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Koffie drinken en bij praten  
 
Zondag 28 oktober a.s. om 10.00 
uur in dorpshuis Ons Stedeke. 
Iedereen is van harte welkom om 
gezellig bij te praten en laatste 
nieuws uit te wisselen, met een 
moment van overweging. 
 
NIEUWS VANUIT 
KLANKBORDGROEP LANGEWEG 
Allerzielen herdenking 
 
Op zondag, 4 november 2018, om 
12.00 uur vindt op het kerkhof de 
Allerzielen herdenking plaats. 
Hierbij herdenken we ALLE 
overledenen. Specifiek worden 
hierbij herdacht de dorpsgenoten 
die het afgelopen jaar zijn 
overleden, dit doen we door het 
noemen van hun namen. Pastor Piet 
de Meijer zal alle graven zegenen. 
Iedereen is bij deze herdenking van 
harte welkom. Tijdens de 
herdenking zal Petra van Rijsingen 
de muzikale ondersteuning voor 
haar rekening nemen. Petra 
begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. 
Voor degenen die moeilijk ter been 
zijn, wordt bij de herdenking voor 
stoelen gezorgd. Aansluitend op de 
herdenking is er voor de 
aanwezigen een broodje en 

koffie/thee en voor de kinderen 
limonade in dorpshuis Ons Stedeke. 
 
Kolom en poort Kerkhof + 
Onderhoud 
 
Konden we vorige editie van Ons 
Dorpshart jullie melden dat het 
rechtzetten van de stenen paal, 
links naast de poort van het 
kerkhof, door R & R Grondwerken & 
Funderingstechnieken, was gestart, 
nu kunnen we jullie vertellen dat 
die werkzaamheden helemaal zijn 
afgerond. Het muurtje staat nu dus 
weer keurig recht/in het lood. Dat 
betekende wel dat we ook de 
sluiting van de poort moesten 
vermaken, maar ook die klus is 
inmiddels geklaard. 

 
De poort sluit inmiddels ook weer 
goed. Vervolgens is het straatwerk 
hersteld en nadien nog een keer 
opgehaald. We zijn nu aan de slag 
om het rechtgezette muurtje, 
waarvan bovenin enkele stenen 
kapot zijn en er enkele ontbreken te 
restaureren. 
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Hiervoor hebben we 
nog wat oude stenen 
gevonden die we 
hebben schoon 
gebikt. Aan de 
binnenkant van het 

linker muurtje naast de poort (zie 
foto), willen we een overzicht gaan 
plaatsen van alle overledenen die 
op ons huidige kerkhof 
(her)begraven of bijgezet zijn. Dit 
Langewegse kerkhof is in 1960 in 
gebruik genomen. De onderhouds-
ploeg is dus flink aan de slag. De 
reparaties waren niet mogelijk 
geweest als de Immanuelparochie 
daarvoor financieel niet een 
adequate vergoeding beschikbaar 
had gesteld. Dank daarvoor aan het 
bestuur van de Immanuelparochie. 
Dit kan de parochie echter alleen 
maar (blijven) doen als de 
nabestaanden van de overledenen 
die op het Langewegse kerkhof 
begraven liggen, de grafrechten 
verlengen en betalen. Volgend jaar 
gaan we waarschijnlijk weer een 
aantal graven ruimen omdat de 
grafrechten daarvan niet meer 
verlengd zijn/worden. Bij vragen 
hierover kan men contact opnemen 
met John van Opdorp: 
johnvanopdorp@hotmail.com of 
0168 - 32 31 17. 
Naast al deze extra werkzaamheden 
is ook de heg rondom het kerkhof 

