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Koffie drinken  
 
Elke vierde zondag van de maand 
om 10.00 uur in Ons Stedeke. In 
november dus zondag de 25e om 
10.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom om gezellig met elkaar 
samen te zijn onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 
 
Denk mee over de energietransitie 
in Langeweg 
 
Op 13 november organiseren we 
een brainstormavond over de 
energiebesparing en duurzame 
energie in Langeweg. Aanleiding is 
de komst van windmolens langs de 
A16 en de afspraak dat een deel van 
de opbrengst daarvan (25%) 
terugvloeit naar energieprojecten in 
de gemeenschappen dichtbij de 
molens. Tijdens de avond willen we 
samen met bewoners uit Langeweg 
verkennen welke projecten zij graag 
in en om het dorp willen realiseren. 
Denk aan hulp en ondersteuning bij 
het isoleren van de woning, 
collectief inkopen van 
zonnepanelen, het verduurzamen 
van een sportcomplex, enz. Dus wil 
je meedenken over leuke en 
zinvolle projecten in het dorp, wees 

dan welkom! We starten om 19.30 
uur in Ons Stedeke. 
 
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. 
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Adventsviering 
 
Op zondag, 9 december 2018 om 
10.00 uur wordt in sporthal De Waai 
de adventsviering gehouden. Pastor 
Piet de Meijer zal in deze viering 
voorgaan. Muzikaal wordt deze 
viering ondersteund door R.K. 
Fanfare Muziek Veredelt en het 
koor Chanson de la Vie. Aansluitend 
op deze viering zullen zowel Muziek 
Veredelt als Chanson de la Vie ieder 
afzonderlijk maar ook gezamenlijk 
nog een mini-concert verzorgen. Na 
afloop van de viering is er 
koffie/thee met koek en voor de 
kinderen limonade. Tijdens het 
mini-concert is de bar open en 
wordt voor een overheerlijk hapje 
gezorgd. Misintenties voor de 
viering (ad € 10,50) kunnen worden 
opgegeven bij Bart van Gils, de 
Langeweg 50 te Langeweg, 
lj.vangils@home.nl of telefoon  
0168 – 32 72 74. 
 
Stichting Sint Nicolaasfeest 
Langeweg 
 
Zaterdagmiddag 1 december om 
13.00 uur hopen we De Sint weer 
op Langeweg te kunnen 
verwelkomen.  
Na ontvangst op het plein voor de 
Droom is er de altijd gezellige 
rondtocht door ons dorp. Na deze 
rondtocht is er een feestprogramma 

in gymzaal "De Waai". Deze middag 
is bedoeld voor alle kinderen vanaf 
ongeveer 1 jaar tot en met de 
basisschoolleeftijd en natuurlijk 
voor hun ouders, familie en 
belangstellenden. 
Kinderen die op de Peuterspeelzaal 
of Mariaschool in Langeweg zitten 
en/of lid zijn van SKW worden 
automatisch opgegeven, maar het 
zou wel prettig zijn, als 
doorgegeven wordt, dat kinderen 
niet komen naar de intocht. 
Andere kinderen van dezelfde 
leeftijd zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. We denken hierbij met 
name aan kinderen van het speciaal 
basisonderwijs, kinderen die op een 
andere basisschool zitten en aan de 
kinderen van 1, 2 en 3 jaar.  
Als de kinderen niet op de 
Peuterspeelzaal of Mariaschool 
zitten of géén lid zijn van het SKW 
dan vragen wij een bijdrage van  
€ 5,-. te voldoen bij opgave.  
U kunt de kinderen met vermelding 
van naam, geslacht, leeftijd, 
contactadres èn e-mailadres 
opgeven tot 25 november bij: 
Iris Pierik, Schoolstraat 21, 
Langeweg pierik.iris@gmail.com 
 
