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Volgende editie 
 
De volgende uitgave van deze 
dorpskrant komt pas eind augustus. 
Dus copy inleveren voor 20 
augustus 2018. 
 
Koffie en thee drinken 
 
In verband met de vakantie wordt 
er in juli geen koffieronde 
georganiseerd. De eerstvolgende is 
op zondag 26 augustus a.s. om 
10.00 uur in Ons Stedeke. Onder het 
genot van een bakje koffie of thee 
nemen we met elkaar het laatste 
nieuws door en kijken terug op de 
zomervakantieperiode. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Afsluiting seizoen Fanfare Muziek 
Veredelt 
 
Op maandag 2 juli aanstaande heeft 
de fanfare weer haar laatste 
repetitie voor de zomervakantie. 
Traditiegetrouw willen we dit doen 
door middel van een 
afsluitingsconcertje. Dit 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 gezorgd. 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! 
 
Grote Club Aktie voetbalvereniging 
VOV 
 
In de week van 17 tot 23 september 
komen leden van onze 
voetbalvereniging 
V(oetbal)O(ns)V(ermaak) aan de 
deur met loten van de Grote Club 
Aktie. 
Deze aktie betreft een landelijke 
loterij waarbij de opbrengst van de 
lotenverkoop voor 80% toekomt 
aan de verenigingen. Een lot kost 3 
euro. 2,40 daarvan gaat naar de 
voetbalvereniging. Van het 
resterende bedrag worden de 
prijzen betaald. Er zijn prachtige 
prijzen te winnen. 
Als u loten koopt, maakt u kans op 
prachtige prijzen en helpt u 
bovendien onze voetbalvereniging. 
Zij kunnen het geld goed gebruiken, 
onder meer voor onderhoud en 
huur van het voetbalveld en training 
van de voetballers. U begrijpt: hoe 
meer loten u koopt, hoe meer kans 
u maakt op een van de mooie 
prijzen!! 
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Langeweg opgeruimd!!! of 
verloedert het op diverse 
plaatsen??? 
 
In toenemende mate wordt door 
inwoners van Langeweg geklaagd 
dat het er op nog al wat plekken in 
ons dorp onverzorgd, soms zelfs 
vies, uitziet. Ook bij het overleg van 
de dorpstafel op dinsdag 12 juni 
2018 werden weer enkele 
specifieke klachten naar voren 
gebracht. Daarom via deze weg een 
oproep aan ALLE inwoners van 
Langeweg om ook zelf de omgeving 
van jouw huis fatsoenlijk/mooi en 
schoon te maken/houden. Dat 
verhoogt zeker het met veel plezier 
hier wonen, het is fijn voor de buren 
dat de buurt is opgeruimd, fijn en 
gezellig voor bezoekers van 
Langeweg, maar dat is het zeker ook 
voor jezelf! De wijkvereniging doet 
er ook veel aan om Langeweg er 
beter te laten uitzien. Denk aan het 
opknappen van het dorpsplein, 
onlangs weer het plaatsen van 
mooie bomen in de Zuiddijk en 
mogelijk in de toekomst nog meer 
groen in ons dorp. Gelukkig … ook 
veel inwoners van Langeweg 
houden hun omgeving keurig 
verzorgd! Maar … we hopen dat 
IEDEREEN dat gaat doen! Waar 
denken we onder andere aan: 

- Ruim je tuin en/of erf 
fatsoenlijk op. Zorg dat dit 
er representatief bij ligt. 
Wied op tijd en ruim 
rommel op. 

- Ruim de straat voor en bij je 
huis op.  

- Laat geen resten achter als 
je met een (ver)bouw(ing) 
klaar bent. 

- Zet geen (rest)afval bij de 
(ondergrondse) containers 
of bij de kleding- en/of 
glascontainer. Zie je dat 
daar toch iets staat, neem 
dan de moeite om het op te 
ruimen (ook al is het er 
door een ander 
weggezet/weggegooid). Als 
je glas naast de glasbak 
morst, ruim het op. 

- Gooi geen (tuin)afval in, bij 
of op heggen langs de 
straat. 

