
 Ons Dorpshart 
Jaargang 6; nr. 5 

 
 

Koffie drinken 
 
Zondag 23 juni a.s. staat de koffie 
weer bruin om 10.00 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke. Iedereen is 
van harte welkom om met elkaar 
samen te zijn. 
 
Boek “Vrienden van Langeweg” 
 
Afgelopen carnaval hebben 5 
mensen de Langewegse 
onderscheiding “Vriend van 
Langeweg” ontvangen. Wie dat zijn, 
waarom ze die onderscheiding 
hebben ontvangen en wat hun 
reactie is, kunt u lezen in het boek 
“Vrienden van Langeweg”. 
Een boek dat we willen plaatsen in 
de entree van dorpshuis Ons 
Stedeke. Vrijdag 21 juni, bij de 
huldiging van de Vierdaagse lopers, 
zo rond 20.00 uur willen we dit 
boek officieel in ons dorpshuis 
plaatsen. U kunt het die avond 
inzien, of als u daar in Ons Stedeke 
bent. Het boek blijft permanent 
aanwezig. 
 
 
 
 
 

AED in/bij dorpshuis Ons Stedeke 
(Kloosterlaan 22) 
 
Zoals de meesten van jullie wel 
zullen weten, is er in dorpshuis Ons 
Stedeke een AED aanwezig. Een 
AED is een apparaat dat gebruikt 
kan worden als iemand een 
hartstilstand heeft. Deze AED is van 
de EHBO-vereniging. Omdat de AED 
in Ons Stedeke al een aantal jaren 
oud is en langzamerhand op is, 
heeft het bestuur van dorpshuis 
Ons Stedeke besloten zelf een 
nieuwe AED aan te schaffen. Hierbij 
hebben we overwogen of het in 
deze tijd nog wel juist is om deze 
AED binnen in Ons Stedeke te 
hangen én dat ons dorpshuis toch 
zeker het gemeenschappelijk belang 
dient en wil dienen. Daarom 
hebben we besloten de nieuwe AED 
aan de buitenkant te plaatsen en 
wel op de muur om de hoek rechts 
naast de voordeur, dus naast de 
vitrinekast van de wijkvereniging. 
We hopen dat het gebruik er van 
nooit nodig zal zijn, maar in geval 
van nood weet u nu dat er een AED 
bij Ons Stedeke hangt. 
Het bestuur van dorpshuis Ons 
Stedeke 
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H. Hartviering in Ons Stedeke, 
zondag 30 juni 

Iedereen wordt bij deze van harte 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 
de (mogelijk laatste) H. Hartviering 
in dorpshuis Ons Stedeke. Deze 
viering vindt plaats op zondag, 30 
juni, aanvang 10.00 uur. Pastor Piet 
de Meijer zal deze viering voorgaan, 
geassisteerd door lector Bart van 
Gils.  
We houden tot heden op Langeweg 
jaarlijks de H. Hartviering omdat we 
in Langeweg een bijzondere band 
hebben met het H. Hart, dat onze 
patroonheilige is. De voormalige 
Langewegse kerk was de H. 
Hartkerk (nu de meubelverkoop-
ruimte van Emmaus) en de vroegere 
zelfstandige Langewegse parochie 
heette de H. Hart van Jezus-
parochie. 
De officiële feestdag van het H. Hart 
is altijd de derde vrijdag na 
Pinksteren, dus dit jaar vrijdag 28 
juni. Wij vieren dit in Langeweg op 
de eerste zondag na de officiële 
feestdag. 
Waarom hebben we hier in 
Langeweg deze bijzondere band 
met het H. Hart van Jezus? 
Zoals al eerder vermeld was in het 
verleden de geloofsgemeenschap 
van Langeweg hieraan toegewijd. 
Jezus was een mens met een hart, 
een hart voor anderen. Hebben we 