Sinterklaas komt bij u thuis  
  
Over een aantal weken is het weer 
zover. Dan komt de Sint weer ons 
pittoreske dorpje bezoeken. 
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Hij zal op zaterdag 1 December een 
gezellige middag bij ons 
doorbrengen met een rondrit over 
Langeweg en daarna zoals 
gewoonlijk in sportcomplex De 
Waai de kinderen een leuke middag 
bezorgen.  
Hij is zeker ook bereid om een 
bezoek aan huis te brengen. Dit is 

mogelijk op zondag 2 december op 
afspraak. De kosten hiervan zijn  
€ 25,--. 
Dus vinden jullie het leuk als 
Sinterklaas bij jullie thuis op bezoek 
komt kun je dit aanvragen via 
mailadres framboos@ziggo.nl of tel. 
nr. 0642158646. 
Zorg dat je je op tijd aanmeldt, want 
vol is vol!!!

 

 
 
Een praatje bij een plaatje  
De Langeweg (3) 
 
Met de verharding van de 
Langeweg, die door allerlei 
ontwikkelingen op economisch 
gebied noodzakelijk was, nam ook 
het gebruik van de weg toe en 

daarmee ook het aantal ongevallen. 
Gedurende de laatste 30 jaar heeft 
de weg zelfs de top 2 bereikt van de 
meest onveilige gedeelten in het 
Brabantse provinciaal wegennet. 
Maar verkeersongevallen zijn hier 
van alle tijden. Nu lag dat niet altijd 
aan het wegdek. Ook de 
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transportmiddelen en 
verkeersregels waren nog in 
ontwikkeling. Vooral de 
Langewegvliet, parallel aan de 
Langeweg bleek een niet te 
verwaarlozen bron van ellende voor 
de weggebruikers. En niet alleen 
voor de weggebruikers; onderschat 
het aantal Langewegse kinderen 
niet dat hier, al spelende, de 
verdrinkingsdood vond. 
In mei 1873 hobbelde een rijtuig 
met drie personen over de 
Langeweg richting Zevenbergen. 
Plotseling raakte het paard los van 
zijn last en liep regelrecht de vliet 
in. Het rijtuig lag binnen enkele 
tellen op zijn kop in het water. De 
inzittenden slaagden erin zichzelf op 
het droge te brengen doch het 
paard bleek niet in staat zijn hoofd 
boven water te houden en 
verdronk.  
Zondag 18 april 1875 begaf een 
ouderpaar met hun pasgeboren 
kind zich via de Langeweg naar een 
van de drie parochiekerken om het 
te laten dopen. Het sacrament van 
het doopsel moest, als het even 
kon, nog op dezelfde dag worden 
toegediend. Op Slikgat was er die 
mogelijkheid nog niet, de 
paterskerk was zelfs nog in 
aanbouw. Het vervoer geschiedde 
middels een rijtuig, bestuurd door 
een bekende van de familie. 
Plotseling braken de strengen. Het 

