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Wij verwachten dat het ook in april 
nog niet gewenst zal zijn om samen te 
komen.

Zodra het weer verantwoord is, zullen 
wij natuurlijk van ons laten horen.

Wij wensen u heel veel sterkte in deze 
bijzondere tijd.

Tijdens de Corona-crisis is het van 
woensdag tot en met zondag, dage-
lijks vanaf 16.00 uur, mogelijk maal-
tijden telefonisch bestellen. Deze kun-
nen worden thuisbezorgd of worden 
afgehaald.

In verband met het Corona-virus zijn 
tot nader bericht alle activiteiten in 
dorpshuis Ons Stedeke afgelast. Zodra 
de overheid toestemming daarvoor 
geeft, zal Ons Stedeke de deuren weer 
openen.
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Geen koffie drinken
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Corona crisis

Eeterij/feesteriij De Droom

Dorpshuis Ons Stedeke

Beste inwoners van Langeweg. 
 
We willen u, in verband met de Corona 
crisis, vragen; 
Nóg meer uit te kijken naar elkaar, 
Nóg meer zorg te dragen voor elkaar,
Bij te springen waar hulp nodig is. 
Met name oudere inwoners en die-
gene met een risicovolle gezondheid.
Vraag of ze een boodschap of een 
helpende hand nodig hebben. 
 
Als er hulp nodig is of als u hulp kunt 
bieden laat het weten via email; 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com
 
U kunt ook contact opnemen met 
onze coördinator Romelia Simon.
Zij is in dienst van Surplus en gekop-
peld aan Langeweg.
Romelia is te bereiken op 0623169662 
of romelia.simon@surplus.nl. (woens-
dag is ze vrij)

Er is voor de gemeente ook een spe-
ciaal Nood Meldpunt Corona nummer. 
Dit is bereikbaar op 0168 373970 van 
8.30 uur tot 17.00 uur . 
 
We rekenen op u,
Groet, Wijkvereniging Langeweg.
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Wij vinden het heel fijn te weten hoe-
veel kinderen er naar onze school ko-
men. Wacht daarom niet te lang met 
het aanvragen van een rondleiding 
en een gesprek op school. Zodra uw 
kind 3 jaar is mag dit al. Wij vertellen 
u graag over onze school, ons team, 
praktische zaken, onze manier van 
werken en nog veel meer. 
Is uw kind bijna 3 jaar of kent u een 
kind uit het dorp dat 3 jaar is, 
attendeer dan de ouder om een 
afspraak te maken. 

Wij verwelkomen u graag!

Met vriendelijke groet,

Team Mariaschool
0168-326693

Beste inwoners van Langeweg en 
omgeving. Onze toneelvereniging 
“De Heul“ bestaat dit jaar 31 jaar. Op 
dit moment zijn er nog vijf leden, die 
ook allemaal vanaf het begin van de 
vereniging lid zijn. Het valt niet mee, 
om met zo weinig mensen, die niet 
allemaal spelen, een uitvoering op de 
planken te zetten. Daarom willen wij 
aan alle inwoners van ons mooie dorp 
en vooral de inwoners die de laatste 
jaren op Langeweg zijn komen wonen 

vragen om er eens over na te denken 
om onze toneelclub te komen
versterken. Want het zou toch zonde 
zijn als een toneelclub door gebrek van 
leden zou verdwijnen uit ons dorp.
Daarom deze oproep om er eens goed 
over na te denken en er samen voor te 
zorgen dat over dertig jaar toneel-
vereniging “De Heul“ nog steeds 
bestaat. Denk niet toneelspelen is niks 
voor mij, het is namelijk zeer
ontspannend en leuk.
Iedereen kan het leren en als je het 
niet probeert, weet je het ook niet.
We hebben een eigen regisseur in de 
vereniging die eventuele opvoeringen 
uitwerkt en aanstuurt.  Tevens is zij erg 
bedreven in het geven van workshops 
om mensen het toneelspel eigen te 
maken. Iedereen is welkom bij ons van 
16 tot maakt niet uit, man of vrouw, 
wij zitten in ieder geval op jullie te 
wachten, dus meld je aan en zorg 
samen met ons dat er toneel blijf op 
ons mooie dorp.