niet allen behoefte aan 
geborgenheid? Verlangen we niet 
allen naar een liefdevol klimaat, 
waarin ieder zichzelf mag zijn, met 
zijn succes en falen? Op deze 
feestdag vieren we dat God in Jezus 
zijn hart wijd open zet voor iedere 
mens. Hoe klein wij ook zijn, hoe 
zeer we ook onder lasten gebukt 
gaan: bij Hem, die we Onze Vader 
noemen, zijn we altijd welkom. Hij 
heeft voor iedereen van ons ‘een 
open hart’. Laten we met z’n allen 
daarom, met dit beeld voor ogen, 
samen op 30 juni aanstaande het 
feest van het Heilig Hart vieren. 
Helaas moeten we constateren dat 
de animo om deze H. Hartviering bij 
te wonen de afgelopen jaren 
terugloopt. Gelukkig kon Chanson 
de la Vie afgelopen jaren acte de 
présence geven en dat zorgde toch 
voor een mooie muzikale 
ondersteuning en mogelijk wat 
extra aanwezigen. Helaas moet 
Chanson de la Vie, wegens 
onderbezetting op deze zondag, ook 
verstek laten gaan. We willen 
echter deze traditie niet zo maar 
stoppen en horen graag van de op 
30 juni aanstaande aanwezigen hoe 
zij dit mogelijk stoppen van deze 
traditie zien. Wij zijn erg blij dat we 
een andere muzikale ondersteuning 
tijdens de viering hebben weten te 
vinden. Petra van Rijsingen zal dan, 
zichzelf begeleidend op gitaar, voor 
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de muzikale opluistering zorgen en 
een zestal liedjes voor ons gaan 
zingen. Petra alvast bedankt. 
Nogmaals, iedereen is bij deze van 
harte uitgenodigd om bij de viering 
aanwezig te zijn. Aansluitend op de 
viering is er gratis koffie, u aange-
boden door de Immanuelparochie, 
met een lekkere koek en voor 
kinderen is er gratis limonade. 
De Klankbordgroep Langeweg van 
de Immanuelparochie, 
Ine, Bart, Theo, Wies, Olaf en Ad 
 
SKW Hummeltjesclub Langeweg 
(Sport en Spel) 
 
Hummeltjesclub is een club voor 
kids (3 t/m 6 jr) die na school nog 
even lekker kunnen ravotten in De 
Waai. Wij staan altijd met 2 
begeleiders die op de kids letten. 
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij 
op zoek naar extra kids (3 t/m 6 jr) 
wonend te Langeweg of die op de 
Mariaschool zitten. 
Tevens zijn wij ook op zoek naar 
hulpouders, opa’s of oma’s wonend 
in Langeweg om als begeleider ons 
team te versterken! 
Hummeltjesclub is op maandag van 
15.15 tot 16.15 uur (niet tijdens 
vakanties, feest- en studiedagen). 
Bent u geïnteresseerd of wilt u een 
keer meekijken neem dan gerust 
contact op: 

Cindy v. Drie: 06-55695181 of 
Esther Delleman: 06-40350520 
 

 
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 dorpshuis Ons 
Stedeke. De kosten voor deze 
avondvierdaagse bedragen € 3,00 
per persoon. We vertrekken op 
dinsdag, donderdag en vrijdag om 
18.30 vanaf 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.  
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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 soms 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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  - 4 - 
 



 

 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

Sinds medio vorig jaar mag je 
formeel, zonder toestemming van 
personen, niet zo maar foto’s van 
hen publiceren. Deze regeling is er 
natuurlijk gekomen omdat via 
internet in toenemende mate 
misbruik van foto’s werd gemaakt 
en er te pas en te onpas foto’s 
werden bewerkt en verspreid. Wij 
vinden dat foto’s, bijvoorbeeld van 
plaatselijke gebeurtenissen, Ons 
Dorpshart nog wat leuker maken. 
Uiteraard dragen wij er daarbij zorg 
voor dat er slechts ‘passende’ foto’s 
(zullen) worden gepubliceerd. 