paard ging er vandoor en het rijtuig 
met inzittenden ‘belandde’ in de 
Langewegvliet. Vader en bekende, 
die voorop zaten, hielden er een nat 
pak aan over maar moeder kon het 
kind en zichzelf nog net 
drooghouden. Men besloot de doop 
uit te stellen en huiswaarts te 
keren, de schrik zat er goed in. 
Bovendien konden ze zich in deze 
bewaterde toestand maar moeilijk 
bij de doopvont vertonen. 
In de namiddag van 20 april 1902 
reed Jan Snoeijs vanuit 
Krauwelsgors met zijn moeder en 
zusters over de Langeweg, gezeten 
in een met paard bespannen 
voertuig. Richting station Langeweg 
ontmoetten ze een automobiel 
vanuit tegenovergestelde richting. 
Het paard schrok waarschijnlijk 
dusdanig van het vreemd 
knetterend geval dat het uitweek 
richting de bermsloot met als gevolg 
dat het rijtuig in tweeën brak en de 
reis en gehele familie in het water 
viel. De bestuurder van de auto liet 
de familie aan haar lot over en ging 
er met volle vaart vandoor, zo snel 
dat opname van het autonummer 
niet meer mogelijk was. Na enkele 
weken wist de marechaussee de 
snelheidsduivel alsnog op het spoor 
te komen. Het was graanhandelaar 
F. Verstappen uit Antwerpen. Voor 
velen was een automobiel nog een 
onbekend verschijnsel want de 
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politie adviseerde bij een 
ontmoeting met een automobiel 
dat een overtreding begaat, het 
nummer te noteren. ‘Er zit er zowel 
een op de voorkant als op de 
achterkant’! De politie weet ‘den 
man dan wel te vinden’. 
18 oktober 1928 rond negen uur in 
de morgen vertrok een bus van 
Tiggelaar vanuit Zevenbergen 
richting Langeweg. Aan de rit zou 
spoedig een eind komen. De 
chauffeur verloor ten gevolge van 
de gladheid de macht over het 
stuur. Ondanks de aanwezigheid 
van een geestelijke onder de 
medereizigers kwam de bus tot 
stilstand op de bodem van de vliet 
die ter plaatste erg diep was. Met 
de kwetsuren viel het mee maar het 
voertuig uit de vliet halen, verliep 
allemaal niet zo glad. 
Zaterdag 6 oktober 1934 werd een 
zwarte dag voor Langeweg. Tot ver 
in zestiger jaren van de vorige eeuw 
waren kinderen verplicht op 
zaterdagmorgen de school te 
bezoeken. Minstens eenmaal in de 
maand werd deze zaterdag 
afgesloten met het gezamenlijk te 

biechten gaan in de paterskerk. Na 
de biecht, de penitentie en een 
Kruiswegoefening ging de klas zoals 
gewoonlijk uiteen. Rond 13.00 uur 
vertrekt de achtjarige Fransje 
Broeren naar zijn ouders en twee 
zusjes aan de Hoge Zeedijk. Hij 
moet de Langeweg oversteken bij 
de heul, richting Hamseweg. Op dat 
moment komt er een auto met 
grote snelheid uit de richting Breda, 
bestuurd door ene zekere Ten B. 
Fransje wordt gegrepen en zo’n 25 
meter meegesleurd. De politie 
wordt gewaarschuwd, medische 
hulp wordt ingeroepen doch dokter 
van der Linden uit Zevenbergen 
constateert de dood. Het kind moet 
op slag dood zijn geweest. Fransje 
werd naar het R.K. Gasthuis in 
Zevenbergen gebracht en op 9 
oktober begraven te Zevenbergen. 
Op de foto: Een kijkje op de kruising 
aan de Langeweg met links het 
zusterklooster en de Maria School 
uit 1913 en rechts het oude 
tolhuisje bij de herberg waar Jan 
Sprangers heeft gewoond. Hier 
verongelukte Fransje Broeren.  
John van Opdorp 
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Tuinhuisje bij Jeu de Boulesbanen 
 
Afgelopen zaterdag, 20 oktober, is 
het tuinhuisje bij de Jeu de 
Boulesbanen op het plein bij 
dorpshuis Ons Stedeke geplaatst. In 
dit tuinhuisje worden materialen 
(zoals de baanverlichting, de cirkels, 
enkele reserve onderdelen voor het 
spelen van Pétanque, ’n rijf, enz)  
voor de Jeu de Boulesbanen 
opgeslagen. Ook zal het 
terrasmeubilair, dat onlangs door 
Ons Stedeke is aangekocht, daarin 
worden opgeslagen, zodat degenen 
die van de Jeu de Boulesbanen 
gebruik gaan maken daarvan ook 
kunnen gaan genieten.  Frank 
Paulissen heeft als vrijwilliger het 
tuinhuisje op maat gemaakt. In kant 
en klare delen is het vervolgens 
naar de eindbestemming gebracht. 
Met behulp van enkele vrijwilligers 
is het tuinhuisje geplaatst. Dank aan 
Frank, Johan, Theo en Mart. Nu is 
het wachten dus op één of enkele 

potentiële Pétanque-spelers, die 
het initiatief willen nemen om 
bijvoorbeeld een Jeu de 
Boulesclub(je) of vereniging op te 
gaan richten. 
 
