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Koffie drinken 
 
Zondag 25 maart a.s. om 10.00 uur 
in Ons Stedeke staat de koffie bruin 
en is de thee warm. Iedereen is van 
harte welkom om gezellig en 
onderhoudend bij te praten. 
 
Carnaval 2018: we hebben 
geschiedenis geschreven 
 
Met 11 dames in de raad en een 
vrouwelijke prins was carnaval 2018 
anders als anders. Bovendien was 
het tot het laatste moment geheim 
gebleven. Onder aanvoering van 
Thérèse dun 1ste zijn de 
carnavalsdagen in Langeweg goed 
verlopen. Vrijdags was er veel 
belangstelling bij de presentatie van 
de prins en de sleuteloverdracht 
door de burgemeester en 
aansluitend de gebedsviering.  In de 
Droom zette het feest zich voort tot 
in de kleine uurtjes.  Zaterdags trok 
een mooie optocht onder een 
heerlijk voorjaarszonnetje door de 
straten van Langeweg. Dankzij 
goede voorbereiding van de 
verkeersregelaars in overleg met de 
wijkagent, verliep dit alles bijzonder 
soepel. Het feest in Ons Stedeke 
was als vanouds.  Daarna konden 

we de inwendige mens versterken 
in de Droom. Velen hebben daar 
gebruik van gemaakt. ‘s-Maandags 
waren de oudere jongeren en de 
jeugd te gast in de Droom waar de 
Slikgatse Kemphanen gezellige 
programma’s met een groot aantal 
spelletjes hadden verzorgd. 
Carnaval werd afgesloten met de 
traditionele lampionoptocht en het 
verbranden van (een replica van) de 
Slikgatse Kemphaan. Heel veel 
mensen hebben zich op enigerlei 
wijze ingezet om carnaval op Slikgat 
mogelijk te maken. Heel veel dank 
aan iedereen die op welke wijze dan 
ook haar of zijn medewerking heeft 
verleend!! 
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Jeugdprinsewagen opgepimpt  
 
De oplettende optochtkijker zal het 
niet ontgaan zijn: de 
jeugdprinsewagen heeft een 
opknapbeurt ondergaan.  De hanen 
zijn voorzien van een nieuwe 
verflaag. De kinderen van groep 7 
en 8 van de Mariaschool hebben 
deze klus geklaard. Vol overgave 
hebben ze een week voor carnaval 
de verfkwast ter hand genomen en 
de hanen voorzien van een nieuwe, 
frisse, eigentijdse kleur. We hopen 
zo weer een aantal jaren van de 
wagen gebruik te kunnen maken. 
 
 
 

Aanwezigheid Sociaal werkster in 
Ons Stedeke: 
 
Elke eerste en laatste dinsdag van 
de maand van 9:00-11:30 
De eerste dinsdag van de maand is 
het gehele netwerk aanwezig: 
wijkagente, woonkwartier, de 
wijkzuster, de gebied coördinator 
van de gemeente en de sociaal 
werkster. Kom vooral langs voor 
een kopje koffie of een vraag! 
  
Oproepje: 
 
De sociaal werkster zou heel graag 
willen horen over mensen die 
kampen met eenzaamheid. Kent u 
iemand of maakt u zich zorgen om 
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iemand? Mail of bel mij dan zoek ik 
diegene met hun toestemming 
graag eens op om samen te zoeken 
naar een oplossing.  
romelia.simon@surpluswelzijn.nl. 
tel. 06 23169662  
 
Zomertijd 
 
Er is wel spraken over het al dan 
niet afschaffen van de zomertijd, 
maar dit jaar gaat dit nog gewoon 
in. De klok wordt in de nacht van 
zaterdag op zondag 25/26 maart om 
02.00 uur een 1 uur vooruitgezet. 
Dus een kort nachtje. 
 
Toneelvereniging “de Heul” brengt 
grote toneelproductie met ruime 
rolbezetting op meerdere plaatsen 
in West Brabant op de planken. 
 
Hoe kan het zult u denken bij het 
lezen van bovenstaande kop, dat in 
deze tijd een toneelvereniging van 
een klein dorp als Langeweg in staat 
is een toneelstuk op te voeren met 
een rolbezetting van schrik niet 12 
amateurtoneelspelers. Hoe lukt dat 
onze sinds 1989 bestaande 
toneelvereniging “de Heul” ? 
 
