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Geen dorpskrant in augustus 
 
In verband met de vakantieperiode 
verschijnt er eind juli/begin 
augustus GEEN dorpskrant. Het 
volgende nummer verschijnt eind 
augustus. Graag copy aanleveren 
voor 20 augustus. 
 
Koffie drinken 
 
In verband met de vakantie is ons 
koffie/theecafe gesloten in de 
maand juli 
Zondag 25 augustus zijn we u weer 
graag ter wille met koffie of thee, 
om 10.00 uur in Ons Stedeke om 
gezellig na te kletsen over de 
vakantieperiode. Iedereen is hierbij 
van harte uitgenodigd.  
 
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 
meubelverkoopruimte van 
Emmaus) en de vroegere 
zelfstandige Langewegse parochie 
heette de H. Hartparochie. 
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 
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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. We gaan nog proberen 
andere muzikale ondersteuning 
tijdens de viering te vinden. 
Nogmaals, iedereen is bij deze van 
harte uitgenodigd om bij de viering 
aanwezig te zijn. Aansluitend op de 
viering is er gratis koffie, u 
aangeboden 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 
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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. 
 
Musical groep 7/8 Mariaschool  
 
De grote dag is eindelijk 
aangebroken. Al weken werd er 
druk over gesproken, want: 
op dinsdag 2 juli spelen de 
leerlingen van groep 7/8 de musical: 
‘’Help we zijn het bruidspaar 
kwijt!’’. 
De voorstelling wordt twee keer 
opgevoerd in De Waai. 
Om 10:30 uur is er een voorstelling 
voor de kinderen van de school en 
voor alle belangstellende uit 
Langeweg.  

Om 19:30 uur is er een voorstelling 
voor ouders en familieleden van de 
leerlingen uit groep 7/8. 
U bent van harte welkom om onze 
musical te komen bekijken!  

 
 
 
Verenigingenmarkt, Langewegse 
verenigingen presenteren zich.  
 
Zaterdag 31 augustus a.s, tijdens de 
jaarmarkt van Emmaus, houden de 
verenigingen van Langeweg een 
verenigingenmarkt. De gelegenheid 
om kennis te maken met alle 
verenigingen/clubs en organisaties 
in Langeweg. De markt is van 13.00 
tot 16.00 uur op het 
Emmausterrein. 
Laat u informeren over alles wat er 
te doen is in Langeweg of kom 
gewoon voor de gezelligheid. 
Verenigingen van Langeweg die zich 
nog niet hebben aangemeld: stuur 
een berichtje naar Bart van Gils 
lj.vangils@home.nl. 
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Fanfare Muziek Veredelt 
organiseert op maandag 1 juli a.s. ” 
Zomeravond concert”. 
 
Al jaren is het traditie om het 
seizoen af te sluiten met een 
concert wanneer de 
schoolvakanties beginnen. Iedereen 
is even toe aan een paar weken 
niets doen en met dit concert willen 
we ook de inwoners van Langeweg 
bedanken omdat de vereniging niet 
zonder u kan bestaan. We zijn 
natuurlijk heel erg blij met uw 
aanwezigheid bij onze activiteiten 

en concerten, met uw donaties en 
uw medewerking bij de oud papier 
inzameling.  
Behalve het muzikale bedankje 
hebben we ook voor iedereen een 
lekkernijtje. 
Het jeugdorkest opent de avond en 
aansluitend speelt de fanfare. Beide 
orkesten staan onder leiding van 
Juul ’t Lam. 
Het concert is bij Ons Stedeke en 
begint om 19.30 u. We rekenen op 
uw aanwezigheid! 
Kijk ook eens op onze vernieuwde 
website voor meer informatie over 
de vereniging, activiteiten en foto’s: 
www.muziekveredeltlangeweg.nl
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Een praatje bij een plaatje 
Van snijders, brievengaarders en 
lantaarnopstekers (3, slot) 
 