Aanmelden kan bij

Mevrouw Riet de Coninck 
telefoon 0168-327490

HOERA! je mag naar school

Toneelvereniging “DE HEUL “
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Een praatje bij een plaatje

Hoeve Hokkenberg  (1)

Het is alsof de tijd er stilstaat. Een 
woning, bakhuis  en  boerenschuur 
wat hoger gelegen in ons vlakke 
landschap,  die rust en  eenvoud  
uitstralen, bereikbaar  langs een 
onverharde  pad,  te midden van een 
oase van groen bestaande uit  hoog 
opgroeiende  bomen en struikgewas.  
Een zeldzaamheid  op het platteland 
in onze omgeving. De naam boven de 
deurpost moet ons herinneren aan 
Ockenberg, een naam waarmee men, 
bij gebrek aan iets anders,  bij uitgifte 
van gebieden door de Heer van Breda, 
het gebied probeerde te bepalen, te 
beperken. Ockenberg lag uitgestrekt  
ten noorden van de Mark tussen het 
Nieuwveer  en Krauwelsgors. n de 
gorzen aan de zuidkant van Ockenberg  
had de Mark vrij spel.

Meer naar het noorden, we kunnen het 
nog zien, zien we vooral aan de west-
kant het gebied stijgen met op een hoog 
punt de plaats waar de hoeve-
gebouwen de oude naam van het 
gebied nog  in zich draagt boven de 
deurpost: Hoeve Hokkenberg. De naam 
kan misleidend  werken als we zoeken 
naar een verklaring ervan. We komen er 
te gemakkelijk vanaf als we denken aan 
hokken voor bewoners en vee die uit 
vrees  voor overstromingen,  veiligheid 
op deze ‘berg’ zochten.  In de 15e eeuw, 
de tijd van  eerste vermeldingen  van 
Ockenberg in de archieven, bestond 
het  woord hok niet in de betekenis 
van verblijfplaats. Dat sluit niet uit dat 
er geen hokken stonden, geriefelijkere  
voorstellingen van  woon- en werkver-
blijven moeten we ons niet inbeelden 
voor die tijd. Je zou nog kunnen denken 
aan hoge berg. Wel  werd de term 
ockenberg  gebruikt  voor een wat 
hoger gelegen gebied dat uitstekend 
geschikt 
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was voor het drogen van in schoven 
gezet hooi en graan, ook wel  ocken 
of hocken genoemd.  Oude namen 
blijven altijd een beetje mysterieus. 
Dat laatste geldt niet voor de verhalen 
die over deze hoeve de ronde doen, 
als zouden we hier te doen hebben 
met de resten van een burcht uit de 
Tachtigjarige Oorlog.  Wel is Hok-
kenberg  vanaf de 15e eeuw in leen 
uitgegeven door de  van de Heer van 
Breda  aan  grootgrondbezitters, adel,  
die vaak in krijgsdienst waren. Een en-
kele leenman heeft hier ook gewoond  
zullen we zien. De Sint Elizabethsvloed 
van 1421 verborg dit uit moeren be-
staand gebied onder water.  De heer 
van Burgst ontvangt in 1430 nog 
inkomsten van Ockenberg , een in dit 
vlakke gebied opvallende zandbult, 
niet groter dan een hectare die  blijk-
baar voor overstroming bespaard was 
gebleven. Dit soort zandbulten, on-
geveer een kilometer noordwaarts van 
de Brabantse zandgronden gelegen,  
treffen we meer aan in onze om-
geving. Kort na de Sint Elizabetsvloed 
zou al begonnen zijn met bekading van 
de Mark aan de zuidkant van Hokken-
berg en Krauwelsgors. Tot halverwege 
de 15e eeuw was Hokkenberg vanuit 
het zuiden langs een slijkerig pad of de  
kade bereikbaar vanaf het Zonzeels 
Veer aan de Mark.  In 1462 werden zo’n 
15 hectaren in Ockenberg door de Heer 
van Breda, Jan IV van Nassau in leen 
uitgegeven aan Goessen van Romen, 

