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Koffie drinken en bij praten  
 
Zondag 23 september as. om 10.00 
uur in Ons Stedeke. Iedereen is van 
harte welkom elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een bakje 
koffie of thee. 
 
Opening Jeu de boules banen. 
 
Op 9 september 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. Zie 
bijgaande uitnodiging. Ook is 
bijgevoegd een verkorte versie van 
de spelregels voor dit spel. 
 
Langewegse prominenten in 
Zevenbergse prominentenrace 
 

 
Zondag 11 augustus mochten 3 
Langewegse “prominenten” 
deelnemen aan de prominenten-
race bij de Zevenbergse 

wielerronde. Thérèse de Groot, 
Wies van Minderhout en Bart van 
Gils hebben Langeweg vertegen-
woordigd in deze ludieke race onder 
het motto: In volle vaart zetten we 
Langeweg op de kaart. In een 
voorbereidingsoverleg besloten we 
echter in te zetten op het “ludieke” 
onderdeel en niet zozeer op de 
wedstrijd. Na enig zoeken vonden 
we een driepersoons tandem te 
koop in Gilze, maar na enig overleg 
konden we die fiets toch voor een 
dagje huren. Thérèse voorop in haar 
prins carnaval tenue en Wies en 
Bart daarachter, verkleed als Franse 
chaperonnes, carnavalskleding van 
de herenraad van afgelopen jaar, 
maar ook verwijzend naar de jeu de 
boules baan in aanleg. Veel bekijks 
bij de race en onderweg naar 
Zeven-bergen. Helaas hebben we 
maar anderhalf rondje kunnen 
fietsen van de verlangde 3, omdat 1 
van de 4 kettingen van ons 
fietsapparaat van het tandwiel liep 
en dat was zonder materiaal in de 
race niet te repareren. 
Desalniettemin was het heel leuk 
om mee te doen en nog leuker was 
het al de Langewegse supporters in 
het talrijke publiek op de markt van 
Zevenbergen te mogen 
onderscheiden.  
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Boombank voor en door kinderen 
van de Mariaschool 
 
De schoolverlaters van de 
Mariaschool hebben de school een 
prachtige boombank cadeau gedaan 
bij hun afscheid van de Maria-
school, afgelopen juli. De boombank 
hebben ze zelf geplaatst onder de 
boom nabij de zandbak op het 
schoolplein. Vorig jaar was de 
ondergrond al gereed gemaakt voor 
een dergelijk plan. De bank is een 
herinnering aan groep 8 van school-
jaar 2017/2018 en ook een “dank 
jullie wel voor alles” aan het team 
van de Mariaschool, waar de 
kinderen 8 jaar lang een goede 
onderwijs basis hebben gekregen. 
Etienne Monteny heeft namens de 
ouders de constructie van de bank 
voor zijn rekening genomen. De 
bank is financieel mogelijk gemaakt 
uit het Emmausfonds van Anton 
Fens, oud medewerker van 

Emmaus.. Anton erg bedankt voor 
deze bijdrage!! 
De leerlingen hebben de bank in het 
uiterste geheim geplaatst in de 
nacht voor hun laatste schooldag, 
tijdens hun afscheidsdagen, 
bijgestaan door de ouders. De 
kinderen onthulden de bank op de 
laatste schooldag van het vorige 
schoolseizoen. Graag zouden wij 
hier de namen van de school-
verlaters noemen, maar het is de 
redactie van dit blad niet duidelijk 
of dat is toegestaan binnen de 
nieuwe privacywetgeving en de 
redactie kiest ervoor geen risico te 
nemen. De redactie kan wel melden 
dat al hetgeen zij niet kan of mag 
opnemen in de dorpskrant, 
besproken wordt in het 
maandelijkse koffierondje, de 4e 
zondag van de maand, telkens om 
10.00 uur in dorpshuis Ons Stedeke 
( zie elders in dit blad de 
aankondiging voor zondag 23 
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september). De namen van de 
kinderen zullen daar dus 

ongetwijfeld ter sprake komen. 
 

