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Koffie drinken 

Graag nodigen wij u uit om zondag 
28 april om 10.00 uur een kopje 
koffie of thee te komen drinken in 
Dorpshuis Ons Stedeke. We kunnen 
gezellig terugkijken op een hopelijk 
mooie koningsdag. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Comité ‘Vrienden van Langeweg’ 
opgericht 

 
De Wijkvereniging van Langeweg en 
carnavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen hebben het plan dat ze 
al enige tijd samen hadden, het licht 
laten zien: het comité ‘Vrienden van 
Langeweg’ is opgericht. Caroline 
Schrauwen, Mart Scheepers, John 

Weterings en Bart van Gils vormen 
dit comité, dat onderdeel is van de 
Langewegse Wijkvereniging.  
Het doel van dit comité is een 
onderscheiding als blijk van 
waardering uit te reiken aan 
personen die zich inzetten voor de 
Langewegse gemeenschap, in de 
meest brede zin van het woord. De 
onderscheiding bestaat uit een 
speld met de afbeelding van de 
Langewegse vlag, een oorkonde en 
een vermelding in het boek 
‘Vrienden van Langeweg’, waarin 
alle onderscheiden personen 
worden opgetekend, met de 
argumenten waarom zij zijn 
voorgedragen voor deze 
onderscheiding. 
Dit boek krijgt een centrale plek in 
Langeweg, zodat het altijd ingezien 
kan worden. Personen of 
verenigingen die mensen willen 
voordragen voor deze 
onderscheiding, kunnen zich 
wenden tot dit comité. 
Vrijdag 1 maart jongstleden, 
aansluitend aan de gebedsviering 
ter gelegenheid van de opening van 
carnaval 2019 in sportzaal De Waai,  
reikte prins  Johannes  den 1e,  de 
eerste vijf Langewegse 
onderscheidingen “Vriend van 
Langeweg” uit en wel aan: 
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Corry van Minderhout-Stoop en 
Jolanda Aanraad-van Beers, beide 
vrijwilliger geweest bij de 
carnavalsstichting en daar veel werk 
verricht. Met name de organisatie 
van carnavalsactiviteiten voor 
ouderen, deelname aan optochten, 
verlenen van hand- en spandiensten 
bij de voorbereidingen voor 
carnaval, maar ook actief in andere 
verenigingen en bij andere 
activiteiten (voor kerkgemeenschap, 
ouderen, koor, blaaskapel, 
enzovoorts) hebben tot de 
voordracht voor de onderscheiding 
geleid. 
Lisette de Kort-Beljaars is jarenlang 
vrijwillig actief geweest in diverse 

functies  bij het SKW. Daarnaast 
heeft ze zich ingezet ten behoeve 
van de kerkgemeenschap en heeft 
ze als vrijwilliger veel gedaan voor 
de kinderen op de Langewegse 
Mariaschool. 
Burgemeester Jac Klijs kreeg de 
onderscheiding omdat hij zich graag 
laat zien op Langeweg en omdat hij 
Langeweg een warm hart toedraagt. 
Met name buiten Langeweg laat hij 
zich vooral  positief uit over 
Langeweg.  
De laatste onderscheiding werd 
postuum uitgereikt en wel aan Nelly 
Martens-van Oers.  
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Nelly is onverwacht overleden in 
april 2018, zij heeft veel voor 
diverse verenigingen in Langeweg 
betekend. Tot het laatst was zij 
actief voor de carnavalsstichting en 
voor het Sinterklaascomité. 
Daarnaast heeft zij zich jarenlang 
ingezet voor de Langewegse 
kerkgemeenschap. De 

onderscheiding is overhandigd aan 
haar man Jos Martens. 
Namens de gemeente mochten 
Corry, Jolanda en Lisette een bos 
bloemen ontvangen uit handen van 
de burgemeester.  De burgemeester 
ontving uit handen van een 
vertegenwoordiger van de 
wijkvereniging een bloemetje 
namens de gemeente. De nieuwe 
“Vrienden van Langeweg”” kregen 
van de organiserende verenigingen 
aansluitend op de viering een 
receptie aangeboden. 
De Langewegse oud-bakker, Ad 
Reniers, inmiddels 80 jaar oud,  in 
zijn actieve bakkersleven tot in de 
wijde omgeving bekend om zijn 
overheerlijke slagroomtaarten,  had 
voor deze gelegenheid zijn 
bakkerskunsten nog eens tentoon 
gespreid en voor alle aanwezigen 
voor een slagroomgebakje gezorgd. 
Ad en Perpetua, de taartjes waren 
weer verrukkelijk! Grote dank 
daarvoor! 
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In Memoriam: Jo Surewaard 
Geboren: 24-02-1937; Overleden: 
01-03-2019 
 

 
 