- Parkeer alleen daar waar 
dat is toegestaan en indien 
mogelijk zodanig dat de 
buurt er geen of in ieder 
geval zo weinig mogelijk last 
van heeft. 

Houd je aan de algemene 
fatsoenlijkheidsnormen. 
Nog een praktische tip: als je een 
afvalzak in de ondergrondse 
container gaat doen, knoop die dan 
thuis nog niet dicht, maar raap op 
weg naar de centrale afvalplaats 
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zwerfafval op, doe die in jouw 
afvalzak en knoop die pas bij de 
container dicht alvorens je die in de 
ondergrondse container werpt. Een 
kleine moeite, een groot plezier! 
Ga jij vanaf heden hier ook aan 
meewerken? Dat stellen je 
dorpsgenoten bijzonder op prijs. Op 
voorhand grote dank daarvoor!  

Mocht je zelf niet in staat zijn eens 
flink op te ruimen, dan is 
incidentele hulp mogelijk. Neem 
daarvoor dan contact op met de 
redactie van Ons Dorpshart of met 
de wijkvereniging. 

Wijkvereniging Langeweg 

 

 
 
Jeu de Boulesbanen 
 
Ja, ja. Het is zo ver! Enkele jaren 
geleden kwam er vanuit de 
ledenvergadering van KBO 
Langeweg het verzoek om te 
bekijken of een Jeu de Boulesbaan 
ook in Langeweg te verwezenlijken 
zou zijn. KBO heeft dit verzoek 
vervolgens doorgespeeld aan de 
wijkvereniging, die een en ander 
heeft opgepakt. Na onderzoek waar 
dat dan het best zou kunnen 

worden verwezenlijkt en hoe we dat 
financieel voor elkaar konden 
krijgen, heeft de gemeente 
Moerdijk financiële steun 
toegezegd. 
Inmiddels zijn we met een aantal 
Langewegse vrijwilligers gestart met 
de aanleg van twee Jeu de 
Boulesbanen. Deze banen komen 
op het plein bij dorpshuis Ons 
Stedeke. De twee banen komen 
naast elkaar te liggen en zijn elk 13 
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meter lang. Er komt ook verlichting 
bij de banen. Door 
dorpshuis Ons Stedeke wordt bij de 
banen een tuinhuisje geplaatst 
waarin terrasstoelen en –tafels 
worden opgeborgen. Ook zullen er 
enkele (onderhouds)attributen voor 
de Jeu de Boulesbanen in komen te 
staan/liggen. Inmiddels zijn de 
coniferen aan de achterkant van het 
plein, in samenwerking met 
dorpshuis Ons Stedeke, door Rocco 
Donkers er met de kraan uitgehaald 
en is het afval door de gemeente 
afgevoerd (dank hiervoor aan Rocco 
en de gemeente Moerdijk). De 
nieuwe schutting en de nieuwe 
afsluitende poorten zijn geplaatst. 
Onder de aan te leggen banen is 
drainage aangebracht en één 
rioleringsput is verplaatst omdat die 
anders in één van de banen zou 
komen te liggen. Met het 
straatwerk is gestart. Zo zijn de 
betonnen banden rondom de banen 
inmiddels door Thijs Fens en een 
aantal vrijwilligers gelegd. Inmiddels 
is ook het verdere materiaal 
aangeleverd en komende weken zal 
het straatwerk en de aanleg van de 
banen worden opgepakt. We hopen 
dat beide banen na de 
zomervakantie in gebruik kunnen 
worden genomen. Interesse om te 
gaan Jeu de Boulen? Neem contact 
op met Walter de Wever (De 
Langeweg 74), Wies van 

Minderhout (Schoolstraat 13) of 
Theo Schouwenaars (Zuiddijk 42). 
Mogelijk is er behoefte bij de 
liefhebbers om een Langewegse Jeu 
de Boules vereniging op te richten. 
Wie weet! 
 
