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Koffie drinken 
 
Zondag 24 februari om 10.00 uur in 
Ons Stedeke. Iedereen is van harte 
welkom om gezellig met elkaar bij 
te praten en lief en leed te delen. 

Kerststerren actie 
 
Beste dorpsgenoten,  
mede dankzij u is de eerste 
kerststerrenactie een groot succes 
geworden, er zijn maar liefst 360 
kerststerren door de kinderen 
verkocht, iets waar we enorm trots 
op zijn! Hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 
 
Kerstviering Mariaschool:  
 
Donderdag 21 december stond de 
lichtjestocht van de Mariaschool 
gepland. Helaas hebben wij deze 
moeten annuleren i.v.m. de slechte 
weersvoorspellingen. 
De kinderen hebben die avond 
heerlijk op school gegeten en 
aansluitend is aan hen het 
kerstverhaal verteld op school i.p.v. 
langs de lichtjestochtroute. 
Na afloop hiervan zijn alle kinderen 
en ouders samengekomen in de 
aula van school, hier hebben de 
kinderen verschillende liedjes 

gezongen afgewisseld met het koor 
Chanson de La Vie.  
Via deze weg willen wij u alsnog een 
voorspoedig 2019 wensen en hopen 
wij dat we volgend jaar u als 
dorpsgenoot weer bij onze 
Kerstviering kunnen betrekken! 
Kerstteam Mariaschool  
 
Jeu de Boules 
 
Beste dorpsgenoten, 
Het zal niemand ontgaan zijn dat we 
in Langeweg nu twee prachtige “Jeu 
des Boules” ofwel Petanque banen 
hebben liggen. De feestelijke 
opening was groots. Het vele 
vrijwilligerswerk heeft resultaat 
gehad. Chapeau!  
Maar nu verder, we gaan er 
natuurlijk wel iets mee doen. Met 
dit berichtje willen wij te weten 
komen: 
Wie er graag gaan mee-spelen.  
Een club zonder bestuur(tje) gaat 
ook niet, dus ook hiervoor vragen 
wij vrijwilligers om zich op te geven.  
Een bijpassende naam is er ook nog 
niet. 
En we zoeken ook “deskundigen” 
met ervaring over het spel der 
spellen…. Misschien kent u een 
vereniging in onze omgeving, hier 
gaan we dan natuurlijk ook 
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contacten mee leggen. Wie weet 
dat het nog eens tot regionale 
kampioenschappen gaat komen. 
Maar het accent zal toch 
voornamelijk liggen op ontspanning 
en gezelligheid. Een start subsidie is 
al aangevraagd…..nu nog spelers…. 
Daarom: e-mail, bel of kom eens 
langs aan de deur. Wij streven 
ernaar om dan na de carnaval met 
alle belangstellenden samen te 
komen en te gaan beginnen. 
Namens de wijkvereniging 
Langeweg,  
Frans en Fred, 
info@damenduiven.nl Schoolstraat 
32 Langeweg. 0168-326868,  
wozniak@ziggo.nl 0614190763 
 
Langeweg opent carnaval weer met 
een viering in sportzaal De Waai 
 
Op vrijdagavond, 1 maart 
aanstaande, aanvang 19.30 uur 
wordt carnaval 2019 in ‘Slikgat’ 
geopend. Zoals in Langeweg al vele 
jaren gebruikelijk is, slaan 
Carnavalsvereniging De Slikgatse 
Kemphanen, blaaskapel 
d’Eigeweskus, gelegenheidskoor 
Chanson de la Vie en de 
Langewegse Klankbordgroep van de 
Immanuelparochie de handen dan 
weer ineen.  

