
Jaargang 6
Nummer 9Ons Dorpshart

Zondag 27 oktober om 10.00 uur staat 
de koffie en thee weer klaar.  Iedereen is 
van harte welkom om gezellig de laatste 
nieuwtjes uit te wisselen in dorpshuis 
Ons Stedeke.

Oktober 2019

Koffie drinken

  12 oktober a.s.  zwerfafvalopruimactie: 
Langeweg schoon, heel gewoon!!

De wijkvereniging zorgt voor 
veiligheidshesjes, afvalzakken, 
handschoenen en grijpers. Eigen 
handschoenen mee brengen is echter 
wel heel handig.

Om deze aktie extra aandacht te 
geven zal de fanfare ‘s morgens
tussen 8.00 en 9.00 uur reveille 
blazen in het dorp, opdat de 
vrijwilligers op tijd present kunnen 
zijn en u wellicht kunt helpen door 
voor uw woning de rommel op te 
ruimen.

Om de vrijwilligers een hart onder 
de riem te steken, nodigen wij alle 
inwoners uit die zaterdag de 
LANGEWEGSE VLAG uit te hangen.

LANGEWEG SCHOON, 
HEEL GEWOON!!

Voor meer informatie of aanmelden: 
Wijkvereniging, Bart van Gils: 

lj.vangils@home.nl

Graag nodigt de wijkvereniging 
iedereen uit om zaterdagmorgen 12 
oktober aanstaande. vanaf 9.00 uur 
zwerfafval op te ruimen in ons dorp.

Hierover is al diverse malen gesproken 
tijdens de dorpstafelbijeenkomsten.  
Iedereen die goede adviezen had, kan 
die nu dus in daden omzetten!

We verzamelen om 9.00 uur in De 
Droom, voor eerst een bakje koffie/
thee. Na de nodige instructies gaan we 
rond 9.15 uur aan de slag.

Om 11.00 uur komen we weer samen 
in De Droom om de aktie af te ronden.  
Liefhebbers kunnen daarna  nog in het 
buitengebied wat afval verzamelen.
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Bouw 4 woningen in Langeweg

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. te 
Zevenbergen heeft alle vergunningen 
rond om vier woningen te gaan bou-
wen op de locatie van voorheen café/
bar De Tempelier te Langeweg. Dit 
betekent dus dat de eerder 
ingediende bezwaren zijn opgelost 
(of ingetrokken of niet zijn toege-
kend). Binnenkort start de verkoop van 
deze woningen, waarvan de koopprijs 
rond de € 200.000 zal zijn. Er wordt 
een rijtje van vier aaneengeschakelde 
woningen gebouwd. Mogelijk dat eind 
dit kalenderjaar de voormalige 
Tempelier wordt afgebroken. 
Zodra drie van de vier woningen zijn 
verkocht, zal Vrolijk met de nieuw-
bouw starten. Hopelijk begin volgend 
jaar dus! 

Belangstellenden voor koop van deze 
woningen kunnen terecht bij Makelaar 
Pieter van Wensen (van Wensen Make-
laars B.V., Molenberglaan 3 te Klundert, 
0168-401467).

Door deze nieuwbouw zal het centrum/
dorpsplein van Langeweg zeker en vast 
weer mooier en gezelliger worden. Met 
de huidige zeer lage rentestanden zijn 
deze woningen mogelijk ook binnen
bereik van starters op de woningmarkt, 
maar ook voor andere gegadigden is de 
prijs mogelijk aantrekkelijk.



