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Koffie drinken 
 
Zondag 23 december  a.s. om 10.00 
uur gezellig koffie/thee drinken in 
dorpshuis Ons Stedeke. Gezellig met 
elkaar kijken we uit naar de komst 
van  het kerstkind. Komt u ook?? 
 
Zondag 27 januari, 4e zondag van de 
maand, drinken we natuurlijk ook 
weer koffie in Ons Stedeke om 
10.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom, 
 
 

 

Beste dorpsgenoten, 
 
Met veel plezier gaan de kinderen 
van de Mariaschool naar school. 
Naast het normale onderwijs 
worden er ook extra activiteiten 
georganiseerd. De Ouderraad houdt 
zich veel bezig met het organiseren 
van die extra activiteiten voor de 
kinderen op school. 
Zoals u weet is de Mariaschool een 
dorpsschool en helaas zijn er de 
laatste jaren steeds minder 
leerlingen. Hierdoor wordt het 
steeds lastiger om die extra 
activiteiten te bekostigen en doen 
wij een beroep op uw financiële 

steun en houden wij een 
plantenactie. 
Van 7 december t/m 16 december 
komen de kinderen langs bij u met 
de volgende actie:  
 
Kerststerren 
  
 
 
€ 4-  
pers stuk 
 
 
 
U kunt de Mariaschool hier enorm 
mee steunen. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw 
medewerking!  
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad Mariaschool  
 
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 
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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.

 

 
Voorbereiding voor het kerstfeest 
 
Zaterdag 8 december, als 
Sinterklaas het land heeft verlaten, 
plaatsen we de kerststal met de 
kerstgroep van onze Langewegse 
kerkgemeenschap op het 
dorpsplein. Breng ter voorbereiding 
op het kerstfeest eens een bezoekje 
aan onze kerststal en zie hoe 
eenvoudig het allemaal is 
begonnen!! 
Tevens zal op deze zaterdagmorgen 
de gymzaal in gereedheid gebracht 

worden voor de adventsviering van 
zondag 9 december. 
 
Kerstboomverbranding 
 
Inmiddels een traditie op Langeweg: 
de kerstboomverbranding. Dit maal 
op zaterdag 5 januari a.s. om 19.00 
uur stipt op het trapveldje naast het 
voetbalveld. Kerstbomen kunt u ter 
plaatse inleveren. Overdag halen we 
kerstbomen op die aangemeld zijn 
op het email adres 
lj.vangils@home.nl. 
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Iedereen is van harte welkom om 
onder het genot van warme 
gluhwein of chocolademelk het 
verbranden van de kerstbomen te 
aanschouwen. 
 
Inspirerende Allerzielenherdenking 
 
Op zondag 4 november jongstleden 
vond op het Langewegse kerkhof de 
jaarlijkse herdenking van Allerzielen 
plaats. Gelukkig was het prachtig 
herfstweer, de zon scheen, het was 
droog en de temperatuur was 
aangenaam. Zo’n 80 
belangstellenden waren naar het 
kerkhof gekomen om deze 
herdenking van onze dierbare 
overledenen bij te wonen. Het 
welkomstwoordje en de afsluiting 
waren bijzonder passend, een echt 
indrukwekkend moment om dicht 
bij én met onze dierbaren samen 
hier aanwezig te zijn. De gedichten 
die werden uitgesproken waren 
zorgvuldig gekozen en werden door 
de aanwezigen zeer gewaardeerd. 
Bij aanvang en tijdens de 
herdenking zong Petra van 
Rijsingen, zichzelf begeleidend op 
haar gitaar (zie foto), enkele 
prachtige en zeer van toepassing 
zijnde liedjes.  
 

 
 
Na enkele door pastor Piet de 
Meijer uitgesproken gebeden en de 
zegening van de graven, nodigde 
Bart, namens de Klankbordgroep 
Langeweg, de aanwezigen uit om in 
dorpshuis Ons Stedeke 
koffie/thee/fris en ’n broodje te 
nuttigen. Zo’n 75 aanwezigen 
maakten daar dankbaar gebruik 
van. Er waren heerlijk belegde 
broodjes, krentenbollen en 
eierkoeken. Daarnaast was het 
hartstikke fijn om tijdens deze lunch 
samen (met familie, vrienden, 
(oud)dorpsgenoten) en op ons 
gemak, bij te ‘kletsen’. We 
ontvingen vele hartelijke 
complimenten voor deze 
indrukwekkende Allerzielen 
herdenking. 
Pastor Piet de Meijer stuurde ons 
de andere dag per mail, het 
volgende: 
“Ben tevreden teruggefietst naar 
Zevenbergen. 
Het is bijzonder dat de 
dorpsgemeenschap en de kerk zó 
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verweven zijn gebleven in 
Langeweg. 
Zo'n bijeenkomst zit dan ook dicht 
tegen het leven aan en raakt het 
hart van ieder die er bij aanwezig is. 
Bij sommigen is de emotie op het 
gezicht te lezen, gelukkig maar. 
Elkaar nabij-zijn op zulke 
momenten, is het hart van een 
geloofsgemeenschap. 