Wij stellen daarom het volgende 
aan de lezers van Ons Dorpshart 
voor: degenen die niet wensen dat 
foto’s van henzelf of van hun 
kinderen in Ons Dorpshart worden 
opgenomen, kunnen dit per mail 
melden bij de redactie. In het 
vervolg zullen wij daar dan rekening 
mee houden. We hopen natuurlijk 
dat, gezien het alleen maar om een 
plaatselijke maandblaadje gaat met 
plaatselijk nieuws, zo veel mogelijk 
lezers geen bezwaar hebben tegen 
plaatsing van hun foto’s. 
Op voorhand dank voor eenieders 
medewerking. 
de redactie van Ons Dorpshart 
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Een praatje bij een plaatje  
 
Van snijders, brievengaarders en 
lantaarnopstekers (2) 
Mogelijk gaan we er vanuit dat het 
werk van een brievengaarder op 
een klein dorp als Slikgat in die tijd 
maar een tussendoortje geweest zal 
zijn. Toch kwam er wel wat meer bij 
kijken. Antonie was op jonge leeftijd 
al weduwnaar zodat zijn vrouw hem 
geen werk meer uit handen kon 
nemen. Met de inwonende 
kinderen en een kleermakersknecht 
moest de zaak draaiende worden 
gehouden. Iets snel op de bus doen, 
was er in die tijd niet bij. Een 
voorraadje postzegels aan huis 
bestond niet, dus tijdens de 
kantooruren verkocht en plakte de 
brievengaarder postzegel voor 
postzegel. De postzegel moest 
afgestempeld worden met Slikgat, 
datum en dagdeel voor- of 
namiddag. Daarbij moest dan nog 
eens gecontroleerd worden of de 
poststukken voldoende 
geadresseerd waren. Vooral op het 
platteland waren veelal de familie- 
of bedrijfsnaam met plaatsnaam 
voldoende, aangevuld met het 
beroep. Voorbeelden te over: aan 
W.C. van der Peijl, hoofd der school 
Slikgat, aan Arie Nobel seminarist 
Langeweg, aan Mevr. C. Cock bij de 
molen Terheijden, aan J. Blewanus 

bakker Hooge Zwaluwe, aan 
Antoinette van Poppel te Ginneken 
bij Breda. En als hekkensluiter: aan 
nr.167/57/10 strafgevangenis 
Breda. Als een briefkaart naast de 
naam van de afzender nog 
meerdere mededelingen bevatte, 
werd de porto bijna verdubbeld. Die 
extra betaling gold slechts voor de 
achterzijde, vandaar dat 
slimmeriken ook de voorzijde soms 
volschreven. Dat was altijd nog 
goedkoper dan een brief. Onder de 
postzegel kon ook nog weleens 
informatie schuilgaan die niet voor 
derden bestemd was. Dagelijks 
werd de post door de 
brievengaarder of een van de 
inwonende familieleden naar het 
hoofdkantoor in Zevenbergen 
gebracht. De te bezorgen post ging 
weer richting Slikgat, waar weer 
met het afstempelen begonnen 
werd, gevolgd door de bezorging. 
Die dubbele stempeling toont aan 
dat in die tijd, de post binnen 
Nederland al binnen een etmaal 
bezorgd werd. Vanaf 1882 worden 
negentien Brabantse 
hulppostkantoren, waaronder 
Slikgat, opengesteld voor de 
verzending van postpakketten, niet 
zwaarder dan 5 kilogram. Vanaf 
1883 werd het Slikgatse kantoor 
ook opengesteld voor de dienst der 
Rijkspostspaarbank. In 1881 werd 
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deze bank door de rijksoverheid in 
het leven geroepen om vooral 
onder de arbeidersklasse het sparen 
te bevorderen. Erg warm liep men 
er de eerste jaren niet voor. In 1885 
bedroeg het bedrag der inlagen 63 
gulden op negen boekjes. Na 1890 
worden de armen wat warmer. In 
1892 wordt het huis herbouwd. De 
oudste zoon van de brievengaarder, 
Adriaan-Antonie, belandt ook op de 
kleermakerstafel en neemt het werk 
op het hulppostkantoor over van 
zijn vader die in 1893 overlijdt. 
Adriaan-Antonie wilde de functie 
van lantaarnopsteker niet 
overnemen. In 1892 solliciteerden J. 
van Kaam, Th. Deijkers van C. 
Vissers. De hogere welvaart had 
inmiddels voor wat extra 
lantaarnpalen gezorgd, doch een 
bijbaantje kon altijd nog wat 
verlichting brengen bij mensen aan 
wie deze welvaartstoename voorbij 
was gegaan. Jan van Kaam werd de 
nieuw man van het licht. Vanaf 
1903 zijn diverse leden van het 
geslacht Van Kaam verbonden aan 
het postwezen te Slikgat. Gerard 
van Kaam wordt in 1903 
plaatsvervangend 
postkantoorhouder en 
brievengaarder. Een jaar nadien 
kreeg Slikgat zijn eerste 
telefoonaansluiting. Het toestel 
werd geplaatst op het 
hulppostkantoor. Vanaf 1900 