Zoals u wellicht weet heeft de 
vereniging momenteel slechts zes 
leden. Het ontbreekt deze zes 
enthousiastelingen echter niet aan 
ambitie, mocht ik als adviseur 

ervaren. Wel ontbreekt het hen aan 
voldoende spelers om een grote 
toneelproductie op de planken te 
zetten. Daarbij kampt een aantal 
leden, volgens eigen zeggen, met 
het probleem dat met het klimmen 
van de jaren het geheugen en het 
vermogen om lange teksten uit het 
hoofd te leren terug loopt.  
 
Mij werd gevraagd mee te denken 
bij het zoeken naar een oplossing 
om weer een mooi groot toneelstuk 
op te kunnen voeren. Duidelijk was 
al snel dat om die ambitie waar te 
maken, het ledental sterk moest 
worden uitgebreid. Waar, vroeg 
men mij, vinden we op korte 
termijn minstens zes of meer 
nieuwe toneelspelers. Onze 
oplossing is gevonden in een 
integrale samenwerking met de 
toneelvereniging “Kameleon” uit 
Prinsenbeek. In een aantal 
bijeenkomsten is met hen een 
stevig fundament gelegd om dit jaar 
samen op te trekken. Spelers van 
beide verenigingen nemen in 
gezamenlijkheid de rolbezetting 
voor hun rekening.  
 
Direct na de zomervakantie van 
2017 begonnen de repetities met 
de  leden van beide verenigingen. 
Soms in Prinsenbeek, dan weer in 
ons dorp. Het was even wennen aan 
elkaar, maar inmiddels speelt men 
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op de repetities, onder de 
deskundige leiding van regisseur 
Jack Wijnen, de sterren van de 
hemel. Dat belooft veel voor de 
uitvoeringen die gaan volgen.  
 
Het stuk dat wordt opgevoerd 
is: Broeders bij de nonnen, waar 
zijn wij aan begonnen: een blijspel 
in drie bedrijven van Willem de 
Groot. 
 
Het kloosterleven is mooi, maar 
zwaar. Daar zijn de zusters van de 
‘Heilig Hart” orde het helemaal over 
eens. Zij leven sober en werken van 
‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Maar nog is Moeder-Overste niet 
tevreden.  
Dan komt er een brief van 
hogerhand waarin kardinaal Koops 
schrijft dat er vanwege 
bezuinigingen een aantal broeders 
in het klooster moeten worden 
gehuisvest. De samenwerking 
tussen de broeders en nonnen 
verloopt prima, maar Moeder-
Overste is in alle staten. Zij ziet haar 
opgebouwde imperium verdwijnen 
als sneeuw voor de zon en ook de op 
handen zijnde verbouwingen zijn 
haar een doorn in het oog. Ze zet 
alles op alles om de broeders weer 
weg te krijgen en middels list en 
bedrog lijkt het haar nog te gaan 
lukken ook.  
Zijn oversten en bisschoppen 

onaantastbaar of heeft bidden toch 
nog zin? 
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u uw dorpsgenoten in een 
middag – of avondvullende 
toneeluitvoering  bewonderen, 
bezoek dan een van de zes 
uitvoeringen. 
 
Zaterdag 10 maart in zaal Bellevue 
te Chaam aanvang 20.00 uur 
Vrijdag 16 maart in zaal de drie 
Linden te Prinsenbeek aanvang 
20.00 uur 
Zaterdag 17 maart in zaal de drie 
Linden te Prinsenbeek aanvang 
14.00 uur 
Zaterdag 17 maart in zaal de drie 
Linden te Prinsenbeek aanvang 
20.00 uur 
Zaterdag 7 april in zaal de Waai te 
Langeweg aanvang 20.00 uur 
Zondag 8 april in zaal de Waai te 
Langeweg aanvang 14.00 uur 
 
Kaartverkoop bij Eeterij-Feesterij 
“de Droom”, wethouder 
Tromperstraat 52, Langeweg en bij 
Chris Toebak, Zuiddijk 48, 
Langeweg. De prijs van de 
entreekaarten voor zaterdag 7 april 
bedraagt € 7,50 en voor zondag 8 
april hanteert men een speciaal 
ouderentarief van € 5,00.  
 
Zelf vond ik het prachtig om even 
met deze twee 
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toneelgezelschappen op te trekken 
en samen met hen een gedegen 
samenwerking op te tuigen. Ik 
verzoek mijn mededorpelingen de 
genoemde data nu reeds te 
blokkeren in de agenda en de 
voorstelling op ons dorp bij te 
wonen.  Wat zou het mooi zijn weer 
volle zalen met toeschouwers te 
trekken, die zich amuseren met 
degelijk amateurtoneel. 
 
