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Koffiedrinken 
 
Zondag 26 mei om 10.00 uur in 
Dorpshuis Ons Stedeke drinken we 
met elkaar een kopje koffie of thee 
om elkaar te ontmoeten en bij te 
praten. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
Meimaand Mariamaand, 
Rozenkransgebed 
 
Elke dinsdag in mei, (dinsdag 7 mei, 
14 mei, 21 mei en 28 mei) bidden 
we om 18.30 uur het 
rozenkransgebed in de Mariakapel 
naast het kerkgebouw. Iedereen is 
van harte welkom om zijn of haar 
gebeden, vragen of problemen aan 
Maria voor te leggen. 
 
De Langewegse vlag is er weer. 
De wijkvereniging heeft een aantal 
Langewegse vlaggen ingekocht. 
Deze zijn te koop voor 10 euro per 
stuk. 
Is uw vlag versleten of kwijt of heeft 
u helemaal nog geen Langewegse 
vlag: Haal er een te De Langeweg 50 
of vraag hem aan: 
Lj.vangils@home.nl of telefoon 
0168-327274 voor een tientje. 
U kunt de vlag gebruiken voor 
persoonlijke doeleinden, maar 

vooral bij Langewegse 
aangelegenheden: Koningsdag, 
carnaval, andere Langewegse 
activiteiten. 
 
NEXT XL, voor 
Langewegse  jongeren tussen 12 en 
20 jaar: Klimbos Brabantse Wal 
 
Op zondag 19 mei gaan we klimmen 
in het Klimbos te Bergen op Zoom. 
Vertrek om 12.00 uur vanaf Ons 
Stedeke. Rond 17.00 uur weer 
terug. 
Je gaat mee voor slechts 7.50 
euro.  App naar Nanda, 06-
16487991. Je ontvangt een tikkie, je 
betaalt en je doet mee. 
Jongeren van buiten Langeweg 
(Introducees)  kunnen mee voor 15 
euro.  
Meer informatie: 
skwlangeweg@hotmail.com, 
Nanda: 06-16487991. 
 

- 1 - 
 



 

 
 
S.K.W. Langeweg 
Wandelvierdaagse 2019 
 
Op dinsdag 18, woensdag 19, 
donderdag 20 en vrijdag 21 juni 
organiseert S.K.W. Langeweg weer 
haar jaarlijkse Wandelvierdaagse.  
De inschrijving begint op dinsdag 18 
juni om 18.00 uur bij het dorpshuis 
''Ons Stedeke''.  
De kosten voor deze 
avondvierdaagse bedragen 3,00 
euro per persoon. We vertrekken 
op dinsdag, donderdag en vrijdag 
om 18.30 vanaf het dorpshuis “Ons 
Stedeke”. Op woensdag vertrekken 
we vanaf een andere locatie. Deze 
locatie wordt op dinsdag 18 juni 
bekend gemaakt bij de inschrijving. 
Onderweg krijg je een snoepje, 
drinken en een stuk fruit 
aangeboden.  

Als je minstens drie van de vier 
avonden gelopen hebt, verdien je 
een medaille!  
Dus iedereen die het leuk vindt om 
mee te wandelen en om op deze 
manier iets meer te zien van de 
natuur uit je omgeving, is van harte 
welkom om deel te nemen aan deze 
wandelvierdaagse. Het maakt niet 
uit of je jong bent of oud. Ons 
motto is: Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde!! 
Nog aandacht voor het volgende: 
Uit ervaring is gebleken dat te jonge 
kinderen alleen zonder begeleiding 
lopen met alle risico’s van dien. 
Daarom willen we als organisatie 
benadrukken dat begeleiding wel 
noodzakelijk is om verantwoord een 
vierdaagse te lopen. We gaan ervan 
uit dat iedereen dit opvolgt !!!!! 
De vierdaagse wordt afgesloten met 
het uitreiken van de medailles bij 
ons Stedeke op vrijdag 21 juni. 
Heeft u nog vragen, neem gerust 
contact op met Ilonka Bolleboom tel 
nr: 06-23238242 of Caroline 
Schrauwen. 06-42158646. 
 