gesnoeid. Dit was gelukkig dit jaar 
wat minder werk omdat afgelopen 
jaar de heg fors is teruggezet in 
breedte en hoogte. Hoewel het gras 
een flinke optater heeft gehad met 
de warme en droge zomer, is ook 
dat weer helemaal groen geworden 
en moeten we weer iedere week 
maaien om het mooi te houden. 
Afgelopen week heeft ook de 
familie ‘mol’ zich weer op het 
kerkhof gemeld. We pogen deze 
mollen natuurlijk op korte termijn 
weer te pakken te krijgen! 
Denken jullie er aan om de 
zomerplantjes als ze zijn uitgebloeid 
tijdig te ruimen en de 
winterplanten, indien nodig te 
snoeien en het afval daarvan op te 
ruimen en in de daarvoor bestemde 
afvalbakken te doen? Ook zijn de 
buxes bij diverse graven helemaal 
naar de vaantjes. Willen de 
‘verzorgers‘ van die graven aub op 
korte termijn er voor zorgen dat de 
kapotte buxes worden geruimd? 
Fijn, dank je wel! 
Al met al ligt het kerkhof er nu weer 
mooi bij en is het daar fijn 
vertoeven als je een bezoekje aan 
nabestaanden, overleden vrienden 
of kennissen brengt, even naar de 
geitjes of de vijver bij Emmaus wilt 
kijken of gewoon op één van de 
zitbankjes even wil rusten. We 
ontvingen op woensdag, 12 
september jongstleden ook nog een 
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inwendige versterking, in de vorm 
van een heerlijke gevulde ‘Ad de 
Bakker’ koek tijdens de koffie bij 
Corrie. Dit als compliment voor de 
staat van onderhoud van ons 
kerkhof! Ad en Perpetua: hartstikke 
bedankt daarvoor! Wat ons betreft: 
voor herhaling vatbaar!!! 
 
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 
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 14.00u tot 17.00u 
en de toegang gratis. 
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Feestelijke opening Jeu de Boules 
banen en bezichtiging 
gemoderniseerde barruimte Ons 
Stedeke 
 
Zondag, 9 september jongstleden, 
was het dan zo ver! De Jeu de 
Boulesbanen op het plein achter 
dorpshuis Ons Stedeke werden 
geopend. Na ruim 2 jaar 
voorbereiding is het er dan eindelijk 
van gekomen. Er is een prachtige 
schutting (in plaats van de 
taxushaag) rond het plein van Ons 
Stedeke geplaatst. Ook de 
toegangspoorten zijn vernieuwd. En 
er zijn 2 schitterende Jeu de 
Boulesbanen op het plein 
aangelegd.  

Dit is allemaal gebeurd door 
vrijwilligers met door de gemeente 
Moerdijk beschikbaar gestelde 
materialen. Hopelijk komt de 
gemeente nu ook snel over de brug 
om bij de banen ook nog een 
tuinhuis te creëren dat dan zal 
dienen als opslagruimte voor 

materialen en meubilair bij het 
spelen van Jeu de Boules ofwel 
Pétanque. 
Eerst was er een woord van welkom 
door de gelegenheidsspeaker Bart 
van Gils, waarna fanfare Muziek 
Veredelt de middag muzikaal 
opende.  

 
Vervolgens knipte wethouder Eef 
Schoneveld als officiële 
openingshandeling de lintjes door, 
die tussen de aanwezige, rond de 
Jeu de Boulesbaan opgestelde, 
vrijwilligers waren getrokken.  

Wethouder Schoneveld 
memoreerde daarbij aan de 
Langewegse mogelijkheden om 
zoveel met vrijwilligers voor elkaar 
te krijgen. De wethouder 
constateerde ook dat de banen er 
prima bij lagen, keurig aangelegd. 

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.
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Hij was gelijktijdig aangenaam 
verrast door de fantastisch mooi 
gemoderniseerde en sfeervolle 
barruimte met aanbouw in 
dorpshuis Ons Stedeke. De 
aanbouw kan, naast dat deze als 
opslagruimte voor stoelen en tafels 
dient, ook worden gebruikt bij 
feesten en partijen om er een buffet 
te plaatsen, er is immers koeling 
daarin aangebracht, maar deze 
ruimte kan bij een feestje ook 
dienen als speelplaats voor de 
kinderen.  

 

Hierna was het woord aan Mart 
Schepers, voorzitter van de 
wijkvereniging. Na ook zijn lof-
uitingen te hebben gedaan, verraste 
Mart de aanwezigen met de 
onthulling van de naam van de 

Langewegse Jeu de Boules banen: 
‘de Theo Schouwenaarsbaan’. Dit 
omdat Theo, namens de 
wijkvereniging en op verzoek van de 
afdeling Bond KBO Langeweg, 
enkele jaren zich met hart en ziel 
heeft ingespannen om deze banen 
hier in Langeweg te verwezenlijken. 