Al met al werd Slikgat vier jaar aan 
het lijntje gehouden alvorens een 
telefoonaansluiting tot stand kwam. 
De gemeentegrens midden door het 
dorp, zorgde weer voor de bekende 
vertraging. Een Zevenbergs raadslid 
merkt zelfs op, naar aanleiding van 
het verzoekschrift uit 1900, dat 
Slikgat zo langzamerhand wel recht 
had op een brandspuit!!! Was het 
een spraakverwarring of wilde hij 
het verzoek in de doofpot stoppen? 
Wethouder van Schijndel is 
duidelijker in zijn afwijzing: ‘Wat  
hebben wij met die paters te 
maken?’ was zijn opmerking.  Het 
was allemaal wel begrijpelijk want 
gemeenten draaiden tot 1920 op 
voor de kosten. Toch  hadden beide 
gemeentebesturen wel oren naar 
een telefoonverbinding. Omdat 
Slikgat dichter bij Zevenbergen lag, 
was het volgens Terheijden 
goedkoper een verbinding vanuit de 
centrale te Zevenbergen aan te 
leggen.  Wel was Terheijden 
genegen bij te dragen in de helft 
van het salaris van de 
telefoonkantoorhouder. In 1902 
was Slikgat het wachten beu. De 
paters benaderden J. Schwan, 

inspecteur der posterijen te 
Middelburg, wiens zoon op studie 
was geweest te Slikgat, de bevolking 
stuurde een tweede verzoekschrift 
aan de gemeentebestuur waardoor 
de draad weer werd opgepakt. In 
1903 werd ministeriële 
toestemming verkregen voor de 
vestiging van een 
Rijkstelephoonkantoor te Slikgat 
oftewel de plaatsing van een 
telefoontoestel. Vanuit 
Zevenbergen werd een 
bovengrondse seindraad aangelegd 
naar het huis van Adriaan Kapitein. 
Daarmee verschenen ook de eerste 
telefoonpalen in ons straatbeeld. 
Brievengaarder G. van Kaam, die 
nog geen 100 meter uit de buurt 
woonde, kreeg een bel in huis, 
verbonden met het telefoontoestel, 
voor het geval Kapitein niet opnam. 
23 februari 1904 werd de eerste 
telefoonlijn geopend. Telegrafie was 
nu ook mogelijk. Adriaan Kapitein 
ontving hiervoor een jaarwedde van 
65 gulden. Gerard van Kaam moest 
als vervangend postkantoorhouder 
tevreden zijn met 15 gulden. De 
kantoortijden in 1904 vielen van 
7.30 tot 8.30, van 11.30 tot 13.30 en 
van 17.00 uur tot 19.00 uur. Op zon- 
en feestdagen van 7.30 tot 8.30. 
Adriaan Kapitein overleed in 1905. 
Het hulpostkantoor sloot haar deur. 
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Jantje de Ridder, wonende aan de 
Dwarsdijk en werkzaam in het 
postwezen van de Staats-
Spoorwegen, werd de nieuwe 
hulppostkantoorhouder tegen een 
jaarwedde van 65 gulden. Hij kocht 
het huis van zijn schoonouders, het 
huidige adres Zuiddijk 47 en liet een 
wachtkamer met telefooncel 
aanbouwen. Om als 
brievenbesteller rond te kunnen 
komen, hield Jantje er op zijn 
hulppostkantoor ook een handeltje 
op na in religieuze prullaria, boeken, 
plaatwerk en gedachtenisprentjes.  
Gerardus van Kaam bleef 
hulppostkantoorhouder. Ook voor 
hem zal het geen vetpot geweest 
zijn, daarom vroeg hij in 1910 om 
verhoging van zijn jaarwedde. Als 
brievengaarder en 
telegrambesteller moest hij meer 
uren maken dan Jan de Ridder. Hij 
ving bot bij het gemeentebestuur, 
zijn salaris was al te hoog voor het 
werkelijke aantal telegrammen. Van 
Kaam nam ontslag en vond werk bij 
de posterijen te Steenbergen. 
Dymphna de Ridder-Verwater, de 
vrouw van de hulppostkantoor-
houder, nam zijn plaats in. 
Meerdere leden van de familie van 
Kaam uit Langeweg zijn werkzaam 
geweest bij de posterijen als 
brievenbesteller, Antonius, Carolus 
en Engelbertus. Jantje de Ridder 
werd in 1936 opgevolgd door zijn 

