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Zondag 22 december a.s. om 10.00 uur 
drinken we voor de laatste keer in 2019 
gezellig met elkaar een kopje koffie of 
thee. Iedereen is van harte welkom.
Als start voor 2020 doen we dit op 
zondag, 26 januari, ook om 10:00u.
 

December 2019
Januari 2020

Koffie drinken

Kerststal en Kerstboom

Op zaterdagochtend 7 december 
aanstaande zullen de Kerstboom en de 
Kerststal weer door een aantal 
vrijwilligers op het Langewegse 
dorpsplein worden geplaatst. Hopelijk 
kunnen we met z’n allen tijdens de 
feestdagen weer genieten van een 
mooi ‘aangekleed’ dorpsplein. Gelijk-
tijdig wordt door een andere groep 
vrijwilligers ook sportzaal De Waai 
weer omgetoverd voor de Advents-
viering op zondag 8 december 2019 
en het aansluitende concert van ‘onze‘ 
fanfare Muziek Veredelt en ‘ons’ zang-
koor Chanson de la Vie.n Dank aan alle 
vrijwilligers die op deze wijze weer een 
fantastische bijdrage leveren aan de
dorpsgemeenschap Langeweg.
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Kerstwandeling

Donderdag 19 december aanstaande 
lopen de kinderen van de Mariaschool 
een korte Kerstwandeling. Onderweg 
beleven zij het Kerstverhaal. Deze wan-
deling wordt sfeervol afgesloten op het 
schoolplein met een drankje en muziek. 
Via deze weg willen wij iedereen graag 
uitnodigen om mee te lopen. We 
starten om 18.00 uur vanaf het school-
plein en het zal eindigen rond 19.00 uur. 

Graag zien wij u tijdens de 
Kerstwandeling!

Kerstcommissie
Mariaschool Langeweg

Bij slecht weer gaat de wandeling 
helaas niet door. 
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Senioren creatief naar kerst

Beste Senioren,
De Langewegse Seniorenraad nodigt U 
hierbij uit om op woensdag 18 
december a.s., vanaf 09.30 uur in “Ons 
Stedeke” kerststukjes te komen maken.
Ook nu weer onder begeleiding van 
Sylvia uit Standdaarbuiten. De eigen 
bijdrage is € 5,00 inclusief koffie/thee.

Als U zin heeft om mee te doen, wilt U 
dit dan uiterlijk vrijdag 6 december a.s. 
doorgeven aan: 

Jo Timmermans, Kloosterlaan 28, 
tel.nr. 329879

Vergeet U niet om een tangetje o.i.d. 
mee te nemen?
En als u die nog heeft, wilt u dan ook 
de (grijze) schaal van de vorige keer 
meenemen?
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Een praatje bij een plaatje

Een winkeltje om de hoek. 

In 1838 trad de Slikgatse Maria 
Kommeren in het huwelijk met 
Gerardus van de Noort. Het echtpaar 
werd gezegend met 12 kinderen, 
waaronder een drieling. Om die
groeiende kroost onder de pannen
te houden, kocht Gerardus in 1850 
grond van zijn schoonzus Sebastiana 
Kommeren, wonende op
het huidige adres Zuiddijk 33 en
bouwde hierop een woning op het 
huidige adres Zuiddijk 29. Deze familie 
schonk bij de inrichting van de 
paterskerk de communiebanken, 
waarvan de panelen nog in de
Mariakapel aanwezig zijn als muur-
decoratie. Dochter Wilhelmina van de 
Noort trouwde in 1877 met 
Johannes Vrins (1850-1941) geboren te 
Snijders-Chaam. 