Waar je leven gebroken wordt en 
waar je dat durft te delen, daar 
komt de diepte vrij die schuilgaat in 
ieder van ons, daar raken wij aan de 
golflengte van de Geest. 
Hierbij spreken we bij deze ook 
graag onze dank uit aan het bestuur 
van de Immanuelparochie, die deze 
viering financieel mogelijk maakte. 
Klankbordgroep Langeweg, 
Ine, Bart, Wies, Theo, Olaf en Ad

 
 

 
 
Een  praatje bij een plaatje   
De Langeweg (4) 
 
Met de komst van de statie (station) 
Langeweg in 1866 nam het verkeer 
weer wat toe op de Langeweg. 
Pieter Gielen bouwde in 1868 een 
huis annex herberg  nabij het 

station en  kreeg toestemming om 
met paard en wagen personen te 
vervoeren tussen Station Langeweg 
en Zevenbergen. Een begin was 
gemaakt met wat later openbaar 
vervoer genoemd zou worden. Het 
stelde nog niet zoveel voor, men 
had toen nog de tijd: ’s morgens 
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vertrok Gielen om 10 minuten voor 
6 vanuit Zevenbergen om  de trein 
van 13 minuten over 7 naar 
Rotterdam te kunnen halen. Hij 
keerde direct terug naar 
Zevenbergen om hier om half tien 
weer richting Station Langeweg te 
vertrekken voor de trein die om 
kwart voor elf richting Breda zou 
vertrekken. En zo ging dat dan 3 
maal per dag. Door de toename van 
het aantal verkeersdeelnemers 
steeg ook het aantal 
verkeersongelukken waarvan ik er 
nog enkele vermeld. Op een 
zomerse dag in augustus 1895 
maakte een met paarden 
bespannen rijtuig, beladen met een 
aantal personen, een onverwachte 
tussenstop door bij het Slikgat naar 
de bodem van de Langewegvliet af 
te dalen. Gelukkig konden allen 
gered worden. Maandagmiddag 9 
juni 1924 kwam een ‘plezierauto’ 
met een vijfentwintigtal  dames en 
heren nabij Langeweg in botsing 
met een motorrijder met 
duopassagier. De autobus kwam tot 
stilstand tegen een 
landbouwschuur. De buspassagiers 
kwamen er zonder kleerscheuren 
vanaf, maar de duorijder uit 
Rotterdam werd zwaar gewond 
naar het ziekenhuis afgevoerd. Bus 
en motor liepen veel schade op. Tot 
in de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw kende Langeweg  nog de luxe 