Kerkhof onderhoud 
 
We krijgen veel complimentjes over 
hoe netjes het Langewegse kerkhof 
er bij ligt. Dat is fijn en daar zijn we 
blij mee, net als met de wekelijkse 
koffie bij Corrie Surewaard, dus 
dank daarvoor. 
Nu we daarnaast helemaal klaar zijn 
met de aanleg van stroom naar de 
berging bij het kerkhof en deze 
berging aardig is opgeknapt en naar 
onze wensen is ingericht, gaan we 
de (voorlopig) laatste extra klus 
aanpakken. De stenen paal links 
naast de toegangspoort staat een 
aardig stukje uit het lood. We gaan 
komende periode pogen deze weer 
recht te zetten (wordt bekostigd 
door de Immanuelparochie). 
Daarnaast is de rechter 
toegangspoort onderaan gebroken. 
Deze wordt binnenkort gelast. 
Vervolgens gaan we bekijken of de 
hele toegangspoort afgebrand en 
geschilderd kan worden. 
Nabestaanden en andere 
belangstellenden kunnen uiteraard 
zelf ook bijdragen aan een mooi en 
goed onderhouden kerkhof door 
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ook de bloemen en planten en/of 
struiken bij de graven goed te 
verzorgen en op tijd te 
vernieuwen/te snoeien of op te 
ruimen. We vragen iedereen ook 
om het kerkhof-afval netjes in de 
daarvoor bestemde groene 
afvalbakken links achter de 
toegangspoort te doen. Er staan er 

2, de een, met de ‘T’ er op is voor 
tuinafval, de andere, met de ‘R’ er 
op, is voor het overige (rest)afval. 
Alvast onze grote dank! 

De onderhoudsploeg van 
het Langewegse kerkhof, 
Wim Stel, Kees Broeders, 
Theo Schouwenaars, John 
van Opdorp en Ad van Geel 

 
 

 
 
Een praatje bij een plaatje  
 
Slikgat kan naar de pomp lopen. (3) 
Natuurlijk lag Slikgat met haar 
gebrek aan zuiver drinkwater niet 
op een eilandje. In veel gemeenten 
in den lande was het kommer en 
kwel. In 1874 werd in Zevenbergen 
al een onderzoek verricht naar de 

kwaliteit van het drinkwater i.v.m. 
de vervuiling door de 
suikerfabrieken. Door de ligging aan 
het water, dat weer in verbinding 
stond met allerlei vaarten en sloten, 
werden zij de grote boosdoeners. 
De gemeente waarschuwde de 
bevolking het havenwater slechts te 
gebruiken om de stoep te schuren. 
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In 1883 raadde de gemeente de 
inwoners van Zevenbergen en Den 
Hoek het directe gebruik van water 
uit de openbare pompen en eigen 
waterputten af. Koken of een 
druppel chloorijzer-oplossing per 
liter was het dringende advies. Een 
jaar nadien leverde de pomp op 
Den Hoek weer helder water. In 
1884 is het weer mis binnen de 
gemeentegrenzen: een twintigtal 
veldarbeiders wordt plotseling ziek 
als gevolg van het drinken van 
water tijdens de hitte en vertonen 
de verschijnselen van inlandse 
cholera. In 1889 werd een groot 
aantal inwoners van Slikgat besmet 
met buiktyfus als gevolg van het 
gebruik van slootwater. Al in 1888 
werd een aanvraag ingediend voor 
de aanleg en exploitatie van een 
drinkwaterleiding. Gezien de kosten 
bleek dit een onhaalbare zaak. Op 
de Brabantse zandgronden zou het 
er met de drinkwatervoorziening 
wat minder slecht aan toe zijn. In 
1895 nam het gemeentebestuur 
daarom contact op met ene pater 
Becker te Oudenbosch. Op zijn 
advies waren in Wouw en 
Oudenbosch welputten geboord tot 
een 50 meter diepte en aangesloten 
op een zogenaamde Nortonpomp. 
Het opgepompte water zou dan 
minder in aanraking komen met de 
menselijke en dierlijke uitwerpselen 
en het oppervlaktewater. Meerdere 