Na de officiële opening was het de 
beurt aan blaaskapel d’Eigeweskus 
om een deel van hun repertoire te 
laten horen.

Gelijktijdig was er de mogelijkheid 
om het spel Pétanque te (leren) 
spelen. Daar werd door het in 
groten getale aanwezige publiek 
dankbaar gebruik van gemaakt. Er 
waren ruim 100 bezoekers naar de 
opening gekomen.  
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Om bij de start van het Pétanque 
wat sneller wegwijs in de spelregels 
te worden, waren een viertal 
Pétanque-spelers van de Jeu de 
Boules vereniging uit 

Zevenbergschen Hoek uitgenodigd. 
Het was ook bijzonder leuk te horen  
dat er ook een aantal spelers van de 
Jeu de Boules verenigingen uit 
Zevenbergen, Noordhoek, Fijnaart 
en Moerdijk aanwezig waren en ook 
zij gingen spontaan onze starters 
helpen. 

Voor de verdere muzikale omlijsting 
op deze middag werd gezorgd door 
het SKW, met gebruikmaking van 
hun muziekinstallatie en microfoon. 
Alle aanwezigen kregen van de 
wijkvereniging Langeweg en 
dorpshuis Ons Stedeke een gratis 
consumptie aangeboden. De 
heerlijke Franse hapjes werden 
geschonken en ter plekke bereid 
door onze Langewegse kaasboer 
Nico Buijs, die zichzelf voor deze 
gelegenheid achter zijn 
marktkraampje in Franse kledij had 
gehesen.

 
Maar … het allerleukst en het 
allermooist was toch wel de zeer 
vele complimenten die we die dag 
ontvingen van de Langewegse 
bevolking en van de andere 
aanwezigen. Vele positieve geluiden 
over de Jeu de Boulesbanen en over 
de aanbouw en de barruimte van 
Ons Stedeke hoorden we rondgaan. 
Aan de vrijwilligers die bij de aanleg 
van de Jeu de Boulesbanen en/of bij 
de aanbouw van Ons Stedeke en/of 
bij de modernisering van de 
barruimte hebben meegewerkt (of 
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nog mee gaan werken, want er 
komt nog een tuinhuisje bij), is 
inmiddels een gezellig avondje 
aangeboden door de wijkvereniging 
én door het bestuur van Ons 
Stedeke. Ook daar was het 
bijzonder gezellig!  

 
 

 
Een praatje bij een plaatje  De 
Langeweg (2) 
 
In 1800 bestond het merendeel van 
de Brabantse wegen nog uit 
onverharde aardebanen, slechts 
enkele wegdelen waren verhard. 
Vanaf 1848 ging de provincie 

Noord-Brabant er toe over veel van 
die aardebanen te verharden tot 
zogenaamde  kunstwegen. Onder 
kunstwegen werden zowel kei- en 
klinkerwegen als gruis- en 
steenslagwegen verstaan.  Het 
wegdek werd tonrond gelegd  om 
een goede afwatering te verkrijgen. 
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Een laag steenslag  in de berm  en 
bermsloten hielpen  het water af te 
voeren.  In 1848 werd de Zuid-
Langeweg (aan de zuidkant van de 
Langewegvliet) verhard vanaf de 
Drie Hoefijzers, de aansluiting op de 
rijksweg Breda-Moerdijk, tot 
Klundert. Het was een gedeelte van 
de weg die sedert eeuwen de 
vestingstadjes  Geertruidenberg-
Klundert-Willemstad  met elkaar 
verbond.  Als verhardingsmateriaal 
werden behakte keien, ook wel 
kasseien of kinderkoppen genoemd, 
gebruikt, afkomstig uit België en 
Duitsland. De Zuid-Langeweg  werd 
ter hoogte van Slikgat in de 
volksmond als Steenweg aangeduid, 
de Noord-Langeweg behield zijn 
status van ‘klaaiweg’. Tot 1939 
behield die kleiweg deze functie als 
openbare weg. In dat jaar werden 
plannen voorbereid om een viaduct  
over de nieuw aan te leggen 
rijksweg Antwerpen-Rotterdam 
mogelijk te maken. De klaaiweg 
werd na de aanleg van de verharde 
Langeweg in 1848 nog veelvuldig 
gebruikt, want wie met paard en kar 
gebruik maakte van de verharde 
Langeweg moest tol betalen. Op 20 
december 1848 werd op het 
raadhuis te Zevenbergen  
‘overgegaan tot de Verpachting van 
den Ontvangst der Tolgelden op den 
Provincialen Klinkerweg van af den 
grooten Weg der 1e klasse  no. 7, 