bestond onder de inwoners de wens 
om een publieke telefoon. Bij 
plotselinge behoefte aan een 
geneesheer, brandblusmiddelen, 
politie enzovoorts, werd het gemis 
vooral gevoeld. Het was, aldus een 
verzoekschrift aan de gemeente 
besturen ‘inconvenient’. Bij dat 
laatste woord gaat er wel een 
belletje rinkelen: Het verzoekschrift 
is niet slechts ondertekend door 53 
dorpsbewoners. De term 
inconvenient paste vast niet in hun 
dagelijks spraakgebruik. Het zijn de 
Kapucijnen weer geweest die het 
eerst aan de bel trokken en die, met 
hun klein-seminaristen uit alle 
hoeken van het land in de 
achterhoede, het verzoekschrift 
opstelden. Op de foto: de 
Dorpsstraat omstreeks 1925 met 
rechts paraderend de postbode 
Carolus van Kaam. 
                 John van Opdorp  
 
Blaaskapel d’Eigeweskus naar De 
Notenkrakers zomerfestival en 
ander positief nieuws 

Na vorig jaar afwezig te zijn geweest 
omdat er niet voldoende bezetting 
op de been kon worden gebracht, 
kunnen we nu melden dat we deze 
keer wel aanwezig zullen zijn. 
Het zomerfestival, dat jaarlijks in 
Zevenbergen georganiseerd wordt 
door blaaskapel De Notenkrakers, 
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vindt plaats zondagmiddag, 23 juni 
2019, van ongeveer 13.00 tot 18.00 
uur. 
Dus als je zin hebt om te komen 
genieten van een gezellig terrasje 
onder leuke optredens van kapellen 
uit het gehele land, van allerhande 
genres blaasmuziek én van ’n 
gezellig drankje, dan zien we u 
graag in Zevenbergen. Uiteraard 
hopen we natuurlijk dat jullie ons 
dan ook extra aanmoedigen. Wij 
doen mee in de leutklasse, maar er 
is ook een wedstrijdklasse. 
Daarnaast hebben we ook nog 
ander nieuws: Richard Franken uit 
Roosendaal is als 1e trompettist bij 
onze kapel aangesloten. Na de 
afgelopen carnaval heeft onze vaste 
invaller op 1e bariton, Rens Reniers 
uit Zevenbergen, zich ook als lid én 
dus 1e baritonnist aangemeld. 
Mogelijk dat binnenkort één van 
onze inval-trompettisten (uit 
Oudenbosch) ook nog lid wordt, 
maar daarover hopelijk volgende 
keer meer. Daarnaast hebben we op 
slagwerk als voorlopig vaste invaller 
Alwies Jansen uit Zevenbergschen 
Hoek, die ook tijdens afgelopen 
carnaval al de kleine trom sloeg, 
kunnen binnenhalen. Enkele 
maanden geleden heeft ons ‘oud-
lid’ Bregje van Rijen uit Etten-Leur 
zich bedacht en zij speelt nu weer 
fantastisch, samen met Rens, de 1e 
baritonpartijen. 