Op carnavalsvrijdag is Jo Surewaard, 
weduwnaar van Annie Surewaard- 
Verdaas en in vriendschap 
verbonden met Koosje van Meel, 
overleden. Jo vond het goed zo.  
Bijna zijn hele leven heeft Jo in 
Langeweg gewoond, jarenlang met 
zijn vrouw en kinderen op 
Schoolstraat 30. 
Jo was sociaal erg actief. Hij heeft 
zich jarenlang vrijwillig ingezet voor 
de kerkgemeenschap, onder andere 
in het kerkbestuur en later als 
koster. 
Ook name hij jarenlang samen met 
zijn broers Henk en Wim en zwager 
Kees het onderhoud van het 
kerkhof voor zijn rekening. Met 
name de bijzondere klus waarbij hij 

met een speciaal ontworpen kraan 
op basis van een rolsteiger samen 
met broer Wim zorgde dat het 
omgewaaide kruis op het kerkhof 
weer rechtop kwam te staan 
kunnen we ons nog goed 
herinneren. 
Hij was lid van toneelvereniging De 
Heul en veel kinderen kenden hem 
als “ome Jo” van het Sociaal 
Kultureel Werk. 
Wij herinneren ons Jo als een 
vriendelijk, sociaal bewogen 
persoon, humorvol en 
welbespraakt. We wensen de 
nabestaanden veel sterkte bij dit 
verlies. 
 
In memoriam -Albert Rutjes 
 
Op 26 februari jl. hoorde ik het 
verdrietige nieuws; namelijk dat 
iemand die ik ken uit de tijd dat ik 
op de basisschool zat, is overleden. 
Veel te jong! 
Tot op heden heb ik niets 
teruggelezen over zijn overlijden. Ik 
heb met name via sociale media 
contact gehad met mensen die hem 
kenden. Ik heb de behoefte hem op 
een of andere manier erkenning te 
geven. De verhalen die ik hoorde, 
heb ik hieronder samen proberen te 
voegen. 
Albert heeft zijn leven lang zorg 
gedragen voor zijn ouders. Ze waren 
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niet jong toen ze Albert kregen. Hij 
had een hechte band met hen. Toen 
zijn moeder op latere leeftijd moest 
verhuizen naar de 7 schakels, 
bezocht hij haar daar trouw. Het 
contact was warm. De jaren erna 
zorgde Albert intensief voor zijn 
vader. Ongeveer 3 jaar geleden 
overleed zijn vader. 
Albert woonde vanaf zijn geboorte 
in een prachtig, karakteristiek  pand 
op de Markt in Zevenbergen. Helaas 
behoorde hij tot de groep mensen 
waarvan het huis moest wijken voor 
de plannen van de gemeente. Na 
jarenlange onzekerheid onderging 
hij een onteigeningsprocedure. 
Albert had een grote passie: zijn 
duiven. Met het vinden van een 
woning in Langeweg leek hij een fijn 
onderkomen te hebben gevonden 
voor zichzelf, maar bovendien een 
plek waar hij zijn duivensport kon 
voortzetten. Hij bouwde een 
prachtig duivenhok, waar hij trots 
op was. Helaas kwamen niet al zijn 
duiven naar huis, maar moest hij 
regelmatig naar zijn oude huis in 
Zevenbergen. De gemeente had 
hem toestemming gegeven daar 
nog, ondanks de werkzaamheden, 
zijn duiven te mogen halen. 
Desalniettemin baarde het Albert 
veel zorgen. Hij raakte zijn favoriete 
duiven kwijt en ook de rest kon in 
Langeweg niet goed wennen. 

Albert heeft bij verschillende 
mensen aangegeven dat hij niet kon 
aarden in zijn nieuwe huis en dorp. 
Dat hij het moeilijk vond om te zien 
wat er met zijn huis in Zevenbergen 
gebeurde. Alles wat voor hem in zijn 
leven veilig en vertrouwd was, viel 
weg. Hij heeft hulp gezocht bij de 
huisarts.  
Helaas waren alle omstandigheden 
en gebeurtenissen voor Albert te 
overweldigend …… 
Albert was een lieve, maar eenzame 
jongen die altijd voor anderen 
zorgde. Hij was vriendelijk, altijd in 
voor een praatje, maar eenzaam. Hij 
wilde niemand tot last zijn; Albert 
had een zacht karakter. 
Op 25 januari 2019 is er de 
vreselijke ontdekking gedaan.  
Op die dag is ontdekt dat de nieuwe 
inwoner uit Langeweg zijn leven had 
besloten te beëindigen. 
Zaterdag 2 februari tussen 11.00 en 
12.00 uur was er gelegenheid om 
afscheid van Albert te nemen bij 
van Zuijlen in Breda. Zijn baas had 
een mooie prent gemaakt met een 
mooie tekst. Ook had hij e.e.a. 
geregeld. Er zijn mooie woorden 
gesproken, er was verder geen 
dienst. 
Er zijn tientallen mensen gekomen. 
Het was mooi en rustig. Fijn dat 
Albert geliefd was. Maandag 4 
maart is hij alleen, in stilte 
gecremeerd. 
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Albert, rust zacht! 
 
