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Koffie en thee drinken 
 
Zondag 22 april hebben we de 
koffie en thee weer warm om 10.00 
uur in dorpshuis Ons Stedeke. U 
bent van harte welkom! 
 
Toneeluitvoering 7 en 8 april 
 
BROEDERS BIJ DE NONNEN WAAR 
ZIJN WE AAN BEGONNEN. 
 
Het is een klucht bestaand uit 3 
bedrijven. 
En het wordt opgevoerd door twee 
toneelverenigingen te weten:. 
Toneelvereniging De Heul uit 
Langeweg, en Toneelvereniging 
Kameleon uit Prinsenbeek.  
We zijn voor deze productie een 
samenwerkingsverband aan gegaan 
met elkaar. 
Kaartverkoop bij Eterij Feesterij De 
Droom. en bij Chris Toebak, Zuiddijk 
48 en uiteraard ook aan de zaal. 
De voorstelling begint zaterdag 7 
april om 20.00 uur en zondag 8 april 
om 14.00 uur.  
De zaal is een half uur voor de 
voorstelling open. 
Wij hopen u te mogen ontmoeten 
op een van onze voorstellingen! 
 

 
 
60e Ziekentriduüm: Diamanten 
Jubileum 
 
Dit jaar vindt het 60e ziekentriduüm 
plaats op 29, 30 en 31 mei. De 
oorsprong ligt in de H. 
Stefanusparochie in Moerdijk, maar 
sinds 2014 wordt dit gehouden in 
de Bartholomeuskerk in 
Zevenbergschen Hoek 
Iedere dag is er een 
eucharistieviering om 10.00 uur en 
's middags volgt om 15.15 uur een 
viering van woord en communie. 
Tussendoor zijn gasten en 
begeleiders welkom in de 
'Zevensprong' waar gezorgd wordt 
voor een maaltijd en ontspanning.  
Wat zijn de thema's? 
Dinsdag 29 mei ‘Geroepen worden’;  
Woensdag 30 mei ‘Zaaien’  
Donderdag 31 mei ‘Oogsten’.  
Op donderdag is tijdens de 
eucharistieviering ook de 
ziekenzalving. Kosten? De deelname 
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aan het Ziekentriduüm is gratis, 
vervoer is voor eigen rekening. 
Tijdens de vieringen wordt 
gecollecteerd ter dekking van de 
kosten. 

Aanmelden kan vóór 12 mei bij: 
fam. Van Minderhout (0168-
328019); of mevrouw Dimphy 
Spitters (0168-324089).  

 

 
 
Een praatje bij een plaatje 
 
Zusters Franciscanessen van Veghel 
(3) 
Het voornemen tot stichting van 
een bijzondere meisjesschool te 
Langeweg door de Capucijnen, 
kwam de gemeentebesturen van 
Terheijden en Zevenbergen goed 
van pas. In 1907 was aan de 
Slikgatsen dijk een nieuwe 
tweeklassig schoolgebouw in 
gebruik genomen. Al spoedig bleek 
de voorziening te klein. Het gebouw 

barstte al spoedig uit haar voegen; 
alle kinderen van het dorp en 
omliggende buurtschappen, met 
name Hoge Zeedijk en Hazeldonk, 
Zwartenberg, bezochten deze 
dichtstbijzijnde openbare school. In 
1910 richtte de gemeente 
Zevenbergen zich tot de gemeente 
Terheijden, om zich wat terug-
houdend op te stellen inzake de 
uitbreiding van het gebouw met een 
derde lokaal aan de achterzijde. 
Kinderen van de Hoge Zeedijk 
zouden naar den Hoek op school 
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kunnen gaan en die van Hazeldonk 
in Zevenbergen. Toch werd een 
derde lokaal in 1911 voorlopig als 
enige oplossing gezien. Het aantal 
leerlingen groeide in die tijd 
dusdanig dat in 1913 een derde 
onderwijskracht benoemd moest 
worden. Het zal door de beide 
gemeentebesturen als een 
geschenk uit de hemel beschouwd 
zijn dat een schoolgebouw, door de 
Langewegse bevolking betaald en 
geleid door gratis leerkrachten, uit 
de grond gestampt werd aan de 
Steenweg. Bovendien sneed het 
mes aan twee kanten voor de 
gemeente Zevenbergen; de 
openbare school aldaar zou met 
een toeloop vanuit o.a. Hazeldonk 
met plaatsgebrek te kampen 
krijgen. Met de bouw te Langeweg  
was voor de kinderen van 
Hazeldonk en Zwartenberg 
voorlopig volop plaats in Langeweg.  
De tuin aan de oostkant van het 
klooster werd door broeder 
Fortunatus met een betonnen muur 
afgesloten van de buitenwereld. 
Broeder Ladislaus richtte de tuin in. 
Ze werd gebruikt als moestuin, 
boomgaard en recreatieruimte. De 
clausuur was er niet zo streng op 
van toepassing als bij de paters. 
Toch waren broeder tuinman en 
later niet-broeder tuinman slechts 
een van de weinigen die toegang 
hadden. In 1934 vierde moeder-