Als klap op de vuurpijl zijn we op 
vrijdag, 17 mei jongstleden, verrast 
met ’n mogelijk nieuwe muzikaal 
leider, te weten Edwin Matthee uit 
Fijnaart. Edwin heeft toen op proef 
voor onze band gestaan en van 
beide kanten was de eerste indruk 
positief. Hopelijk krijgt dit dus een 
vervolg. 
Nieuwe leden, zeker een 1e 
schuiftrombonist(e), ’n kleine 
tromslager, een alt- en een 
tenorsaxofonist(e) zijn nog van 
harte welkom. We repeteren iedere 
vrijdagavond in dorpshuis Ons 
Stedeke, van 20.00 tot 22.00 uur. 
Belangstelling? Kom gerust 
vrijblijvend ’n keertje kijken of 
neem contact op met onze 
voorzitter Wim van Geel: 06-14 17 
84 11 
 
Meer AED’s in en rond Langeweg 

In het artikel over een AED bij 
dorpshuis Ons Stedeke is al vermeld 
waarbij een AED kan worden 
gebruikt. Het Havenschap Moerdijk 
heeft financiën beschikbaar gesteld 
om de gehele gemeente ‘Hart-Safe’ 
te maken en daarom komt er nog 
dit jaar een dekkend netwerk van 
AED’s in onze gemeente. Uit deze 
financiële bijdrage worden voor 
Langeweg de kosten van drie extra 
AED’s beschikbaar gesteld. Onlangs 
heeft de EHBO-vereniging Caritas 
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Langeweg ook één AED gesponsord 
gekregen van de RABO-bank. Dat 
maakt een totaal van vier te 
plaatsen AED’s mogelijk. Het 
bestuur van Ons Stedeke heeft al 
aangekondigd op kosten van Ons 
Stedeke er daar ook één te plaatsen 
en AGRI-firm (voorheen CHV) 
Zuiddijk 2b, heeft in goed overleg 
met de Langewegse EHBO-
vereniging besloten hun AED ook 
buiten de bedrijfspoort te zullen 
gaan plaatsen. Verder is er ook een 
AED aanwezig in het voorportaal 
van de hoofdingang van Emmaus, 
Kloosterlaan 6 (ingang direct rechts 
naast de voorkant van de 
voormalige H. Hartkerk). 
Om nu een goede spreiding van de 
andere AED’s in Langeweg te gaan 
krijgen, is de EHBO-vereniging in 
overleg om de nu extra 
gesponsorde/gesubsidieerde AED’s 
als volgt te gaan plaatsen: 

- Zuiddijk 74 
- Ringweg 8 
- Schoolstraat 2, 
- Hamseweg 13.  

Als dit allemaal zo gaat lukken, dan 
is Langeweg prima voorzien van 
AED’s en kunnen we met een gerust 
gevoel stellen dat Langeweg ‘Hart-
Safe’ is. We hebben dan in ieder 
geval in Langeweg totaal zeven 
AED’s, die 24/7 openbaar en voor 
eenieder toegankelijk zijn. 

Net zo belangrijk als de 
aanwezigheid van AED’s in de buurt 
is natuurlijk dat er genoeg inwoners 
in Langeweg zijn die, mocht het 
nodig zijn, kunnen reanimeren en 
die een AED kunnen bedienen. Het 
is daarom mogelijk een cursus te 
volgen. De kosten hiervoor zijn € 
27,50 per persoon, als er minder 
dan 12 personen zijn. Zijn er 12 
personen dan kost het € 150,- 
totaal, dus dan maar € 12,50 per 
persoon. Deze cursus duurt drie 
uur. Dan ben je een AED bediener 
en kun je reanimeren. Daarna kun je 
elk jaar een herhalingsles volgen. 
Dit is nodig om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen van 
de Hartreanimatie. Er verandert nog 
al eens wat aan de handelingen. 
De cursus Hartreanimatie/AED 
bediener wordt gegeven 11 juni 
2019 aanvang 19.00 uur tot 22.00 
uur. in Dorpshuis Ons Stedeke, 
Kloosterlaan 22 Langeweg. Dus: 
bent u enthousiast geworden om 
deze cursus te gaan volgen? Meld u 
aan bij Chris Toebak, Zuiddijk 48, 
telefoon/app 06-10435009 of mail 
naar christoebak@gmail.com 
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Van de onderhoudsploeg 
begraafplaats 