Hopelijk zien we jullie op dinsdag 18 
juni. 
 
U neemt deel op eigen 
verantwoordelijkheid. 
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Een praatje bij een plaatje  
  
Van snijders, brievengaarders en 
lantaarnopstekers (1) 
Een opvallend bedrijvig puntje is het 
altijd al geweest, daar waar de 
Slikgatschendijk (Schoolstraat) 
aansluit op de Zuiddijk. Zo’n 300 
jaar was het de plaats waar schoen-, 
kleer- en wagenmakers, 
bierhuishouders, brievengaarders 
en snoepverkoopsters hun 
boterham hebben verdiend of toch 
zeker, het beleg ervan. En van 1925 
tot 1982 werd in het pand op 
bijgaande foto (nu Zuiddijk 47) een 
winkeltje gerund in pruimtabak en 
rookartikelen door de familie 
Spitters. Omstreeks 1725 moet er al 
een huisje gestaan hebben, 
bewoond door Pieter Cornelis Aarts 
van der Velde. In 1734 wordt het 

huisje verkocht aan Adriaan van 
Beecq. In 1782 vinden we er de 
arbeidsman Pieter Jansen, gehuwd 
met Cornelia de Jong. Hun dochter 
Joanna trouwt in 1801 met de 
overbuurjongen en wagenmaker 
Jacobus van Vlimmeren. Het huis 
wordt dan gesplitst, met 
uitzondering van de 
gemeenschappelijke zolder. De 
noten van de boom voor het huis 
moesten eerlijk verdeeld worden. 
Ook de tussendeur in een 
binnenmuur bleef voorlopig 
behouden, dat ging zo in die tijd. 
Aan de oostzijde woonde  Pieter 
Jansen en zijn vrouw en aan de 
westzijde Adriaan Antonisse 
Kapitein, in 1800 gehuwd met 
Catharina Vermeulen. Het zal de 
bakermat worden van waaruit de 
familie Kapitein zich de komende 
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eeuwen zou verspreiden van Slikgat 
tot in Frankrijk. Echter de jongste 
zoon van het echtpaar Kapitein-
Vermeulen, Antonie, is zijn gehele 
leven van 1814 tot 1893 in het 
ouderlijk huis blijven wonen en 
bekwaamde zich in het snijdersvak . 
Tegenover Antonie woonde 
kleermaker Gabriels. Het huis was 
tot op den draad versleten toen het 
in 1837 verkocht werd aan 
wagenmaker Smulders. Een tweede 
kleermaker, Simon Buys, een paar 
huizen verder, stierf in 1838.  
Kapitein was daarmee van zijn 
meest nabije concurrenten verlost  
en trouwt in 1839 met Theresia 
Melissen van Krauwelsgors. Met 
een knecht in dienst en vier 
kinderen slaagt hij erin de eindjes 
aan elkaar te knopen. Na een aantal 
jaren vult hij zijn inkomen als snijder 
aan met dat van 
hulppostkantoorhouder, 
brievengaarder en 
lantaarnopsteker. Dat Slikgat kort 
na 1875 een hulppostkantoor 
gekregen heeft, is af te leiden uit de 
notulen van de vergadering van de 
gemeenteraad van Zevenbergen 
van 8 november 1876. Daarin wordt 
het verzoek aangehaald van Pieter 
van de Noort, herbergier te Slikgat: 
‘Door het bouwen ener kerk en het 
verkrijgen van een hulppostkantoor 
der brievenpostertijen, is hier en 
daar behoefte ontstaan aan een 

