
Ons Dorpshart Jaargang  7
Nummer  1 

Graag nodigen wij u uit om samen 
een bakje koffie of thee te drinken 
op zondagmorgen 16 februari a.s. om 
10.00 uur in Dorpshuis Ons Stedeke.

We kunnen gezellig de laatste 
nieuwtjes uitwisselen en staan een 
moment stil bij een overweging. 
Iedereen is van harte welkom. 
Let op , het is een week eerder dan 
gebruikelijk ivm carnaval!!

We kunnen dus ook nog de laatste 
afspraken maken voor carnaval!!

Zaterdag 8 februari gaan leden van 
de carnavalsstichting langs de deuren 
met emblemen van carnaval. 
Met het kopen van een of enkele 
emblemen helpt u mee het carnaval 
op Langeweg mogelijk te maken.  
Vanaf 10.00 uur kunt u de leden 
verwachten, in de dorpskern en het 
buitengebied!!

Februari 2020

Koffie drinken

1

NL doet, Langeweg doet

Verkoop emblemen carnaval

NL doet is de grootste landelijke  
vrijwilligersactie: samen met elkaar 
op vrijwillige basis werkzaamheden 
verrichten.

Op zaterdag 14 maart nodigen wij  
(Emmaus Langeweg en 
Wijkvereniging) vrijwiligers uit mee te 
helpen onderhoud te verrichten in het 
patersbos, tussen 9 en 12 uur.

Deze activiteit is aangemeld bij de 
landelijke aktie “NL Doet”.

De werkzaamheden bestaan uit   licht 
snoeiwerk, fruitbomen snoeien, 
houtsnippers op looppaden aanbren-
gen en paden weer netjes maken.

Helpt u mee het bos weer begaanbaar 
te maken voor de voorjaars- en zomer-
periode?

U kunt zich aanmelden bij: 
fred@emmaus-langeweg.nl 
of bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com
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Vrijdag 21 febuari 
19.30 uur:
Aanvang Carnaval in de gymzaal met 
presentatie prins Carnaval 2020, 
Sleuteloverdracht, gebedsviering, 
napraten en voorproefje carnaval in 
De Droom.

Zaterdag 22 febuari 
13.15 uur:
Opstellen voor Grote Optocht van 
Slikgat op het dorpsplein. 

13.30 uur:
Hijsen van Slikgats carnavalssymbolen: 
De Grote Haan en de Kleine Haan.   
+  Start Grote Optocht van Slikgat.

15.00 uur:
Prijsuitreiking Grote Optocht van 
Slikgat bij Ons Stedeke.

15.15 uur:
Groot Carnavalsfeest in dorpshuis 
Ons Stedeke,  voor jong en oud, onder 
aanvoering van Prins Carnaval en zijn 
gevolg.

18.11 uur:
Bekendmaking motto Carnaval 2021 
door Prins Carnaval van Slikgat.

Maandag 24 febuari 
10.00 uur: 
Leutige ochtend in De Droom , speciaal 
voor de 50 plus.

14.30 uur:
Kinder- en tienermiddag in  De Droom.
Ouders kunnen terecht in de kroeg 
van De Droom.

18.30 uur:
Lampionoptocht door Slikgat. 
Start vanaf De Droom.

19.30 uur:
Sluiting Carnaval 2020 door jeugdp-
rins. Verbranding grote haan en 
verloting kleine haan.

Programma carnaval d’Eigeweskus

Vrijdag
19.30 uur - De Waai
21.30 uur - De Droom

Zaterdag
13.15 uur - Dorpsplein
15:00 uur - Ons Stedeke

Zondag
13.30 uur - Proost
15.00 uur - Den Engel
16.30 uur - Van der Hooft
18.30 uur - Happy Dees

Programma Carnaval 2020 op Slikgat:  
We maoke er een poppekast van !
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Een praatje bij een plaatje