Sterkte toegewenst voor zijn baas 
en collega’s, vrienden van de 
duivenvereniging en mensen die 
Albert kenden.  
Ik hoop dat ik de woorden van hen 
op een eervolle wijze heb kunnen 
samenvoegen:“Je deed er toe!”. 
Wendy Corstiaensen 
 
Dorpsgids voor nieuwe inwoners 
van Langeweg 
 
Binnenkort zal de heer Leo de 
Koning, Kloosterlaan 17, bij 
bewoners die afgelopen jaren in 

Langeweg zijn komen wonen een 
dorpsgids in de brievenbus stoppen. 
In deze gids vindt u allerlei 
informatie over Langeweg en de 
verenigingen die Langeweg 
kent.  De gids is gedateerd. 
Ongeveer 5 jaar geleden 
uitgegeven.  Toch zijn we van 
mening dat er nog interessante 
informatie in staat voor bewoners. 
De wijkvereniging heeft een 
hernieuwde uitgave in beraad. 
Mocht u geen boekje ontvangen, 
kunt u zich wenden tot dhr Leo de 
Koning, of via de redactie van dit 
blad.
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Een praatje bij een plaatje  
Blauw bloed op Slikgat  (3) 
 
Op dinsdag 26 augustus 1823 
begeeft notaris Smolders  uit 
Zevenbergen zich naar de Hoeve 
van De Merode-Westerloo  . Om 
negen uur in de morgen wordt, op 
verzoek van de verpachter, 
begonnen met de openbare 
verkoop van paarden, enkele 
kalveren, karren, landbouw-
gereedschappen en rommelarij.  
Boeren uit de directe omgeving  
zorgen voor  een netto opbrengst 
van 355,15 gulden. De graaf wendt 

dat bedrag aan om de 
hoevegebouwen in stand te 
houden. Vrijdag 5 september 1823 
vindt in de herberg van Jan 
Sprangers aan het Slikgat, de 
aanbesteding plaats van ‘het maken 
van de nodige reparaties van 
timmer- en metselwerk aan de 
huizinge en schure, stallingen en 
wagenhuis van de bouwhoeve.  De  
werkzaamheden betroffen 
verbeteringen aan  het huis, met 
boterkamer, moos, keuken, kamer 
en zolder, de grote schuur aan de 
weg, de kleine schuur, de 
paardenstal, wagenhuis en bakkeet. 
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Het ligt allemaal tussen wat 
oplappen, aansmeren en totale 
afbraak vanaf de nok tot in de 
fundamenten. Alle werkzaamheden 
en te gebruiken materialen worden 
tot in detail beschreven . Opvallend, 
maar gewoon voor die tijd, is het 
hergebruik van de vrijgekomen 
materialen: riet, stenen, hout , 
vorsten, spijkers, bestrating. Bij 
Hendrik Gelens op Hokkenberg kon 
zand gehaald worden voor 
ophoging en herbestrating. Die 
levering kwam niet uit de lucht 
gevallen want sinds 11 juni 1823 
werd de hoeve gepacht door zijn 
zoon Jacobus (1800-1856) voor 938 
gulden per jaar. De olmen bij de 
grote schuur moeten door de 
aannemer gesnoeid of zo nodig 
gekapt worden. Het hout blijft van 
de graaf. De weinigen die wat 
verdienden bij zo’n aanbesteding 
waren de notaris en de herbergier. 
Er waren zestien inschrijvingen 
waarvan Jan Graauwen, van de 
Beek, de laagste was met 445 
gulden. Binnen zes weken moest de 
klus geklaard zijn en iedere dag dat 
het langer duurde zou de aannemer 
drie gulden extra in rekening 
gebracht worden. De nieuwe 
pachter Jacobus Gelens treedt in 
1823 in de echt met  Johanna 
Catharina van Dongen (1803-1835) 
wonende aan de Langeweg bij het 
Slikgat. Knecht wordt Cornelis van 