Bij het verschijnen van deze uitgave 
van Ons Dorpshart zijn de 
bloementjes gezaaid in het 
strooiveld/bijen/-bloemenlint in het 
grasveld, aan de rechterkant als je 
de begraafplaats op komt, achter de 
twee zitbankjes. We hebben dat 
ingezaaid op woensdag, 22 mei 
jongstleden. Hopelijk kunt u 
binnenkort daar dus een prachtig 
bloemenlint bewonderen.  
Het zaad voor de bloemen hebben 
we gekregen van de gemeente 
Moerdijk, die dat heeft verstrekt in 
het kader van de extra aandacht om 
bijen meer de mogelijkheid te 
bieden aan voedsel te komen. Dit 
komt nu op deze plek ook extra 
goed uit omdat Emmaus bezig is, 
naast hun geitenstal, dus ongeveer 
achter de heg bij de water-
voorziening op de begraafplaats, 
een overkapping te maken waarin 
zij bijen gaan houden.  
Verder zijn we nu ongeveer bij met 
het onderhoud. De verzakking van 
het straat/-tegelwerk bij de 
toegangspoort is opgehaald. We 
hebben weer heel wat grond bij de 
grafstenen aangevuld. Er is gras 
ingezaaid op de plekken waar 
onlangs grafstenen zijn geruimd en 
dit gras komt inmiddels al aardig op. 

De graskantjes zijn bijna overal 
weer een keertje afgestoken. 
Ook de lage heg achter het nieuwe 
bloemenlint snoeien is inmiddels 
gesnoeid. 
Wel zijn bijna alle buxus die bij/rond 
een aantal grafstenen staan, 
helemaal dood en verdord. We 
weten nog niet of we die allemaal 
zullen gaan verwijderen. Graag 
horen we van de regelmatige 
bezoekers van de begraafplaats wat 
zij daarvan vinden. Indien u daar 
ideeën omtrent heeft, verzoeken 
we die aan ons door te geven. 
Uiteraard kunnen nabestaande die 
dat wensen zelf de buxus bij de 
grafsteen van hun dierbare 
verwijderen. 
En … Corrie verzorgt ook dit jaar 
onze wekelijkse koffie met koek. 
Onze grote dank daarvoor, top! 
De onderhoudsploeg, 
Wim, Kees, John, Theo en Ad 
 
Fiets je gezellig met ons mee? 

Iedere woensdagmiddag, bij droog 
weer, fietsen een aantal liefhebbers 
van 50+ een prachtige route in de 
omgeving. Geen contributie, geen 
lidmaatschap, geen verplichting, 
geen aan- of afmelden! 
Gewoon iedere week vrijblijvend, 
als je zin hebt! 
We vertrekken altijd stipt om 13.30 
uur bij de Beatrixboom (deze staat 
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bij de zitbankjes tussen de 
voormalige H. Hartkerk en 
dorpshuis Ons Stedeke). Onderweg 
wisselen we regelmatig met het 
naast elkaar fietsen, zo kunnen we 
gezellig met verschillende collega-
fietsers over van alles en nog wat 
(bij)kletsen. Gemiddeld rijden we 
zo’n 16 tot 17 km per uur, dus 
heerlijk rustig. Na ongeveer een 
uurtje fietsen, gaan we dan bij ‘n 
gezellig, leuk cafeetje of andere 
horecagelegenheid (vaak op een 
terrasje) wel op eigen kosten, wat 
drinken. Na een pauze van 
ongeveer 45 minuten gaan we langs 
een andere, maar zeker ook mooie 
route weer huiswaarts. Het gebeurt 
ook weleens dat we dan, in goed 
onderling overleg, nog even ergens 
‘aanleggen’ voor een heerlijk soft-
ijsje. Meestal zijn we rond 16.30 uur 
weer terug in Langeweg. Op zo’n 
woensdagmiddag wordt er door ons 
tussen de 35 en 40 km gefietst. We 
proberen in ieder geval uiterlijk 
16.45 uur weer terug te zijn. 
O ja, nog wat: bijna iedereen van 
ons rijdt op ’n elektrische fiets, 
maar ook op je gewone fiets kun je 
bij ons prima uit de voeten. 
Dus … heb je tijd en zin om eens 
met ons mee te fietsen? Wij vinden 
het gezellig en zien onze ‘fietsploeg’ 
graag wat uitgebreid. Van harte 
welkom dus, en … je komt zeer 
waarschijnlijk echt op plekken, in de 

omgeving, waar je nog nooit 
geweest bent. Jo en/of Coby zetten 
iedere week een hartstikke leuke 
route uit! Tot woensdagmiddag 
dan? Zorg dat je om 13.25 uur bij de 
Beatrixboom staat! 
 