Van de kerkhof onderhoudsploeg 
 
Nadat we in de vorige editie van 
Ons Dorpshart konden melden dat 
de stenen paal links naast de 
toegangspoort tot het kerkhof was 
rechtgezet, zijn we, naast het 
wekelijks onderhoud, ook gestart 
met het restaureren van dat 
muurtje. Van de bovenkant van dat 
muurtje waren namelijk nogal wat 
stenen af en het voegwerk was 
slecht. Op onderstaande foto’s zien 
jullie dat het restauratiewerk van de 
linkerpaal nu helemaal klaar is.  

 
 
Komende week wordt het voegwerk 
van de andere paal nog aangepakt 
want dat is op sommige plaatsen 
ook hard nodig. 
Zeer waarschijnlijk gaan we op 
woensdag, 24 oktober 2018 het 
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publicatiebordje, dat nu aan de 
binnenkant links van de toegangs-
poort aan de stenen paal hangt, 
verplaatsen naar de voorzijde op 
het stenen rechter muurtje naast de 
toegangspoort. Het is de bedoeling 
dat we dan gelijktijdig ook een 
vitrinekast plaatsen op de binnen-
zijde van de linkerpaal bij de toe-
gangspoort, met daarin een over-
zicht van alle namen van de hier 
(her)begraven of bijgezette dorps-
genoten vanaf 1960. 
Afgelopen periode hebben we alle 
buxus die niet waren verwijderd en 
die toch flink door de rupsen waren 
aangetast, fors teruggesnoeid. Dat 
geeft nu in ieder geval weer een 
beter zicht. Volgend jaar zullen we 
zien of deze buxus opnieuw gaan 

uitschieten. Als dit niet gebeurt dan 
moeten deze verwijderd worden. 
Begin volgend jaar zullen er waar-
schijnlijk weer een 20-tal grafstenen 
waarvan de grafrechten niet meer 
verlengd zijn, worden geruimd. 
Komende weken richten we ons 
daarnaast op het helemaal op orde 
brengen van het onderhoud, zodat 
het kerkhof er met de Allerzielen-
herdenking op zondag, 4 november 
aanstaande, weer pico bello bij ligt. 
We duimen er voor dat het ook dan 
nog mooi weer is, zodat jullie allen 
in de gelegenheid zijn de 
herdenking bij te wonen. 
De onderhoudsploeg, mede namens 
Corrie, 
Theo, Kees, Wim, John en Ad 
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Volgende editie van Ons Dorpshart verschijnt eind november. 
Dit is een dubbel nummer voor de maanden december en januari 

 
COPY INLEVEREN (voor 2 maanden) VOOR 20 november. 

 
Wat, waar en wanneer te doen: 
November 2018 
Vr. 2 - 11 Halloween 18.30 – 20.30 u 
Zat. 3 - 11 Inzameling papier en karton 
Zon. 4 - 11 12.00 u Allerzielenherdenking 
Ma 5 - 11 Inzameling GFT 
Di. 6 - 11 Inzameling plastic 
Zat. 10 - 11 20.30 u 11de van de 11de bal in De Droom 
Di. 13 - 11 19.30 u Energie transitie in Ons Stedeke 
  20.00 u Wijkvereniging 
Ma 19 - 11 Inzameling GFT 
Di. 20 - 11 Inzameling plastic 
Wo. 21 - 11 Reis Seniorenraad en KBO 
Zon. 25 - 11 10.00 u Koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
December 2018 
Zat. 1 - 12 13.00 u Intocht Sinterklaas 
  Inzameling papier en karton 
Ma. 3 - 12 Inzameling GFT 
Di. 4 - 12 Inzameling plastic 
Zo. 9 - 12 10.00 u Adventsviering in de Waai 
Ma. 17 - 12 Inzameling GFT 
Di. 18 - 18 Inzameling plastic 
 24/25-12 Kerstmis 
Ma. 31 - 12 Inzameling GFT 
  Oud jaar 
2019 
Vr./Zat. 22/23 mrt Toneelvoorstelling: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 
 
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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