aan de Herberg de Drie Hoefijzers 
tot het dorp Zevenbergen en wel de 
Tol no. 1 aan het zogenaamde 
Slikgat, aan of nabij de Herberg van 
J. Sprangers  en de tol no. 2 bij den 
Steenen Paal aan de Blaauwe Sluis, 
bij het begin der keibestrating ten 
oosten van het dorp Zevenbergen’. 
De verpachting zou ingaan op 1 
januari 1849 middernacht en 
eindigen op 31 december 
middernacht. De voorwaarden 
lagen op het Slikgat ter inzage in de 
Herberg van Jan Sprangers. 
Sprangers werd pachter van tol 
no.1. Naast de herberg werd een 
tolhuisje gebouw met een 
oppervlakte ruwweg anderhalve 
vierkante meter. Natuurlijk zullen 
de tolgaarder Jan en zijn vrouw, 
Johanna Damen, in afwachting van 
een voorbijganger, de herberg 
verkozen hebben boven het 
tolhuisje. Niet denkbeeldig is dat de 
tol dan duur betaald gaat worden. 
Sprangers maakte destijds ook deel 
uit van de commissie die ijverde 
voor een eigen kerkgebouw te 
Slikgat. Toen de commissie na 
diverse tegenslagen uit elkaar viel 
en de Slikgatse bevolking de moed 
opgaf, kreeg het echtpaar Sprangers 
het verwijt uit eigenbelang te 
hebben geijverd omdat ze herberg 
hield en de wegtol gepacht had. Jan 
moet zich dat erg hebben 
aangetrokken . In 1871, vijf jaar 
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voor de inzegening van de kerk, 
betaalde hij zijn tol aan de natuur. 
In 1872 werd de tolheffing op 
Brabantse provinciale wegen 
afgeschaft omdat het meer geld 
kostte dan het opleverde. Voor ons 
plaatje gaan we deze keer weer 
even een kijkje nemen buiten onze 
dorpsgrenzen. We gaan hier zo’n 
honderd jaar terug in de tijd op de 
plaats waar de Langeweg aansluit 
op de oude rijksweg Breda- 
Moerdijk aan de Drie Hoefijzers, 
kijkend richting Zevenbergschen 
Hoek. Links de herberg waarin bier 
geschonken werd van brouwerij de 
Drie Hoefijzers te Breda, het bier 
waaraan de buurtschap haar naam 
dankt. In de lijst onder de dakgoot 
wordt de naam vermeld met de 
aanvulling: hier waarschuwt men 
voor alle treinen. Dat laatste heeft 
natuurlijk slechts betrekking op de 
vertrektijden van het nabijgelegen 
station Langeweg. Boven de 
paardenvoerbak staat met grote 
letters: non plus ultra. Voor de 
paarden onleesbaar, hoe hongerig 
ze ook waren, maar voor de 
dorstige voerman heel verleidelijk 
en duidelijk: niet verder! 
John van Opdorp 
 
 
 

TOETERFEEST ouderwets gezellig in 
eeterij & feesterij de Droom en in 
dorpshuis Ons Stedeke 
 
