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Koffie en thee drinken 
 
Zondag 27 mei a.s. om 10.00 uur in 
Ons Stedeke gezellig en 
onderhoudend samenzijn onder het 
genot van een bakje koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom. 

Rozenkransgebed Mariakapel 

In de meimaand zal op de 
dinsdagavonden , 1 mei, 8 mei, 15 
mei, 22 en 29 mei weer gelegenheid 
zijn om gezamenlijk de rozenkrans 
te bidden in de Mariakapel aan de 
Kloosterlaan. Graag uw aandacht 
voor de aanvangstijd. In verband 
met bezoek aan Zegge en wekelijkse 
fietstochten is de aanvangstijd voor 
het rozenkransgebed gewijzigd. Om 
18.30 uur begint het in plaats van 
19.00 uur. Werkgroep 
Rozenkransgebed 

Activiteiten seniorenraad  
 
Wegens de privacywetgeving mag 
de gemeente geen 
persoonsgegevens meer aan derden 
verstrekken. De seniorenraad 
Langeweg weet daarom niet of 
iemand ouder dan 55 jaar is. Alle 
inwoners van Langeweg mogen en 
kunnen deelnemen aan de 

activiteiten van de seniorenraad. 
Dus wil u deelnemen aan een van 
de activiteiten van de seniorenraad 
meld u dan aan bij Jo Timmermans, 
Bob Dijkhoff, Fam De Wever of Wies 
van Minderhout. U wordt dan op de 
hoogte gehouden van de 
activiteiten. Er is geen contributie 
verschuldigd; wel wordt bij enkele 
activiteiten een eigen bijdrage 
gevraagd. 
 
Kring KBO Moerdijk 8-5-18 
Bedevaart naar de Zegge om 14.30 
uur 
 
De maand mei is Mariamaand. 
Jaarlijks gaat de Kring KBO Moerdijk 
op bedevaart naar Zegge. Dit jaar 
gaat men op dinsdag 8 mei. De 
kerkdienst begint om 14.30 u. 
Iedereen is hierbij van harte 
welkom.  
 
SBO jubileert / 50 jaar bestaan 
 
Het is al weer 50 jaar geleden dat 
Peter Marreel en Jos van Oers 
vanuit de KPJ op het idee kwamen 
om een volleybalclub op te richten. 
De Langewegse jeugd zag dat wel 
zitten; gezamenlijk te gaan 
volleyballen. Dit was wellicht ook de 
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reden dat de belangstelling zeer 
groot was. 
Men is begonnen in het 
patronaatsgebouw/toneel-
/gymzaal. Deze zaal was eigenlijk 
niet geschikt om te volleyballen (6 x 
14 m). Een deel van de vloer was 
van beton een ander deel van 
splinterend hout. De muur was uit 
en het podium de achterlijn. De 
lampen waren niet beschermd en 
men speelde met een zelf gebreid 
net en plastic ballen. In de winter 
werd de zaal verwarmd met twee 
kolenkachels. 
Maar ja; men moest inzicht in het 
spel krijgen. Om het spel en 
spelregels te leren werd een trainer 
aangezocht. Piet Lambregts was de 
eerste trainer van SBO. 
Na een aantal jaren geoefend te 
hebben wilde men 
oefenwedstrijdjes gaan spelen. Er 
moest dus een naam komen. 
Hiervoor was een prijsvraag 
uitgeschreven. Thijs Fens was de 
gelukkige wiens voorstel werd 
aangenomen. Samenspel Brengt 
Overwinning – SBO. Als prijs heeft 
Thijs een zilveren asbak gekregen. 
De eerste vriendschappelijke 
wedstrijd was tegen een team uit 
Wagenberg. Tot ieders verrassing 
won SBO deze wedstrijd. Men had 
de smaak te pakken. Het volgende 
jaar wilde men in de competitie. 
SBO liet zich bij de NeVoBo 

