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Wij verwachten dat het ook in mei 
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.
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Dorpshuis Ons Stedeke

Langewegse CoronaChallenge

Zoals jullie weten is afgelopen periode 
vanwege de Corona-crisis dorpshuis 
Ons Stedeke gesloten geweest. Deze 
sluiting zal in ieder geval duren totdat 
de overheid besluit dat horeca-
gelegenheden, waaronder ook Ons 
Stedeke valt, weer (gedeeltelijk) open 
mogen gaan. We hopen natuurlijk dat 
dit zo snel mogelijk zal zijn, want dat 
betekent dan dat de opgelegde 
Corona-maatregelen vruchten begin-
nen af te werpen en de vooruitzichten 
beter worden. We worden vanuit 
diverse zijden gewaarschuwd dat we 
er hiermee zeker nog niet zijn, 

terughoudendheid en voorzichtigheid 
blijft geboden. Zeker in het belang van 
de ouderen onder ons, moeten we ons 
samen daaraan goed blijven houden. 
Dat betekent geen handen schudden, 
afstand houden, handen goed en vaak 
met zeep blijven wassen, enzovoorts. 
We vragen, in het bijzonder aan onze 
jeugd en jongeren, zich ook aan al 
deze belangrijke richtlijnen te houden. 
Hopelijk kunnen repetities, train-
ingen, oefenavonden, vergaderingen, 
enzovoorts op korte termijn weer 
worden hervat, zodat ook het 
Langewegse verenigingsleven 
weer kan herstarten. Daarbij zal het 
noodzakelijk blijven de richtlijnen 
van de overheid én van het RIVM te 
volgen. We rekenen op ieders mede-
werking.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke
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Als u wilt helpen, knip deze advertentie uit, vul het  in en gooi het in de bus bij wie u wilt

Van de begraafplaatsonder-
houdsploeg

Vanaf 25 maart jongstleden zijn we, 
na de winterstop, weer gestart met 
het wekelijks onderhoud. Vanwege 
de Corona-maatregelen nog wel met 
een aangepast werkschema, maar op 
woensdagochtenden zijn we toch met 
’n aantal op de begraafplaats aan het 
werk. Inmiddels ligt de begraafplaats 
er ‘voorjaars-klaar’ bij. Aan nabes-
taanden vragen we dus om ook de 
graven van hun dierbare(n) netjes te 
onderhouden, tijdig planten te snoeien 
of te ruimen, geen grind te gebruiken, 
enzovoorts. 
We gaan achter de begraafplaats ook 
een bijen-bloementuin aanleggen/
inrichten. Inmiddels hebben we de 
omheining achter de achtertuin op 
de begraafplaats weggehaald en 

heeft Dingeman van Rijsbergen ons 
geholpen door de grond te fraisen en 
redelijk gelijk te trekken. Begin mei 
zal Dingeman dat, net voor we gaan 
inzaaien, dat nogmaals doen. We 
vragen jullie allen om dit terrein NIET 
als honden-uitlaatplaats te gebruiken! 
Overigens is ook het Patersbos geen 
uitlaatterrein voor honden!
We doen  dus samen ons best om ook 
de begraafplaats keurig te houden, zo-
dat iedereen daar een waardig bezoek 
kan brengen. We rekenen daarbij 
graag op jullie aller medewerking. Bij 
voorbaat dank daarvoor.
Groetjes en mogelijk treffen we elkaar 
daar zo af en toe!

Wim, Theo, Kees, John en Ad
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Een praatje bij een plaatje

Hoeve Hokkenberg  (2)

Cornelis de Nobelaer te Etten  kocht in 
1646 het landgoed Burgst, hemel-
sbreed niet zo ver van Hokkenberg 
gelegen, met de daarbij behorende 
herentitels Heer van Burgst en 
Broeckhuijsen. Maria (1610-1632), 
dochter van Cornelis de Nobelaer en 
Anna Stalpaert van de Wiele, trouwt 
met Floris van Arkel en Heulom (1607-
1652), Heer van Tricht. In 1632 wordt 
hun eerste zoon Rudolphus geboren
en overlijdt Maria de Nobelaer, vrouwe 
van Burgst. Zoon  Rudolph van Arkel  
en Heulekom wordt dan Heer van 
Burgst en Broekhuijzen  en erft 
Ockenberg.  Veel onroerend goed werd 
in die tijd beleend of verkocht aan 
personen vanwege hun verdiensten 
voor de staat, vooral krijgsdiensten. Via 
de familie de Nobelaer kreeg de familie 