Hand- en kruisboogverenigingen  (1)
In augustus 1945 werd te Langeweg  
de Kruisboogvereniging Gilde St. 
Sebastiaan opgericht. Eind 19e eeuw  
was in ons dorp al een handboog-
vereniging  actief.  Hand- en kruis-
boogverenigingen  konden  hier 
opschieten vanwege een overvloed 
aan ruimte tussen de verspreide 
bebouwing.  Verschillende Slikgatse 
herbergiers en bierhuishouders wisten 
mensen voor deze vorm van vrije-
tijdsbesteding  warm te krijgen en ze 
daarmee min of meer tot geregeld 
herbergbezoek te verleiden.  Schietba-
nen kwamen als paddenstoelen uit de 
grond.   In 1889 is de eerste handboog-
schutterij opgericht in de herberg van 
Jan Kavelaars,  midden op Slikgat. 
Herbergier van Kaam tekende 
bezwaar aan tegen de vergunningaan-
vragen voor een baan pal achter zijn

herberg.  De schietrichting was hem 
niet duidelijk, hij vreesde voor een af-
name van de clientèle van zijn herberg, 
indien dezen de pijlen rond de oren 
zouden vliegen.  Toch werd tegenover 
de herberg van Kavelaars, in het 
westelijk uiteinde van de Kleine 
Spiepolder, de baan aangelegd waar 
de vereniging Genoegen Onder Ons  
‘s zondags na de Hoogmis zijn pijlen 
verschoot. In de wintermaanden  ging 
de spanning van de bogen . Maar het 
gezelschap zat niet stil. Ze had meer-
dere pijlen op haar boog. Zo werd op 
zondagavond 15 januari 1898 in de 
herberg van Kavelaars  een uitvoering 
gegeven door het handboogschutters-
gezelschap. Opgevoerd werden : Een 
drama in drie bedrijven: Gerardus de 
zwarte of de terugkomst ener broeder, 
een blijspel: Een uur in de kazerne, een 
blijspel : Hans de kruier in het verhoor, 
een kluchtspel:
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Boer en handelsreizigers, een blijspel 
met zang: De melkboer  en als laatste, 
of het niet op kon, een blijspel: Een 
mens zonder geld.  De pers liet zich in 
lovende woorden uit:  ‘De uitvoering 
die door een talrijk publiek  werd bijge-
woond, slaagde naar wensch. Blijken 
werden gegeven van grondige studie 
en degelijke repetitien. Wij kunnen 
dan ook vrij zeggen, dat de dilettanten 
zich uitstekend van hun taak hebben 
gekweten en bij allen die tegen-
woordig waren, een aangenamen in-
druk hebben achtergelaten. Hopen we 
Genoegen Onder Ons nog meenigmaal 
ten tooneelen te zien.’  Frans Voogt, 
bierhuishouder ter hoogte van het 
huidige adres Zuiddijk 17,  vroeg in 1906 
vergunning  aan voor de aanleg van 
een baan voor een handboogschut-
terij achter zijn woning,  op het land 
van Adam Schouwenaars.  In 1906 is 
voor het eerst sprake van de kruis-
boogvereniging Strijdlust te Slikgat als 
deelnemer aan de schietwedstrijden 
te Princehage.  In 1907 , 1908 en 1909 
trekt het gezelschap weer richting  
Princehage. In 1908 vroeg bier-
huishouder Kees Ooijen vergunning 
aan voor de aanleg van een schietbaan 
voor de kruisboog aan de Zuiddijk, ter 
plaatse van de huidige huisnummers 
53-63. In datzelfde jaar richtte her-
bergier Lucas van Steenhoven een 
kruisboogbaan  in tussen de schuren 
op zijn erf. Waar de eerstgenoemde 
Kruisboogvereniging Strijdlust blijft,

wordt niet duidelijk. Iedere herberg 
trok in die tijd al een bepaalde groep 
aan, voornamelijk van het mannelijk 
geslacht. Onderhuids waren  er toch 
in het kleine Slikgat standsverschillen. 
Herbergen, bierhuisjes, waren door 
onderlinge concurrentie en niet in de 
laatste plaats drank, in het verleden 
vaak broedplaatsen voor het ontstaan 
van verenigingen die eenzelfde doel 
nastreefden . Zo verging het ook de 
schietverenigingen. Niet voor niets 
droeg een van de kruisboogverenigin-
gen de naam Strijdlust. In 1910 nam 
Strijdlust deel aan een concours te 
Made en in 1911 aan een internationaal 
concours te Waspik. De vereniging 
eindigde op de vijfde plaats. Ondanks 
het internationale karakter van dit 
concours, kregen die van Slikgat nog 
een extra prijs omdat ze ‘van het 
verst gekomen waren’. Ook bij hand-
boogvereniging  Genoegen Onder Ons 
mankeerde het niet aan strijdlust  op 
het moment dat  ze met lege handen 
kwamen te staan; In 1912 moest  ze 
het veld ruimen voor de bouw van het 
zusterklooster en  Mariaschool.
Op foto: leden van de naoorlogse 
Kruisboogvereniging Gilde Sint 
Sebastiaan Staand v.l.n.r.  Jan van 
Ginneken, Piet van Minderhout, Piet 
van Gils , Willem Wevers, Jan Snoeijs, 
Jan van Schijndel.  Zittend v.l.n.r. Ber-
tus van Kaam, Antoon Reniers, 
Nilleke van Geel, Leo van Schijdel,….?.... 