Bavel en Johanna van Geel 
dienstmeid. De voorwaarden in het 
pachtcontract zijn strak 
omschreven. Inbreng voor de 
pachter is er vrijwel niet. Zo moet 
de pachter minstens twintig stuks 
rundvee en zeven trekpaarden 
houden. Ze leveren voldoende mest 
voor 26 bunder. De mest mag niet 
verkocht worden. Pas in maart 1824 
kunnen de gebouwen in gebruik 
worden genomen. Een maand later 
wordt hun eerste zoon levenloos 
geboren. De tweede zoon, 
Hendrikus, in 1825, maar hij stierf 
na twaalf dagen. In december 1826 
verhuist het echtpaar naar 
Terheijden. Het opent daar een 
winkel. De alleenstaande Cornelis 
Krijnen (1800-1839) en Adriana 
Vissere (1806)van Blauwe Sluis, neef 
en nicht van Jacobus, nemen hun 
intrek op de hoeve. Een knecht en 
dienstmeid vergezellen hen. Zijn 
waarschijnlijk regelmatige gang 
naar de herberg van Jan Sprangers 
te Slikgat, toen nog zijn naaste buur, 
draaide in 1833 uit op een huwelijk 
met de stiefdochter van de 
herbergier, Cornelia Kavelaars 
(1802-1892). Drie kinderen, Pieter 
Seb. (1835-1866), Johannes (1837-
1838) en Johanna (1838-1871) 
brengen ze ter wereld. In 1841 
trouwt Adriaan Santbergen (1795-
1875), met de weduwe Krijnen-
Kavelaars. Hij is als bouwmanszoon 
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opgegroeid aan de Dwarsdijk en 
ploegt voort  op de hoeve in de 
Kleine Spie tot 1867. (Stief)dochter 
Johanna Krijnen trouwt in dat jaar 
met Willem Wijtvliet ( 1842-1876) 
uit Klundert. Drie kinderen worden 
er geboren: Johannes A.C. (1868-
1916), Cornelia A.( 1869-1941) en 
Cornelis A. ( 1870-1937). In 1874 
wordt het woonhuis gesloopt. Twee 
jaar later zijn de kinderen 
ouderloos. Het echtpaar Wijtvliet-
Jacobs, de ouders van vader Willem, 
trekt bij het gezin in. Kleinzoon 
Johannes trouwt in 1896 met 
Cornelia Johanna van Gils ( 1870-
1913) uit Zevenbergschen Hoek. Na 
hun dood woont Cornelis Wijtvliet 
nog een aantal jaren op de hoeve. 
Hij blijft ongehuwd en laat in 1918 
een nieuwe woning bouwen aan de 
steenweg in de Kleine Spie. Op de 
foto: Cornelia Wijtvliet van Gils. 

John van Opdorp 
 
GGD West-Brabant vaccineert 
35.000 jongeren tegen 
meningokokken 
 
Dit voorjaar worden in heel 
Nederland 860.000 jongeren 
ingeënt tegen de 
meningokokkenziekte. Ruim 35.000 
daarvan wonen in de regio West-
Brabant. De GGD is druk bezig met 
de voorbereidingen van deze grote 
klus. In april en juni worden alle 

West-Brabantse jongeren tussen 14 
en 18 jaar ingeënt. 
 
Pannenkoekenfestijn voor jong en 
oud! 
Speciale uitnodiging voor alle 65-
plussers uit Langeweg... 
 
Donderdag 18 april nodigen wij u uit 
om op de Mariaschool 
pannenkoeken te komen eten van 
12u tot 13u. De kinderen serveren 
uit en eten gezellig met u mee. 
U kunt zich inschrijven bij 'Ons 
Stedeke', daar hangt een lijst 
waarop u uw naam kunt schrijven. 
Dit kan tot vrijdag 5 april.  
Wij hopen u te zien en er een 
gezellig samenzijn van te maken! 
Met vriendelijke groet, 
ook namens alle kinderen  
Team Maria-basisschool 
 
Terugblik op ‘n fantastisch carnaval 
2019 
 
Ja, zo mogen we dit artikeltje wel 
beginnen! ‘Ge mot er aonleg vur 
hebben!’, dat wel natuurlijk. Maar 
wat hebben we op Slikgat ’n hoop 
fijne vrijwilligers die door een 
goede, maar ook gezellige 
samenwerking, zo’n mooi feest hier, 
ieder jaar opnieuw, kunnen en 
willen organiseren. Die hebben er 
zeer zeker allemaal aanleg voor! 
Daarvoor op de eerste plaats, 
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namens heel veel Slikgattenaire en 
Slikgattenairinnekes, hartstikke en 
grote welgemeende dank!!! TOP! 
Op deze en enkele volgende 
pagina’s een (korte) terugblik met 
mooie foto’s (onder andere 
beschikbaar gesteld door Ine 
Corstiaensen). 
Vrijdagochtend vóór carnaval waren 
er al volop vrijwilligers vroeg uit de 
veren om de zaal pico bello in 
feeststemming te brengen. Wat zag 
het er om 9.30 uur al hartstikke 
gezellig uit. 
 

 
 
Carnavalsviering van de 
Mariaschool in sportzaal ‘de Waai’ 
 
Vrijdag 1 maart vierden de kinderen 
van de Mariaschool weer carnaval 
in de gymzaal. De ochtend begon 
met hossen, gevolgd door 
verschillende spellen op muziek. Na 
de spellen maakte de Prins van 
vorig jaar, Prins Thérèse, haar 
entree samen met de Raad van Elf. 
Eén groot feest!! Het spannendste 
moment was toch wel het 

installeren van de Jeugdraad en dit 
jaar een dame als Jeugdprins: Prins 
Lotte. Even wat drinken en lekkers 
eten en we hebben de ochtend 
hossend afgesloten. 
Het was weer een leuk feestje, daar 
hebben de kids van de Mariaschool 
wel aonleg vur! 
 