straatverlichting. Slechts door de 
plaatsing van twee lantaarns zou 
een goede straatverlichting 
gerealiseerd kunnen worden: één 
aan de uitgang bij de kerk en één 
aan voornoemd kantoor die dan 
drie wegen zou belichten’. 
Terheijden zou volgens Pieter een 
lantaarn bij de openbare school 
willen plaatsen en zodoende zou 
geheel Slikgat met drie pitten 
geheel verlicht zijn. 17 november 
herhaalt Van de Noort zijn verzoek, 
nu mede ondertekend door een 
aantal dorpelingen. Met zo’n door 
mededorpelingen ondertekende 
petitie, kon hij moelijker beticht 
worden van eigenbelang, immers, 
de lantaarn bij de kerkpad zou ook 
zijn herberg min of meer in de 
schijnwerpers zetten. Kleermaker 
en brievengaarder Antonie Kapitein 
zou voor 10 gulden per jaar de 
lantaarns willen aansteken en 
onderhouden en daarmee de 
Slikgatse duisternis verdrijven. Een 
raadslid vond een lantaarnpaal bij 
het hulppostkantoor wel 
voldoende. Het verzoekschrift was 
namelijk mede ondertekend door 
de gardiaan van het klooster dat 
onder de gemeente Terheijden 
stond. De pater moest in Terheijden 
maar om licht vragen. Terheijden 
liet weten niet akkoord te gaan met 
de plaatsing van één lantaarn bij het 
hulppostkantoor. Daar was het 
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Zevenbergs deel van Slikgat te groot 
voor. Eén lantaarn op Terheijdens 
gebied bij de openbare school was 
wel voldoende .Voorwaarde was 
wel dat Zevenbergen er dan twee 
zou plaatsen op Zevenbergs gebied . 

In februari 1877 kreeg dit voorstel 
groen licht met de bekostiging 
volgens de verdeelsleutel, simpeler 
kan het niet, 1/3-2/3.  
John van Opdorp 

 
Fietsen voor 50-plussers 
 
De winter is weer achter de rug en 
het voorjaar dient zich aan. Dus 
weer tijd om de fiets uit het vet te 
halen. 
Bewegen is gezond dus wat let je 
om niet mee te gaan fietsen. Het is 
geheel gratis alleen de eventuele 
consumpties onderweg zijn voor 
eigen rekening. Iedereen kan en 
mag mee gaan fietsen. Het seizoen 
is weer van start gegaan. 
We verzamelen dan bij de 
Beatrixboom (nabij de Mariakapel) 
en vertrekken om 13.30 u. 
 

Indien het op woensdag niet 
uitkomt maar je wilt toch gaan fiets 
met een groep laat het dan even 
weten bij het bestuur van de 
seniorenraad. Misschien dat het 
voor meerdere mensen beter 
uitkomt op een andere dag.  
Graag vernemen wij of je op 
woensdagmiddag wilt fietsen of op 
een andere middag. Schroom je 
niet; laat aan Jo Timmermans tel.nr. 
0168-329879 mail: 
jo.timmermans@hotmail.com of 
Bob Dijkhoff tel.nr. 06-17435288 
mail: fam_dijkhoff@yahoo.vom 
weten wat je voorkeursmiddag is. 
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OPEN MOERDIJK KOPPEL 
TOERNOOI JEUX DES BOULES  te 
ZEVENBERGEN 
  
Beste bewoners van, in en rond 
Langeweg , 
Het is (bijna) zo ver, Langeweg heeft 
er een vereniging bij, deze is nu nog 
in oprichting. 
JEU DES BOULES……Bedenk alvast 
een mooie naam….. 
Eerder heeft u hierover kunnen 
lezen in ons aller “Dorpshart”. 
Graag willen wij u op de hoogte 
houden, waaronder het Moerdijk-
toernooi wat 11 mei aanstaande 
wordt gehouden te Zevenbergen. 

Uit ons omliggende kernen gaan 
Jeux-de-Boules koppels de sportieve 
strijd met elkaar aan. 
 
