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Koffie en thee drinken 
 
Zondag 24 juni 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. 
 
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. 
 
Zondag 10 juni a.s. : viering van het 
feest van het Heilig Hart 
 
Zondag 10 juni vieren we om 10.00 
uur in Ons Stedeke met een woord 
en communieviering het feest van 
het Heilig Hart, naamgever van onze 
voormalige parochie en van de kerk. 
In deze viering zal koor Chanson de 
la Vie de zang verzorgen. Pastor Piet 
de Meijer gaat voor. Iedereen is van 
harte welkom. 
Na de viering drinken we natuurlijk 
koffie en thee met een koek die een 
ieder van harte is gegund. 
 
 

Overheerlijke Arretjescake van 
Koningsdag 
 
Bij de wedstrijd: Wie bakt de 
lekkerste taart van Langeweg, 
gehouden afgelopen Koningsdag op 
initiatief van het Oranjecomité, was 
er 1 overduidelijke winnaar: De 
arretjescake van familie Vervenne 
uit de Schoolstraat. 
Zij wonnen dan ook unaniem deze 
wedstrijd en mochten de hoofdprijs 
in ontvangst nemen. De redactie 
van deze krant heeft het recept 
weten te achterhalen en in goed 
overleg is besloten het recept te 
delen. Na enig voorbereidings-
plezier wensen wij u een smakelijke 
cake en de redactie is altijd bereid 
mee te proeven. 
 

 
Arretjescake 
Wat heb ik nodig? 

• 300 g zachte boter 
• 400 g bruine basterdsuiker 
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• 120 g cacao 
• 400 g lekkere biscuit 

Keukengerei 
• Cakevorm  
• Aluminiumfolie 

Bereidingstijd 
• Bereidingstijd: 10 minuten 
• Opstijftijd: 12 uren 

Hoe maak ik Arretjescake? 
1. Bekleed de cakevorm met 

aluminiumfolie. 
2. Smelt de boter in een 

pannetje. 
3. Meng ondertussen de 

suiker met de cacao. 
4. Voeg daar de gesmolten 

boter aan toe en roer het 
totdat het egaal is. 

5. Schenk een dun laagje 
chocolademengsel in de 
cakevorm. 

6. Leg daar een laag biscuitjes 
op. 

7. Herhaal dit een aantal keer 
en sluit af met een laagje 
chocolade. 

8. Laat de arretjescake een 
nacht in de koelkast staan 

Tip 
Je kunt ook een arretjescake maken 
van koekkruimels. Daarvoor volg je 
de algemene bereidingswijze, maar 
je breekt de biscuits in stukjes. Dit 
roer je door het chocolademengsel 
en je verdeel de bal over de 
cakevorm. 
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Terrassenconcert d’Eigeweskus 
 
Op zondag 10 juni aanstaande, bij 
goed weer, speelt het Langewegse 
blaasorkest d’Eigeweskus rond 
13.30 uur op een nog nader af te 
spreken terraslocatie, rond 15.00 
uur op het terras bij cafe Elsakker 
en rond 16.30 uur op het terras bij 
eeterij/feesterij de Droom. Dus ... 
als je tijd en zin hebt, kom gezellig 
luisteren en genieten, de entree is 
gratis! Iedereen, dus jong en oud, is  
hierbij van harte uitgenodigd en 
welkom! Noteer nu deze optredens 
dus in uw agenda! 
 
Helpers gevraagd 
 
Aanstaande zaterdag 26 mei gaan 
we voorbereidingen treffen voor 
aanleggen jeu de boules baan. We 
beginnen met rooien taxushaag. In 
juni gaan we dan 2 banen 
aanleggen. Wij zoeken nog mensen 
die de handen uit de mouwen 
willen steken. Als U 26 mei komt 
graag snoeischaar meebrengen. 
Wijkvereniging Langeweg 
Theo Schouwenaars 
 
Afsluiting seizoen Fanfare Muziek 
Veredelt 
 
Op maandag 2 juli aanstaande heeft 
de fanfare weer hun laatste 
repetitie voor de zomervakantie. 