3

Een praatje bij een plaatje

Wat oudere topografische kaarten 
vermelden vaak de naam De Putten, 
gelegen bij Langeweg. Een waar-
schijnlijk voor velen van ons vrijwel 
onbekend toponiem, dat ons brengt 
naar een lang gerekt gebied, in alle 
rust grotendeels gelegen tegen het 
noordelijk talud van de Hooge Zeedijk 
vanaf de Molenweg uitlopend naar 
Zevenbergschen Hoek. Een 
atlaskaartje uit 1866 noemt dit De 
Ritten, gelegen ten zuiden van de Hoge 
Zeedijk . Dit is onjuist. Het toponiem 
De Putten komt ook voor aan de Dikke 
Dijk, noordwestelijk van Zevenbergen. 
In de wijk Torenveld te Zevenbergen 
draagt een straat dit toponiem. De 
Putten bij Langeweg wordt aan de 
noordzijde belend door De Grote en
Kleine Schenkeldijkse polder. Bij de 
stap- voor- stapsgewijze, in noord-
westelijke richting gaande

herinpoldering van het Oudland van 
Zevenbergen tussen 1535 en 1546, werd 
de benodigde grond voor het ophogen 
van de Hoge Zeedijk, langs deze reeds 
gedeeltelijk bestaande dijk uitgegraven. 
Wat overbleef was een niet bepaald 
vlak gelegen drassig gebied vol met 
putten. Het was een ideaal gebied 
voor snelgroeiend hout, wilgen, elzen , 
schaarhout, jaarlijks openbaar verkocht 
als brandstoffen/of bouwmateriaal aan 
de mensen in de omgeving. In de loop 
van de 17e eeuw werden deze
marginale gronden, die eigendom 
bleven van De Staat, de verblijfplaats 
van hen die voor hun levensonder-
houd waren aangewezen op werk in 
de aangrenzende polders. Het westelijk 
gedeelte van de Schenkel werd in-
gepolderd na de herbedijking van het 
Oudland, het oostelijk gedeelte iets later.

De Putten aan de Hoge Zeedijk
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Tussen deze twee delen werd een 
soort dwarsdijk aangelegd na de 
bedijking van het westelijk
gedeelte, als waterkering en 
toegangsweg, de Schenkeldijk. De 
Schenkel werd door de naam van die
dijk in de loop der tijd verdeeld in De 
Grote Schenkel en Kleine Schenkel. 
Waar nu die naam Schenkel vandaan 
komt, kan ons weer verleiden tot 
allerlei gissingen. Zelfs de Hamse Weg 
wordterbij gehaald om aannemelijk 
te maken dat de namen van wegen, 
dijken en polders hun oorsprong
vinden in lichaamsonderdelen van 
allerlei soorten landbouwdieren. De 
naam Schenkeldijk komt ook
elders voor. Een gemeenschappelijk 
kenmerk van schenkeldijken is dat ze 
een oude dijk verbinden met een 
jongere dijk. En dat klopt in ons geval. 
De Schenkeldijk is een schakeldijk 
tussen de oudere Hoge Zeedijk en 
jongere Achterdijk die na 1568 werd 
aangelegd. We gaan even terug naar 
hetwestelijk deel van De Putten en 
staan even stil bij een boerenwoning 
op het adres Hoge Zeedijk 60. In de 
westgevel van het woonhuis 
vermeldt een gedenksteen: Eerste 
steen L. Nelemans 7-6-1859. De naam 
Nelemans was diep geworteld in 
agrarische kringen in onze omgeving. 
Leendert Nicolaas Nelemans, zoals hij 
voluit heette, was een zoon van 
Nicolaas Hendrik Nelemans en Lijntje
Lydia van Dis, die in het stichtingsjaar 