Moerdijk koppeltoernooi zaterdag 
11 mei. 
 
Nog voordat wij officieel van start 
gaan, zijn wij ook uitgenodigd hier 
aan deel te nemen. 
Wie van u wil en kan ons eigen 
Langeweg gaan vertegenwoordigen. 
Het lijkt ons een mooie start als wij 
met een of twee koppels 
vertegenwoordigd kunnen zijn. 
Geef u op, bel, email, of kom langs, 
Fred en Frans, 
telefoonnummer 0168-326868 en 
adres Schoolstraat 32 . 
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Nieuws over de begraafplaats 
Kloosterlaan Langeweg 
 
Half april jongstleden was het weer 
zover. Het gras groeide vanwege 
het vroege mooie lenteweer wat 
eerder dan normaal, vandaar dat 
we ook ’n paar weken eerder met 
het onderhoud zijn gestart. Iedere 
week zijn we op woensdagochtend 
vanaf 8.30 uur tot ongeveer 11.45 
uur op de begraafplaats te vinden. 
We zijn nog steeds met z’n vijven 
(Kees, Wim, Theo, John en Ad) en 
Corrie zorgt ook dit jaar weer voor 
de heerlijke koffie met koek (en … 
misschien krijgen we zo af en toe 
ook net als afgelopen jaar weer 
eens wat heerlijks van Ad den 
Bakker). Vanwege vakantie of 
andere verplichtingen kan het zijn 
dat we soms met z’n vieren of 
drieën zijn, maar dat proberen we 
zoveel mogelijk te beperken. 
Woensdag 10 april jongstleden zijn 
door een gespecialiseerd bedrijf 22 
grafmonumenten van de 
begraafplaats verwijderd. Van deze 
grafmonumenten waren de 
grafrechten al geruime tijd 
verlopen. Bij het verzoek om 
verlenging van deze grafrechten 
wordt de mogelijkheid gegeven om 
een afstandsverklaring van het 
grafmonument te ondertekenen, 
indien de nabestaanden afzien van 
verlenging van de grafrechten. Het 

monument wordt dan eigendom 
van de parochie en deze is vanaf dat 
moment ook verantwoordelijk voor 
wat er met het monument kan 
gebeuren. Enkele maanden voor de 
verwijdering krijgt één van de 
nabestaanden, de rechthebbende, 
nog bericht dat het monument 
binnenkort verwijderd zal worden. 
De mogelijkheid is er dan nog om 
een foto van het monument te 
maken of iets  van het monument te 
willen bewaren. De stoffelijke 
resten van de overledene blijven in 
het graf tot het moment dat het 
graf nodig is voor een nieuwe 
begraving.  
Tijdens de verwijderings-
werkzaamheden heeft de 
onderhoudsploeg van het kerkhof 
tegelijkertijd een berg grind 
weggewerkt. Grind tussen de 
grafstenen, aangebracht om het 
monument vrij te houden van 
opspattende modder, is een doorn 
in het oog van de onderhoudsploeg. 
Het grind verspreidt zich door het 
gras en de grasmachines raken 
onherstelbaar beschadigd. Nog 
maar niet te spreken over 
rondvliegende steentjes die zowel 
een maaier als een bezoeker 
kunnen treffen. Daarom verzoeken 
wij u de ruimtes tussen de 
grafmonumenten niet meer op te 
vullen met grind en kleine 
gesteentesoorten of deze grind weg 
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te halen als u die al heeft 
aangebracht. Binnen de grenzen 
van het grafmonument is de keuze 
natuurlijk aan u. 
Op de geruimde graven is nieuw 
gras ingezaaid. Wilt u er de 
komende maanden rekening mee 
houden dat die plaatsen tijdens uw 
bezoek, zo mogelijk niet betreden 
worden. 
Zoals u mogelijk gezien heeft, is een 
strook gras in het vak aan de 
noordkant van de begraafplaats 
(rechts als u de begraafplaats op 
komt), verwijderd. Deze strook 
aarde kan voor tweeërlei 
doeleinden gebruikt worden. Het 
ene doel is een zogenaamd 
bijenlint; allerlei bloemen zullen er 
binnenkort worden ingezaaid en 
vervolgens uit de grond komen 
schieten. Een tweede doel is de 
mogelijkheid om de as van een 
overledene daar tussen deze 
bloemen te verstrooien. 
Verstrooiing mag op meerdere 
plaatsen plaatsvinden. Uit respect 
voor de resten van de overleden, 
lijkt het de onderhoudsploeg  
gepaster, om de as niet te 
verstrooien op die plaatsen waar 
ieder week de grasmaaimachine 
overheen gaat. Vandaar de 