inschrijven voor de competitie en 
wel voor de regio Roosendaal. Daar 
in Langeweg geen sportruimte 
aanwezig was die voldeed aan de 
eisen van de NeVoBo, werden de 
thuiswedstrijden gespeeld in een 
gymzaal in Zevenbergen. 
In de gymzaal in de Dr. Ariënslaan 
werd niet alleen de 
thuiswedstrijden gespeeld, maar er 
ook getraind. Later is men gaan 
trainen in het Ketelhuis aan de 
Droge Mark in Zevenbergen.  
In 1982 heeft Langeweg zijn huidige 
gymzaal gekregen en werd meteen 
de thuisbasis voor SBO. 
Na diverse verschillende trainers te 
hebben gehad speelde SBO voor 
zo’n kleine gemeenschap vrij hoog 
in de competitie te weten: 
Districtsklasse. Dat was net niet de 
promotieklasse; tegenwoordig de 3e 
divisie. Vandaag de dag speelt SBO 
bij ORV-Breda.  
SBO heeft goede en minder goede 
tijden gekend. 80 leden tot 7 leden. 
Tijdens de minder goede tijd is men 
gefuseerd met een volleybalclub uit 
Zevenbergen VEDO (Voor En Door 
Ons). 
Nu heeft SBO 32 leden. Bestaande 
uit 1 heren- en 1 damesteam. In 
goede tijden had SBO 2 heren-, 2 
jeugd-, en 2 damesteam. 
Naast het sportieve is het ook een 
gezellige vereniging. 
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SBO gaat het feit dat men 50 jaar 
bestaat op passende wijze vieren, 
op zaterdag 26 mei, met een 
sportief en actief 
middagprogramma voor de leden. 
’s-Avonds om half 9 begint de 
feestavond in De Droom waarbij 
ook oud-leden van harte zijn 
uitgenodigd. Aanmelden kan via de 
Facebookpagina SBO Langeweg of 

door het sturen van een mailtje 
naar sbolangeweg@hotmail.com. 
Wie zich vooraf aanmeld via deze 
weg ontvangt bij binnenkomst 2 
consumpties. 
Overige belangstellenden zijn 
uiteraard ook welkom echter 
ontvangen geen 
consumptiebonnen. 

 

 
Een praatje bij een plaatje 
 
Slikgat kan naar de pomp lopen! (1) 
De plaats waar de Zuiddijk en De 
Langeweg elkaar bijna raken is sinds 
honderden jaren een markant punt 
binnen ons dorp. Tot voor een 
twintigtal jaren werd dit raakpunt 
van wegen omringd door drie cafés 

en een kerk en vormde daarmee het 
dorpshart. Twee cafés en de kerk 
hebben inmiddels hun 
oorspronkelijke bestemming 
verloren maar nog steeds 
beschouwen we deze plaats als een 
soort ontmoetingsplaats , 
middelpunt , voor dorpsactiviteiten 
. Het punt is ook nog goed 
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herkenbaar. Op de foto uit de 
dertiger jaren van de vorige eeuw 
zien we de bebouwing aan de 
linkerzijde die binnen niet al te 
lange tijd het veld zal moeten 
ruimen. Gezien de staat waarin het 
zich al jaren bevindt , zal 
nieuwbouw hier voor verfraaiing 
van de entree van het dorp en een 
verbetering van het woongenot 
zorgen. Aan de rechterzijde 
herkennen we nog duidelijk café 
Schuurmans. Piet Schuurmans was 
in 1911 gehuwd met een dochter 
van de herbergier Lucas van 
Steenhoven wiens herberg stond op 
het huidige dorpsplein voor De 
Droom. Piet werd tevens uitbater 
van de herberg van zijn 
schoonouders. Het zal hem wel voor 
de wind gegaan zijn want in 1932 
gaf hij opdracht tot bouw van een 
nieuw café op de hoek Dorpsstraat 
–Kerkpad . Helaas twee 
straatnamen die in de volksmond 
werden gebruikt maar in de 
gemeentelijke administratie voor 
Langeweg niet bestaan. Mogelijk 
dat de paters hun bedenkingen 
hadden bij een derde herberg en 
dan nog wel op een steenworp 
afstand van kerk ,klooster en 
patronaatsgebouw. Gelukkig was 
het benodigde perceel grond 
waarop het café gebouwd zou 
worden, al in familiehanden. Aan 
gelegenheden om zijn dorst te 

lessen in het dorpshart dus geen 
gebrek. Dat is weleens anders 
geweest. In de tweede helft van de 
19e eeuw was cholera een ziekte die 
hier nog regelmatig de kop opstak. 
De ziekte was dodelijk , maakte veel 
slachtoffers onder de kinderen en 
werd mede verspreid door 
drinkwater. Vaak mochten ook 
markten en kermissen in het 
Zevenbergse geen doorgang vinden 
i.v.m. deze besmettelijke ziekte. De 
bewoners van Slikgat waren voor 
het drinkwater aangewezen op de 
Langewegse vliet ,belendende 
poldersloten of een waterput bij het 
huis. De vliet en de sloten waren 
tevens opvangplaatsen voor 
afvalwater van huishoudens en 
bedrijven. En de waterput stond in 
de meeste gevallen niet zo ver 
verwijderd van het sekreet. Dit 
waren daarom vaak bronnen van 
besmetting. Het is voorgekomen dat 
de vis in de Langewegse vliet er het 
loodje bij legde als gevolg van de 
lozingen bij de suikerfabricage. Ook 
was het water van sloten en vliet 
een bepaald gedeelte van het jaar 
onbruikbaar als gevolg van 
bevriezing. Daarom wendde in 
september 1886 een aantal 
bewoners van Slikgat zich 
schriftelijk tot het gemeente-
bestuur met het verzoek om in de 
behoefte aan goed drinkwater te 
voorzien. In maart 1887 vroeg het 
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Slikgatse raadslid Piet van de Noort 
aan het gemeentebestuur waarom 
de betreffende adressanten nog 
geen antwoord hadden op hun 
verzoek. Het antwoord daarop was 
dat de adressanten grotendeels op 
Terheijdens grondgebied 
woonachtig waren en zich dus tot 
die gemeente moesten wenden. 
Een antwoord dat nou niet bepaald 