van Arkel ( ook wel Erckel) nogal wat 
bezittingen in o.a. de voormalige 
gemeenten Terheijden en Zevenbergen. 
Als grootgrondbezitters verbleven ze 
zelden of nooit op de pachthoeve. Hun 
riante leven in stad of daarbuiten kon-
den  deels  standhouden dankzij
het geploeter van de pachters met 
zijn personeel. Dat op een pachthoeve 
zelden sprake was van een leven van 
rozengeur en maneschijn, blijkt wel uit 
de vele akten van rechtelijke bezetting;
beslaglegging op alles was los en vast 
zat op de hoeve, vanwege de achter-
stallige huurpenningen.  De naam 
Ockenberg wil in de akten weleens 
onvermeld blijven. Vaak wordt vanwege 
een leesfout van het oud-schrift, de 
naam Schenberg aan de hoeve gegeven.
Ockenberg komt in de 16 e eeuw ook 
voor als familienaam. In 1584 is ene 
Cornelis Ockenberg in Zevenbergen 
aanwezig bij een openbare verkoop.
Gedurende enkele eeuwen blijft 
Ockenberg als achternaam klinken in 
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onze omgeving, zelfs op Crauwelsgors. 
Of deze Cornelis Ockenberg ook 
pachter was van Ockenberg, kan
ik nog niet aantonen. Zeker is dat in 
1602 Nicolaes Francken en Lijnke 
Adriaensen op de Hoeve Ockenberg 
vertoefden. Lijnke is in 1630 weduwe. 
Van de 50 bunder in Ockenberg is dan 
zo’n 20 bunder verpacht aan anderen. 
In 1661 sterft een kind van Quirijn 
Mertens van Leeuwen die op 
Hockenberg woont. Een jaar nadien 
Quirijn zelf. Hendrikje Jans Kuere, 
weduwe van Corstiaen Bloem woont 
in 1668 op Hockenberg. Een volgende 
pachter is Adriaen Petersen in de Wey. 
In 1684 wordt beslag gelegd op al zijn 
roerende goederen , beesten en veld-
vruchten om hem te dwingen zich aan
de huurovereenkomst te houden 
en de achterstallige huurpenningen 
te betalen. In 1685 vestigen Adriaen 
Cornelissen Castelijn en Sijken de Laet 
uit Made zich op de hofstede. Na een 
jaar staat Castelijn al in het krijt. Hij 
moet een som geld gaan lenen bij van 
Arkel die hij schuldig is vanwege de 
overname van een aantal zaken van 
pachter in de Wey. Cornelis de Laet uit 
Made staat er borg voor. Inwonend zijn 
in 1688 Adriaen Polack, Aert Jansen, de 
knecht Gieltjen Geerden ,Elisabeth
Anemaat en Anneke die in 
Terheijden de school bezoekt. Hun 
dochter Cornelia(1681-1738) trouwt 
in 1704 met haar oude buurjongen 
Godefridus van Velthoven (1666-1739) 

van Krauwelsgors. Casteliijn heeft de 
hoeve dan al verlaten want in 1696 
is de pachtschuld dusdanig hoog dat 
Van Arkel moet ingrijpen. Een jaar later 
komen beide partijen overeen dat een 
korting op de vordering komt als
vergoeding voor de mestput ,het ploe-
gen, telen en bezaaijen. Bovendien mag 
Castelijn de brouwen karngereedschap-
pen alsmede het schaarhout, heiningen 
en hekwerken bij hem ‘daargesteld’,
behouden. In 1689 pacht Antony van 
Schendel de hoeve. Hij moet dan al geld 
gaan lenen om het hoofd boven water 
te houden. In 1692 huwt hij Dingena 
Janssen Rodebaert , weduwe van Ding-
eman Damen. In 1704 wordt het gors 
aan de Mark bedijkt. 29 augustus 1705 
moet een harde storm gewoed hebben. 
De hagelschade op het veld moet groot 
zijn geweest. In 1706 verklaren de
dienstmaagden Maria Huybregts, 
Maria van Riel en de knecht Jan 
Janssen dat dienstmaagd Maria
Peeters tussen 1703 en 1705 haar 
meidenkist vulde met meel en 
andere goederen van Castelijn voor de 
verkoop. In 1706 gaat hij weer schulden 
aan bij een tavenier in Terheijden. In 
1708 moeten de huurpenningen weer 
bij elkaar geschraapt worden met een 
gedwongen verkoop van meubilair
goed en veldvruchten. Rudolph van 
Arckel en zijn vrouw Phillipa Staunton 
(1640-1723) wonen in het Utrechtse 
Broekhuijsen waar hij overlijdt in 1709. 
Hokkenberg was niet hun enige bezit 
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in onze omgeving.  Na het overlijden 
van Phillippa  erft  hun zoon  Ferdinand 
van Arkel(1670-1745) heer van
Broekhuijzen en Burgst ,naast Hocken-
berg nog een hoeve met huis , schuur 
,bakkeet, wagenhuis en 20 bunder 
land  aan het einde van de Hazel-
donkse Zandweg en Zuiddijk,  bekend 
als  de Kapelberg. 