zoon Jacobus en hulpbesteller 
Willem de Ridder. Vanaf 1925 
konden de inwoners van Langeweg 
beschikken over een 
huistelefoonaansluiting. Houthandel 
Aarden en Steenfabriek Helena 
hadden al eerder een 
telefoonverbinding via 
Zevenbergen. In 1927 werden bij P. 
van der Stee in de Schoolstraat, J. 
Snoeijs op Krauwelsgors  en in de 
cel van broeder portier in het 
Kapucijnenklooster, de eerste 3 
toestellen geplaatst. Al snel volgden 
de plaatselijke middenstand, 
ambachtelijke bedrijven, een aantal 
landbouwers, de instellingen, cafés 
en de veldwachter. In 1950 waren 
er 28 aansluitingen die tot 1957 
handmatig werden doorverbonden 
door de hulppostkantoorhouder of, 
zoals we op bijgaande foto zien, zijn 
vrouw, Henrica de Ridder-
Schuurmans. Het telefoonverkeer 
werd daarna geautomatiseerd. 
Gelukkig maar, want de postbode 
zou eens niet thuis zijn of zijn vrouw 
was de waslijn aan het volhangen! 
Bovendien, de handcentrale was 
verre van volmaakt, van de 
bedienaar werd verwacht dat er 
niet werd meegeluisterd. Na het 
overlijden van Jacobus de Ridder in 
1973 werd het vaste postkantoor 
vervangen door een mobiel 
postkantoor. De brievenbus in de 
woning Zuiddijk 47 is bewaard als 
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een blijvende herinnering aan een 
onderdeel van het pre-digitale 
tijdperk.    John van Opdorp 
 

 
 
Aanvraag Waarderingsmenu 2019 
 
De gemeente moerdijk wil graag al 
haar mantelzorgers bedanken voor 
de inzet die zij dagelijks verrichten 
voor hun zorgvrager.  
Per zorgvrager is een maximaal 
bedrag van € 140,00 beschikbaar 
gesteld, welke in de vorm van een 
cadeaubon t.w.v. € 35,00 per 
mantelzorger besteed mag worden 
bij lokale ondernemers.  
Per zorgvrager mogen maximaal 4 
mantelzorgers aangemeld worden 
om het Waarderingsmenu te 
ontvangen.  
Wie komt in aanmerking voor het 
waarderingsmenu?  

Het waarderingsmenu is bedoeld 
voor de mantelzorger die 
mantelzorg verleent aan iemand 
binnen de Gemeente Moerdijk. U 
bent mantelzorger als u onbetaald 
minimaal 8 uur per week, 
gedurende drie maanden lang zorgt 
voor uw naasten, zoals familielid, 
buurvrouw, vriend of vriendin.  
Hoe kunt u het menu aanvragen?  
Vanaf 1 juli t/m 31 december 2019 
kan het Waarderingsmenu 2019 
worden aangevraagd.  
Dit kan digitaal via onderstaande 
website van Gemeente Moerdijk;  
https://www.moerdijk.nl/Mantel-
zorgwaardering  
Heeft u geen computer? Dan vraagt 
u het menu aan via onderstaand 
adres:  
Surplus Welzijn  
Waarderingsmenu 2019  
t.a.v. Mantelzorg Moerdijk  
Antwoordnummer 6450  
4760 WN Zevenbergen  
Veel plezier met de verzilvering van 
uw cadeaubon!  
Gemeente Moerdijk
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Nieuws van huis van de wijk team en wijzigingen over de inloop 
‘Langeweg” 

Sinds maart 2018 organiseren we elke eerste dinsdag van de maand een 
inloop ochtend in ons stedeke. Daar kunnen inwoners met al hun vragen 
terecht. Eerder was het zo dat de wijkzuster en de wijkagent ook aanwezig 
waren. Dit gaat wijzigen. 
  