waterdicht was want van de 
veertien ondertekenaars woonde 
het overgrote deel aan de 
Zevenbergse kant. Maar u voelt het 
waarschijnlijk al: voorlopig zou de 
Slikgatse bevolking als het aan het 
Zevenbergse gemeentbestuur lag, 
naar de pomp kunnen lopen , of 
eigenlijk niet.  
                        John van Opdorp 

 

 
Vrijwilligers SKW Langeweg. 
 
SKW Langeweg is voor volgende 
seizoen op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers voor de Hummeltjesclub 
en de Instuif.  
De Hummeltjesclub is iedere 
dinsdagmiddag van half vier tot half 
vijf in de gymzaal en is voor 
kinderen van ongeveer 2,5 tot en 
met groep 2. 
De Instuif is iedere donderdagavond 

van half 7 tot half 8 en is bedoeld 
voor de kinderen van groep 3 tot en 
met groep 8. Iedere eerste 
donderdag van de maand hebben 
we sport en spel in de gymzaal en 
de andere donderdagen knutselen 
we in Ons Stedeke. 
We werken met een roulatieschema 
dus je bent dan samen met iemand 
anders om de paar weken aan de 
beurt. En hoe meer mensen zich 
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aanmelden hoe minder vaak je aan 
de beurt bent. 
Mocht je meer willen weten over 
het werken als vrijwilliger bij beide 
clubs dan kun je altijd contact 
opnemen met Caroline Schrauwen 
op nr 06-42158646 of Ilonka 
Bolleboom op nr 06-23238242. 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur SKW 
Caroline Schrauwen, Liset 
Surewaard en Ilonka Bolleboom 
 

 
 
S.K.W. Langeweg 
Wandelvierdaagse 2018 
 
Op Dinsdag 5, Woensdag 6, 
Donderdag 7 en Vrijdag 8 Juni 
organiseert S.K.W. Langeweg weer 
haar jaarlijkse Wandelvierdaagse.  
De inschrijving begint op Dinsdag 5 
juni om 18.00 uur bij het Dorpshuis 
''Ons Stedeke''.  
De kosten voor deze 
avondvierdaagse bedragen 3,00 
euro per persoon. We vertrekken 
op Dinsdag, Woensdag, Donderdag 

en Vrijdag om 18.30 vanaf het 
dorpshuis “Ons Stedeke”.  
Onderweg krijg je een snoepje, 
drinken en een stuk fruit 
aangeboden.  
Als je minstens drie van de vier 
avonden gelopen hebt, verdien je 
een medaille!  
Dus iedereen die het leuk vindt om 
mee te wandelen en om op deze 
manier iets meer te zien van de 
natuur uit je omgeving, is van harte 
welkom om deel te nemen aan deze 
wandelvierdaagse. Het maakt niet 
uit of je jong bent of oud. Ons 
motto is: Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde!! 
Nog aandacht voor het volgende: 
Uit ervaring is gebleken dat te 
jonge kinderen alleen zonder 
begeleiding lopen met alle risico’s 
van dien. Daarom willen we als 
organisatie benadrukken dat 
begeleiding wel noodzakelijk is om 
verantwoord een vierdaagse te 
lopen. We gaan ervan uit dat 
iedereen dit opvolgt !!!!! 
De vierdaagse wordt afgesloten met 
het uitreiken van de medailles bij 
het Stedeke op vrijdag 8 juni. Heeft 
u nog vragen, neem gerust contact 
op met Ilonka Bolleboom. Tel nr: 
06-23238242 of Caroline 
Schrauwen. 06-42158646. Hopelijk 
zien we u op dinsdag 5 juni. 
U neemt deel op eigen 
verantwoordelijkheid. 
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Langeweg een stukje groener 
 
De Wijkvereniging heeft samen met 
de gemeente het voor elkaar 
gekregen om op het honden-
uitlaatveld (Wethouder 
Trompersstraat) 10 fruitbomen aan 
te planten. In samenspraak met de 
Gemeente, Bewoners en het 
Woonkwartier zal er op zaterdag 28 
april om 13:00 u (o.l.v. Dhr. Giel 
Damen) een 9-tal amberbomen 
(Liquidambar styraciflua Moraine) 
aangeplant worden op de Zuiddijk 
(nr. 51 tot en met 63).  
 