woonden op de nabijgelegen hofstede 
aan De Langeweg 15. Nicolaas zette 
zijn zoon, na het huwelijk in 1860 met 
Sijke Adriana Schippers, op de nieuwe 
hoeve in De Putten. Negen kinderen 
werden er geboren tussen 1860 en 
1876, waarvan er zes jong stierven.
Tussen de dijk en de landbouwschuur 
stond al een huisje en schuurtje op 
cijnsgrond van Antonie van Ginneken 
en Johanna Mous. In 1862 worden huis 
en schuurtje verkocht aan Nelemans 
voor een van zijn arbeiders. In 1884 
erft Leendert de hoeve van zijn vader. 
In 1893 trouwt zoon Arie met Johanna 
Maria van Alphen, een bakkers-
dochter uit Capelle in het land van 
Heusden en Altena. Zij blijven in-
wonen. Bij testament in 1911 wordt 
zoon Arie o.a. de hoeve in de Grote 
Schenkeldijk toebedeeld. Na ruim 20 
jaar stopt Arie met het bedrijf. Op 3 
maart 1915 wordt een groot aantal 
roerende goederen geveild op de ho-
eve. Enkele weken nadien vertrekken 
Arie met zijn vrouw en de kinderen 
Sijke, Elisabeth, Johanna en Leendert 
naar Capelle. Hij overlijdt er twee jaar 
later. In 1919 gaat de hoeve in eigen-
dom over aan zoon Andreas Kavelaars, 
zoon van een herbergier-land-
bouwer te Langeweg, en de 
Klundertse Adriana Wijtvliet. Zoon 
Antoon is de laatste Kavelaars die hier
woont tot in de 21 e eeuw. Op de foto 
huis en schuur op 13 augustus 1993, 
bijna een schilderij, de mensenhand 
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heeft er weinig aan bedorven sinds de 
bouw in 1859. Hoe ouder hoe mooier 
dan vaak rest. Doch in de nacht van 14 
op 15 augustus 2006 greep de natuur 
met haar windvlagen in en liet
de gebinten kraken tot de schuur erbij 
neerviel.

Het Oranjecomité bestaat momenteel 
uit 2 leden, te weten Steyn Scheepers 
en Wim van Geel. Mia Damen had 
vorig jaar al aangegeven het 
‘vernieuwde’ Oranjecomité nog voor 
één jaar te ondersteunen, specifiek 
voor het opnieuw opstarten van deze 
Stichting. Mia heeft dit de afgelopen 
periode uitstekend gedaan, maar 
helaas komt hiermee ook een einde 
aan haar 15 jaar actief lidmaatschap 
van het Oranjecomité. Mia nogmaals 
hartstikke bedankt voor de fijne 
samenwerking, je was fantastisch!

Omdat Steyn naar alle waarschijn-
lijkheid in 2020 stage gaat lopen voor 
school in het buitenland, wordt de 
spoeling wel erg dun. Om een goede, 
mooie én gezellige Koningsdag in 
Langeweg te kunnen blijven 
organiseren, zullen er toch enkele 
(bestuurs)leden bij moeten komen. 
Ideeën zijn er voldoende, dus … nu nog 
een paar extra handjes. 

Vind jij ook dat Koningsdag vieren op 
Langeweg moet blijven bestaan? 
Kom dan ons Oranjecomité versterken 
en meld je dan aan via:
wimvangeel@freeler.nl of geef even 
een belletje: 06 - 14 17 84 11.

Samen zorgen we er dan voor dat er 
ook in de toekomst een fantastisch 
‘Oranje’-feest blijft in Langeweg.

We rekenen op jullie positieve reactie!
- Het Oranjecomité

Oranjecomité zoekt nieuwe 
actieve leden
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Langeweg viert bevrijdingsfeest 
op 5 mei 2020

Kortom een prachtige dag op
Langeweg van ‘s morgens tot en met ‘s 
avonds. Noteer deze Langewegse 
happening alvast in je agenda, zorg 
dat je vrij bent op 5 mei 2020 (en 
misschien ook wel op 6 mei om bij te 
komen). Dorp op Stelten in Langeweg 
is en wordt voor iederéén! Regelmatig 
zullen we een update in Ons Dorpshart 
geven over de stand van zaken en wat 
jullie hieraan verder kunnen doen. 
Momenteel zijn we de eerste oriënter-
ende fase ingegaan en wel om
wijkleid(st)ers te mobiliseren. Hopelijk 
staan die als eersten, samen met ons, 
te popelen om van start te gaan.