overste, zuster Willemino, haar 
zilveren kloosterfeest. De 
Langewegse bevolking bood haar 
een grot met een beeld van O.L.V. 
Lourdes en Bernadette. Ze werd 
gebouwd aan de oostkant van de 
tuin door Frans de Koning. In 1937 
is de tuin gehalveerd. Het oostelijk 
gedeelte werd terrein voor de 
verkenners met een blokhut. De 
Mariagrot werd daarom in 1941 
verplaatst en herbouwd door 
broeder Exuperius. Na de Tweede 
Wereldoorlog vond er ook de 
jaarlijkse Sacramentsprocessie 
plaats. De zusters hadden op de 
eerste verdieping een eigen kapel. 
Het interieur was een geschenk van 
een broer van de eerste moeder-
overste, zuster Leoni Bergmans en 
de familie Luykxs uit Etten-Leur. Het 
houtsnijwerk van het altaar reikte 
tot aan de zolder, een neogotiek 
kunstwerk uit het atelier van Van 
Bokhoven te ’s-Hertogenbosch. In 
het altaar was een beeld 
uitgesneden van de capucijn Felix 
van Catalicie. School en klooster 
werden grotendeels gebouwd 
onder toezicht van de capucijn 
broeder Felix van Dennenburg. Van 
Bokhoven leverde ook een houten 
beeld van de heilige Antoninus (niet 
te verwarren met Antonius) 
waarnaar de stichter van 
zusterklooster en school in 
Langeweg genoemd was . Pater 
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Antoninus organiseerde nog een 
open- klooster-dag voor de 
inwoners van Langeweg. Met het 
geld dat op die dag de zusters werd 
geschonken kon een gedeelte van 
de H. Kruisweg worden aangeschaft. 
Het beeld van de heilige Antoninus 
heeft tot aan de opheffing van het 
zusterhuis de kapel gesierd. Pater 
Antoninus was toen reeds 
vertrokken. Op de foto pater 
Antoninus te midden van enkele 
zusters en de leerlingen van de 

meisjesschool in 1915 bij 
gelegenheid van zijn vertrek naar 
Babberich waar hij als gardiaan de 
opdracht kreeg een zusterhuis en 
meisjesschool te gaan stichten in 
navolging van Langeweg. Helemaal 
links zuster Alacoque .hoofd der 
school, uiterst rechts voor: zuster 
Leoni, overste, met daarnaast links 
zuster Firmina van de 
bewaarschool. 
John van Opdorp 

 

 
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! 
 
 
Kermis. 
Dit jaar zal waarschijnlijk 4 dagen 
kermis zijn in Langeweg. De 
donderdag 3 mei is nog niet zeker. 
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Overigens is de kermis beperkt 
open op donderdag 4 mei. Dit in 
verband met dodenherdenking. 
 
Oranjecomité Langeweg 
 
Wegens het daverend succes van 
vorig jaar is er dit jaar weer een 
KINGSNIGHT op 26 April in Sporthal 
“de Waai” te Langeweg. 
Deze avond treed het 
entertainment team de Dutch show 
company op met een pauze act van 
Edrie Antonissen  Kaarten zijn te 
koop voor € 7.50 op Zuiddijk 65 en 
natuurlijk komen we ook weer  
langs de deur op  24 maart dus zorg 
dat u thuis bent. Want OP=OP !!!!!! 
Koningsdag 27 april  
 
13.00 uur  
Kom allemaal naar “De Droom” op 
Langeweg met je versierde fiets, 
step, skelter en win een prijs. 
Na het openingswoord en het hijsen 
van de vlag laten we zoals vanouds 

weer de ballonnen op. Wie het 
verste komt wint een prijs. 
 
13.30 uur  
Kindermiddag op het trapveldje met 
allerlei activiteiten zoals Jometteke, 
Springkussen, kikkerspel, 
grabbelton, en andere spellen.Ook 
voor de ouders en 65+ers hebben 
we iets leuks bedacht. Hou uw 
brievenbus in de gaten !!!!!!! 
 