 
 
Een praatje bij een plaatje  
 
De Langeweg (1) 
Dit praatje bij een plaatje begint op 
de plaats waar, de in 1910 
ingevoerde naam voor ons dorp, al 
een halve eeuw eerder als naam 
voor de buurtschap werd gebruikt, 
namelijk de omgeving van het 
station Langeweg, in 1865 gebouwd 
aan de lijn Breda – Lage Zwaluwe. 
De staatsspoorwegen hebben op 
hun beurt de statie aangeduid met 
de naam van de dichtstbijzijnde 
openbare weg: De Langeweg. Een 
naam die weinig nadere uitleg 

behoeft en vooral veel voorkomt in 
de Nederlandse polders. De 
bewoners van deze buurtschap , 
maar ook de pers ,gebruiken de 
naam Langeweg veelvuldig bij hun 
berichtgeving, advertenties, brieven 
en familie-documentatie. Deze foto, 
met het opschrift LANGEWEG, werd 
13 december 1916 verstuurd door 
de in deze buurt ingekwartierde 
militair C. Wielemaker, aan zijn 
familie in Koudekerke. We bevinden 
ons hier net even over de spoorlijn 
die de Langeweg gelijkvloers kruiste 
tot 1939. We kijken in oostelijke 
richting. De hekken aan weerszijde 
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van de overweg zien we nog, rechts 
de toegang naar de statie Langeweg 
en een arbeidershuisje bij de 
verdwenen Peppelhoeve, links het 
bruggetje naar de hoeve waar de 
familie Schrauwen gewoond heeft 
tot de aanleg van de HSL. Onder dat 
bruggetje stroomt een restant van 
de zogenaamde Langewegvliet, in 
de dertiende eeuw gegraven in 
verband met de moernering van het 
gebied ten oosten van Zevenbergen 
tot Wagenberg. De vliet bevorderde 
de ontwatering en diende als 
transportweg voor het afgegraven 
veen richting Zevenbergse haven. 
Aan weerszijden van de vliet 
ontstond in de loop der jaren een 
zogenaamd trekpad om de 
turfvletten te verslepen. Als we 
goed kijken zien we links over de 
vliet nog een smalle weg lopen. Ter 
plaatse is tot op de dag van vandaag 
de ligging van vliet en de 
zogenaamde noord-Langeweg nog 
te herkennen. In de ontstaanstijd 
moet het zo maar een loopspoor 
geweest zijn. Nadat de turfgraverij 
omstreeks 1300 haar langste tijd 
had gehad, verloor de 
Langewegvliet zijn functie als 
turfvaart. Midden 14e eeuw zijn het 
Oudland van Zevenbergen en de 
Zonzeelse polder zijn voor het eerst 
bedijkt hetgeen wijst op de 
opkomst van de landbouw in deze 
gebieden . De Sint Elisabethsvloed 

van 1421 verstoorde deze 
ontwikkeling. Rond 1550 vond 
herbedijking plaats van de polders 
rond Slikgat. De Langewegvliet met 
belendende wegen blijft behouden. 
In de zestiende eeuw wordt de 
verbinding wel regelmatig 
aangeduid als de Heijdensche weg, 
de weg naar Terheijden. Na de 
herbedijking werden onze polders 
in rechtlijnige patronen ingericht . 
Grote pachthoeven werden 
aangelegd langs de Langeweg 
waarop vooral monocultuur 
plaatsvond ten behoeve van de 
export. Om het transport van die 
handelsproducten met paard en 
wagen mogelijk te maken en te 
vergemakkelijken moest er wel wat 
gebeuren aan het onverharde 
wegenpatroon.      John van Opdorp 
 
Aanpassing barruimte Dorpshuis 
ons Stedeke 
 
Bijna is het zo ver. De aanbouw bij 
de barruimte is keurig geworden. 
De pvc-vloer er nog in en de 
aanbouw is klaar. Er is een kachel 
en airco in aangebracht zodat deze 
ruimte apart verwarmd of gekoeld 
kan worden (bijvoorbeeld voor een 
koud buffet). De binnenkant is 
geschilderd. 
Ook de barruimte is aardig 
aangepakt en sfeervoller gemaakt. 
Eind deze maand komt er nog een 
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plankenstructuur pvc-vloer in, die 
wordt doorgetrokken in de nieuwe 
aanbouw. Verder is er, evenals 
achter en onder de bar, 
sfeerverlichting aangebracht. Op 
één wand, waar je vanuit de gang 
binnenkomt, is tot ongeveer halve 
hoogte lambrisering aangebracht. 
Deze is dezelfde kleur geschilderd 
als de kozijnen. Boven de 
lambrisering wordt 24 augustus 
behangen. De andere 2 stenen 
wanden hebben een nieuwe kleur 
gekregen. Er komen verrijdbare 
plantenplateau’s met planten er op 
om het geheel een nog mooier 
aanzien te geven. De gordijnen zijn 
gestoomd. Er komt nog een 
voetsteun aan de bar. 
Ook de ruimte achter de bar is 
sfeervoller gemaakt. Naast de extra 
sfeerverlichting is de koelkast 
achter de bar verplaatst, komt er 
een gordijn als scheidingswand en 
er staat een prachtige open kast 
voor het glaswerk (dit wordt deels 
vernieuwd) op de plaats waar eerst 
de koelkast stond. Op de wand aan 
de keukenzijde is ook lambrisering 
aangebracht, de onderzijde in de 
kozijnkleur geschilderd en er boven 
komt hetzelfde behang als in de 
barruimte. 
In plaats van de tafelkleedjes komen 
er lopertjes, nieuwe roomstelletjes 
worden aangeschaft, enzovoorts. 