Foto: impressie van de opening carnaval 2018 met Prins Thérèse
 

Voorafgaand aan de viering wordt 
in De Waai om klokslag 19.30 uur 
Prins Carnaval 2019 bekend 
gemaakt. Langeweg kent al jaren de 
traditie dat er ieder jaar een nieuwe 
Prins wordt gekozen, dus dat is 
altijd een spannend moment. De 
Raad van Elf en de Jeugdraad zullen 
uiteraard bij dit festijn niet 
ontbreken. Na enkele korte 
toespraken door de nieuwe, net 
ontmaskerde, Prins en de 
Jeugdprins volgt een kort woordje 
vanuit de gemeente met daarbij de 
overhandiging van de sleutel van 
Langeweg voor de carnavals-
periode. 
Vervolgens vindt dan de viering van 
Woord en Gebed plaats, waarbij 
pastor Michael Bastiaansen en 
lector Bart van Gils zullen voorgaan 
en blaaskapel d’Eigeweskus en koor 
Chanson de la Vie de dienst 
muzikaal ondersteunen. 
Misintenties voor deze viering 
kunnen worden opgegeven bij Bart 
van Gils: lj.vangils@home.nl of 
afgegeven worden: De Langeweg 50 
te Langeweg. De kosten hiervoor 
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bedragen € 10,50. Na de viering is 
er voor iedereen gratis koffie/thee 
en voor de kinderen limonade, met 
wat lekkers. Daarna verplaatsen 
degenen die zich in het 
carnavalsgeweld willen storten zich 
naar eeterij/feesterij De Droom in 
het centrum van Langeweg, waar 
het echte carnavalsfeest dan 
losbarst. 
Carnaval is een feest van 
verbroedering. Alle 
belangstellenden, ook van buiten 
Langeweg en van alle gezindten, zijn 
bij deze opening van carnaval, bij de 
viering en in De Droom van harte 
welkom.  
Een fijne carnavalsviering 
toegewenst! 
Klankbordgroep Langeweg van de 
Immanuelparochie 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 2019: Wie wordt onze 
prins?? 
 
Hierbij aanwijzing 1: 
 
Het is niet uit ijdelheid, maar om af 
en toe iets te kunnen lezen heb ik 
dit nodig: 
 

 
 
Aanwijzing 2: 
 
5 haringen per week van de markt: 
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En ik kan u melden: 
zaterdagmorgen 16 februari a.s. 
komen de leden van de raad en 
hofhouding bij u aan de deur om 
emblemen te verkopen en de 
programmaboekjes uit te delen. 
Zorg dat u thuis bent.  

Ik zal er waarschijnlijk niet bij zijn, 
overigens. 
Als u weet wie dit jaar uw prins is, 
geef het door aan de redactie van 
dit blad. 
Bedankt en tot ziens. 
Prins carnaval 2019. 
 

 

 
 
Programma Carnaval 2019 op Slikgat: Ge mot er aonleg vur hebben ! 
 
Vrijdag 1 maart  
19.30 uur: Aanvang Carnaval in de gymzaal met presentatie prins 

Carnaval 2019, Sleuteloverdracht, gebedsviering, napraten en 
voorproefje carnaval in De Droom. 

 
Zaterdag 2 maart  
13.15 uur: Opstellen voor Grote Optocht van Slikgat op het dorpsplein. 
13.30 uur: Hijsen van Slikgats carnavalssymbolen: De Grote Haan en de 

Kleine Haan. 
 Start Grote Optocht van Slikgat. 
15.00 uur: Prijsuitreiking Grote Optocht van Slikgat bij Ons Stedeke.  
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15.15 uur: Groot Carnavalsfeest in dorpshuis Ons Stedeke, voor jong en 
oud, onder aanvoering van Prins Carnaval en zijn gevolg. 

18.11 uur: Bekendmaking motto Carnaval 2020 door Prins Carnaval van 
Slikgat. 

 
Maandag 4 maart 
10.00 uur: Leutige ochtend in De Droom , speciaal voor de 50 plussers. 
14.30 uur: Kinder- en tienermiddag in De Droom. 
 Ouders kunnen terecht in de kroeg van De Droom. 
18.30 uur: Lampionoptocht door Slikgat. Start vanaf De Droom. 
20.00 uur: Sluiting Carnaval 2019 door jeugdprins. Verbranding grote 

haan en verloting kleine haan. 
 
Grote optocht van Slikgat 
 
Zaterdagmiddag 2 maart zal vanaf 
13.30 uur de Grote Optocht van 
Slikgat door de straten trekken. Om 
het extra feestelijk te maken 
verzoeken wij alle aanwonenden de 
Langewegse vlag uit te hangen.  
De route is als altijd als volgt: 
Vertrek vanaf het dorpsplein, 
Zuiddijk, achterste Ringweg, Weth. 
Trompersstraat, Dorpsplein, De 
Langeweg, Danielstraat, Zuiddijk, 
Schoolstraat, Kloosterlaan. 
Ontbinden bij de kerk..  
Alle inwoners van Langeweg vragen 
wij de route vrij van auto’s en 
andere obstakels te houden en 
buiten de route te plaatsen. NIET 
OP STRAAT OF STOEP in de route! 
Grote optocht van Slikgat is: Auto 
weg, Vlag uit, Feest op straat! 
 