 
 
Bekendmaking Prins Johannes den 
1e in sportzaal ‘de Waai’ 
 
Zo, wat was het hier weer hartstikke 
en gezellig druk.  
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Jong en oud, velen al ruim vóór 
19.30 uur, zeker tenminste 150 
personen, waren hier naar toe 
gekomen om de Slikgatse opening 
van Carnaval mee te maken. 
Aftredende Prins Thérèse opende, 
in een prachtig versierde de Waai, 
carnaval 2019  
 

 
 

en leidde al speechend de nieuwe 
Prins, weliswaar nog verstopt, 
binnen. Uit de grote doos kwam 
Prins Johannes den 1e tevoorschijn. 
 

 
 
 Uit de diverse eerder verschenen 
aanwijzingen waren er zes 
Slikgattenairen die de naam van de 
Prins: ‘Joan Claassen’, goed hadden 
geraden. Enkele andere namen 
werden echter ook diverse keren 
geraden, dus door de aanwijzingen 
waren er ook dorpsgenoten op het 
verkeerde been gezet. Na een kort 
woordje van spreekstalmeester Bart 
van Gils, opende Prins Johannes den 
1e met een mooie toespraak, waarin 
hij zichzelf nog wat nader 
voorstelde, Carnaval 2019 op Slikgat 
en kreeg hij van burgemeester Jac 
Klijs de sleutels overhandigd.  
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Ook onze Jeugdprins 2019 ‘Lotte 
Bosman’ sprak daarna een leuke 
toespraak uit. 
 

 
 
 

Aansluitende viering 
 
Na alle hele leuke ‘plichtplegingen’ 
begon de viering van woord en 
gebed. Pastor Michael Bastiaansen 
ging voor en de lectoren Bart van 
Gils en Ine Corstiaensen 
ondersteunden hem daarbij.  
 

 
 
Muzikaal werd de viering 
opgeluisterd door ons Langewegs 
koor Chanson de la Vie en onze 
blaaskapel d’Eigeweskus. 
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Beide orkesten hadden 
toepasselijke gezellige muziek 
uitgekozen en dat viel bij de 
bezoekers uiterst goed in de smaak. 
Bart moest zelfs, om het geheel in 
de juiste banen te leiden, het 
regelmatige applaus nog wat 
dimmen. Tijdens de viering werden 
ook de door de kinderen op school, 
in het kader van het Slikgats 
Carnavalsmotto 2019, zelf 
gemaakte kaartjes met daarop een 
tekst waarmee een kind een ander 
kind complimenteerde, dus waar 
dat ander kind ‘aonleg vur had’ in 
een boom gehangen. 
 

 
 

Aansluitend op de viering, werd het 
onlangs opgericht comité ‘Vrienden 
van Langeweg’ geïntroduceerd en 
voorgesteld. Elders in dit Dorpshart 
treft u daarover meer informatie 
aan. Burgemeester Klijs sprak na 
zijn benoeming tot ‘Vriend van 
Langeweg’ uit dat dit alles 
Langeweg zo bijzonder maakt. Een 
zin- en stijlvolle opening van 
Carnaval zoals dat hier gebeurt, zie 
je lang niet overal, zo voegde hij er 
nog aan toe. Daar mag Langeweg 
trots én zuinig op zijn. 
Aansluitend op de viering brachten 
d’Eigeweskus nog een gezellige 
polonaise ten gehore, zodat 
eenieder vol goede moed en goed 
gezind aan Carnaval 2019 kon 
beginnen. 
 

 
 
Vervolgens trakteerde 
carnavalsvereniging De Slikgatse 
Kemphanen alle aanwezigen op 
koffie/thee of limonade, met daarbij 
het enige echte Langewegse gebak 
van onze eigen bakker Ad Reniers. 
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Ad heeft speciaal voor deze 
gelegenheid nog eens het echt 
overheerlijke gebak aan ons laten 
proeven. Fantastisch Ad en 
Perpetua, hartstikke bedankt! 

 
 
Feest in eeterij/feesterij de Droom 
 
Vervolgens togen heel wat 
bezoekers van De Waai naar 
eeterij/feesterij de Droom om daar 
tot in de kleine uurtjes het echte 
carnavalsfeest te starten. De Droom 
was voor deze gelegenheid weer 
omgetoverd tot een gezellig 
dorpscafé, waar ’n goede disco de 
feestgangers regelmatig in de 
polonaise wist te krijgen. Het was 
gezellig druk bij de Droom en dat 
bleef de hele avond zo. Er werd 
volop ‘bijgekletst’, de handjes 
gingen vaak de lucht in en er werd 
luidkeels meegezongen op de vele 
carnavalskrakers en andere zeker 
passende muziek. Ook brachten 
d’Eigeweskus hier nog een 
hartstikke leuk, gezellig en muzikaal 
deel van hun carnavalsrepertoire 
ten gehore.  