Hij groeide op in een landbouwersgezin
op De Noord bij Terheijden als koewach-
ter. Enkele maanden voor hun 
huwelijk was de moeder van 
Wilhelmina overleden. Het echtpaar 
ging inwonen bij de weduwnaar 
Gerardus van de Noort. Gerardus over-
leed in 1884. In dat jaar liet Wilhelmina 
naast haar ouderlijk huis een nieuwe 
woning bouwen, het huidige adres 
Zuiddijk 31. Op bijgaande foto zien we 
voor het huis gekandelaarde linden . 
Zij kleurden veelvuldig het straatbeeld 
en hun schaduw maakte zonwering 
overbodig. De indeling van de voorgevel 
verraadt tot op de dag van vandaag 
dat we hier te doen hebben met een 
woning annex winkeltje. Johannes en 
Wilhelmina waren niet onbemiddeld. 
Hij handelde wat in onroerend goed, 
verstrekt leningen voor de aankoop of 
bouw van 
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officiële stukken winkelier en
 landbouwer. Winkelen bij de boer is 
dus geen verschijnsel van de laatste 
jaren. Jan Vrins en Mien van de Noort 
verkochten aan huis dagelijkse 
benodigdheden. Winkeltjes voor de 
vergeten boodschap bestonden nog 
niet. De winkelpui vertelt ons dat de
benaming buurtsuper nou niet be-
paald gepast is, de toonbank zal de 
maten van een hedendaags winkel-
wagentje niet te buiten zijn gegaan. 
Maar de klantenkring groeide want 
met de komst van de Kapucijnen nam 
het aantal huizen, gezinnen in het dorp 
toe, zij het zeer bescheiden. De rol van
Vrins als plaatselijke geldschieter zal 
hem ook geen windeieren hebben 
gelegd, maar aanwijzingen tot 
gedwongen winkelnering zijn zwart-
op-wit niet terug te vinden. In 1889 
komt hun eerste en tevens laatste kind 
ter wereld, Johannes Gerardus. Hij 
blijft vrijwel zijn hele leven in 
Langeweg wonen. In 1916 werd het 
huwelijk gesmeed tussen Johannes 
Gerardus en de Langewegse
smidsdochter Wilhelmina de Rooij. Zijn 
ouders verkopen in 1917 het winkel-
woonhuis aan Adam Schouwenaars. 
De familie Vrins bouwt een nieuw huis 
op de ondermuren van de bestaande 
woning Zuiddijk 29, we zien er nog 
een gedeelte van links op de foto en 
dit verklaart de hogere ligging. Naast 
werk in de landbouw houden Adam 
Schouwenaars en zijn vrouw Anna 

Verkooijen ook de winkel open . Als 
Adam in 1931 komt te overlijden moet 
de nalatenschap worden 
geïnventariseerd geschat. Zo komen 
we wat meer te weten over hun 
winkelassortiment. Tabak werd ge-
leverd door N.V. De Klimmende Leeuw 
te Breda. N.V. Canton , voorheen S. Fick 
te Oosterhout, was leverancier van ko-
loniale waren. De Gebroeders Maessen 
uit Tilburg zorgden voor manufacturen 
en E. Sprangers te Breda vulde de 
winkelschappen aan met garen, sajet 
en band . De winkelvoorraad
bevatte op dat moment rijst, suiker, 
koffie, thee, tabak, salet, binnenkatoen, 
touwwerk, manufacturen en diversen 
voor een totaalbedrag van 213 gulden. 
De winkelopstand werd geschat op 30 
gulden. Anna zal wel hebben kunnen 
tellen, maar van ‘op de pof kopen’ zal 
zelden sprake geweest zijn want bij de 
opmaak van de notariële akte ver-
klaart zij ‘ uit hoofde van ongeleerd-
heid haar naam niet te kunnen 
teekenen’ ! Haar kinderen boerden 
verder maar het winkeltje zal de 
inmiddels 63-jarige Anna stilletjes aan 
de kant geschoven hebben. Geen nood 
want dochter Goverdina, Dientje van 
den Heuvel, zette haar werk voort in 
het inmiddels geopende ‘winkeltje om 
de hoek’ Zuiddijk- Kerkpad. 

John van Opdorp
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De Fanfare was op zondag  24 
november weer even terug op de 
plek waar het allemaal begon, het 
voormalig Kapucijnen klooster van 
Langeweg. De voormalige Heilige Hart 
kerk, nu onderdeel van de gebouwen 
van de stichting Emmaus, was met 
veel inzet van de vereniging en tal van 
vrijwilligers omgebouwd tot een heuse 
concertzaal. 

De professionele verlichting en 
andere noodzakelijke voorzieningen 
waren aangebracht om tot zo’n 250 
bezoekers te ontvangen. De vereni-
ging had namelijk van meet af aan de 
intentie om van het jubileum een echt 
dorpsfeest te maken.  Het in werking 
stellen van een  uitgebreid PR plan 
gericht op communicatie in landelijke 
en regionale bladen en op social media 
maakte dat we dat bezoekersaantal 
ook haalden.

Belangrijke publiekstrekkers daarbij 
waren de zes gelegenheidsdirigenten 
die in een onderlinge Maestro-
competitie mochten uitmaken wie 
van hen ons orkest het best kon leiden. 
De burgemeester was voorzitter 
van de vakjury en toonde zich in zijn 
speech een warm pleitbezorger voor 
dit soort initiatieven. Activiteiten dus 
gericht op de gehele dorps-
gemeenschap.