 

Langeweg Energieneutraal 2030 
 
Nu de windmolens bij de A-16 een 
feit zijn, heeft de provincie en de 
gemeente besloten om 25% van de 
opbrengsten van de molens te 
gebruiken voor de energietransitie. 
Om ervoor te zorgen dat Langeweg 
hierin ook kan meedoen zoeken wij 
vrijwilligers die zich hiervoor willen 
inzetten. Mocht je interesse 
hebben, stuur dan een mailtje 
naar mart.scheepers@ziggo.nl 
 
Groenplan Langeweg 

Gevraagd: mensen die mee willen 
helpen om Langeweg groener te 
maken. 15 januari is het 
hernieuwde groenplan Langeweg 
gepresenteerd tijdens de 
“dorpstafel” bijeenkomst. Diverse 
mensen hebben mee geholpen het 
groenplan te actualiseren. Nu is 
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onze vraag: wie heeft er zin om 
sommige plannen mee uit te 
voeren. Wie draagt Langeweg een 
groen hart toe. Hoe groener 
Langeweg hoe gezonder onze 
leefomgeving 

Voor verdere informatie kunt U 
contact opnemen met  

Theo Schouwenaars, Zuiddijk 42, 
0168-32441 

 

 
 
Een praatje bij een plaatje  
Blauw bloed op Slikgat (1) 
 
In de 13e eeuw is in onze omgeving 
begonnen met vervening of 
turfwinning. De turf werd als 
brandstof verhandeld voor de 
alsmaar groeiende bevolking in de 
steden. Na de uitgraving van de turf 
werd in de eerste helft van de 14e 
eeuw het Oudland van Zevenbergen 

al bedijkt ten behoeve van de 
landbouw. Deze inpoldering was 
noodzakelijk omdat de vervening 
had geleid tot bodemdaling. De 
kans op overstromingen vanuit het 
westen, bijvoorbeeld via kreken, 
zoals het Zwanengat en de 
Langewegvliet, de turfvaart, bleef 
erg groot. Vooral de Sint 
Elisabethsvloed van 1421 
veranderde onze omgeving in een 
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uitgestrekte waterplas, 
onderbroken door donken, 
stukgeslagen dijken en moerassen. 
Maar tegelijkertijd verhoogden 
voortdurende overstromingen 
vanuit het westen onze bodem 
weer met ‘n vruchtbare laag zeeklei. 
In de eerste helft van de 16e eeuw 
was het Oudland van Zevenbergen 
dusdanig bekleid en daarmee 
opgehoogd, dat het kon worden 
heringepolderd, tussen 1535 en 
1546, om de landbouw te kunnen 
doen herleven. Dit was economisch 
aantrekkelijk vanwege de 
voortdurende groei van de 
bevolking in de steden en dus een 
grotere vraag naar voedsel. Op de 
foto nemen we een kijkje in de 
Kleine Spiepolder. De vorm van de 
polder verklaart ook de naam:  
vanaf de Dwarsdijk in het oosten, 
eindigt een geknikte Zuiddijk (die in 
1986 jammer genoeg werd 
afgegraven), met de Langeweg in de 
westelijk punt bij het huidige 
Langeweg. Pas begin twintigste 
eeuw zou dit uiteinde van deze 
Kleine Spie bebouwd worden met 
de Maria School en een aantal 
burgerwoningen. De Kleine Spie gaf 
tot die tijd ruimte aan slechts twee 
landbouwbedrijven, pachthoeven, 
van zo’n dertig hectare groot. 
Bedrijven die produceerden voor de 
markt, dus niet zelfvoorzienend, 
maar wel gemend want de 

spierkracht van paarden en mogelijk 
ook koeien, was onmisbaar in deze 
zwaar te bewerken zeeklei. De lage 
natte bodem was bovendien zeer 
geschikt als grasland voor het vee. 
Een van die landbouwbedrijven was 
de Langeweg 74. Als we goed kijken 
zien we dat de huidige woon- en 
bedrijfsgebouwen op een hoogte 
liggen. En dat toont aan dat er 
geschiedenis in de ondergrond zit. 
De huidige woning werd in 1874 
gebouwd ter vervanging van het 
bestaande boerenhuis. Die hoogte 
verraadt ook de angst voor 
overstromingen uit de tijd dat hier 
de eerste woon- en werkbebouwing 
werd neergezet. Alles staat op 
gelijke hoogte met de Langeweg, 
een lage dijk die het water van de 
Langewegvliet ervan moet 
weerhouden de Kleine Spiepolder in 
te stromen. De eigenaren van deze 
pachthoeve kwamen uit de 
Wallonië en Vlaanderen, waarmee 
we in het verleden een bestuurlijke 
eenheid vormden, en Duitsland. 
Adelijke geslachten, het blauwe 
bloed, van o.a. Haultreppe, 
Rubempré, De Merode-Westerloo 
en Arenberg hielden hier met 
handen en voeten de grond vast tot 
in de 20e eeuw. Over degenen die 
de voorgaande drie eeuwen met 
rood bloed, zweet en tranen de 
grond met handen en voeten 
bewerkt en bewoond hebben, 
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komen we volgende keer meer te 
weten.                   John van Opdorp 
 