Contributie ophalen voor de 
Wijkvereniging: 
 
Geachte dorpsbewoners van 
Langeweg, 
Dit jaar willen wij u wederom 
vragen om een kleine symbolische 
bijdrage te geven voor uw 
lidmaatschap aan de 
Wijkvereniging. Zonder leden 

immers geen wijkvereniging. De 
jaarlijkse contributie bedraagt 1 
euro per persoon (Ouder dan 18 
jaar). 
In de week van 14 / 15 mei (week 
20) komen we, huis aan huis waar 
we gelijktijdig een uitnodiging aan u 
afgeven voor de aankomende 
ledenvergadering op 29 mei. 
Natuurlijk kunt u ook op de website 
van Langeweg 
kijken www.langewegonline.nl 
Namens het bestuur willen wij u 
alvast hartelijk danken voor uw 
lidmaatschap. 
 
In Memoriam:  
Nelly Martens - van Oers 
 
Op maandag 16 april werd 
Langeweg opgeschrikt door het 
bericht van het overlijden van Nelly 
Martens - van Oers. Zij werd 74 jaar. 
Haar leven lang heeft Nelly op 
Langeweg gewoond. Ze laat haar 
man Jos en dochters Annelies en 
Nicole, met hun gezinnen, achter. 
Nel was bijzonder betrokken bij het 
sociale leven op Langeweg. Ze was 
lid van VIOOL en KBO. Jarenlang 
heeft ze geholpen bij de intocht van 
Sinterklaas in ons dorp. Ze was 
betrokken bij het versieren van de 
kerk en later ook bij het aanbrengen 
van versiering in de gymzaal bij 
bijzondere kerkelijke vieringen. Ook 
de carnavalsstichting kon op haar 
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rekenen bij het onderhoud, 
aanmaken en herstel van de 
kleding. Bij SKW was Nel vrijwilliger 
bij de wandelvierdaagse. We 

verliezen in Nelly een betrokken 
dorpsgenoot. We wensen de familie 
veel sterkte bij dit grote verlies.   

 

 

Wijkvereniging LANGEWEG 

GEZOCHT :Helpers gezocht om 
samen jeu de boulesbaan aan te 
leggen. Eind mei begin juni willen 
wij beginnen met de aanleg van de 
jeu de boulesbaan.  
WIE WILT MEE KOMEN HELPEN. 
Neem dan contact op met Theo 
Schouwenaars of Walter de Wever. 
 
Bij het Dorpshuis ons Stedeke 
komen hierdoor 30 X 30 tegels vrij 
en deze zijn gratis af te halen. 
Ongeveer 100 vierkante meter. 
Contact:Theo Schouwenaars of 
Walter de Wever. 

Fanfare Muziek Veredelt stopt met 
plantenactie. 
 
Beste mensen van Langeweg, de 
fanfare stopt met de plantenactie. 
Wij  
willen iedereen bedanken die 
jarenlang onze mooie plantjes 
hebben  
gekocht en de fanfare een warm 
hart toe draagt. 
Met vriendelijke groeten, 
namens Fanfare Muziek Veredelt 
Daniëlle de la Bije 
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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! 
 
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 
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). 

Dodenherdenking 4 mei 

Tijdens de nationale 
Dodenherdenking worden alle 
burgers en militairen herdacht die 
in oorlogssituaties of bij 
vredesoperaties in Nederland, of 
waar dan ook ter wereld, zijn 
omgekomen sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog (10 
mei 1940). Om 20.00 uur worden 
hiervoor 2 minuten stilte in acht 
genomen.
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Wat, waar en wanneer te doen: 

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 
Di./Do. 29,30 en 31 

- 5 
Ziekentriduüm 

   
Juni 2018 
Zat 2 – 6 Inzameling papier en kerton 
Ma.  4 – 6 Inzameling GFT 
Di. 5 - 6 Inzameling plastic 
Di./Vr. 5 t/m 8 - 6 Wandelvierdaagse 
Zon. 10 - 6 10.00 u H. Hartviering in Ons Stedeke 
Zon. 17 - 6 Vaderdag 
Ma. 18 - 6 Inzameling GFT 
Di. 19 - 6 Inzameling plastic 
   
   
   
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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