Traditiegetrouw willen we dit doen 
door middel van een 
afsluitingsconcertje. Deze zal 
beginnen om 19.00 u bij dorpshuis 
Ons Stedeke. Hier zal ook voor de 
eerste keer ons nieuwe 
leerlingenorkest te horen zijn. Voor 
een hapje wordt bezorgt. Bij mooi 
weer zitten we lekker buiten en 
anders kunt u ons binnen vinden. 
Zeker de moeite om te komen 
luisteren, dus hopelijk u allen te 
zien op 2 juli. Tot dan! 
 
Fanfare Muziek Veredelt begonnen 
met leerlingenorkest 
 
Fanfare Muziek Veredelt is 
begonnen met een heus 
leerlingenorkest. Zij repeteren op 
maandag van 19u tot 19.30u onder 
leiding van Juul ‘t Lam, dirigent van 
onze fanfare. De kinderen zijn 
enthousiast begonnen met 
aanvulling van enkele leden van de 
fanfare. Maandag 2 juli zal hun 
eerste optreden zijn. 
Mocht u in het verleden ook een 
instrument hebben gespeeld en zou 
u dit weer op willen pakken is dit 
misschien een mooie gelegenheid 
om dit te doen. Kom gerust een 
keer kijken tijdens de repetitie. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
Daniëlle de la 
Bije. info@muziekveredeltlangeweg
.nl of 0168-325856 

- 3 - 
 

mailto:info@muziekveredeltlangeweg.nl
mailto:info@muziekveredeltlangeweg.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- 4 - 
 



 
Een praatje bij een plaatje  
 
Slikgat kan naar de pomp lopen (2) 
Na enkele jaren komt de 
pompkwestie weer boven water. 
Zevenbergen zoekt toch naar een 
oplossing. In 1889 verleent de Prins 
en Hertog van Arenberg te Brussel 
aan Zevenbergen toestemming om 
in een greppel in een van zijn 
percelen ( verpacht aan Johannes 
Wijtvliet) in de Kleine Spiepolder, 
buizen te leggen tussen de 
Langewegvliet en het gehucht 
Slikgat’ ten gebruike en gerieve van 
de bewoners van dat gehucht’. 

Waarschijnlijk zou vlietwater dan 
via de buizen kunnen stromen met 
als eindpunt het midden van Slikgat, 
de Dorpsstraat. Mogelijk dat hier 
een pomp op aangesloten zou 
kunnen worden want in juli 1889 
ging Zevenbergen onderhandelen 
met het gemeentebestuur van 
Terheijden ‘om te komen tot 
daarstellen van eener pomp te 
Slikgat’. In oktober 1889 deelt 
Terheijden mee dat het 
voorgenomen plan met 5 tegen 6 
stemmen in het water gevallen is. 
Om verder geëmmer te voorkomen 
heeft Zevenbergen waarschijnlijk 
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toch een pomp op de buis 
aangesloten en geplaatst bij bakker 
Cornelis van Gils. Maar als snel 
schijnt het water niet in de smaak te 
vallen. Reden voor herbergier Lucas 
van Steenhoven met een aantal 
bewoners zich in januari 1891 weer 
tot de gemeenteraad te wenden en 
te melden dat zij grote behoefte 
hebben aan goed drinkwater en het 
verzoek daarvoor te willen voorzien 
in een welpomp. De burgervader is 
van mening dat uit de pompen bij 
bakker van Cornelis van Gils, 
midden in het dorp en bij de paters 
het water goed drinkbaar is. 
Wethouder van Schendel meent dat 
in het verleden al een dergelijk 
verzoek is ingediend. Naar 
aanleiding daarvan zou bij de paters 
en Van Gils een onderzoek naar de 
kwaliteit van het drinkwater 
onderzocht zijn met als resultaat : 
ondrinkbaar. Volgens wethouder 
van Schendel ligt het in de lijn der 
verwachting van de raad dat 
dichtbevolkte arbeidersbuurten 
over goed drinkwater moeten 
kunnen beschikken en dat de aanleg 
van een degelijke put met pomp 
wenselijk is. Lid Van Aart vindt dat 
Slikgat vergeleken met bijvoorbeeld 
de Drie Hoefijzers al bevoordeeld is 
met de bestaande voorziening en 
moet dus niet klagen. Tieleman van 
hoeve Roville hekelt de uitlatingen 
van Van Aart: Het drinkwater wordt 