De Fanfare zelf, met jeugdorkest en het 
reünie-orkest (de Fanfare aangevuld 
met 18 oud leden) speelde intussen de 
sterren van de hemel. En wat klonk 
het goed in de voormalige dorpskerk 
die zich qua akoestiek met afstand 
superieur mag weten boven andere 
in aanmerking komende gebouwen in 
ons dorp.

Met trots kijken we als Fanfare dan 
ook terug op een zeer geslaagd 
jubileumfeest. Dat we daarbij hulp 
kregen van talloze vrijwilligers en 
financiële ondersteuning van het  
plaatselijke bedrijfsleven, de 
wijkvereniging en de gemeente mag 
niet onvermeld blijven. Die hulp 
maakte dat we konden uitpakken 
zoals we dat graag wilden. 
Professioneel, feestelijk en  laag-
drempelig, dus zonder entree te heffen 
van de bezoekers.

Rest ons nog iedereen die op wel-
ke wijze dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan ons jubileumfeest van 
harte te bedanken. De bomvolle kerk 
gedurende de gehele middag en het 
enthousiasme van ons publiek was het 
mooiste verjaardagscadeau dat we 
ons als  Fanfare konden wensen

Bert Roskott
Interim-voorzitter.

Dankwoord Fanfare
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Zaterdag 4 januari om 19.00 uur 
organiseert de Wijkvereniging  weer 
de traditionele kerstboomverbranding 
op het trapveldje aan de Kloosterlaan.  
Iedereen is van harte welkom om de 
verbranding te aanschouwen en 
nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Wij zorgen voor een glaasje gluhwein 
en chocolademelk.

Kerstbomen kunnen zaterdag 4 
januari  afgeleverd worden  op het 
trapveldje.  We kunnen uw kerstboom 
ook ophalen. Dan graag aanmelden bij 
lj.vangils@home.nl.

Hartelijk dank voor uw medewerking 
en graag tot dan!

Langeweg is weer een vereniging 
rijker! Per 18 oktober is Langeweg 
officieel weer een vereniging rijker 
namelijk een Jeu de boules 
vereniging. We willen op korte 
termijn een vergadering uitschrijven. 
Wie meldt zich aan om met ons een 
goede en gezonde vereniging van 
de grond te krijgen. Er zijn reeds 10 
mensen die al Jeu de Soules spelen, dit 
doen we op de maandag avond maar 
we willen ook naar de middag verhui-
zen. Dus hebt u interesse sluit dan bij 
ons aan.

Voor info kunt u terecht bij
F Damen 
Schoolstraat 32 Langeweg 
W v Minderhout 
Schoolstraat 13 Langeweg 
J v Nispen 
Zuiddijk 18 Langeweg. 

Jeu de boule verenigingKerstboomverbranding
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Carnavalsfeest in Zevenbergschenhoek

Zaterdag 11 januari a.s. vindt het zoge-
naamde Westhoekfeest van carnaval 
plaats in de schuur van fam. 
De Lint aan de Derdeweg 5 in 
Zevenbergschenhoek.
 
Dit feest is een feest van alle carna-
valsverenigingen uit de gemeente 
Moerdijk. Natuurlijk ontbreken de Slik-
gatse Kemphanen daar niet bij.  Heb 
je zin om mee te gaan, een gezellig 

avondje ongedwongen feestje vieren??
We gaan met de fiets, verzamelen om 
19.45 uur bij De Droom. Iedereen is 
welkom!! 

Is vervoer per fiets een probleem, laat 
het ons weten, dan regelen wij vervoer 
voor jou!!  

Graag berichtje naar
 lj.vangils@home.nl??
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O
nd

erweg naar het licht

Adventsviering 
8 december 2019
Langeweg

Wij nodigen u uit voor de adventsviering in gymzaal 
De Waai op zondag 8 december om 10.00 uur.  

Om 10.45 uur gezamenlijk koffieconcert met een drankje en een hapje
m.m.v. Fanfare Muziek Veredelt en koor Chanson de la Vie.
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Ook dit seizoen zijn we weer gestart!!
Hummeltjesclub is een uur extra 
spelen en sporten voor kinderen van 
3 t/m 6 jaar, die in Langeweg wonen 
of op de Mariaschool zitten. Wij staan 
altijd met 2 leidsters die toezicht hou-
den op de hummels. In de winter en bij 
slecht weer is het binnen in ‘De Waai’ 
en in de zomer buiten op het veld.