verbinding met het bijenlint. Aan 
verstrooiing is een tarief verbonden 
van € 75 (2019). Ook komt er bij dat 
bloemen-/bijenlint waarschijnlijk 
een mooie biels of paal te staan 
waarop, indien de nabestaanden 
van een verstrooiing dat wensen, 
een naambordje van de overledene 
kan worden bevestigd. Deze 
naambordjes, waarop ook de 
geboorte- en overlijdensdatum van 
de overledene kunnen komen, 
moeten via de beheerder worden 
besteld en dienen allemaal dezelfde 
grootte te gaan krijgen. De 
onderhoudsploeg zal vervolgens de 
naambordjes bevestigen. Iedereen 
is natuurlijk van harte welkom om 
eens een kijkje op onze dierbare 
begraafplaats te komen nemen. O 
ja, … voor degenen die het nog niet 
begrijpen: de begraafplaats is geen 
terrein om op te fietsen en ook  niet 
om honden uit te laten! Wij 
rekenen graag op eenieders 
medewerking om onze overledenen 
een mooie rustplaats te blijven 
geven. Wij blijven er ook ons best 
voor doen. 
Namens de onderhoudsploeg en de 
beheerder, 
John van Opdorp 
(johnvanopdorp@hotmail.com) 
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Oranjecomité klaar voor 
Koningsdag 2019. 
 
Met rasse schreden komt 
Koningsdag dichterbij. We gaan het 
dit jaar weer ouderwets vieren met 
spellen op het 
“evenemententerrein” en een heus 
Oranje bal in de avond. 

Dit jaar zal er op het evenementen 
terrein een centraal middelpunt zijn 
van 10 x 10 meter, waar bijna alle 
spellen zich gaan afspelen. Om 
beurten komen de diverse teams in 
actie, soms alleen, soms 2 teams 
tegen elkaar en soms alle teams 
tegen elkaar. Maar liefst 77 mensen 
hebben zich aangemeld en dit is dus 
véél, héél veel. We zijn hier HEEL 
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trots op. Het thema bij de 
Oranjespelen is dit jaar “Wild 
Romance”. Alle spellen hebben dan 
ook betrekking op dit thema. Wat 
denken we van spellen als Blind 
Date, Diner voor twee, 
Ooievaarsgevecht, Verkleedpartij, 
Ballonnetje Klap, Mannetje Pik, 
Mutsen, Geheimschrift, Benen wijd. 
Extra bonuspunten zijn te verdienen 
met opdrachten die de teamleiders 
inmiddels hebben gekregen. Alles 
speelt zich centraal af met rondom 
dit liefdesveld de teams en het 
publiek. De Droom zal er staan met 
een bar en een frietkar en ook zal er 
een gezellig muziekje gedraaid 
worden, met dank aan SKW-
Langeweg. 
Één team heeft al gemeld een 
partytent op te bouwen. Zij zullen 
deze als thuishonk gebruiken. Voor 
de allerkleinsten zullen er twee 
luchtkussens staan. De kleintjes 
kunnen zich laten schminken en ze 
kunnen mooie houten kralen maken 
en/of een groot spandoek 
beschilderen. Dit alles natuurlijk op 
eigen risico en onder toezicht van 
hun ouders. Het ‘kleine’ 
Oranjecomité heeft geprobeerd er 
een grootse dag van te maken. 
Maaarrrr……. we hebben toch echt 
nieuwe leden nodig binnen dit 
team. Graag zouden we het huidige 
comité aangevuld zien met zeker 3 
leden. Dus mocht je het leuk vinden 