Vanaf dinsdag 2 juli is de inloop van 9:00-11:00 en daar zal altijd Romelia 
Simon de coördinator van het huis van de wijk Langeweg in “Ons Stedeke” 
en Noortje Enkhuizen van Woonkwartier aanwezig zijn. Maar Romelia 
ontvangt graag alle vragen, zij zal ze direct en snel uitzetten naar de 
collega’s. Zij zullen proberen zo snel mogelijk contact met u leggen. Dus de 
korte en effectieve lijnen blijven bestaan.  
Elke eerste dinsdag van de maand van 9:00-11:00 vrije inloop in dorpshuis 
Ons Stedeke. 
 

 
Noortje Enkhuizen Woonkwartier   Romelia Simon Huis 

van de wijk/Surplus 
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Deze zomer zullen we alleen in augustus niet aanwezig zijn i.v.m. de 
zomervakantie in juli en september zijn we wel gewoon aanwezig!  
 
Romelia en Noortje vragen altijd direct bij binnenkomst of u even apart wilt 
zitten vanwege uw privacy! Dit is ook mogelijk, we mogen eventueel alle 
ruimtes gebruiken in Ons Stedeke.  
Voorbeelden van vragen voor het inloopspreekuur zijn:  

1. Mijn man is ineens ziek geworden en kan nog maar weinig 
zelfstandig. Waar en hoe kan ik hulpmiddelen, thuiszorg en hulp in 
huishouden vinden? Romelia legt je alle ins en outs direct uit en 
zorgt eventueel voor direct telefonisch contact met het wmo.  

2. Ik ben benieuwd welke regels er bij de gemeente zijn over…. (noem 
maar op). Romelia zal zorgen dat je vraag direct terecht komt bij 
een gemeenteambtenaar of zal eventueel  meteen met u samen 
naar de gemeente bellen voor antwoorden. 

3. Ik sta ingeschreven bij de woningstichting maar begrijp niet goed 
hoe het systeem werkt. Noortje staat je graag te woord. 

4. Ik heb klachten over mijn huurwoning die ik huur bij het 
woonkwartier. Noortje staat je graag te woord.  

5. Ik heb overlast van een huurder van woonkwartier en huur zelf ook 
bij woonkwartier. Noortje staat je graag te woord. 

6. Ik zit al een tijd niet lekker in mijn vel, maar vind de stap naar een 
huisarts wel heel groot. Romelia denkt graag met je mee, haar 
ervaring als maatschappelijk werker komt hier goed van pas en 
wellicht kan ze je meteen verder helpen.  

7. Heb je een idee voor een initiatief of behoefte aan een activiteit in 
Langeweg? Kom vooral langs en deel het met Romelia, zij staat 
open voor nieuwe ideeën!  

8. Ik heb schulden en weet niet meer hoe ik het op moet lossen. 
Romelia staat je graag te woord en kan u direct informeren over 
wie u hiermee kan helpen en waar u kunt zijn 

 
Tussendoor bellen mag ook uiteraard! Romelia Simon 0623169662 Sociaal 
werkster en coördinator huis van de wijk.  
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Alle medewerkers van Ons 
Dorpshart wensen u een fijne en 

een goede vakantie. 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Juli 2019 
Ma. 01 - 07 Inzameling GFT 
  19.30 u. Zomeravond-concert Fanfare Muziek Veredelt; 

Ons Stedeke 
Di. 02 - 07 Inzameling plastic 
  Huis van de wijk in Ons Stedeke 09.00 – 11.00 u 
  10.30 u. Musical groep 7/8 in De Waai 
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 
Augustus 2019 
Zat. 3 - 8 Inzameling oud papier en karton 
Ma. 5 - 8 Inzameling GFT 
Ma. 12 - 8 Inzameling GFT 
Di. 13 - 8 Inzameling plastic 
Ma. 19 - 8 Inzameling GFT 
  Begin nieuwe schooljaar 
Ma. 26 - 8 Inzameling GFT 
Di. 27 - 8 Inzameling plastic 
Zat. 31 - 08 13.00 u Verenigingenmarkt en jaarmarkt bij Emmaus 
   
   
   
Zat. 26 - 10 Toeterfeest d’Eigeweskus. De Droom/Ons Stedeke 
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 

  - 12 - 
 