Verwijdering grafmonumenten 
begraafplaats Langeweg 
 
In de maand april zal worden 
begonnen met de verwijdering van 
een aantal grafmonumenten op de 
parochiële begraafplaats. De 
eigenaren van de betreffende 
monumenten (de rechthebbenden) 
zijn hierover benaderd en hebben 
besloten de grafrechten niet te 
verlengen en hebben een 
zogenaamde verklaring van afstand 
getekend. Na een tijd wordt het 
monument verwijderd. De 
stoffelijke resten van de 
overledenen blijven in het graf 
zolang het graf niet wordt 
hergebruikt. Bij sommigen onder 
ons kan de vraag rijzen waarom 

verwijdering plaatsvindt. “Ze staan 
toch niet in de weg! Er is toch plaats 
genoeg! U begrijpt dat een 
voorziening geld kost en dat 
iedereen die er gebruik van wil 
maken daaraan moet bijdragen. Dat 
geldt ook voor een begraafplaats. 
Daarbij komt nog dat wanneer een 
monument, waarvan de grafrechten 
niet meer verlengd worden, door 
het uitblijven van onderhoud en 
weersomstandigheden, aan andere 
monumenten schade kan 
toebrengen, die dan verhaald kan 
worden op het parochiebestuur. 
Vandaar de verwijdering. Mocht u 
nog vragen hebben over de 
verwijdering van de monumenten, 
dan kunt u terecht bij de beheerder 
van de begraafplaats: 
johnvanopdorp@hotmail.com  
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CARNAVAL voor alle 50 plussers van Slikgat 

Het is weer snel zover. Op maandag 4 maart 2019 van 10.00 uur tot 14.00 
in De Droom. 

Ook dit jaar hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet. We 
beginnen volgens de traditie met koffie en/of thee met iets lekkers erbij. 
Ook wordt er gezorgd voor een (warme) lunch. Natuurlijk is er alle tijd om, 
ook na 14.00 uur, nog gezellig bij te kletsen. 

We vragen u wel zich hiervoor aan te melden. Dit kan via telefoon, mail of 
door onderstaand strookje uiterlijk 25 februari 2019 in te leveren bij: 

Marianne Vijverberg, Schoolstraat 28, tel. 06-27343902, 
mvijverberg@live.nl 

Ellen Schrauwen, De Blokhut 2, tel. 06-29156454, 
ellenschrauwen@gmail.com 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Naam: ………………………………………………………………………………. 

 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

 

Aantal personen:……………………………………………………………….. 

Geeft zich op voor de 50-plus ochtend, maandag 4 maart 2019 in de Droom. 

 

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de Seniorenraad van Langeweg EN 
EEN GULLE GIFT 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Februari 2019 
Zat. 02 - 02 Inzameling papier en karton 
Di. 05 - 02 Wijkteam in Ons Stedeke 10.00 - 11.00 u 
Ma. 11 - 02 Inzameling GFT 
Di. 12 - 02 Inzameling plastic 
  Gespreksgroep Immanuëlparochie 10.00 u in Ons Stedeke 
  Vergadering Wijkvereniging 20.00 u in Ons Stedeke 
Zon. 24 - 02 Koffie drinken in Ons Stedeke 10.00 u 
Ma. 25 - 02 Inzameling GFT  
  14.00 u Bingo in Ons Stedeke 
Di. 26 - 02 Inzameling plastic 
   
   
   
Maart 2019 
Vr.  01 - 03 19.30 u Carnavalsviering in de Waai 
Zat. 02 - 03 Inzameling papier en karton 
Ma/vr. 04 t/m 08 - 

03 
Voorjaarsvakantie 

Di. 05 - 09 Wijkteam in Ons Stedeke 10.00 - 11.00 u 
Ma. 11 - 03 Inzameling GFT 
Di. 12 - 03 Inzameling plastic 
  Gespreksgroep Immanuëlparochie 10.00 u in Ons Stedeke 
  Vergadering Wijkvereniging 20.00 u in Ons Stedeke 
Vr./Zat. 22/23 - 03 Toneelvoorstelling: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 
Zon. 24 - 03 Koffie drinken in Ons Stedeke 10.00 u 
Ma. 25 - 03 Inzameling GFT 
Di. 26 - 03 Inzameling plastic 
   
   
 
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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