Zeker zo mooi zou het zijn als meer 
mensen uit ons dorp de stap naar 
het amateurtoneel zouden wagen, 

door zich aan te sluiten bij onze 
vereniging “de Heul”. Wilt u meer 
weten over de vereniging.  De sfeer 
proeven, ja wellicht eens een 
repetitie bijwonen?  Meldt u even 
aan bij Chris  Toebak 
email: christoebak@gmail.com  
telefoon: 0610435009. Hopelijk 
treffen wij elkaar bij één van de 
voorstellingen als deze grootste 
toneeluitvoering sinds jaren voor de 
dorpsgemeenschap uitgevoerd 
wordt. Van harte aanbevolen! 
 
Bert Roskott

 

 
Een praatje bij een plaatje 
 
De zusters Franciscanessen van 
Veghel (2) 
Prins Jean d’ Arenberg, schenker 
van de grond voor school en 
klooster,  werd verzocht  de 

patrones van het klooster aan te 
wijzen. Het werd Maria, ter 
gedachtenis aan zijn moeder Gravin  
Maria de Merode. Het zusterhuis 
kreeg officieel de naam: Het huis 
van O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen. Ze is tevens patrones 
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van de congregatie. In de nis boven 
de voordeur van het klooster werd 
het nog steeds aanwezige betonnen 
beeld van de patrones geplaatst. 
Het klooster stond ook wel bekend 
onder de naam Mariagesticht. Ook 
de school werd onder het patronaat 
van Maria gesteld. De bouw van 
klooster en school werd bekostigd 
door de Langewegse bevolking, de 
verdubbeling van het 
kerkstoelengeld en weldoeners 
buiten het dorp. Het klooster werd 
in eigendom overgedragen aan het 
Congregatiebestuur van Veghel. De 
school bleef tot aan de verkoop aan 
de gemeente Zevenbergen in 1978, 
eigendom van de in 1919 
opgerichte Mariastichting. Deze 
stichtingsvorm was een voorwaarde 
om voor rijkssubsidie in aanmerking 
te komen  ten behoeve van de 
uitbreiding van het schoolgebouw 
met twee lokalen aan de oostzijde. 
Aanvankelijk was er een zuster voor 
het kleuteronderwijs, een zuster  
hield zich vooral bezig met 
handwerken op de naaischool, een 
zuster voor huishoudelijke taken, 
een zuster aspirant-onderwijzeres, 
een zuster werd  hoofd van de 
school en een zuster  moeder-
overste. Tot april was, bij gebrek 
aan onderwijsbevoegde zusters, 
Maria Prinsen uit Nuenen, hoofd 
der school. Ze woonde in bij de 
familie Melissen aan de Kerkpad. 

Vaak was het hoofd der school ook 
moeder-overste van de plaatselijke 
communauteit. Vooral in de 
beginjaren waren deze functies 
strikt gescheiden. De eerste tijd van 
hun verblijf te Langeweg  hield een 
zuster zich ook wel bezig met 
verpleging, het waken bij zieken en 
het afleggen van overledenen. De 
communauteit  werd soms ook 
aangevuld met een zuster die naar 
Langeweg kwam voor de rust. Ook 
was het zusterhuis  vaak een 
onderdak voor een aan de 
Mariaschool verbonden leken-
onderwijzeres. In geval van nood 
werden ook kinderen tijdelijk in het 
zusterhuis opgevangen. Zo 
arriveerde in  1917 de te 
Oudenbosch  geboren 
minderbroeder pater Van den Bom 
met de eerste dertig zogenaamde 
Oostenrijkse kinderen in Nederland. 
Ze  werden ondergebracht in 
gezinnen te Oudenbosch, Etten-
Leur en Langeweg. Na zijn 
overlijden in 1919 werd zijn werk 
voortgezet door het R.K. 
Huisvestingscomité te ‘s-
Hertogenbosch. In 1922 
ontfermden de zusters zich over 
een ondervoede tweeling uit  het 
Oostenrijkse Oberhollabrun, de 
parochie waar pater Van den Bom  
pastoor was geweest. Op de foto de 
zusters met de Oostenrijkse 
kinderen in 1922: Vooraan v.l.n.r. 
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Maria Landrichter, moeder 
Arnoldine, Elisabeth Landrichter. 
Achteraan v.l.n.r. Zuster Firmina van 
de bewaarschool, zuster Agnita van 

de naaischool, zuster Ludovica van 
de naaischool, zuster Judoca , 
kokkin, zuster Jacobi, hoofd der 
school.                  John van Opdorp 

 

 
Gehaktballencontest: Wie bakt de 
lekkerste gehaktbal? 
 