De optocht 
 
Op zaterdag, om klokslag 13.30 uur, 
werden onder muzikale begeleiding 
van d’Eigeweskus, door Prins 
Johannes den 1e, de Slikgatse 
Kemphaan én Langewegse vlag op 
het dorpsplein gehesen. Daarmee 
gaf onze Prins gelijk ook het 
startsein voor de optocht. Ook dit 
jaar waren er gelukkig weer best 
een mooi aantal deelnemers. 
Hartstikke leuke individuelen en 
groepjes/groepen trokken in 
optocht compact voorbij. Ja … en er 
was ook weer een heel mooie grote 
wagen te bewonderen. De Raad en 
prins waren ook ‘compact’ op hun 
wagen te vinden! ‘ 
De prijzen van de optocht: 
Catergorie A, grote wagens: 1:  BC 
De Knakworsten 
B: grote groepen: 
1: De Mutsen 
2: CV Moei mar Dorstig 
3: CV Aaaargh 
4: De Slikgatse Fanfare 
5: De Japannertjes 
C: individueel: 
1: BV de Langewegse Laaglegger 
2: De Ganzenhoedster 
3: De MaJo’s 
D: Kinderen: 
1: Angel Bella Collins 
Mottoprijs: (slagroomtaart): CV 
Moei mar Dorstig   
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Prijsuitreiking en feest in Ons 
Stedeke 
 
Kort na de optocht was de jury er al 
in geslaagd tot een eensluidend 
eindoordeel te komen en rond 
15.15 uur volgde bij de voordeur 
van dorpshuis Ons Stedeke de 
prijsuitreiking, welke met het droge 
weer gezellig buiten kon 
plaatsvinden. Hierna stroomde de 
mooi en gezellig versierde 
barruimte van Ons Stedeke vol met 
leutige feestvierders. De disco en 
d’Eigeweskus zorgden vervolgens 
ook hier voor een sfeervolle 
middag. De snoepzakken en chips 
gingen er bij de kids gretig in en ook 
de andere jeugd en volwassenen 
kwamen niets tekort. Om exact 
18.11 uur volgde gewoonte getrouw 
de bekendmaking, door Prins 
Johannes den 1e, van het motto 
voor het Slikgatse carnaval 2020 en 
dat wordt: ‘We moaken er een 
poppekast van’. Nou … iedereen kan 
dus alvast aan de gang voor de 
mottoprijs 2020! 
 
Prins Joannes den 1e en zijn gevolg 
eten in de Droom 
 
Rond de klok van 18.30 uur 
verlieten Prins Johannes den 1e en 
zijn gevolg Ons Stedeke om bij 
eeterij/feesterij de Droom de dag af 
te sluiten met een heerlijke 

maaltijd. Ook daar was het weer 
bere gezellig. Uit informele bron 
vingen we op dat de laatsten van de 
Raad thuis kwamen toen het alweer 
bijna licht werd. 
 
Koffie met taart thuis bij de 
winnaar van degene die de naam 
van de Prins geraden had 
 
Uit de 6 goede inzenders werd door 
Prins Johannes den 1e de winnaar 
‘getrokken’. Dit werd Tim van Geel. 
Tim won dus de taart. Naar goed 
Slikgats gebruik gaan de Prins en de 
Raad en ander gevolg, de andere 
dag, op zondagochtend dus, die 
taart bij de winnaar ‘verorberen’. 
Timmeke woont echter nog in bij 
zijn vader en bij Petra en hij had al 
snel geregeld dat de koffie met 
taart dus daar genuttigd zou 
worden. Zo gezegd, zo gedaan en 
werd ook dat weer een prima 
geslaagde bijeenkomst met veel 
terugblikken op de al voorbije 
carnavalsdagen. 
 
De 50+-Carnavalsviering in de 
Droom 
 
Van 10 tot 14 uur werd op maandag 
de traditionele 50+ ochtend 
gehouden in De Droom. 
Er waren zo’n 35 50-plussers 
aanwezig en zij deden zich tegoed 
aan koffie/thee en de door Nancy 
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zelf gebakken overheerlijke 
appelflappen. Ondertussen begon 
John Chimney aan zijn optreden. 
Door zijn zang en de muziek 
opgezweept, werden diverse 
polonaises ingezet met allen die nog 
goed ter been waren. Ook de 
diverse ondertussen aangekomen 
Raadsleden deden gezellig mee. Er 
werd natuurlijk, genietend van fris, 
een pilsje of wijntje, heel wat 
bijgekletst. 
 

 
 
Na de lunch van frietjes en ‘n 
lekkere snack, werd er een 
carnavaleske bingo gespeeld. 
Typische Slikgatse carnavaleske 
begrippen kwamen aan de orde. 
Nadat het er op leek of het 
doorgestoken kaart was, een 
bekende Slikgatse familie won de 
eerste 4 prijzen (zij hadden er 
aonleg vur) werden gelukkig ook 
nog 5 prijzen gewonnen door de 
overige aanwezigen. 