van een herstel- en verkooppunt 
van fietsen, bromfietsen , 
huishoudelijke artikelen annex 
benzinepomp en taxibedrijf gelegen 
aan de Langeweg  van Koos 
Verdaas. Het bedrijf moet kort na 
1923 gestart zijn in de in 1922 
gebouwde landarbeiderswoningen 
aan de Langeweg. De vader van 
Koos, Jan Verdaas  begon er met 
zijn herstelinrichting en taxibedrijf. 
In de avond van 12 november 1940 
taxiede hij een tweetal Duitse 
soldaten vanuit een Langewegse 
herberg naar Zevenbergen. Ze 
zouden wat te diep in het glaasje 
gekeken hebben en niet meer in 
staat geweest zijn de benenwagen 
te nemen. Halverwege op de weg 
naar Zevenbergen moet Verdaas 
onwel zijn geworden en reed de 
Langewegvliet in met het complete 
legeronderdeel. De soldaten 
brachten de 49 jarige Verdaas op 
het droge en droegen hem naar 
huis alwaar geneeskundige en 
geestelijke hulp werd ingeroepen. 
Helaas, Verdaas overleed de 
volgende morgen. In februari 1925 
werd een auto in de Vliet voorbij 
Langeweg gevonden. Een 
bestuurder was niet te bekennen. 
Zondag 7 maart 1948 bezocht  de 
28-jarige  Zevenbergse 
boerenknecht J. Klaassen met een 
vriend een voetbalwedstrijd te 
Breda. Na afloop bezochten zij 
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verschillende cafés. De vriend zou 
Klaassen tijdens het cafébezoek uit 
het oog verloren zijn en fietste in 
zijn eentje terug over de Langeweg 
naar Zevenbergen. Op 
maandagmiddag werd eerst een 
rijwiel langs de Langewegvliet 
gevonden, vervolgens, in de vliet, 
de eigenaar , levenloos en in een 
zodanige toestand dat de politie er 
aanleiding toezag zijn ‘vriend’ te 
arresteren. De Langewegvliet was 
dan wel een mooi onderdeel van 
het polderlandschap maar de vliet 
zorgde ook, zoals al eerder gezegd , 
voor een hoop leed. Naast 
verkeersongevallen die vaak 
eindigden op de bodem van de vliet 
was de vliet een gevaar voor 
spelende kinderen. Regelmatig 
verdronken in Langeweg kinderen in 
sloten en vlieten. Zo ging zaterdag 
10 juni 1933 de twaalfjarige Clara 
Adriana Maris met de fiets om 
boodschappen voor  haar ouders. 
Rond de klok van half negen  ’s 
avonds was ze nog niet terug. Bij 
een onmiddellijk ingezette 
zoektocht werd al snel haar fietsje 
bij de Langewegvliet aangetroffen. 
Het kind werd dezelfde avond nog 
gevonden in de Langewegvliet. De 
hulp kwam te laat. Was het een 
verkeersongeluk of was het kind al 
spelend te water geraakt? De 
vierjarige Adrianus van Kampen  
werd in de zomer van 1937 onder 

een vlonder in de Langewegvliet 
nabij zijn ouderlijk huis gevonden. 
De tekst op zijn overlijdensprentje 
spreekt boekdelen: ’t  Kinderleven is 
een spel, als van ’t visje, dat er snel 
dartelt in de sloot. Met de visjes in 
de vliet , speelde Uw kindje, en wist 
het niet….’t Speelde met de dood. 
Op de foto: De Langeweg of 
Steenweg met vliet omstreeks 1935. 
In 1958 werd de vliet gedempt en 
verhard met klinkers. Ter hoogte 
van het dorp werd de sloot aan de 
zuidzijde van de Langeweg 
vervangen door ondergrondse 
riolering en bij de nieuwe 
parallelweg gevoegd. Alle heulen en 
bruggetjes verdwenen. In 1962 
werden de klinkers vervangen door 
de betonplaten.  
John van Opdorp 
 
Kerkhof Langeweg 
 
Er is weer wat te melden over het 
Langewegse kerkhof. Eind oktober 
is de gedenkplaat (zie foto) 
aangebracht, waarop alle namen 
van onze dierbaren die vanaf 1960, 
de opening van dit kerkhof, hier zijn 
(her)begraven of zijn bijgezet. Wim 
Stel heeft het mooie 
(vitrine/gedenk)kastje gemaakt. 
Daarnaast heeft John van Opdorp 
achter de schermen geweldig veel 
speurwerk verricht om het overzicht 
compleet te krijgen. Alle namen zijn 
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vermeld op jaar van overlijden. De 
langst geleden overleden 
(oud)dorpsgenoten zijn op de 
pagina links boven vermeld en 
vervolgens op de bovenste 4 
pagina’s van links naar rechts, 
gevolgd door de onderste 4 
pagina’s, eveneens van links naar 
rechts. Mochten er  onjuiste 
gegevens op het overzicht vermeld 
staan of als dit niet volledig is, dan 
verneemt John dat graag zo spoedig 
mogelijk, zodat hij het overzicht kan 
aanpassen. Tot slot is voor de 
gedenkplaat een tegelpaadje 
gelegd, zodat bezoekers rustig en 
zonder natte voeten te krijgen, dit 
overzicht kunnen bekijken. Gezien 
de vele blikken op deze overzichten 
en de lovende woorden van 
bezoekers, mogen we constateren 
dat deze gedenkplaat in een 
behoefte voorziet. Dank aan allen 
die hieraan een bijdrage hebben 