Zaterdag 10 maart  (half vasten) 
organiseren we in Eeterij & Feesterij 
de Droom de Langewegse 
gehaktballencontest: Wie bakt de 
lekkerste gehaktbal? 
Iedereen die meent aanspraak te 
kunnen maken op de titel: de beste 
gehaktballenbakk(st)er kan die 
zaterdag enkele gehaktballen 
inleveren in de Droom. 
’s Avonds vanaf 19.00 uur gaat een 
zeer deskundige, bijzonder 

onpartijdige jury de gehaktballen 
beoordelen.  Daar maken we 
natuurlijk een feestje van. 
In de loop van de avond wordt 
duidelijk wie de lekkerste gehaktbal 
heeft gebakken. 
Aanmelden voor deze 
gehaktballenwedstrijd bij de 
organisatie: 
Marleen en Nancy 
Caroline en Arjan Schrauwen 
Nicole en John Weterings 
Riny en Bart van Gils 
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Fanfare Muziek Veredelt zoekt 
voorzitter 
 
Na vertrek van onze voormalige 
voorzitter Bart van Gils, is Fanfare 
Muziek Veredelt op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Ben jij op zoek 
naar een bestuurlijke uitdaging bij 
een muzikale, creatieve vereniging, 
midden in de maatschappij? Dan 
zijn we op zoek naar jou! 
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 zijn geen 
vereiste voor deze functie. De 
fanfare zorgt in Langeweg voor een 
aantal sociale activiteiten. Samen 
met andere verenigingen maakt de 
fanfare deel uit van het sociale 
leven in Langeweg. 
Ben je enthousiast of wil je meer 
informatie, meld je aan bij Danielle 
de la Bije (0168-325856 of 
info@muziekveredeltlangeweg.nl)  
Zie ook: 
www.muziekveredeltlangeweg.nl 
 
Voorjaars Bingo 
 
Vrijdag 23 maart 2018 organiseert 
Fanfare Muziek Veredelt weer een 
voorjaarsbingo met mooie prijzen. 
De avond begint om 20u in 
Dorpshuis Ons Stedeke. 

Hopelijk u allemaal weer te zien. 
 
Ons Stedeke aanbouw berging 
 
Naar verwachting zullen we tegen 
eind maart aanstaande starten met 
de aanbouw van een berging aan de 
barruimte van Ons Stedeke. Deze 
aanbouw is nodig voor het 
opbergen van de tafels en stoelen 
die nu altijd in de barruimte 
opgeslagen staan. Aansluitend zal 
ook de inrichting van de barruimte 
worden opgepakt. Over dit laatste 
zullen we in de volgende editie van 
Ons Dorpshart meer vertellen. 
We zijn nu op zoek naar enkele 
‘vrijwilligers’ die ons een aantal 
dagdelen kunnen helpen bij het 
uitgraven, betonstorten, 
timmerwerk, elektra en het 
opnieuw bestraten. Wie kan en wil 
ons komen helpen tussen eind 
maart en waarschijnlijk eind april? 
Bij voorkeur overdag, maar 
eventueel vakkundige hulp ’s 
avonds is ook meer dan van harte 
welkom. 
Aanmelden kan bij: 
Walter de Wever 06-12 64 16 72, 
Chris Toebak 06-10 43 50 09 of  
Ad van Geel 06-51 16 88 14. 
Via de mail kan 
ook: stedekelangeweg@gmail.com 
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 voor ’n goed stuk vlees of heerlijk visje, compleet diner, kopje koffie, drankje, 
feest of catering bij uw thuis (van 10 tot 300 personen) 

Eeterij & Feesterij de Droom / Catering Le Traiteur Exclusief 

Wethouder Trompersstraat 52 te Langeweg 

telefoon: 0168-75 62 63  - email: info@letraiteurexclusief.nl 

openingstijden café/restaurant/terras/cafetaria: 
wintertijd: woensdag tot en met zondag: vanaf 11.00 uur 

zomertijd, dus vanaf 25-03-2018: iedere dag vanaf 10.00 uur 
zie voor de vele mogelijkheden ook onze website 

extra activiteiten komende periode: 

zaterdag 10-03, 19.00 uur, wedstrijd: wie bakt de lekkerste gehaktbal? 
met deskundige jury en gezellige live muziek 

donderdag 15-03, onbeperkt mosselen eten* € 18,50 pp 
ontvangst door onze mosselmannen tussen 17.30 en 20.30 uur 

zaterdag 24-03 19.30 uur, wie heeft de beste voice of Langeweg*? 
look a like: Martijn Krabbé 

inschrijven per team (4-5 pers.) zingen kan ook individueel of in een duo! 