Zaterdagavond 6 oktober 
aanstaande zal Langeweg weer 
volstromen met zo’n 20 
blaasorkesten. Deze komen uit heel 
Brabant, enkele orkesten komen 
zelfs van buiten Brabant naar 
Langeweg.  
Dit jaar organiseren d’Eigeweskus 
voor het  31e jaar deze 
toeterfeesten in Langeweg. Iets 
waar we best trots op zijn. Het valt 
immers niet altijd mee in deze 
drukke hectische tijd om überhaupt 
nog iets te kunnen organiseren, 
want iedereen heeft het altijd erg 
druk, druk en nog eens druk.  
Maaaaarrrrrr Langeweg zou 
Langeweg niet zijn als we het 
verenigingsleven hier geen warm 
hart toe zouden dragen. Natuurlijk 
doen we dat met z’n allen ook ’s 
avonds op de 6e oktober: eens even 
gezellig jullie gezicht laten zien, 
gewoon even ouderwets 
‘socialiseren’ en gelijktijdig ’n 
heerlijk pilsje pakken onder het 
genot van heel diverse muziek. 
d’Eigeweskus bestaan dit jaar 35 
jaar! Ze zijn gestart als De Goud-
blaozers. Een gemêleerd gezelschap 
met allemaal beginnende muzi-
kanten. Nu, 35 jaar later, is het nog 
steeds ’n gezellige club. Overal 
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komen de muzikanten vandaan! Het 
muzikaal niveau is inmiddels best 
aardig in kwaliteit gegroeid. Iedere 
vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur repeteren we onder leiding van 
Sander de Vos, één van onze 
schuiftrombonisten, in dorpshuis 
Ons Stedeke en aansluitend is er 
een hartstikke gezellige 3e helft, 
inclusief bitterballen en andere 
warme hapjes. 
Zoals al aangegeven, gaan we 
‘theaterzaal Carré’ (de sportzaal) 
weer inruilen voor het echte 
Langewegs ‘café’ De Droom en gaan 
we dit jaar alle orkesten zo’n 20 
minuten op laten treden in het 
gezellig opgeknapte dorpshuis Ons 
Stedeke en in eeterij & feesterij de 
Droom. We zijn heel blij dat we zo 
ook weer HET centrum van 
Langeweg kunnen betrekken bij dit 
evenement. Wij zorgen ervoor dat 
er zo’n 300 muzikanten naar 
Langeweg komen, dus aan jullie 
allemaal om ervoor te zorgen dat de 
bandjes ook weer lekker veel 
publiek hebben!!! 
De orkesten die toegezegd hebben 
om naar ons toeterfeest te komen 
zijn De Meikevers, Blaoskapel 
ToonlooZzz, pretband SamSam en ‘t 
Vatje uit Breda, The Rolling Tones 
en de Merweboertjes uit Dordrecht, 
de Noekers uit Noordhoek, de 
Verkusblaozers uit Zevenbergschen 
Hoek, Go Nuts uit Veghel, De 

Smulnarren uit Oosterhout, 
Blaaskapel DB uit Tilburg, ‘t Mays 
Kwartierke uit Made, Ut Zooyque, 
De Spuipuiten en Exclusief uit 
Oudenbosch, Saxband Saxy, De 
Kannieblaozers en De Floes uit 
Zevenbergen, eigenlijk teveel om op 
te noemen, bekijk ook maar eens 
even onze mooie website 
www.eigeweskus.nl en je ziet dat er 
veel leuke orkesten gaan komen. 
Ook een leuk toppertje is de band 
Ullie uit Hoeven. Ook deze band 
staat garant voor een TOP avondje 
muziek. 
Het toeterfeest begint om 19:00 uur 
in beide locaties en eindigt om ca 
01:15 uur in de Droom met de 
prijsuitreiking. 
Oh ja, we zouden bijna vergeten te 
melden dat d’Eigeweskus nog best 
een goede 1e trompettist en een 
man/vrouw op percussie er bij 
kunnen gebruiken. Dus aarzel niet 
en geef even een belletje naar de 
voorzitter of één van de andere 
leden van d’Eigeweskus of laat een 
berichtje achter op 
info@eigeweskus.nl. Je kunt 
natuurlijk ook altijd een keertje 
onze repetitie komen bezoeken. 
Dus … Vergeet niet in jullie agenda 
te zetten: zaterdagavond 6 oktober 
2018, TOETERFEEST  Langeweg. 
Muzikale groet, Wim van Geel, 
voorzitter d‘Eigeweskus 
06 – 14 17 84 11 
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Huis van de Wijk “ Ons Stedeke” te 
Langeweg 
 
Wellicht heeft u over de term het 
huis van de wijk al iets gelezen in de 
krant of in ons Dorpshart. Het huis 
van de wijk is gevestigd in Ons 
Stedeke. Het huis van de wijk 
onderzoekt waar behoeftes van 
inwoners liggen op sociaal vlak, 
informatie en om te zorgen dat 
professionals meer in de kernen 
aanwezig zijn. Wij werken hierin 
samen met o.a. Woonkwartier, de 
gemeente, Surplus en de Politie. 
Deze professionals vormen dan ook 
het basisteam voor Langeweg.  
Voor vragen over leefbaarheid, 
overlast, sociale vragen of als u 
nieuwe ideeën heeft, kunt u terecht 
bij het basisteam. Het basisteam is 
elke eerste dinsdag van de maand 

van 10:00-11:30 uur aanwezig in 
Ons stedeke. We ontvangen u 
graag! 
 