                    John van Opdorp
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Raad de  prins 
van 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: In deze stad ben ik geboren.  
 

 

 

 

 

 
Heeft u een idee wie de prins van 2020 is?  
Laat het ons weten op onze facebook c.s. De Slikgatse Kemphanen of via onze mail 
cv.slikgatsekemphanen@gmail.com en maak kans op een overheerlijke slagroomtaart!  
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Update:  

DORP OP STELTEN 5 mei 2020 

“Langeweg 75 jaar zo vrij als een vogel.” 

Middels dit bericht willen wij jullie een update geven van de vorderingen rondom het grote 5 mei 
festijn op Langeweg. ‘75 jaar Langeweg zo vrij als een vogel!’ vieren we met DORP OP STELTEN. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, de gemeentelijke vergunningen zijn rond, de attributen zijn 
besteld, de lokale horeca is op de hoogte, de plaatselijke ondernemers hebben hun hulp toegezegd. 
De wijkindeling heeft plaats gevonden, de wijkleiders zijn bekend, de eerste besprekingen zijn 
geweest. De eerste opdrachten zijn uitgegeven aan de wijkleiders. Kortom Langeweg is in beweging. 
De wijken met hun wijkleidsters zijn als volgt: 

West: (Thuisbasis kerkgebouw) Thérèse de Groot en Suzanne Laros 

Ringweg – De Langeweg oneven nr. 9A t/m 19,  even nr. 16A t/m 22 – Wethouder Trompersstraat – 
Molenweg – Pootweg – Hamseweg – Hoge Zeedijk – Schenkeldijk en Achterdijk. 

Zuid: (Thuisbasis garage Theo/Gonny Schouwenaars) Liset Surewaard en Helen Scheepers  

Zuiddijk oneven nr. 1 t/m 35 en even nr. 2 t/m 42 – Kloosterlaan en Hazeldonk. 

Oost: ( Thuisbasis dorpshuis Ons Stedeke) Mia Damen en Marianne Vijverberg 

Zuiddijk oneven nr. 37  t/m  47 en even nr. 44 t/m 78 – Schoolstraat – Noordseweg – Krauwelschors – 
Hokkenberg en Markweg.  

Noord:     (Thuisbasis eeterij/feesterij de Droom) Astrid ter Heerdt en Riny van Gils 

De Langeweg 48 t/m 76 en 23 t/m 23A – De Blokhut – Gardiaanstraat – Daniëlstraat – Zuiddijk 49 t/m 
85 – Mauritiusstraat.  

 

Momenteel zijn de wijkleiders volop in actie om jullie wijk zo goed mogelijk voor de dag te laten 
komen. Het maakt niet uit hoe oud je bent etc., de dag is bedoeld om de verbroedering in Langeweg 
te laten spreken. SAMEN een top dag neerzetten waar we op een leuke ludieke, creatieve en 
sportieve manier laten zien waar Langeweg, en dus jullie wijk, goed in is! 

Voor alle leeftijden zullen er activiteiten zijn, waar jij (jullie) aan kunnen bijdragen om jullie wijk te 
laten ‘shinen’. De dag begint ‘s morgens om 10:00 uur en duurt tot ‘s avonds 22:00 uur 
(prijsuitreiking), overdag zal het evenement zich afspelen op de terreinen tussen en in de Droom en 
Ons Stedeke in. Met wegafzettingen vanaf de woningen van Gé de Roy, Theo Schouwenaars, 
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binnenkomst Langeweg dorpsplein tot en met de parkeerplaatsen nabij de voormalige kerk en 
rondom Ons Stedeke. 

We zijn bezig het evenement herkenbaar te maken voor de mensen van buiten Langeweg en de 
gebruikers van de N268. 

Momenteel wordt er gezocht naar scheidsrechters en spelbegeleiders van buiten Langeweg (vooral 
ex. Langeweggers). Mocht u nog iemand weten die daarvoor interesse heeft, geef het snel even door 
a.u.b., we komen altijd handjes te kort. Maaarrrrr de eerste aanmeldingen zijn er alweer! 