Doe mee in het Repair Café! 
 
Repair Café Zevenbergen is een 
buurtinitiatief dat repareren 
promoot als alternatief voor 
weggooien. De initiatiefnemers 
organiseren om de week op dinsdag 
van 10.00-14.00 uur een Repair Café 
in De Kristal/‘t Trefpunt in 
Zevenbergen. Inwoners van 
Gemeente Moerdijk kunnen hier 
naar toe komen met hun kapotte 
spullen, om die ter plaatse, samen 
met vrijwillige reparateurs, weer in 
orde te maken. Repair Café 
Zevenbergen heeft nog ruimte voor 
meer handige vrijwilligers uit de 
buurt. Doe ook mee! 
Na de zomervakantie starten we 
met dit initiatief en we zijn nog op 
zoek naar enthousiaste en handige 
vrijwilligers. 
We zoeken vooral mensen die 
handig zijn met:  
* kleding/textiel; 
* fietsen 
* elektrische apparaten 
* meubels/houten voorwerpen 
En mensen die het leuk vinden om 
hun kennis te delen met 
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buurtgenoten. Ook hebben we 
ruimte voor mensen die handig zijn 
met computers en internet!  
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met: Hans Assmann, 
hansassmann@hotmail.com of 
Renske Donkers, 
renske.littooij@surplus.nl 
 
Jeu de Boules 
 
Op zaterdag 11 mei hebben vier 
leden van de Langewegse Jeu de 
Boules-vereniging in oprichting 
meegedaan aan het koppeltoernooi 
bij Jeu de boules-vereniging Groene 
Ster te Zevenbergen. Aan dit 
toernooi deden daarnaast koppels 
mee uit Zevenbergsche Hoek, 
Noordhoek, Fijnaart, Willemstad en 
uiteraard Zevenbergen.  Het was 
een mooie zonnige zaterdagmiddag 
en het was heel erg leuk. Onze 
leden hebben best veel geleerd o.a. 
hoe het spelletje precies werkt. Zij 
zijn zo enthousiast geworden, dat zij 
maandagavond gelijk zijn gaan Jeu 
de Boules-en bij Ons Stedeke. Wil je 
ook een spelletje meespelen, kom 
dan naar Ons Stedeke. Bij droog 
weer wordt elke maandagavond van 
19.30 tot ongeveer 21.00 uur Jeu de 
Boules gespeeld. Je bent van harte 
welkom.Positief nieuws is dat de 2e 
maandag al 3 extra 
belangstellenden meespeelden. 

Voorts is de Jeu de Boules-
vereniging in oprichting op zoek 
naar een leuke naam. Je suggesties 
zijn van harte welkom en kunnen 
ingezonden worden naar Wies van 
Minderhout, Schoolstraat 
13; lvanminderhout@gmail.com 
 
Wekelijks ophalen als proef 
 
In de gemeente Moerdijk worden 
gft-containers normaal gesproken 
eens per twee weken geleegd. In de 
maanden juni, juli en augustus 
legen we de containers dit jaar 
iedere week. Het gaat om een 
proef. De gemeenteraad beslist 
naar verwachting eind dit jaar of we 
volgend jaar doorgaan met 
wekelijks ophalen in de zomer.  
Vanaf september wordt het gft 
weer eens per twee weken 
opgehaald. De eerste keer is op 
maandag 2 september. 
Wilt u alle inzameldagen voor uw 
adres nog eens raadplegen? U vindt 
ze ook in de digitale afvalwijzer op 
www.mijnafvalwijzer.nl. Of 
download gratis de handige 
AfvalWijzer app 
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MODELBOUW  
te land ter zee en in de lucht 
 