putten zouden verspreid over de 
gemeente geslagen moeten 
worden. Er moest iets gebeuren 
want het havenwater zou nooit 
drinkbaar worden, ook al zou de 
suikerfabricage ophouden te 
bestaan. Met de vervuilende 
mestputten binnen de kom zat de 
gemeente ook in haar maag. De in 
1895 eerste in Zevenbergen 
geslagen Nortonpomp leverde goed 
drinkwater. Ook te Slikgat wilde 
BenW nu een Nortonpomp 
aanleggen doch de raad was niet 
bereid nog meer water in de wijn te 
doen, er waren al zoveel kosten 
gemaakt voor dit gehucht. Toch 
daalde de waterkwaliteit beneden 
alle peil. In het naburige Calishoek 
werd in 1904 nog een nieuwe put 
geslagen, maar zelfs het vee keerde 
zich van het water af. En de 
toestand van het water in de haven 
was nog dusdanig slecht dat 
wanneer iemand per ongeluk in het 
water ‘belandde’ en gered kon 
worden, alsnog de geest gaf als 
gevolg van vergiftiging. Voorlopig 
moesten de bewoners deze 
toestanden maar slikken. Vaak liep 
er vanuit de woning een paadje 
naar de dijksloot of vliet om te 
kunnen drinken of de was te doen. 
Met de invoering van de 
Woningwet in 1901 werd bij 
nieuwbouw van woningen een 
degelijke waterput vereiste. De wat 
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beter gesitueerden lieten 
binnenshuis een pomp aanleggen. 
In 1908 komt de aanleg van een 
waterleidingsysteem in Noord-West 
Brabant weer bovendrijven. In 1918 
wordt de N.V. Waterleiding-
maatschappij N.W. Brabant 
opgericht waarvan zowel de 
gemeente Terheijden als 
Zevenbergen aandeelhouder 
werden. Binnen vijf jaar moesten 
alle woningen zijn aangesloten op 
het waterleidingnet. Op 29 
december 1924 was het zo ver, de 
jaarwisseling kon worden gevierd 
met zuiver drinkwater. Wel betalen 
natuurlijk, de waterleiding-
maatschappij moest wel het hoofd 
boven water kunnen houden. 
Op de foto: De Maria-School tijdens 
de mobilisatiejaren 1914-1918. 
Rechts het zogenaamde tolhuisje, 
links de heul over de Langewegvliet 
met o.a. onderwijzer Gerritzen. 
Links onder een man met 
putemmer. De Langewegvliet stond 
rechtstreeks in verbinding met de 
haven van Zevenbergen.     

John van Opdorp 
 
Aanbouw/opbergruimte dorpshuis 
Ons Stedeke 
 
Eerder hebben we in Ons Dorpshart 
al gemeld dat de barruimte in Ons 
Stedeke wordt opgeknapt. De 
eerste stap die daarvoor moest 

worden gezet, was een permanente 
aanbouw maken aan de barruimte 
om daarin de tafels en stoelen, die 
nu steeds aan de zijkant in de 
barruimte staan, op te kunnen gaan 
bergen. De buitenkant van die 
aanbouw en het staattegelwerk er 
omheen, zijn inmiddels helemaal 
klaar. Gelukkig hebben we van een 
aantal inwoners van Langeweg al 
gehoord dat het er keurig uitziet en 
dat de aanbouw niet te 
onderscheiden is van de rest van 
het gebouw. Inmiddels is ook de 
binnenkant bijna klaar. De 
elektriciteit is aangebracht, er is 
gestukadoord en het plafond zit er 
in. Nu nog schilderen, egaline op de 
vloer, de omlijsting bij de 
toegangsdeuren afwerken en de 
aanbouw is helemaal klaar. 

Als we subsidie van de 
gemeente ontvangen voor 
de aanbouw (helaas is dit 
nog steeds niet rond), 
kunnen we de komende 
zomervakantie benutten in 
de barruimte zelf aan de 
slag te gaan. Zo willen we 
de bar ongeveer één meter 
naar voren halen en aan de 
bar zijkanten en een 
voetensteun maken, de 
muur aan de zijde van gang 
opfleuren, achter de bar 
deels een wand maken, de 
verlichting enigszins 
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aanpassen, enkele gezellige 
zitjes creëren, wat passende 
schilderijen aan de muren 
aanbrengen en enkele 
gemakkelijk verplaatsbare 
plantenbakken wegzetten. 
Er zijn nog meer wensen 
geopperd, zoals onder 
andere de vloer 
vernieuwen. We gaan 
onderzoeken op welke wijze 
we daarvoor mogelijk 
financiële middelen kunnen 
vinden. Onze grote dank 
gaat uit naar alle 
vrijwilligers die bij de 
aanbouw en het straatwerk 
hebben geholpen en/of nog 
zullen helpen bij de 
aanpassing van de 
barruimte. Erg fijn dat we 
op diverse inwoners een 