Ook kunnen we natuurlijk 5 mei in de vroege uurtjes en in de vroege avond mensen gebruiken die 
helpen met hand en spandiensten te verrichten op en rondom het dorp. Mensen die zeggen daar kan 
ik mijn beste beentje eens voortzetten om de organisatie te helpen, mail even naar een van 
onderstaande mail adressen (WIJ  ZIJN DAAR ENORM MEE GESTEUND). 

De wijkleiding heeft inmiddels de eerste vergadering met de organisatie achter de rug en de 
wijkleidsters weten precies wat er van jullie wijk gevraagd wordt. Voor informatie verwijzen wij dan 
ook naar deze wijkleidsters. De eerste belangrijke opdrachten zijn uitgegeven. 

 

1. ‘Mijn wijk is top!’ 
Dit is een versieropdracht, maak je eigen wijk zo leuk en mooi mogelijk. Slingers, ballonnen, 

spandoeken etc. Het motto is: Langeweg, 75 jaar zo vrij als een vogel!  
 

2. ‘Typisch Slikgats’  
Creëer en laat zien wat jullie ‘Typisch Slikgats’ vinden. 

 
3. ‘Ik ben erbij!’  

Zorg dat je bij de opening van “Dorp op stelten 2020” met jullie wijk aanwezig bent met zoveel 
mogelijk mensen uit jullie wijk, breng jullie zelf gemaakte ‘mascotte’ mee. 

 
4. ‘Langeweg got talent’  

Spreekt voor zich. Bereid met je wijk iets leuks voor om ’s avonds een optreden voor het hele dorp 
van maximaal 15 minuten te kunnen verzorgen.  

 
5. ‘Ik en mijn Domino’  

Bouw gedurende de dag (5 mei) In of rond jullie thuisbasis een domino-baan.  
 

Jullie zien er wordt hard gewerkt om er een leuke dag van te gaan maken, wij rekenen ook op jullie! Voor 
de 6e mei lijkt het mij verstandig om een dag vrij in te plannen, want ook het avond programma 
“in de Droom ” zal erg leuk worden. 

 
“Langeweg 75 jaar zo vrij als een vogel” dat vieren we GROOTS! Zorg dat ook jij erbij bent. 
 
Bevrijding comité Langeweg 
Bart van Gils en Wim van Geel  
06-14178411 
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EN ………………… WEG IS DE TEMPELIER

Ja, ja, het is zover! Afgelopen week is in 
recordtempo café/bar 
De Tempelier uit ons dorpscentrum 
verdwenen. Vakkundig gesloopt. 
Bijgaand enkele foto’s van een deel 
van het nieuwe zicht in het hart 
van Langeweg. Enerzijds blij dat het 
bouwvallige pand is verdwenen. Velen 
bewaren toch ook gezellige, 
geweldige herinneringen aan 
De Tempelier of zoals het café daar-
voor heette: de RiCo-bar. Toch wel een 
aardige lap grond die nu tevoorschijn is 
gekomen. Dat valt reuze mee. Dus met 
een goed gevoel gaan daar op niet al 
te lange termijn vier nieuwe ‘eengez-
ins’-woningen verrijzen.

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. hoopt dit voor-
jaar met de bouw hiervan te starten. 
Er worden inmiddels met serieuze 
kandidaten vergaande gesprekken 
gevoerd voor de verkoop van drie 
van deze vier woningen. Zodra er drie 
van de vier woningen zijn verkocht, 
wordt met de bouw gestart. Er is voor 
belangstellenden dus zeker nog de 
mogelijkheid om contact te leggen 
voor nadere informatie. Dit kan bij 
makelaardij Noorlander en Van Veen, 
Zevenbergen of bij Van Wensen
Makelaars, Klundert. Hopelijk wordt 
het Langewegse centrum met de 
komst van deze woningen weer 
mooier, aantrekkelijker en gezelliger. 
We gaan het zien en beleven!
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Langeweg zou Slikgat niet zijn als men 
niet op passende wijze, met boven-
staand motto, het carnavalsfeest 
opent. Vrijdag, 21 februari 2020 is 
iedereen, jong/oud-blank/gekleurd-
knap/lelijk-man/vrouw/gender 
neutraal-homo/lesbisch-jongen/
meisje-arm/rijk-wel/niet inwoner van 
Langeweg enzovoorts, van harte wel-
kom in sportzaal De Waai, Kloosterlaan 
te Langeweg. Er zijn, als u tenminste 
tijdig aanwezig bent, zeker voldoende 
zitplaatsen. De zaal is vanaf 19.00 uur 
open. 