John van Opdorp

Vanwege de Corona-crisis is dorpshuis 
Ons Stedeke al enige weken gesloten 
en dat zal helaas voorlopig zo moeten 
blijven, in ieder geval tot 20 mei aan-
staande. Op 13 mei volgt er weer een
nieuwe persconferentie van onze 
minister-president Rutte, waarbij er 
hopelijk dan beter nieuws komt zodat 
we weer, mogelijk geleidelijk, open 
mogen. We houden jullie uiteraard op 
de hoogte. Om onze voorraad Hertog 
Jan bier te verminderen, bieden wij 
aan inwoners van Langeweg een volle 
krat te koop aan voor €11,50, inclusief 
€ 3,90 statiegeld. Je kunt de krat, 
met de lege flessen, vervolgens zelf 
inleveren bij een supermarkt, zodat 
je per saldo € 7,60 voor een volle krat 
Hertog-Jan bier (24 flesjes) betaalt. De 
houdbaarheidsdatum van dit bier is tot 
medio juli 2020. Belangstellenden kun-
nen, tegen gepaste contante betaling, 
zolang de voorraad strekt (we hebben
ongeveer 30 kratten) één of meer 
kratten afhalen bij dorpshuis 
Ons Stedeke, ingang bij de zijpoort
van het achterplein (bij de Jeu de 
Boulesbaan), Kloosterlaan, op zaterdag 
2 mei aanstaande, tussen
12.00 en 13.00 uur. OP is OP!!!

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Wie helpt dorpshuis Ons Stedeke 
van voorraadje bier af? 
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Digi concert door Fanfare 
Muziek Veredelt

Ook voor onze fanfare liggen alle acti-
viteiten stil door de Coronacrisis. Geen 
repetitie, geen concert, geen gezellige 
activiteiten... maarrr niet voor lang 
meer. We hebben ons namelijk digitaal 
weten te verbinden. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang voor een digitaal 
optreden!

Niet alleen om onszelf te motiveren 
en te enthousiasmeren, maar ook een 
vrolijke noot voor de mensen om ons 
heen!

Muziek maken alleen en toch samen. 
Voor onszelf, maar ook voor alle 
anderen.

Met een commissie zijn we gestart 
met het onderzoeken van de mo-
gelijkheden, dat startte al met het 
onderzoeken naar mogelijkheden om 
te vergaderen, want ook dat moet op 
afstand. Dat gaat ons inmiddels goed 
af. Zo goed zelfs dat we gekomen 
zijn tot een plan en uitwerking van 
het plan: de fanfare gaat een digitaal 
optreden verzorgen!

Op dit moment zijn de meeste leden 
van de fanfare in de veiligheid van de 
thuisomgeving druk doende met re-
peteren en opnemen/filmen van hun 
deel van het muziekstuk. 

Zo ontstaan dus van alle deelnemende 
leden verschillende muziekfragmen-
ten die onder elkaar en in elkaar gezet 
moeten worden om het uiteindelijk tot 
een geheel te maken. U ziet het voor 
zich, een fanfarelid dat vol overgave 
in zijn eentje de allermooiste muziek 
staat te spelen, een dirigent die voor 
een lege kamer probeert om een 
orkest te dirigeren, en een commissie 
die dit alles van afstand moet coördi-
neren. Een uitdaging, maar het gaat 
ons lukken!!

Begin mei wordt ons eerste digitale 
nummer uitgebracht. Houd onze web-
site en onze Facebooksite in de gaten, 
daar zal het nummer te horen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ons secretariaat info@
muziekveredeltlangeweg.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens Fanfare Muziek Veredelt

Corine Goedhart
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Ook het bidden van het rozenkrans 
gebed,  volgens traditie iedere din-
sdagavond in mei, kan dit jaar geen 
doorgang vinden in verband met de 
coronasituatie. Meimaand blijft wel 
Mariamaand. De kapel is dagelijks ge-
opend om een kaarsje aan te steken, 
of uw persoonlijk gebed tot Maria te 
richten.  Houd u daarbij ook de coro-
narichtlijnen in acht!

Geen Rozenkrans gebed in de 
meimaand

Los van de Coronacrisis  wordt er dit 
jaar geen kermis gehouden in Lange-
weg, De exploitanten maken niet 
genoeg omzet om alle attracties op 
te bouwen.  Het bezoekersaantal is te 
laag om nog interessant te zijn voor de 
kermisexploitanten. De wijkvereniging 
heeft kennis genomen van dit ge-
geven en wil voor volgend jaar bezien 
of er nog energie gestopt kan en moet  
worden in deze activiteit  om die voor 
Langeweg te behouden. Ideeen , re-
acties of initiatieven kunt u richten tot 
de wijkvereniging of de redactie van 
deze dorpskrant.