In het Pinksterweekend organiseert 
de werkgroep Expo van Stichting 
Cultuur Moerdijk samen met 
Modelbouwvereniging Steenbergse 
Vliet een expositie van 
scheepsmodellen; het betreft 
stoom-, sleep- en werkschepen van 
museale kwaliteit in diverse schalen 
(1:50, 1:72, 1:100). Ook 
visserijschepen, marineschepen en 
duwbakken zijn varend te zien. 
Op de locatie van Theater de Schuur 
staat daarvoor een groot bassin 
waarin deze modellen te 
bewonderen zijn. Voor de jeugd zijn 
er 3 radiografisch bestuurbare 
boten beschikbaar. Daarmee 
kunnen ze zelf aan de slag. En papa 

mag als hij dat wil ook een keertje 
sturen. 
Als het weer niet meewerkt, kan er 
toch gevaren worden. Er wordt 
gezorgd dat iedereen droog staat 
onder een tentdak. 
Ook bijzondere modellen, 
waaronder militaire voertuigen uit 
WO II zoals een Duitse Pantertank, 
een vliegtuig B24 Liberator en een 
Amerikaanse Halftrek, worden 
tentoongesteld. Het hele theater is 
gevuld met alle modelbouw.  
Als extra zijn LGB 
modelspoortreinen te bezichtigen. 
Deze worden ter beschikking 
gesteld door Ton de Klerk. 
Een demonstratie van nieuwe 
technologieën: 3D printers en een 
computergestuurde CNS frees, dat 
is een computergestuurde 
figuurzaag, zijn te bewonderen  
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Alle op afstand bestuurbare 
modellen draaien op 
elektromotoren waardoor ze vrijwel 
geruisloos zijn. 
Modelbouwvereniging De 
Steenbergse Vliet is bekend 
vanwege haar werk, een 
enthousiaste groep mensen die 
beschikken over een groot 
improvisatie vermogen, geduld en 

technische vaardigheden. Allemaal 
capaciteiten die vereist zijn om de 
modellen die tentoon worden 
gesteld, te vervaardigen. 
Op 8, 9 en 10 juni a.s. 
Theater de Schuur Kerkstraat 23 
Zevenbergen 
Van 11.00 tot 17.00 
Entree gratis 
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Next XL, voor jongeren tussen 12 en 20 jaar. 
 

 
 
Wat een leuke ontspannen dag, soms wat spannend maar wat hebben we 
gelachen!! 
Onze  eerste activiteit mag succesvol genoemd worden. 
We hebben zelfs al een nieuwe activiteit gepland.  
29 september Escaperoom/Bowlen bij 4Hoog in Zevenbergen. 
Voor wie: alle jeugd vanaf groep 8 t/m 19 jaar. 
Kosten € 10.= p.p. en introducees € 15,= p.p. 
Je kunt je NU al opgeven: app even naar: Nanda 0616487991 
Zij stuurt je een tikkie, en je bent verzekerd van een plekkie…. 
Jaarplanning:     29 september Escaperoom/Bowlen 
                             26 oktober Halloween night 
 

  - 15 - 
 



 

Wat, waar en wanneer te doen: 
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 
ZAT. 08 - 06 Inzameling GFT 
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. 23 - 06 10.00 u. koffie drinken in Ons Stedeke 
Ma. 24 - 06 Inzameling GFT 
Zon. 30 - 06 Viering van het feest van het H. Hart 10.00 u Ons Stedeke 
   
Juli 2019 
Ma. 01 - 07 Inzameling GFT 
Di. 02 - 07 Inzameling plastic 
  Huis van de wijk in Ons Stedeke 10.00 – 11.30 u 
Zat. 06 - 07 Inzameling oud papier en karton 
 06 - 07 t/m 

16 - 08 
Zomervakantie 

Ma. 08 - 07 Inzameling GFT 
Ma. 15 - 07 Inzameling GFT 
Di. 16 - 07 Inzameling plastic 
Ma. 22 - 07 Inzameling GFT 
Ma. 29 - 07 Inzameling GFT 
Di. 30 - 07 Inzameling plastic 
   
Zat. 31 - 08 Verenigingsmarkt bij Emmaus 
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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