Even voorstellen:  
 
Mijn naam is: 
Nanda van 
Bekhoven en 
woon nu zo’n 
14 jaar in 
Langeweg. Ben 
getrouwd met 
Paul en samen 
hebben we 2 
zonen, Vincent & Ralph. Met zijn 
vieren wonen we heel fijn aan de 
rand van Langeweg. 
Mijn beroep is binnenhuisarchitect, 
ik maak dus interieurplannen voor 
zowel de particuliere klant als ook 
voor bedrijven. Dit is echt mijn 
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passie! Doe het met veel plezier en 
overtuiging. Ook etaleren en stylen 
behoren tot de mogelijkheden. 
Neem gerust eens een kijkje op de 
website www.sfaera.nl 
Sfaera is de naam van mijn bedrijf, 
dit is Grieks en betekent vrij 
vertaald, speelbal. Dat is ook 
precies wat wij doen. “Spelen” met 
het interieur, om zo tot de mooiste 
creaties te komen. 
Sinds een 2 tal jaren hoort daar ook 
een webshop met aanverwante 
artikelen bij. En afgelopen jaar 
hebben we de opening gehad van 
onze showroom. Dit was een lang 
gekoesterde wens, en nu staat het 
als een huis. Webshop: 
www.cosycornerbysfaera.nl 
In principe is de showroom op 
afspraak geopend: 06 16 48 79 91 
bel of app even….. 
Voor de komende maanden hebben 
we wel een aantal data dat de 
showroom gewoon geopend is. 
06-07 oktober Woonfair 
13-14 oktober Woonfair 
20-21 oktober  
27-28 oktober 
10-11 november 
17-18 november Happy Holiday’s 
24-25 november Happy Holiday’s 
08-09 december Happy Holiday’s 
15-16 december Happy Holiday’s 
22-23 december Happy Holiday’s 

Al deze weekenden zijn wij van 
10.00-17.00 uur in de showroom 
aanwezig. 
Kom zeker een keer langs, voel u tot 
niets verplicht. Ook kunt u pinnen 
bij ons! 
Sfeervolle groet, Nanda 
 
De werkgroep Exposities van 
Stichting Cultuur Moerdijk biedt 
aan regionale kunstenaars een 
podium in  DE STAD in Klundert voor 
een bijzondere Najaar Expositie  
 
Deze locatie biedt een bijzondere 
mooie omgeving voor de beelden, 
tekeningen, grafische werken, 
keramiek en schilderijen en  ikebana 
van veertien kunstenaars uit de 
regio. Zij doen mee aan de Najaar 
expositie op 13 en 14 oktober. Zij 
toveren zeker met hun werk de 
voormalige kerk om tot een ware 
cultuurtempel.  
Op zaterdag 13 oktober verricht de 
wethouder van cultuur van de 
gemeente Moerdijk, Eef 
Schoneveld, de opening om half 
twaalf. 
De grootte, de hoogte, de indeling 
van de ruimte en de lichtval in de 
kerk bieden een prachtig decor voor 
de kunstwerken. Jeanne Gobbens, 
keramiste uit Etten-Leur, ging op 
verzoek van de Stichting  Cultuur 
Moerdijk op zoek naar collega's om 
te exposeren. En ze vond ze in het 
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kunstcollectief WEI-J waarvan ook 
zij deel uitmaakt. Zij exposeren om 
de twee jaar in het arboretum in 
Oudenbosch en oogsten al jaren 
veel bewondering met hun werk in 
het bomenpark. Naar Klundert 
komen met beeldhouwwerken, en 
objecten van verschillende 
materialen Sjan van der Made uit 
Klundert, Magreet Jansen uit 
Oudenbosch, Anja Nieuwlaat uit 
Roosendaal en Wil Oortman uit 
Etten-Leur. Zij wordt vergezeld door 
de keramisten die ook al jaren aan 
de weg timmeren met werk dat het 
predicaat creatief, vakbekwaam en 
bijzonder, heeft. Dat zijn naast 
Jeanne Gobbens, Nel Lauwerijssen 
en Anneke van Lieshout uit Etten-
Leur. 
Juist de kerk is bijzonder geschikt 
voor de ikebana-arrangementen van  
Henriette Schalk en Anne-Riet Vugts 
uit Etten-Leur. Zij zijn behalve 
kunstenaars ook docent en weten 
steeds zeer opvallend werk te 
maken met vooral natuurlijke 
materialen. Soms maken ze 
overstapjes naar de 'westerse' ready 
mates.   
Opvallend is zeer zeker het werk van 
Monique Wauters, die zichzelf 
afficheert als kunstenmaker. In de 
kerk exposeert ze een 
succesnummer dat ze in haar 
woonplaats Etten-Leur liet zien. Een 
bruidsjurk van plastic 