 
Na nog een lekker drankje werd de 
gezellige ‘50+-ochtend’ begin van 
de middag weer afgesloten en heeft 
iedereen weer gezellig kunnen 
bijpraten. Dank aan alle 
aanwezigen, maar zeker ook aan de 
Slikgatse Kemphanen, de Droom, de 
Seniorenraad en de gift uit het 
‘Antoon Fensfonds’ die deze mooie 
50+ carnavalsochtend mogelijk 
maakten. 
 
De Kindermiddag in de Droom 
 
Tijdens de kindermiddag van het 
Carnaval 2019 waren er 36 kinderen 
die er aonleg vur hadden om het 
mysterie van Villa Krakelbeek op te 
lossen. 
Op Villa Krakelbeek woont Barones 
Betty Glimlach. Op Villa Krakelbeek 
waren de voorbereidingen voor de 
verjaardag van de Barones in volle 
gang. De kinderen kregen een 
filmpje te zien, waarbij duidelijk 
werd dat het geldkistje van de 
Barones was verdwenen. Inspecteur 
Don Dijckgraaf had 7 verdachten 
aangewezen die aanwezig waren op 
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Villa Krakelbeek. Dit waren voor de 
kinderen bekende gezichten. De 
kinderen gingen op speurtocht met 
opdrachten om te ontdekken wie de 
dader was. Er waren opdrachten 
met voetsporen, vingerafdrukken, 
snotmonsters en bandensporen. 
Tevens moesten ze bij Mw Kwartel 
een alibi checken. 
Uiteindelijk bleek Katoo Kwast, de 
kleindochter van de Barones, de 
dader. Via een filmpje gaf zij nog 
een verklaring. 
Aan het eind kwam de Barones de 
kinderen nog bedanken en kregen 
ze allemaal een speurdersdiploma 
voor de goede hulp die de kinderen 
hebben gegeven. 
Ook werd bekend gemaakt wie de 
kleurwedstrijd had gewonnen. De 
volgende kinderen hadden de 
mooiste kleurplaten gekleurd: Saar 
(groep 1-2), Limme (groep 3-4), 
Lynn (groep 5-6) en Bregje (groep 7-
8). Hopelijk leveren volgend jaar 
meer kinderen hun kleurplaat in. 
Tevens was er een prijsje voor de 
jongste deelneemster (Dide 2 jaar). 
Er was zelfs een kleurplaat van een 
anonieme kleurster uit 1939, ook zij 
ontving een kleinigheidje. Er was 
wat speurwerk voor nodig om te 
ontdekken wie het was.... 
Rond de klok van half 7 vertrokken 
de kinderen achter de 
prinsenwagen voor nog een rondje 

met de lampion. Eenmaal terug bij 
de Droom werd carnaval afgesloten 
met het verbranden van een zak 
stro. De grote haan zou zonde zijn 
geweest. Het kleine haantje werd 
weer verloot onder de kinderen en 
werd gewonnen door Jelte 
Corstiaensen. 
De kindermiddag is mede tot stand 
gekomen door financiële 
ondersteuning van SKW Langeweg 
en de Droom. Hartelijk dank 
daarvoor! 
 
En zo eindigde carnaval 2019 op 
Slikgat. Al degenen die er bij waren, 
hebben er zeker van genoten. 
Degenen die er niet bij waren, 
hebben heel wat gemist. We hopen 
natuurlijk dat óók zij er volgend jaar 
allemaal wel bij zijn, want … op 
Slikgat hebben we elkaar allemaal 
hard nodig om het hier gezellig en 
leefbaar te houden. 
Nogmaals grote dank aan Stichting 
De Slikgatse Kemphanen én aan alle 
andere vrijwilligers, die op wat voor 
wijze dan ook, er aan bijgedragen 
hebben, dat ook Carnaval 2019 op 
Slikgat weer een groot succes was! 
We hebben er van genoten en we 
hopen dat jullie er volgend jaar 
allemaal weer bij kunnen en willen 
zijn! Alaaf!!! 
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Koningsdag Langeweg op schema! 
 
27 April a.s. komt met rasse 
schreden dichterbij. En het 
Oranjecomité heeft er zin in. Nadat 
Steyn, Mia en Wim de koppen bij 
elkaar gestoken hadden en met 
elkaar de afspraak maakten ‘het is 
nu of nooit meer’, werden allen dol 
enthousiast. DE ‘Oranjedag’ moet 
weer gaan bruisen, net zoals enkele 
jaren geleden. Het moet weer een 
mooi feest worden met veel Oranje-
gevoel en vooral een feest van 
verbroedering. We hebben avonden 
bij elkaar gezeten om voor 
Langeweg iets moois te 
organiseren. En tot dus ver kunnen 
we melden dat het ons aardig gaat 
lukken. Vertelden we in het vorige 
Dorpshart dat we teamleiders 
zochten, nou we hebben ze 
gevonden hoor. Hans van 
Groenendael, Bart van Gils, Marinka 