Tussendoor krijgen ze ranja met iets 
lekkers en dat allemaal voor maar 
€2,50 per maand per kind.

Gymschoenen zijn verplicht!
Altijd op maandagen van 15:15 - 16:15 
(niet tijdens schoolvakanties of 
studiedagen)

Kom gerust kijken of neem contact op 
met Esther of mij.

Cindy vd Wagt (admin) - 06 55695181

Ester Delleman - 06 40350520

SKW Hummeltjesclub Langeweg

Op zondag 8 december aanstaande, 
aanvang 10.00 uur, wordt in sportzaal 
De Waai te Langeweg een Advents-
viering gehouden. Aan deze viering, 
waarbij pastor Piet de Meijer en Bart 
van Gils voor zullen gaan, wordt 
medewerking verleend door fanfare 
Muziek Veredelt en het zangkoor
Chanson de la Vie. Aansluitend op 
de viering wordt na een korte pauze, 
waarin aan u gratis koffie met koek en/
of ’n ander drankje wordt aangeboden, 
door de fanfare en het zang-koor een 
(kerst)concert gegeven. Tijdens dit 
miniconcert worden enkele heerlijke 
hapjes, geschonken door onze
Langewegse kaasboer Nico Buijs, door 
de leden van de klankbordgroep aan u 
geserveerd. Bij deze wordt u allen van 
harte uitgenodigd om bij deze viering
aanwezig te zijn. Onze bijzondere 
dank aan de Immanuelparochie, aan 
onze fanfare Muziek Veredelt, aan het 
Langewegse koor Chanson de la Vie 
en, last but not least, aan Nico voor de 
medewerking aan deze bijeenkomst. 
Wat fijn dat zovelen belangeloos hun 
bijdrage aan deze viering verlenen. Ook 
zij verdienen dus een grote opkomst! 
Belangstellenden van buiten Langeweg 
zijn hierbij uiteraard eveneens meer 
dan van harte welkom.

Klankbordgroep Langeweg, Cluster 
Oost

Adventviering
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In grote dankbaarheid kunnen we 
terugzien op een intense Allerzielen 
herdenking tijdens een 
indrukwekkende bijeenkomst op de 
Langewegse begraafplaats op zondag, 
3 november jongstleden. Er waren een 
kleine honderd (oud)dorpsgenoten en 
familieleden van overledenen bij deze
herdenking aanwezig. Alle overledenen 
van Langeweg, gelovig of niet-gelovig, 
begraven of gecremeerd, werden her-
dacht. Speciale aandacht was er voor 
de dorpsgenoten, waarvan we in het 
afgelopen jaar afscheid moesten
nemen. De graven werden gewijd. Pas-
tor Piet de Meijer ging bij deze herden-
king samen met Bart van Gils en Ine 
Corstiaensen van de Klankbordgroep 
voor. 

De herdenking werd muzikaal onder-
steund door zang van Petra van 
Rijsingen, die zichzelf daarbij op gitaar 
begeleidde. Aansluitend op de
herdenking was er voor de aanwezigen 
gratis koffie/thee en voor de kinderen 
limonade, met volop broodjes, 
krentenbollen en eierkoeken in 
dorpshuis Ons Stedeke. Onze 
bijzondere dank aan de Immanuel-
parochie en aan Petra voor de 
medewerking aan deze bijeenkomst. 
Fijn dat er zoveel mensen aanwezig 
waren. We vergeten onze dierbare 
overledenen zeker niet!

Klankbordgroep Langeweg, Cluster 
Oost, Immanuelparochie

Allerzielenbijeenkomst Langeweg
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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



December 2019

Januari 2020

Inzameling GFT

Adventviering in de gymzaal om 10:00u

Inzameling van Plastic

Verjaardag Sinterklaas

Inzameling van papier en karton

Maandag

Zondag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag 

Zondag

Zaterdag

Zondag

Woensdag

Zaterdag

Inzameling van Plastic

Kerststukjes maken Senioren 9:30u in Ons Stedeke

Kerstwandeling om 18:00u

Koffie drinken in Ons Stedeke om 10:00u

Kerstboomverbranding op het trapveldje om 19:00u

Koffie drinken in Ons Stedeke om 10:00u

Nieuwjaar

Inzameling GFT
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Wat, waar en wanner te doen:
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22

4

26

1

Woensdag/ Donderdag

Dindsag

Kerstmis

Oudjaar + Inzameling van plasitc

25

31

26