Rentmeester van de Heer van Breda. 
Het bestond toen uit moeren, gorzen, 
weiden en riethillen. Voor 1476 werd het 
leengoed Ockenberg in  aantal 
hectaren verdubbeld. Goessen van 
Roomen mocht daarbij met zijn 
paarden, wagens  en vee gebruik 
maken van de bestaande wegen. Aan-
wezigheid van vee zou erop kunnen 
wijzen dat bewoning  mogelijk, maar 
ook noodzakelijk werd. Agneeze, een 
dochter van Goessen van Roomen,  
trouwt met Henri van Deasdonk. Uit 
dit huwelijk wordt dochter Zymborch 
geboren die trouwt met  Claeus van 
Etten, schout te Etten. In 1518 is 
‘seker gorsinge geheten Ockenberg 
van omtrent 30 bunder‘ in handen van  
deze Claeus van Etten. In de zestiende 
eeuw stegen de vraag naar en dus ook 
prijzen voor agrarische producten, 
vooral graan. Kans op betere oogsten 
kon groeien  naarmate landbouw-
grond beschermd kon worden tegen 
wateroverlast. Tussen 1533 en  1545 
werden  De Noord en Krauwelsgros 
ingepolderd. De huidige Schoolstraat  
werd aangelegd als dwarsdijk  van de 
Zuiddijk naar  Hokkenberg. Voorbij de 
hoeve Hokkenberg liep, in het verleng-
de van die dwarsdijk ,tot 1985 een weg 
tot aan de Markdijk. Deze Markdijk 
is aangelegd in 1545 . Het Zonzeels 
Veer is rond 1515 weer in gebruik als 
Nieuwveer. In 1538 werd de in 1984 
geslechte Zonzeelse dijk tussen 
Hokkenberg het Nieuw Veer aan de 
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Mark opgeworpen.  De oprijlaan 
naar  de huidige hoevegebouwen ligt 
nog mooi in het verlengde van deze 
verdwenen dijk. De erven van Claeus 
van Etten, die in 1524 Ockenberg in 
eigendom hadden, dienden in 1555 een 
verzoekschrift in bij de Prins van Oran-
je om een  bijdrage in de bedijking van 
hun aanwassen en gorzen bij Krau-
welsgors op den Ockenberg omdat 
daar ook eigendommen van de Heer 
van Breda lagen. De prins gaf opdracht 
aan de rentmeester om zich te houden 
aan de uitgiftebrief van graaf Jan IV 
van Nassau van 1462. Hokkenberg  
kwam, door de bereikbaarheid over de 
nieuwe dijken, vanuit zuiden en noor-
den wat minder geïsoleerd te liggen. 
In 1630 bezit Cornelis  Nobelaer, heer 
van Grijsoord,  ongeveer 50 bunder 
in Hockenberg verdeeld  in 15 perce-
len.  Lijnke Adriaensen, weduwe van 
Nicolaes Francken,  pacht  hierin  ruim 
30 buinderen  lants met schuere ende  
stallingen daarop staende’.  Vanaf deze 
tijd krijgen we wat meer zicht op de 
bewoning en eigenaren van Hoeve 
Hokkenberg.                                          

John van Opdorp

De Kruisvereniging Zevenbergen is lid 
van Kruisvereniging Noord Brabant en 
functioneert zelfstandig. Het bestuur 
geeft op vernieuwende wijze invulling 
aan een goed prettig functionerende 
lokale Vereniging. Voor de functie van 
Secretaris zijn wij op zoek naar een 
inwoner uit Zevenbergen/Langeweg 
met belangstelling voor het mee-
organiseren van informatieve en 
verbindende bijeenkomsten voor 
leden en zij/hij heeft belangstelling 
voor notuleren van vergaderingen en 
overige (beperkte) administratieve 
taken. 

Leeftijd is niet doorslaggevend, maar 
er wordt gedacht aan een leeftijd van 
40 tot 65 jaar. Een profielschets is bij 
nadere belangstelling beschikbaar.

Nadere informatie: hiervoor kunt u 
contact opnemen met 

Lenie Jansen, huidige secretaris 
0168326034 

of met

Ger Bons, voorzitter via 
0637542552.

Kruisvereniging 
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Nieuws van huis van de wijk team en wijzigingen 
over de inloop ‘Langeweg”

Elke eerste dinsdag van de maand van 9:00-10:30 vrije inloop in Ons Stedeke.

Sinds maart 2018 organiseren we elke eerste dinsdag van de maand een inloop 
ochtend in dorpshuis 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.
 
De inloop is van 9:00 tot 10:30 en daar zal altijd Romelia Simon de coördinator van 
het huis van de wijk Langeweg “Ons Stedeke” en Noortje Enkhuizen van Woon-
kwartier 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 te leggen. De korte en effectieve lijnen blijven bestaan!

Romelia en Noortje vragen altijd direct bij binnenkomst of u even apart wilt zitten 
vanwege uw privacy! Dit is ook mogelijk, we mogen alle beschikbare ruimtes 
eventueel gebruiken in Ons Stedeke. 
Voorbeelden van vragen voor het inloopspreekuur zijn: 

 1. Mijn man is ineens ziek geworden en kan nog maar weinig zelf 
  standig, 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. 

Noortje Enkhuizen Woonkwartier Romelia Simon Huis van de wijk/Surplus
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 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 gemeente ambtenaar 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 woon- 
  kwartier. 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 kan zijn

Tussendoor bellen mag ook uiteraard! 
Romelia Simon 0623169662
Sociaal werkster en coördinator huis van de wijk. 