boterhamzakjes en sluitertjes. Ze 
maakte er ook een sluier, 
schoentjes, handschoentjes en een 
tasje bij. Op verzoek van haar 
collega's exposeert het geheel. 
Omdat de creaties al ouder zijn, had 
roest de kleur wit aangetast, dus 
moest ze voor de expositie stevig 
aan het werk. 
Opvallend is ook het werk van 
schilder Marijke Venghaus uit 
Zevenbergen. Ze heeft zojuist het 
project over de voorouders van haar 
man afgesloten. Die werden als slaaf 
vervoerd naar Suriname. Dat ene 
kleine fotootje zette Marijke op het 
doek en ook de nakomelingen. Een 
serie van zeven portretten. 
Abstracte schilderijen die iedereen 
van een andere inhoud mag 
voorzien, toont Wil Luijten en Annie 
van Strien, eveneens uit Etten-Leur, 
is present met verschillende vormen 
van grafisch werk. Monica Blom uit 
Schijf toont tekeningen, studeert 
volgend jaar af aan de 
kunstacademie waar al haar 
collega's ook hun opleiding genoten. 
Van kunstcollectief Raamberg, 
genoemd naar het atelier in Klein -
Zundert waar ze werken zijn 
Marijke, Annie, Wil, Monica lid en 
van het kunstcollectief WEI-J de 
andere tien kunstenaars. 
De initiatiefnemer van de Najaar 
expositie zorgt voor een muzikaal 
onthaal. Daarvoor tekent zaterdag 
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vanaf 13.00 uur pianist Wout 
Kwakkernaat en voor de zondag 
erna zijn vervolgens Cultuur 
Moerdijk pianist Pieter en zangeres 
Marieke de muzikale smaakmakers. 
Duidelijk is dat bij navraag alle 
kunstenaars met veel plezier 
hebben gewerkt aan hun bijdrage 
aan deze expositie en dat ze hopen, 
zeggen ze, dat er heel veel mensen 
komen kijken. Een natuurlijke wens 
toch? 
Op beide dagen is de expositie 
Molenstraat 33 in Klundert gratis 
toegankelijk van elf tot vijf uur. 
 
De OpStapdag verhoogt uw 
mobiliteit  
 
Op 3 oktober organiseert de 
gemeente Moerdijk voor alle 
mensen van 65 jaar en ouder uit 
Moerdijk, Langeweg en 
Zevenbergschen Hoek een 
OpStapdag om uitleg te geven over 
het gebruik van het openbaar 
vervoer. De OpStapdag vindt plaats 
tussen 10:30 en 12:30 in de 
Ankerkuil in Moerdijk. U kunt 
binnenlopen wanneer u wilt.  
De OpStapdag wordt georganiseerd 
om meer uitleg te geven over de 
Reiswijzer die alle mensen van 65 
jaar of ouder uit Moerdijk, 
Langeweg en Zevenbergschenhoek 
onlangs hebben ontvangen. De 
Reiswijzer biedt een handig 