beroep hebben kunnen 
doen. Voor deze vrijwilligers 
gaan we zeker na de 
aanstaande zomervakantie 
nog een paar gezellige 
uurtjes beleggen, met een 
hapje en een drankje, als 
dank voor hun bijzondere 
inzet. Als de barruimte 
opgeknapt is, zullen we een 
open middag of avond 
houden waar alle 
belangstellenden de 
opgefriste barruimte met de 
aanbouw en mogelijk dan 
ook gelijktijdig de twee 
aangelegde Jeu de 
Boulesbanen, kan 
bezichtigen.  

Het bestuur van 
dorpshuis Ons Stedeke
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Wie heeft de Groenste Tuin van 
Moerdijk? 
 
Groene tuinen fleuren de straat op, 
maar ze hebben veel meer 
voordelen. Ze voeren bijvoorbeeld 
het water beter af, in de zomer is 
het er koeler en bijen voelen zich er 
thuis. Dus: steen eruit en groen 
erin! Om groene tuinen extra te 
stimuleren, looft de gemeente 
Moerdijk prijzen uit. 
Iedere inwoner van de gemeente 
Moerdijk met een groene tuin of 
een fleurig balkon kan meedoen aan 
de wedstrijd de Groenste Tuin van 
Moerdijk. 
Er zijn drie categorieën:  

- tuinen kleiner dan 200 
vierkante meter; 

- tuinen groter dan 200 
vierkante meter; 

- balkons. 

Aanmelden kan tot en met 31 
augustus. Een deskundige jury van 
tuinambassadeurs van de 
vereniging Groei & Bloei beoordeelt 
in september alle tuinen. De 
prijsuitreiking is in oktober. 
Weekendje weg 
Iedere deelnemer ontvangt een 
juryrapport met tips voor de tuin. 
De winnaar in elke categorie wint 
entree voor de Tuinen van 
Appeltern voor twee personen, 
inclusief overnachting, een 
feestelijk ontbijt en een high tea in 
de tuinen. 
Meedoen? 
Mail drie recente foto’s van uw tuin 
of balkon 
naar groenstetuin@moerdijk.nl. 
Vermeld in het bericht naam, adres, 
telefoonnummer en het formaat 
van de tuin. 
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Groot feest, zondag 9 september aanstaande in de middag. 
 
Om 14.30 uur openen we feestelijk de Langewegse Jeu de boules banen. 
U bent van harte welkom. We maken er een gezellige feestmiddag van in en 
om dorpshuis Ons Stedeke. 
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De redactie wenst u  

Prettige vakantie 
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Wat, waar en wanneer te doen: 

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 
Di. 10 – 7 20.00 u Wijkvereniging 
Ma. 16 - 7 Inzameling GFT 
Di. 17 - 7 Inzameling plastic 
Ma. 30 - 7 Inzameling GFT 
Di. 31 - 7 Inzameling plastic 
   
Augustus 2018 
Zat. 4 – 8 Inzameling papier en karton 
Ma. 13 - 8 Inzameling GFT 
Di. 14 - 8 Inzameling plastic 
   
Ma. 27 - 8 Inzameling GFT 
Di. 28 - 8 Inzameling plastic 
   
September 2018 
Zat. 1 – 9 Inzameling papier en karton 
  Jaarlijkse feestmarkt Emmaus 13.00 – 17.00 u 
Zon. 9 – 9 14.30 u Opening Jeu de Boulesbanen bij Ons Stedeke 
Ma. 10 - 9 Inzameling GFT 
Di. 11 - 9 Inzameling plastic 
  20.00 u Wijkvereniging 
Ma. 24 - 9 Inzameling GFT 
Di. 25 - 9 Inzameling plastic 
   
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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