16.00 uur  
Afsluiting Kindermiddag 
 
Oranjecomité Langeweg doet mee 
aan de Rabobank Clubkas 
Campagne Leden van Rabobank 
West-Brabant Noord mogen tijdens 
de Rabobank Clubkas Campagne  
stemmen op hun favoriete clubs.  
Breng jouw stem uit van 4 t/m 16 
april 2018 en steun ons!! 
Beslis mee en kom in actie via  
www.rabobank.nl/wbn 
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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 &amp; Feesterij de Droom / Catering Le Traiteur Exclusief 

Wethouder Trompersstraat 52 te Langeweg 
telefoon: 0168-75 62 63 - email: info@letraiteurexclusief.nl 

Openingstijden: vanaf 01-04: iedere dinsdag tot en met zondag, vanaf 10.00  
uur 

vanaf 01-05: iedere dag vanaf 10.00 uur 
zie voor de vele mogelijkheden ook onze website www.letraiteurexclusief.nl 

extra activiteiten komende periode: 
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 

1 e en 2 e Paasdag 01/02-04, 11.30-14.00 uur, 
Paasbrunch* € 24,50 pp, kinderen tot 4 jaar € 8,50, van 4 tot 11 jaar € 

12,50 
vanaf 17.00 uur beide Paasdagen restaurant open: diner a la carte 
zaterdag 21-04, 19.30 uur, wie heeft de beste voice of Langeweg*? 

look a like: Martijn Krabbé. live muziek 
inschrijven vóór 18-04 per team (4-5 pers.) of individueel of in een duo! 

vrijdag 27-04 Koningsdag, vanaf 17.00 uur Maxima(al) zuipen met Willem-
Alexander 

Willem-Alexander komt met de balletjes van de Koning, live optreden Wim 
Florack 

zondag 29-04 van 15.00 tot 21.00 uur, Nancy’s verjaardag, met live 
muziek 

KERMIS donderdag 03-05 19.00 uur Lady’s Night 
presentaties van o.a. make up/sieraden/kleding/woondecoraties/enz. en 

modeshow 
KERMIS vrijdag 04-05 20.00 uur, wedstrijd: wie kan de meeste frikandellen 

opeten? 
met live optreden Raymond Hermans 

KERMIS zaterdag/zondag 05/06-05 gezellig Kermis vieren bij/met Marleen 
&amp; Nancy 

zondag 13-05 Moederdag*, brunch, moeder wordt door de lakei ontvangen 
tijden en prijzen zoals omschreven bij de Paasbrunch 

zaterdag 19-05 20.00 uur Country &amp; Western Night 
wedstrijd: wie kan stier Bulletje de baas? live optreden van Bjorna Swertz 

zondag 17-06 Vaderdag*, brunch, vader wordt ontvangen door Fruitige Fleur 
tijden en prijzen zoals omschreven bij de PaasbrunchIedere woensdag 

en donderdag, mits er die dag geen andere activiteit is: 
3 gangen keuze menu vis/vlees/vegetarisch € 29,50 pp 

* tenminste 2 dagen tevoren telefonisch of per email aanmelden!  
VOL = VOLzondag 17-06, Vaderdag 
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De redactie en medewerkers 
wensen u een 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
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 
  20.00 u Wijkvereniging 
Zon. 22 - 4 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Ma. 23 - 4 Inzameling GFT 
 23-4/ 4-5 Meivakantie 
Di. 24 - 4 Inzameling plastic 
Do. 26 - 4 20.00 u. Koningsnacht in De Waai 
Vr. 27 - 4 Koningsdag 
Mei 2018 
Do./Zon. 3, 4, 5 en 6 - 

5 
Kermis 

Vr. 4 - 5 20.00 u Dodenherdenking 
Zat. 5 - 5 Bevrijdingsdag 
  Inzameling papier en karton 
Ma. 7 - 5 Inzameling GFT 
Di. 8 - 5 Inzameling plastic 
  20.00 u Wijkvereniging 
Do. 10 - 5 Hemelvaartsdag 
Zon. 13 - 5 Moederdag 
Zat 19 - 5 Inzameling GFT 
Zon/Ma. 20 en 21 - 5 Pinksteren 
Di. 22 - 5  Inzameling plastic 
Zon. 27 - 5 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Zon. 10 - 6 10.00 u H. Hartviering in Ons Stedeke 
Zat. 6- 10 19.00 u.Toeterfeest d’Eigeweskus 
Zon.  4 - 11 121.00 u Allerzielenviering  op de begraafplaats 
 
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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