geleverd. 
Maar er is nog meer gedaan. Het 
publicatiebordje is inmiddels 
verplaatst naar de buitenkant en 
wel op de rechterpaal naast de 
toegangspoort. Maar ook het 
voegwerk is inmiddels door Kees 
Broeders helemaal hersteld, zelfs 
dat van de berging. Om de toegang 
nog verder te verfraaien, hebben 
we de afvalcontainers bij de ingang 
weggehaald en geplaatst naast de 
watervoorziening. Daar zijn we 
inmiddels gestart met de aanleg van 
een tegelpad om de afvalcontainers 
netjes te kunnen plaatsen. Als het 
goed is komen er binnen enkele 
weken 4 nieuwe gewone 
afvalcontainers: 1 voor plastic 
(oranjedeksel), 1 voor restafval 
(zwart deksel), 2 GFT (groen deksel). 
Niet onvermeld mag blijven dat we 
het zand voor het straatwerk kregen 
van R&R Grondwerken. Ook 
mochten we onlangs weer een 
aantal grasmatten ontvangen van 
Hovenier Geleijns. Uiteraard onze 
dank daarvoor. Op 
woensdagochtend 7 november 
jongstleden bracht het dagelijks 
bestuur van de Parochiële 
Begraafplaats Commissie een 
bezoek aan ons kerkhof. We 
mochten ook van hen 
complimenten in ontvangst nemen 
voor de keurige staat van 
onderhoud van het Langewegse 
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kerkhof, de berging, het 
gereedschap en de machines. Dat 
doet ons goed!  
Zo rond eind november hopen we 
weer voor enkele maanden klaar te 
zijn met het wekelijks onderhoud. 
Nu nog enkele weken flink blad 
ruimen en de machines kunnen 
voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt 
naar Wim. Zo eind maart/begin april 
2019 gaan we het wekelijks 
onderhoud weer oppakken, met 
hopelijk weer dat lekker bakkie 
koffie bij Corrie en zo af en toe zo’n 
heerlijke echte “Ad den Bakker-
gevulde koek” van Ad en Perpetua 
Reniers! 
De onderhoudsploeg, 
Corrie, Kees, Wim, Theo, John en Ad 
 
De Slikgatse Kemphanen gaan naar 
het Westhoeks carnavalsfeest. Ga 
je mee?? 
  
Zaterdag 12 januari gaan De 
Slikgatse Kemphanen naar het 
Westhoeks Carnavalsfeest in 
Standdaarbuiten.  Daar ontmoeten 
zij alle carnavalsverenigingen uit de 
gemeente Moerdijk en wordt een 
gezellig voorproefje op carnaval 

gehouden. Onder aanvoering van 
prins Thérèse dun 1e zal ook de 
Langewegse carnavalsvereniging 
hieraan deelnemen.  Vervoer 
geschiedt per bus. Als je mee wilt 
kan dat natuurlijk.  Afhankelijk van 
het aantal busreizigers kost 
het  vervoer een paar 
eurootjes.  Meld je aan bij Tim van 
Geel: Tim_van_geel@hotmail.com 
of telefoon: 0625341721. 
 
Kerststukjes maken 
 
De seniorenraad geeft alle senioren 
de gelegenheid op donderdag 20 
december om 09.30 uur een eigen 
kerststukje te maken. Dit gebeurt 
onder deskundige begeleiding van 
Sylvia uit Standaardbuiten en wel in 
Ons Stedeke. 
Zelf meebrengen een schaaltje, 
waarop het kerststukje gemaakt kan 
worden een 
tangentje/snoeischaartje. Dit alles 
voor een eigen bijdrage van 
maximaal € 7,50. Dit bedrag dient u 
mee te brengen op 19 december. 
Wel moet u zich opgeven voor 16 
november bij Jo Timmermans, 
Kloosterlaan 28, tel. 0168-329879.
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Uitstapje senioren/KBO-ers op 21-
11-2018 
 