- Het Bevrijdingsfeest-comité,
Bart van Gils, Steyn Scheepers en 
Wim van Geel

Om jullie alvast in de stemming te 
brengen, delen wij vanuit het Bevrij-
dingsfeest-comité mee dat
‘Langeweg 75 jaar bevrijd’, GROOTS 
gevierd gaat worden! We hebben 
ervoor gekozen dat we dit
Bevrijdingsfeest gaan vieren op dins-
dag, 5 mei 2020.
Hoe gaan we dit vieren?
GROOTS, ouderwets GROOTS met 
‘Dorp op Stelten’, ongeveer zoals dat 10 
jaar geleden op Langeweg
ook is gevierd.
Langeweg zal in 4 wijken verdeeld 
gaan worden en de gehele dag zal er 
gestreden worden om wat de
beste wijk is/wordt van Langeweg.
Spellen voor jong en oud, feesten voor 
jong en oud, enzovoort.
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De tijd van griezelen komt steeds dichterbij!

Het is weer tijd voor:

HALLOWEEN
Dit jaar willen wij weer een Halloweentocht organiseren door Langeweg op: 

donderdag 31 oktober  
Start 18.30 – 20.30 uur 

We starten en eindigen bij ‘T dorpshuis Ons Stedeke

Volgens de traditie mogen de kinderen aanbellen bij woningen voor iets lekkers. 
U kunt de avond extra leuk maken door uw huis te versieren en/of mee te doen

 als Halloweenfiguur, wel graag rekening houden met de allerkleinste kindjes 
(vanaf 2 jaar)!

Wilt u zich opgeven als snoepadres of op een andere wijze een bijdrage leveren 
aan deze tocht (bijvoorbeeld als figurant op locatie) stuur dan een appje naar 

(of geef een belletje)  Niki Fens: 06-20665411

De kinderen (2 t/m 12 jaar) die willen meelopen dienen zich ook op te geven 
via bovenstaand telefoonnummer. De kinderen dienen woonachtig te zijn in 

Langeweg of zij zijn een leerling van de Mariaschool. 

Zorgt u ervoor dat uw kinderen onder begeleiding van een volwassene meelopen!

De route dit jaar zal zijn:
Ons Stedeke - Emmaus -

via Trapveldje naar Kloosterlaan
- Schoolstraat - Danielstraat -
De Langeweg - Kloosterlaan -

Ons Stedeke

Laten we er weer een sfeervolle tocht van maken.

Groetjes,
Kim Pronk en Niki Fens
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Wisseling van de wacht

U heeft het al gezien: er is iets veran-
derd aan onze dorpskrant “Ons 
Dorpshart”. Dat heeft alles te maken 
met een wisseling van de wacht bin-
nen de redactie. 
Na 6 jaar de produktie van het dorps-
krantje voor zijn rekening te hebben 
genomen, is Wies van Minderhout 
gestopt met het maken van dit blad.  
Ruim 6 jaar heeft Wies volgens een 
strak schema ervoor gezorgd dat heel 
Langeweg en tot ver daarbuiten 10 
keer per jaar het laatste dorpsnieuws 
kon lezen.

De layout, aansturing van de 
vermenigvuldiging en verzending van 
de digitale exemplaren werd door 
Wies uitgevoerd.

Ons Dorpshart heeft in 2013, bij het 
sluiten van de kerk, de functie van het 
parochieblaadje overgenomen. Ook 
via deze weg wil de redactie Wies heel 
erg bedanken voor zijn inzet voor de 
dorpskrant. Geweldig wat Wies al die 
jaren ook op dit gebied voor Langeweg 
heeft betekend.

Wij zijn zeer verheugd dat we Onno 
Surewaard bereid hebben gevonden 
de functie van Wies over te nemen. 
Zoals u ziet is Onno gelijk aan het werk 
gegaan en heeft hij de dorpskrant van 
een nieuw uiterlijk voorzien. Onno, 
veel succes en plezier bij het werk voor 
ons nieuwsbulletin. Hopelijk mogen 
we lang van jouw capaciteiten gebruik 
maken!!!

Namens de redactie
Bart van Gils
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Dorpshart kledingactie

Beste dorpsgenoten,  

In het voorjaar en najaar houdt de 
Mariaschool een kledingactie! 
De opbrengst hiervan gaat naar de 
school, zodat we dit weer kunnen 
investeren in leuke activiteiten voor 
onze kinderen.  Helpt u ook mee een 
flink aantal kilo’s in te leveren? 