overzicht van het bestaande 
vervoersaanbod in de omgeving. 
Ook geeft het antwoorden op 
vragen als: wat is het 
telefoonnummer van de deeltaxi en 
waar kan ik een OV-chipkaart 
aanvragen? Met de Reiswijzer wil 
de gemeente Moerdijk meer 
bekendheid geven aan de 
vervoersmogelijkheden die er in de 
gemeente zijn. Ze hopen daarmee 
een toenemend gebruik van het 
openbaar vervoer te bereiken en 
ook uw mobiliteit te verhogen. De 
Reiswijzer is mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de 
regio West-Brabant en de provincie 
Noord-Brabant.   
Tijdens de OpStapdag kunt u onder 
begeleiding gebruikmaken van het 
openbaar vervoer. Ook is er een 
mobiliteitsconsulent aanwezig,  
waarbij  u terecht kunt voor al uw 
vragen. Weet u bijvoorbeeld niet 
hoe een OV-chipkaart werkt of wat 
nu precies een buurtbus is? Kom 
dan zeker even langs. U kunt op 
deze dag ook een gepersonaliseerde 
OV-chipkaart aanvragen. Neem 
hiervoor een pasfoto en een kopie 
van uw bankafschrift mee. Meer 
informatie vindt u op 
www.moerdijk.nl/reiswijzer  
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Wintertijd. 
 
Normaal gesproken gaat in het 
najaar de wintertijd weer in. Dit 
gebeurt in de nacht van zaterdag op 
zondag 27-28 oktober 2018 en wel 
om 03.00 u. gaat de klok een uur 
achteruit.  
De Europese Commissie wil een 
einde maken aan het verzetten van 
de klok. De Nederlandse regering 
gaat een flitspeiling houden om te 
polsen hoe de mensen over dit 
onderwerp denken. 
Dus het kan nog veranderen. 
 
Senioren/KBO op reis 
 
De seniorenraad en Kbo afdeling 
Langeweg gaan op woensdag 21 
november a.s. samen op reis. 
Met het ochtend programma 
Bezoek aan Alpacaboerderij.  
We beginnen met een lekker kopje 
koffie of thee (2x) en een heerlijk 
stuk gebak. Na deze korte inleiding 
wordt er een interessante film 
getoond. Daarna gaan we in de stal 
kijken bij de alpaca’s. Uw gids zal 
nog wat dieper ingaan op het 
houden van en fokken met alpaca’s 
en u heeft hier meer dan genoeg 
mogelijkheid om uw vragen te 
stellen. De alpaca’s zullen u 

nieuwsgierig aan staan kijken en 
misschien laten enkele alpaca’s zich 
nog aaien... 
De hele excursie is op de beneden-
verdieping en goed toe-gankelijk 
voor senioren en gehandicapten. 
Middag 
Na deze heerlijke ochtend 
vertrekken we naar Antoine in 
Soerendonk voor de lunch Hierna 
kijken we een film over het smok-
kelen waar deze regio bekend van 
is. Hierna gaan we een rondrit 
maken o.l.v. een oud-smokkelaar 
die u op een ludieke wij alles leert 
en vertelt over dit 'vak'. We maken 
tevens een stop bij De Sint-
Benedictusabdij, beter bekend als 
de 'Achelse Kluis'. Na dit bezoek 
rijden we aan het einde van de 
middag terug naar Antoine waar 
een heerlijk "Winters"-stampotten-
diner klaar staat. Kortom; dat wordt 
genieten!  
Dit alles voor slecht € 25,-- p.p. 
Heeft u interesse om mee te gaan? 
Meld u dan vóór 15 oktober aan bij: 
Wies van Minderhout, tel.nr. 
328019, of Jo Timmermans, tel.nr. 
329879, of Bob Dijkhoff , tel.nr. 06 
17435288 
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Wat, waar en wanneer te doen: 

Oktober 2018 
Di. 2 - 10 10.00 u Huis van de wijk 
Wo. 3 - 10 Opstapdag: OV 
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. 28 - 10 Ingang van wintertijd 
  10.00 u. Koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
November 2018 
Vr. 2 - 11 Halloween 18.30 – 20.30 u. 
Zat. 3 - 11 Inzameling papier en karton 
Zon. 4 - 11 12.00 u Allerzielenviering 
Ma 5 - 11 Inzameling GFT 
Di. 6 - 11 Inzameling plastic 
Ma 19 - 11 Inzameling GFT 
Di. 20 - 11 Inzameling plastic 
Wo. 21 - 11 Reis Seniorenraad en KB 
Zon. 25 - 11 10.00 u. Koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
   
   
   
   
December 2018 
Zat. 1 - 12 Intocht Sinterklaas 
 
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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