er met dat soort redenenringen niet 
zuiverder op, in andere buurten is 
het mogelijk nog slechter en daar 
moet je wat aan doen. Besloten 
wordt om nog eens bij bakker van 
Gils en de paters te gaan proeven. 
Binnen enkele weken werd het 
onderzoek verricht. De paters 
waren er, ondanks de gewijde 
grond, tot nu toe nog niet in 
geslaagd bruikbare waterbronnen 
aan te boren. Bij bakker van Gils 
was het al niet veel beter. Besloten 
werd in de begroting van 1892 toch 
een bedrag voor een pomp op te 
nemen. De pomp zal wel geplaatst 
zijn doch het pompwater zal de 
Slikgatse bevolking niet tot aan de 
lippen gestaan hebben want in 
augustus 1893 deelt de 
burgemeester de raad mee dat de 
geplaatste pomp aanvankelijk 
voldeed maar er inmiddels meer 
zand dan water naar boven komt. 
Vaak moet de pomp worden 
schoongemaakt en een scheikundig 
onderzoek door de firma Bosson te 
Dordrecht wees uit dat het water 
dat dan nog met moeite aan de 
oppervlakte kon komen, verre van 
geschikt was om de dorst te lessen. 
Bovendien zorgde de strenge vorst 
het water een winterstop. De raad 
is bang dat het maken van verdere 
kosten aan de pomp water naar de 
zee dragen is en besluit de pomp 
dan maar voorlopig totaal buiten 
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werking te stellen. De burgemeester 
zag geen andere oplossing dan de 
Inspecteur van het Geneeskundig 
Staatstoezicht op de hoogte te 
stellen van de drinkwatertoestand 
te Slikgat. Deze suggereerde dat het 
water vervuild zou kunnen worden 
door nabij de pomp liggende riolen 

of goten voor keukenwater en 
verzocht de burgervader een fles 
Slikgats bronwater ter keuring aan 
te bieden bij betreffende inspectie. 
Op de foto : Een kijkje in de 
Dorpsstraat in 1902, tijd voor een 
praatje bij de pomp. 

John van Opdorp 
 

 
Wijkteam 
 
Het netwerkteam is er elke eerste 
dinsdag van de maand voor alle 
inwoners van Langeweg voor al uw 
vragen! NIEUWE TIJDEN: van 10:00-
11:00 u. 
Wijkagente L van Helten, Sociaal 
werkster R. Simon, Wijkzusters 
Monique Schoep en Judith Kouters, 
Woonkwartier Marjolein Haest en 
gebied coördinator en van de 
gemeente Moerdijk Wendy Roelen. 
Wees welkom, loop even binnen wij 

maken ontzettend graag kennis met 
u en horen graag u vragen of u 
verhalen over het prachtige 
Langeweg. 
 
De eerst volgende keer is op 
dinsdag 5 juni 
 
IN JULI EN AUGUSTUS ZIJN WE NIET 
AANWEIZG I.V.M. DE 
ZOMERVAKANTIE 
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Wat, waar en wanneer te doen: 

Juni 2018 
Zat 2 – 6 Inzameling papier en karton 
Ma.  4 - 6 Inzameling GFT 
Di. 5 - 6 Inzameling plastic 
  10.00 Spreekuur Wijkteam in Ons Stedeke 
Di./Vr. 5 t/m 8 - 6 Wandelvierdaagse 
Zon. 10 - 6 10.00 u H. Hartviering in Ons Stedeke 
  Terrassenconcert d’Eigeweskus 
Zon. 17 - 6 Vaderdag 
Ma. 18 - 6 Inzameling GFT 
Di. 19 - 6 Inzameling plastic 
Di. 26 - 6 9.00 - 11.30 u Sociaal werkster in Ons Stedeke 
   
   
   
   
Juli 2018 
Ma. 2 - 7 Inzameling GFT 

19.00 u Afsluitingsconcert  fanfare Muziek veredelt 
Di. 3 - 7 Inzameling plastic 
Zat. 7 – 7 Inzameling papier en karton 
Ma. 9-7 / 19-8 Zomervakantie 
Ma. 16 - 7 Inzameling GFT 
Di. 17 - 7 Inzameling plastic 
Ma. 30 - 7 Inzameling GFT 
Di. 31 - 7 Inzameling plastic 
   
   
Zat. 1 – 9 Jaarlijkse feestmarkt Emmaus 13.00 – 17.00 u 
Zat. 6- 10 19.00 u.Toeterfeest d’Eigeweskus 
Zon.  4 - 11 12.00 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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