
 
Nieuwe woningen in Langeweg 
 
Karel Vrolijk van Bouwbedrijf Vrolijk 
B.V. uit Zevenbergen heeft enige 
tijd geleden het pand, voorheen 
café-bar De Tempelier, in de 
Zuiddijk te Langeweg aangekocht. 
Zijn voornemen is om dit pand 
komende maanden te gaan slopen 
en op die locatie in 2018 vier 
starterswoningen te realiseren. 
Deze vier woningen worden onder 
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één kap gebouwd. Iedere woning is 
ook via een achteringang te 
bereiken. 
Inmiddels zijn de tekeningen en de 
vergunningen zo goed als rond. De 
start van de bouw van deze vier 
woningen is gepland in april 2018. 
De bouwtijd is zo’n zeven maanden, 
zodat de oplevering verwacht wordt 
eind 2018. 
Wel is er nog een tweetal 
zienswijzen, naar aanleiding van de 
gepubliceerde plannen, bij de 
gemeente Moerdijk ingediend. 
Verwacht wordt dat de gemeente 
daar binnen afzienbare termijn 
uitspraak over doet. 
De verkoop van de woningen start 
in januari/februari 2018. Er hebben 
zich inmiddels al een aantal 
geïnteresseerden gemeld. Ook huur 

van enkele van deze woningen 
wordt mogelijk nog ’n optie. 
Nu het dorpsplein met de 
heropening van De Droom er weer 
een stuk gezelliger en beter 
onderhouden uitziet, zal 
nieuwbouw op deze hoek van het 
dorpsplein zeker ook bijdragen aan 
een mooiere entree van Langeweg. 
Nadere informatie over deze vier 
nieuwe woningen kunt u opvragen 
bij k.vrolijk@bbvrolijk.nl 
 
Kerstmarkt Emmaus 
 
Emmaus organiseert op 
vrijdagavond 8 december van 19.00 
uur tot 21.00 uur een kerstmarkt. Er 
is muziek, oliebollen, kerstspullen, 
kinderactiviteiten, kortom een leuke 
markt, sfeervol uitgelicht op het 
mooie kloosterterrein! 
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Dorpshuis Ons Stedeke 
 
Er zijn vergevorderde plannen om 
de barruimte van Ons Stedeke 
gebruiksvriendelijker te maken. Bij 
de gemeente Moerdijk is subsidie 
aangevraagd om, in het kader van 
‘zelfwerkzaamheid 
maatschappelijke doeleinden’, een 
kleine bergruimte aan te bouwen 
achter de bergruimte voor fanfare 
Muziek Veredelt. Die nieuwe 
berging is te bereiken via ’n te 
maken deuropening vanuit de 
barruimte en daarin worden dan de 
meeste tafels en stoelen 
opgeslagen. In de barruimte komen 
dan structureel enkele staantafels 
en enkele tafelblokjes met stoelen 
te staan. 
Daarnaast is het bestuur op zoek 
naar een facelift van de barruimte. 
Die willen we graag 
sfeervoller/gezelliger gaan maken. 
Er zijn al enkele gedachten 

geopperd, doch meer en andere 
ideeën daarvoor zijn van harte 
welkom. 
Ook is het bestuur op zoek naar een 
extra vaste vrijwillig(st)er die, naast 
de twee andere vaste vrijwilligsters 
Toos en Joke, periodiek voor het 
schoonhouden van het dorpshuis 
wat tijd vrij wil en kan maken en 
regelmatig, vooral ook ’s avonds en 
soms in het weekend, bardiensten 
meedraait. Tot slot zoeken we ook 
nog één of twee jongelui (tenminste 
16 jaar) die tijdens drukkere 
activiteiten beschikbaar zijn om 
mee te serveren, glazen op te halen, 
e.d. Voor deze beide taken is een 
vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 
Je kunt zowel over de facelift van de 
barruimte als over de vacatures, tot 
12 november 2017, je per mail 
melden bij Ad van 
Geel, a.v.geel@outlook.com of 
telefonisch contact opnemen via 06-
51168814 
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RIK- en JOKERCONCOURS LANGEWEG 
 
Voor de 2e keer dit jaar organiseert de KBO-afdeling Langeweg rik- en joker-
concours-avonden die gehouden zullen worden in gemeenschapshuis “Ons 
Stedeke”, Kloosterlaan te Langeweg en wel op: 
woensdag 1 november a.s. 
woensdag 8 november a.s.  
woensdag 15 november a.s.  
De wedstrijden beginnen om 19.00 uur. 
De zaal is reeds open vanaf 18.30 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00. 
Er zijn weer leuke prijzen te winnen. 
Iedereen is van harte welkom, ook al ben je geen lid van de bond KBO of 
woon je niet in Langeweg. 
 

. 
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Volgende editie van Ons Dorpshart verschijnt  eind 
november. 
 
Dit is een dubbel nummer voor de maanden 
december en januari. 
 
Dus weer de laatste van dit jaar.  
 
Copy inleveren voor 20 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat, waar en wanneer te doen: 
Oktober 2017 
Di.  31 – 10 14.00 – 16.00 u College van b. en w. bezoekt 

Langeweg 
  Halloween 
   
November 2017 
Wo. 1 – 11 Allerheiligen 
  19.00 u Rik- en jokerconcours in Ons Stedeke 
Do. 2 – 11 Allerzielen 
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Zat. 4 -11 Inzameling oud papier 
  Concert fanfare Muziek veredelt  Groots met Cor 

Bakker 
Zon. 5 – 11 12.00 u op de begraafplaats  

Herdenkingsbijeenkomst overledenen  
Ma. 6 - 11 Inzameling GFT / schoonmaken container 
Di. 7 - 11 Inzameling plastic/verpakkingen / schoonmaken 

container 
  Wijkteam in Ons Stedeke 
Wo. 8 - 11 19.00 u Rik- en jokerconcours in Ons Stedeke 
Di. 14 - 11 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
  20.00 u. Dorpstafel in Ons Stedeke 
Wo. 15 - 11 19.00 u Rik- en jokerconcours in Ons Stedeke 
Ma. 20 - 11 Inzameling GFT 
Di. 21 -11 Inzameling plastic/verpakkingen 
Zat. 26 - 11 Intocht Sinterklaas 
Di. 28 - 11 Soc. Werkster in Ons Stedeke 
   
December 2017 
Zat 2 - 12 Inzameling oud papier 
Ma. 4 - 12 Inzameling GFT / schoonmaken container 
Di. 5 – 12 Inzameling plastic/verpakkingen / schoonmaken 

container 
  Sinterklaas 
  Wijkteam in Ons Stedeke  
Vr. 8 – 12 19.00 – 21.00 u. Kerstmarkt Emmaus  
  14.00 Kerststal wordt op dorpsplein geplaatst 
Zat. 9 - 12 Kerstboom wordt op dorpsplein geplaatst 
Zon. 10 - 12 10.00 u Adventsviering in De Waai 
Ma. 18 - 12 Inzameling GFT 
Di 19 - 12 Inzameling plastic/verpakkingen 
Ma./Di. 25/26 - 12 Kerstmis 
Zon. 31 – 12 Oudjaar 
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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