om je bij ons aan te sluiten, maak 
27 april aanstaande eens een 
praatje met ons. 
We verwachten heel Langeweg om 
12:45 uur bij de Beatrixboom met 
natuurlijk de allerkleinsten op hun 
versierde fietsjes. Hiervoor kunnen 
dan leuke prijsjes gewonnen 
worden door iedereen. 
Om 13:00 uur worden de 
Koningspelen geopend door de 
voorzitter van ons Oranjecomité en 
het raadslid Pauline Joosten van de 
Gemeente Moerdijk. We hijsen 
natuurlijk daarbij tevens de 
Nederlandse driekleur. Willen jullie 
trouwens op Koningsdag ook 
allemaal de Nederlandse driekleur 
(zo mogelijk met Oranje wimpel) op 
Koningsdag uithangen? 
Ook de Langewegse vlag mag 
daarbij uiteraard gezien worden. 
Het geeft zo’n feestelijk gezicht aan 
ons mooie dorp! De fanfare is 
helaas ‘s middags onderbezet maar 
gaat ‘s morgens vast weer op 
geweldige wijze tussen 06:00 en 
08:00 uur Reveilleblazen, menigeen 
van ons wakker maken en ons erop 
attenderen dat Koningsdag is 
begonnen. 
Als we om 17:30 uur pauze hebben 
moeten we snel eten want om 
19:00 uur start het vervolg van de 
spelen in De Droom met om 21:00 
uur de prijsuitreiking. Na de 
prijsuitreiking start het Oranjebal en 
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zal er een fantastisch feestje 
gebouwd gaan worden in De Droom 
met party rockband MTBottles. Om 
01:00 uur sluiten wij het Oranjebal, 
om 02:00 uur sluiten we de deuren 
en hopen we terug te kunnen kijken 

op een leuke Oranjedag in 
Langeweg. 
Oranje groeten van het 
Oranjecomité: Steyn Scheepers, Mia 
Damen en Wim van Geel 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Mei 2019 
Wo. 03 - 05 Seniorenraad bezoekt tuincentrum en high tea 
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 
Di. 14 - 05 20.00 u Vergadering Wijkvereniging in Ons Stedeke 
Ma. 20 - 05 Inzameling GFT 
Di. 21 - 05 Inzameling plastic 
Vr. / 
Zon. 

24, 25 en 
26 - 05 

Kermis 

Do. 30 - 05 Hemelvaartsdag 
   
Juni 2019 
Zat. 01 - 06 Inzameling oud papier en karton 
Ma. 03 - 06 Inzameling GFT 
Di. 04 - 06 Inzameling plastic 
  Huis van de wijk in Ons Stedeke 10.00 – 11.30 u 
Zon/Ma. 09/10 - 06 Pinksteren 
Di. 11 - 06 20.00 u Vergadering Wijkvereniging in Ons Stedeke 
Zon. 16 - 06 Vaderdag 
Ma. 17 - 06 Inzameling GFT 
Di. 18 - 06 Inzameling plastic 
 18 t/m 21 - 

06 
Wandelvierdaagse  

Wo. 19 - 06 Seniorenraad organiseert een dagbusreis 
Zon. 30 - 6 Viering van het feest van het H. Hart 10.00 u Ons Stedeke 
   
Zat. 31 - 8 Verenigingsmarkt 
Zon. 3 -11 Allerzielenbijeenkomst op de begraafplaats 12.00 u 
 
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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