Om exact 19.30 uur wordt daar dan 
door carnavalsvereniging De Slikgatse 
Kemphanen en de Raad van Elf de 
Prins Carnaval Slikgat 2020 bekend 
gemaakt. Deze traditie, waarbij er 
ieder jaar een nieuwe Prins (of Prinses) 
wordt gekozen, is inmiddels al vele 
jaren een beproefd concept. Vervol-
gens presenteert ook de jeugdprins(es) 
zich en volgt de sleuteloverhandiging 
door een vertegenwoordiger van de 
gemeente Moerdijk. Na al deze fan-
tastisch leuke en gezellige formalite-
iten volgt ’n zeker serieuze maar wel 
aangepaste viering, in carnavalsstijl en 
met medewerking van het plaatselijk 
koor Chanson de la Vie en blaasorkest 
d’Eigeweskus. In deze viering, die geor-
ganiseerd wordt door Klankbordgroep 
Langeweg van de

WE MOAKEN ER EEN POPPEKAST 
VAN!

Immanuelparochie, zullen pastoor  
Maickel Prasing en lector Bart
van Gils voorgaan. Na afloop van de 
viering, die waarschijnlijk, voor de-
genen die daaraan kunnen en willen 
deelnemen, met ’n grote polonaise 
zal worden afgesloten, is er voor alle 
aanwezigen gratis koffie/thee met 
wat lekkers en voor de kinderen is er 
limonade. De Prins, nar, politie Raad 
van Elf, Jeugdprins en -Raad, Chanson 
de la Vie, d’Eigeweskus en allen die 
carnaval verder willen gaan inluiden, 
verplaatsen zich daarna naar eeterij/
feesterij de Droom, in het gezellige 
Slikgatse centrum, waar het echte 
carnavalsfeest zal gaan losbarsten.
Nogmaals: iedereen is bij deze 
festiviteiten van harte welkom. Tot 
dan! 

Namens Klankbordgroep Langeweg 
van de Immanuelparochie,

Ad van Geel



10

50-plussers van Slikgat opgelet!

Maandag 24 februari 2020 van 10.00 tot 14.00 uur in       

Eeterij & Feesterij “De Droom”

CARNAVAL
       We maken er een poppenkast van!

We hebben dit jaar extra uitgepakt en het wordt dan ook een zeer gevarieerd programma!

Natuurlijk beginnen we met koffie/thee en wat lekkers erbij. Ook een heerlijke lunch zit er 

weer in.

Er is muziek en spel, ook worden jullie weer vermaakt! Tijd om bij te kletsen is er natuurlijk 

ook.

Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en bij één van ons in de brievenbus te

stoppen. Bellen of mailen kan natuurlijk ook! Graag ook invullen of aangeven wanneer je 

ergens allergisch voor bent.

Aanmelden kan tot en met uiterlijk 15 februari 2020.    

Jullie komen toch ook!!

Marianne Vijverberg Schoolstraat 28  06-27343902   mvijverberg@live.nl

Ellen Schrauwen        De Blokhut 2       06-29156454   ellenschrauwen@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de Seniorenraad van Langeweg.

Naam: .……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: .……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ……………………………............  Emailadres: .………………………………………………………..

Eventuele allergie: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Geeft zich op voor de 50-plus ochtend op maandag 24 februari 2020 in De Droom
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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



Februari 2020

Koffie drinken in Ons Stedeke om 10:00u

Bingo in Ons Stedeke aanvang 14.00 uur

Inzameling van plastic

Inzameling van papier en karton

Inzameling GFT

Verkoop Emblemen Carnaval

Zondag

Maandag

Dinsdag

Zaterdag

Maandag

Zaterdag

Maandag

Vrijdag

Maandag

Zaterdag

Dinsdag

Inzameling GFT

Start Carnaval 19:00u in de Waai

- 50 plussers carnaval in de droom vanaf 10:00u
- Kinder-/tienermiddag 14.30u in De Droom
- 18.30u Lampionnenoptocht

Grote Optocht 13.30u, daarna bal in Ons Stedeke

Inzameling van plastic
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Wat, waar en wanner te doen:

1

3

8

11

16

14

17

21

24

22

25

Maart 2020

NL doet, Langeweg doet
Zaterdag
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