Ja, woensdagochtend 21 november 
jongstleden was het weer zo ver. 
Ruim 40 senioren uit Langeweg en 
ruim 20 van Moerdijk zaten ’s 
morgens om iets na 8 uur in de 
dubbeldekker-bus voor hun jaarlijks 
uitstapje. De reis ging eerst naar 
Bocholt-Kaulille in België, waar de 
Alpacaboerderij werd bezocht. Hier 
kwamen we goed 10 uur aan. Met 
zo’n 60 tot 70 Alpaca’s de grootste 
fokboerderij van zijn soort in 
Europa. Daar aangekomen was 
helaas één medereiziger onwel 
geworden en moest naar het 
ziekenhuis worden vervoerd, ’n 
andere medereiziger is met de zieke 
meegegaan. We werden door de 
buschauffeur, voor zover dat 
mogelijk was, op de hoogte 
gehouden, en zo kon eenieder toch 
redelijk gerust het uitstapje 
vervolgen. Na van de koffie met 
appelgebak te hebben genoten, gaf 
eigenaar/uitbater John met veel 
passie, een indrukwekkende 
introductie van het ontstaan van 
zijn fokkerij en deelde hij 
ontzettend veel bijzonder 
interessante informatie over de 
Alpaca’s. Na een 2e heerlijk taske 
koffie geserveerd door John’s  
 

 
partner Hanneke, werd een leuke 
film over de Alpaca’s getoond,  
waarna we een uitgebreid bezoek 
brachten aan de boerderij met 
winkel. Ook hierbij verzorgde John 
met veel enthousiasme een 
uitgebreide uitleg, over de 
bloedlijnen en fokmethodes die hij 
in de afgelopen 20 jaar had gevolgd 
en hoe de kwaliteit van zijn Alpaca’s 
zodanig was verbeterd dat hij met 
minder dieren en steeds af- en 
bijstelling van zijn/hun 
ondernemersvisie, toch het bedrijf 
goed draaiend kan houden. De 
toename van de belangstelling voor 
de Alpaca en het daaraan 
gekoppelde toerisme heeft daar 
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uiteraard ook een bijdrage aan 
geleverd, aldus John.  
Daarna werd de tocht vervolgd naar 
Soerendonk in de gemeente 
Cranendonck, tussen Eindhoven en 
(tegen) de Belgische grens. Een 
gebied dat grenst aan de 
uitgestrekte en prachtige 
Leendertse bossen. Bij ‘Antoine’ 
nuttigden we eerst de lunch, met 
heerlijke erwten- en boerenkool-
soep, waarna we informatie kregen 
van onze middaggids over de 
smokkelroute daar in de vorige 
eeuw. Vervolgens hebben we die 
smokkelroute ook zelf vanuit de bus 
kunnen waarnemen, evenals de met 
prikkeldraad en schrikdraad (de zgn. 
dodendraad) afgezette voormalige 
grens tijdens de 2e wereldoorlog. De 
gids informeerde ons daarbij over 
de vele oorlogsslachtoffers die 
destijds in dat gebied zijn gevallen. 
Daarna togen we naar de Sint 
Bernardusabdij (beter bekend als 

Achelse Kluis), waar we konden 
genieten van ’n trappist (of 
desgewenst wat anders). Tot slot 
terug naar ‘Antoine’ voor de warme 
stampmaaltijd, bestaande uit 
zuurkool-, boerenkool- en peestamp 
en aangevuld met diverse soorten 
vlees, jus en groenten. 
Werkelijk ’n fantastische afsluiting 
van ons uitstapje. Zo stapten we 
goed 18.00 uur weer in de bus, die 
om 19.30 uur weer bij de kerk 
arriveerde. Een zeer geslaagde dag 
voor de Langewegse en Moerdijkse 
senioren, met dank aan de 
organisatie, de Seniorenraden, de 
KBO afdeling Langeweg en Moerdijk 
aan de chauffeur! We hebben 
genoten! Daarbij vergeten we 
natuurlijk de vrijwilliger niet die de 
gehele verdere dag zich heeft 
opgeofferd om bij de deelnemer te 
blijven die onwel was geworden. 
Hopelijk gaat het met de ‘zieke’ 
inmiddels ook weer beter!

 
 

De redactie wenst u fijne 
feestdagen en een gezond 

2019 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
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 
Zon. 23 – 12 10.00 u. koffiedrinken in Ons Stedeke 
Di./Wo. 25/26-12 Kerstmis 
Ma. 31 - 12 Inzameling GFT 
  Oud jaar 
   
   
   
Januari 2019 
Di. 1 - 1 Nieuwjaarsdag 
Zat. 5 - 1 Inzameling papier en karton 
  19.00 u. Kerstboomverbranding 
Ma. 14 - 1 Inzameling GFT 
Di. 15 – 1 Inzameling plastic 
Zon. 27 - 1 10.00 u. Koffiedrinken in Ons Stedeke 
Ma. 28 - 1 Inzameling GFT 
Di. 29 – 1 Inzameling plastic 
   
   
   
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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