woensdag 28-03, 20.00 uur Paas Bingo, voor jong en oud 
6 rondes met schitterende prijzen 

losse kaart voor één ronde € 2,50, bingoboekje voor 6 rondes € 12,50 

1e en 2e Paasdag 01/02-04, 11.30-14.00 uur, Paasbrunch* € 24,50 pp 
de Paashaas met zijn hulp Joep gaat met de kinderen eieren zoeken 

* tenminste 2 dagen tevoren telefonisch of per email aanmelden! 

speciale aanbieding: 

Iedere woensdag en donderdag, mits er die dag geen andere activiteit is: 

3 gangen keuze menu vis/vlees/vegetarisch € 29,50 pp 

vooraankondiging 
van enkele leuke speciale aanbiedingen in de Droom 

(in de volgende editie van Ons Dorpshart hierover meer info) 

vrijdag 27-04, Koningsdag, vanaf 16.00 uur 

zondag 13-05, Moederdag 

zondag 17-06, Vaderdag 
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Beste Senioren, 
 
Ook dit jaar gaat de Seniorenraad 
van Langeweg, samen met U, 
paasstukjes maken en wel op  
vrijdag 23 maart a.s. in “Ons 
Stedeke”, vanaf 09.30 uur. 
Deelname kost slechts € 5,00 p.p. 
inclusief kopje(s) koffie en/of thee. 
Wilt u niet vergeten om een 
tangetje mee te nemen? 
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 16 
maart a.s. aanmelden bij: 
Jo Timmermans Kloosterlaan 28 
tel.nr. 329879, of bij 
Bob Dijkhoff tel.nr. 06 17435288 

 

Expositie in de Schuur 
 
In samenwerking met  het 
Nederlands Legpuzzel Gilde, welk 
dit jaar 25 jaar bestaat, organiseren 
wij een expositie van zeer 
bijzondere tot heel gewone puzzels. 
Het Nederlands Legpuzzel Gilde is in 
1992 opgericht door een aantal 
verzamelaars van oude en antieke 
legpuzzels. Er worden puzzels 
verzameld van hout of karton van 
elk denkbaar onderwerp, 
bijvoorbeeld vervoer, geografie, 
oude reclamepuzzels, Bijbelse 
legpuzzels, sprookjespuzzels of Op 
Art, teveel om op te noemen. Maar 
ook bepaalde oude merken, die 
hele series op de markt brachten, 
zoals Mammoth en Week-End, 
blijken het verzamelen waard. Op 
deze expositie is alles te zien. Een 
must voor de puzzelaars en het 
bekijken zeker waard voor iedereen. 

 

- 10 - 
 



 
 

- 11 - 
 



Wat, waar en wanneer te doen: 
Maart 2018 
Zat. 3 - 3 Inzameling papier en karton 
Di. 6 - 3 9.00-11.00 u Spreekuur wijkteam 
Ma. 12 - 3 Inzameling GFT 
Di. 13 - 3 Inzameling plastic 
  20.00 u Dorpstafel 
Vr. 23 - 3 09.30 u Paasstukjes maken seniorenraad 
  20.00 u Fanfare voorjaarsbingo 
Zon. 25 - 3 Start zomertijd 
  10.00 Koffie drinken in Ons Stedeke  
Ma. 26 - 3 Inzameling GFT 
Di. 27 - 3 Inzameling plastic 
Vr. 30 - 3 Goede vrijdag 
   
   
April 2018 
Zon/Ma 1 / 2 - 4 Pasen 
Zat. 7 – 4 Inzameling papier en karton 
  20.00 u Toneeluitvoering in De Waai  
Zon. 8 - 4 14.00 u Toneeluitvoering in De Waai 
Ma. 9 – 4  Inzameling GFT 
Di. 10 - 4 Inzameling plastic 
Ma. 23 - 4 Inzameling GFT 
 23-4/ 4-5 Meivakantie 
Di. 24 - 4 Inzameling plastic 
 27 – 4 Koningsdag 
   
   
   
   
Zat. 6- 10 Toeterfeest d’Eigeweskus 
 
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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