Kortom genoeg reden om op korte 
termijn eens te komen kijken. Wilt u 
in deze sfeervolle ruimte een feestje 
houden, dan kan dat uiteraard. Zie 
voor meer informatie de website 
van dorpshuis Ons Stedeke of mail 
een berichtje naar 
christoebak@gmail.com of bel met 
Chris Toebak 06 – 10 43 50 09. 
Langs deze weg danken we ook alle 
vrijwilligers die hebben bijgedragen 
aan de verwezenlijking van de 
aanbouw en het opknappen van de 
barruimte. 
 
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, 
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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!!

 
 

 
 
Kerkhof 
 
Op donderdag, 16 augustus 2018 is 
R&R Grondwerken en 
Funderingstechnieken gestart met 
het rechtzetten van de stenen paal 
links naast de poort van het 
kerkhof. Komende weken wordt dit 
werk afgerond en zal de toegang tot 
het kerkhof weer aanzienlijk zijn 
verfraaid. 
 
Aanwezigheid Wijkteam 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! 
 
Uitwisselings-concert Fanfare 
Muziek Veredelt  
 
Op zondag 14 oktober geeft Fanfare 
Muziek Veredelt samen met 
Harmonie St. Antonius uit 
Lepelstraat en CMV Harmonie 
Sneek, uiteraard uit Sneek, een 
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uitwisselings-concert in gymzaal de 
Waai in Langeweg. 
Deze uitwisseling is tot stand 
gekomen doordat een van onze 
leden, afkomstig uit Lepelstraat, ook 
bij Harmonie St. Antonius speelt en 
een oud-lid van Fanfare Muziek 
Veredelt verhuisd is naar het Friese 
Sneek, waar zij nu bij CMV 
Harmonie Sneek speelt. 
Het concert biedt u een uitgebreid 
programma van zeer gevarieerde 
muziekstukken. Dit alles kunt u 

onder het genot van een kop koffie 
of een ander drankje beluisteren. 
In de pauze zal een tombola 
gehouden worden, waarvan de 
opbrengst bijgelegd gaat worden bij 
de aankoop van een nieuwe 
bariton-saxofoon. 
Graag nodigen wij u allen uit deze 
middag met ons bij te wonen. 
Het concert is van 
14.00 u. tot 17.00 u. en de toegang 
gratis

.
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Wat, waar en wanneer te doen: 

September 2018 
Zat. 1 -  9 Inzameling papier en karton 
  Jaarlijkse feestmarkt Emmaus 13.00 – 17.00 u 
Di. 4 - 9 9.30-11.30 u Wijkteam in Ons Stedeke 
Zon. 9 - 9 14.30 u Opening Jeu de Boulesbanen bij Ons Stedeke 
Ma. 10 - 9 Inzameling GFT 
Di. 11 - 9 Inzameling plastic 
Ma./Zon. 17/23 - 9 20.00 u Wijkvereniging 
  Grote clubactie VOV 
Di. 18 - 9 9.30-11.30 u Soc. Werkster in Ons Stedeke 
  Prinsjesdag 
Zat. 22 - 9 Burendag 
Zon. 23 - 9 10.00 u. Koffie drinken in Ons Stedeke 
Ma. 24 - 9 Inzameling GFT 
Di. 25 - 9 Inzameling plastic 
   
   
   
   
Oktober 2018 
Zat. 6 - 10 Inzameling papier en karton 
  19.00 u. Toeterfeest d’Eigeweskus 
Ma. 8 - 10 Inzameling GFT 
Di. 9 - 10 Inzameling plastic 
 14 - 10 14.00-17.00 u Uitwisselingsconcert in De Waai 
Ma. 22 - 10 Inzameling GFT 
Di. 23 - 10 Inzameling plastic 
   
   
   
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 

- 8 - 
 