Di 7 april 2020

Di 5 mei NIET

DI 2 JUNI 2020

DI 7 JULI 2020

DI 4 AUG EN 1 SEPT NIET ivm vakantie

Di 6 okt 2020

DI 3 NOV 2020

DI 1 DEC 2020
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“Dorp op Stelten” AFGELAST!

Dankbetuiging

Wat een feestelijke dag, 5 mei 2020, 
had moeten worden, kunnen we 
helaas niet door laten gaan. Feesten 
omdat we 75 jaar bevrijd zijn! Helaas 
zijn we bij het schrijven van deze infor-
matie in “oorlog” met het Coronavirus. 
En dus kunnen/ willen en mogen we 
een dergelijk GROOTS-evenement niet
door laten gaan. Wij als organisatie 
willen zo’n mooi feest ook alleen maar 
vieren met heel Langeweg, met alle 
goede voorbereidingen en met alle-
maal blijde enthousiaste dorpelingen. 
Helaas worden er van alle mensen
op dit moment zulke grote inspannin-
gen verwacht i.v.m. de bezorgdheid 
rondom het coronavirus, dat het niet 
realistische is om deze mensen extra 
te belasten met de voorbereidingen en
inspanningen rondom Dorp op Stelten.
Wij als organisatie danken jullie wel 
allemaal alvast voor jullie enorme 
belangstelling, wijken die al gevormd 
waren met maar liefst 60 personen, 
beloofde ons dat het een groots succes 
moest gaan worden. De vele uren die 
de organisatie in de voorbereidingen al 
heeft gestoken nemen we voor lief.
Het draaiboek ligt nu immers voor de 
volgende editie van Dorp op Stelten 
klaar. Wij hebben dan ook besloten dat 
wij op koningsdag 2021 op 27 april de 
volgende “Dorp op Stelten”
in Langeweg gaan organiseren. Wij 
hopen dat jullie dan allemaal weer 

hetzelfde enthousiasme
vertonen als afgelopen maanden. 
Iedereen kan er dan bij zijn, het kan nu 
al in jullie agenda’s.

Rest ons nog u allen sterkte te wensen 
in deze moeilijke tijd, veel gezondheid 
en kracht toe te
wensen en zorg goed voor elkaar, “let 
een beetje op elkaar”.

Met vriendelijke groet,
Bart van Gils
Wim van Geel

Graag danken wij middels dit berichtje 
voor alle lieve, hartelijke berichtjes, 
telefoontjes en kaarten die we 
mochten ontvangen bij het zo
onverwachte plotselinge overlijden 
van Ellen.
Dat doet goed!

Ad van Geel
Familie Schraauwen
Familie Schrauwen
Familie van Geel
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Collectanten gezocht!! NEXT XL gaat PAINTBALLEN

Voor de collecte van het Rode Kruis 
ben ik op zoek naar enkele personen 
die mij zouden willen helpen.

De collecte wordt gehouden van 
zondag 21 juni tot en met zaterdag 27 
juni.

Voor informatie kunt U terecht bij:

Josephine van Gils,
Zuiddijk 40,
Langeweg.

0168-323213

06-34867200

 

 

 

 

 

Locatie,  Antwerpen

Zondag 17 mei, 12.15 uur vertrek vanaf 
Ons Stedeke.

Als het op deze datum niet door kan 
gaan, gaan we natuurlijk een andere 
dag.

2,5 uur paintball inclusief 2 drankjes. 

Van....€ 28,= Voor....... ons (wonend in 
Langeweg) tussen 12 en 19 jaar:  € 15,=

Introducees € 17,50

Voor 3 mei opgeven graag.

App Nanda 0616487991, zij stuurt je 
een tikkie.

Mocht je zelf extra paintballen bij 
willen kopen, dat kan, neem dan wat 
extra geld mee.

Ga je gezellig mee???
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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



April

Oktober

Inzameling Plastic

Inzameling GFT

Koningsdag

Toeterfeest d’Eigeweskus vanaf 19.00 uur in De Droom/Ons Stedeke

Inzamelen Papier en Karton

- Inzameling Plastic
- Inloop Huis van de Wijk om 9.00u in Ons Stedeke

Inzameling GFT

Pasen

Pasen

Goede Vrijdag

Dinsdag

Zaterdag

Maandag

Maandag

Zaterdag

Dinsdag

Zaterdag

Zondag

Maandag

Vrijdag
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Wat, waar en wanner te doen:

4

7

11

12

13

10

21

25

27
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