Verkooijen, Dominique Rockx, Liset 
Surewaard en Helen Scheepers zijn 
bereid om samen met ons de 
schouders eronder te zetten en 
teams bij elkaar te zoeken om de 
ludieke, leuke spelletjes met elkaar 
te gaan ‘bevechten’. Het zou wel 
mooi zijn als er snel nog 2 
teamleiders bijkomen. 
Inmiddels zijn er al 2 teams van 12 
personen compleet en moeten er 
nog 2 of 3 teams gevormd worden, 
maar ook daar zit schot in. Dus 
word je één dezer dagen hiervoor 
benaderd: twijfel niet en doe mee! 
Je bent verzekerd van ’n bijzonder 
leuke dag!!! 
De ludieke spellen hebben de naam 
meegekregen van “de Wild 
Romance” spellen en u begrijpt 
natuurlijk dat de spelletjes met dit 
thema te maken hebben. Inmiddels 
staan er zo’n 16 spelletjes op het 
programma, maar ons streven is 20. 
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We dokteren dus even door om nog 
enkele spellen op het programma 
erbij te krijgen. 
Om 13:00 uur openen we bij de 
Beatrixboom, samen met een 
afvaardiging van de gemeente 
Moerdijk en hijsen we de 
Nederlandse driekleur, als het lukt 
met medewerking van fanfare 
Muziek Veredelt. De allerkleinste 
verwachten we dan op hun 
versierde fietsjes, daarna het 
spellenprogramma, dat vlekkeloos 
overloopt in ons avondprogramma. 
Het Oranjecomité heeft ook de 
jeugd van Langeweg in de 
organisatie betrokken en Steyn, 
Tim, Gied, Jeffrey en Martin hebben 
een fantastisch avondprogramma in 
elkaar gezet. Echt waar: de 
geweldig, gezellige 
muziek/party/rockband MT 
BOTTLES hebben de mannen 
gestrikt om het Oranjebal te komen 
opluisteren. Weet je niet wie deze 
mannen zijn? Kijk en luister dan op 
You Tube en zoek naar de 
promotiefilm van MT Bottles 
poprockband. Eeterij en feesterij de 
Droom heeft het Oranjecomité 

hiervoor gesponsord en de kosten 
van het licht van de band voor hun 
rekening genomen. Dit zal zeker 
voor nog meer gezelligheid zorgen. 
We denken zelfs dat de Droom te 
klein gaat worden voor DIT 
Oranjebal. Dus ben op tijd! De 
entree is helemaal GRATIS. 
Naast al deze informatie zijn we nog 
op zoek naar juryleden voor de 
spelletjes en naar op- en afbouwers 
van het parcours op de ochtend 
zelf. Dus mocht je nu denken: laat 
mij het Oranjecomité ook eens de 
helpende hand toesteken: mail 
gelijk naar wimvangeel@freeler.nl 
of bel naar 06 - 14 17 84 11 en geef 
je op om ‘achter de schermen’ bij te 
springen. We hebben je hard nodig! 
Je ziet het: veel informatie over 
weer een leuke Koningsdag op 27 
april a.s. in Langeweg. 
In het volgende Dorpshart pogen 
we het totale programma te 
melden. 
Vriendelijke ‘Oranje groeten’ van 
het Oranjecomité Langeweg, 
Steyn, Mia en Wim 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
April 2019 
Di. 02 - 04 Huis van de Wijk in Ons Stedeke 10.00 – 11.30 u 
Zat. 06 - 04 Inzameling papier en karton 
Ma. 08 - 04 Inzameling GFT 
Di. 09 - 04 Inzameling plastic 
  Gespreksgroep Immanuëlparochie 10.00 u in Ons 

Stedeke 
  Vergadering Wijkvereniging  20.00 u Ons Stedeke 
Vr. 09 - 04 Goede Vrijdag 
Zat. 20 - 04 Inzameling GFT 
Zon./Ma. 21/22 - 04 Pasen 
 22 – 04 / 

03 - 05 
Meivakantie (basis)school 

Di. 23 - 04 Inzameling plastic 
Zat. 27 - 04 Koningsdag 
Zon. 28 - 04 Koffie drinken in Ons Stedeke 10.00 u 
   
   
Mei 2019 
Zat. 04 - 05 Inzameling papier en karton 
  20.00 u Dodenherdenking 
Zon. 05 - 05 Bevrijdingsdag 
Ma. 06 - 05 Inzameling GFT 
Di. 07 - 05 Inzameling plastic 
  Huis van de Wijk in Ons Stedeke 10.00 – 11.30 u 
Zon. 12 – 05 Moederdag 
Ma. 20 - 05 Inzameling GFT 
Di. 21 - 05 Inzameling plastic 
Vr. / 
Zon. 

24, 25 en 
26 - 5 

Kermis 

Do. 30 - 05 Hemelvaartsdag 
   
   
 
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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