Noteert u woensdag 23 oktober 
alvast in de agenda!

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt de zakken met kleding op 
woensdag 23 oktober ’s morgens 
tussen 8:30 en 9:30 uur inleveren op 
school (in de aula). Uiteraard kunt u 
het ook meegeven aan een kind van 
school (in overleg).

Wat wordt er wel ingezameld? 
- Alle draagbare boven- en onder-
kleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar 
gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, 
handdoeken, tafellakens, dekens, 
kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

Wat wordt er niet ingezameld? 
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval 
(kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoel-
kussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Speelgoed 

Hoe moet de kleding verpakt 
worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte 
plastic zak/ vuilniszak. 

Met vriendelijke groet,
Ouderraad en Team Mariaschool
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Allerzielenbijeenkomst

Enthousiaste vrijwilliger 
gezocht

Zondag 3 november a.s. om 12.00  
uur herdenken we alle Langewegse 
overledenen op onze begraafplaats 
aan de Kloosterlaan. In het bijzonder 
worden de overledenen van het 
afgelopen jaar genoemd.

Iedereen is van harte welkom. 
Aansluitend wordt u uitgenodigd bij 
de koffie met een eenvoudige lunch in 
dorpshuis Ons Stedeke.

Op de Mariaschool hebben we een 
mooie schoolbibliotheek. We zijn erg 
blij met deze bibliotheek, want dit 
biedt de mogelijkheid voor de kinderen 
van school om leuke boeken te lenen 
en te lezen, thuis en op school. 
Voor onze schoolbibliotheek zijn wij 
op zoek naar iemand die wat tijd en 
enthousiasme ‘over heeft’ voor deze 
dankbare taak. 

Wat houdt de taak in: 
- Ze helpen om een aantrekkelijke 
schoolbibliotheek te onderhouden;

- Ze helpen kinderen met het zoeken 
naar een leuk boek door zich te ver-
diepen in de interesses van de 
kinderen; 

- Ze werken met een scansysteem om 
boeken in te nemen en uit te lenen. 

- De lees- en mediaconsulent van 
Bibliotheek VANnU informeert de 
vrijwilligers en biedt ondersteuning. 

- Op school is een leerkracht vast 
aanspreekpunt (de leescoördinator). 

Heeft u interesse of kent u iemand die 
1 keer per twee weken een ochtend
tijd heeft hiervoor, stuur dan een 
e-mail naar school en we nemen zsm 
contact met u op.
(info.maria@dewaarden.nl)

Alvast bedankt en vriendelijke 
groeten ook namens de kinderen van 
de Mariaschool,

- Team Mariaschool



Oktober 2019

November 2019

December 2019

Ons dorpshart wordt mogelijk gemaakt door: Wijkvereniging Langeweg
Copy inleveren voor de 20e van de maand bij de redactie: onsdorpshart@gmail.com 

of bij Bart van Gils, De langeweg 50 of bij Onno Surewaard, Kloosterlaan 5

Zwerfafvalopruimaktie : Langeweg schoon, heel gewoon!!

- Inzamelingv Plastic
- Gespreksgroep Immanuëlparochie om 10:00 in Ons Stedeke
- Vergadering Wijkvereniging om 20:00 in Ons Stedeke

Wijkteam in Ons Stedeke -  10:00 - 11:00 u

Inzamelen papier en karton

Zaterdag

Dinsdag

Dinsdag

Zaterdag

Maandag

Dinsdag

Zaterdag

Maandag

Zondag

Zondag

Zondag

Inzameling GFT

Inzameling Plastic

- Inzameling Plastic
- Slikgats Toeterfeest: Ons Stedeke/De droom om 19:00u

Inzameling GFT

Allerzielenbijeenkomst om 12:00 op de begraafplaats

Adventviering: 10:00u de Waai

Koffie drinken om 10:00 in Ons Stedeke
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Wat, waar en wanner te doen:

1

5

8

12

14

22

26

27

28
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