Geen Kermis in Langeweg

Nu Dorp op Stelten in verband met 
de Coronacrisis niet door kan gaan, 
zou ik het heel jammer vinden als 
er helemaal niets gedaan wordt aan 
75 jaar leven in vrijheid. Een van de 
opdrachten bij Dorp op Stelten is het 
versieren van de wijk. Daarom roep 
ik iedereen op om op 5 mei uw eigen 
huis te versieren in het teken van die 
bevrijding,  eventueel met het motto 
van Dorp op Stelten:

Zo vrij als een vogel. Zo laten we zien 
dat we nog steeds waarderen dat we 
in vrijheid mogen leven, ondanks de 
corona crisis, en dat we niet vergeten 
zijn dat die vrijheid zwaar bevochten 
moest worden.

Doet u mee?  5 mei: Versier uw huis:  
laten we in Langeweg dankbaar laten 
zien dat we bevrijdingsdag vieren!

Marianne Vijverberg.

75 jaar bevrijding gaat niet 
zomaar voorbij.
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Doe mee aan onze Langewegse 
CoronaChallenge, editie mei.  Post het 
resultaat op zoveel mogelijk social me-
dia, met uw adres, zorg dat het gezien 
wordt,  help elkaar,  neem de regels in 
acht en succes!!  Iedere dag zijn voor 
de 4 beste, leukste, origineelste inzen-
ders 4,3,2 of 1 punten te verdienen. 10 
juni wordt de  uitslag bekend gemaakt 
op  www.langewegonline.nl. Dan 
moeten dus alle resultaten binnen zijn.

1 mei: 
In mei leggen alle vogels een ei: 
Maak een gezellig, vrolijk, smakkelijk eitje 
klaar.

2 mei: 
Houd elkaar een beetje in de gaten: laat 
zien dat het goed gaat met uw buren. ( 
minimaal 2).

3 mei: 
Maak een warme maaltijd gereed in de 
kleur geel.

4 mei: 
We herdenken alle oorlogslachtoffers. 
Hang de Nederlandse of Langewegse vlag 
half stok.

5 mei: 
We vieren de bevrijding: Hang de vlag uit 
en versier uw huis. Zie elders in dit blad.

6 mei: 
Maak een zo hoog mogelijke stapel met uw 
toiletpapierrollen, duidelijk in de keuken.

7 mei: 
Denk ook aan uzelf: een half uur 
sportieve oefeningen/sporten in 
sportieve kleding. 

8 mei: 
Vergeet elkaar niet: bezorg iemand in Lan-
geweg een klein presentje ( max. 5 euro)

9 mei: 
Maak een warme maaltijd gereed in de 
kleur rood.

10 mei: 
Moederdag: Zet uw moeder of iemand die 
het verdient in de bloemen.

11 mei: 
Spelletjes dag: doe een bordspel, kaartspel, 
puzzel of  kruiswoordpuzzel.

12 mei: 
Internationale dag van de verpleging:  Laat 
iemand die in de zorgsector werkzaam is 
van u horen en toon uw waardering voor 
zijn/haar werk.

13 mei: 
Maak een zo groot mogelijk kaartenhuis.

14 mei: 
De berenjacht is een groot succes: geef uw 
beer een andere plek achter het raam  om 
het spel erin te houden en we beginnen de 
giraffenjacht. Plaats een giraf achter het 
raam voor de giraffenjacht.

15 mei: 
Stuur iemand in Langeweg een gezellig 
kaartje.

Langewegse CoronaChallenge: 
We houden de moed erin!
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16 mei: 
Plaats zoveel mogelijk boeken op uw 
hoofd.

17 mei: 
Koningin Maxima is jarig: Hang de Neder-
landse vlag in top, met oranje wimpel. 

18 mei: 
Maak een warme maaltijd gereed in de 
kleur groen. 

19 mei: 
Denk ook aan uzelf: een half uur sportieve 
oefeningen/sporten in sportieve kleding.

20 mei: 
Houd je hand vlak/horizontaal voor je: 
draai hem om zonder je pols te draaien. 

21 mei: 
Hemelvaartsdag: vroeg uit de veren:  
maak een foto van de wekker om 5.33 
uur.

22 mei: 
Maak een krijttekening op straat, 
stoep of erf.  Vanaf 19.00 uur maken 
wij ook opnames vanuit de lucht!

23 mei:  
Spelletjes dag: doe een bordspel, 
kaartspel, puzzel of  kruiswoordpuzzel.

24 mei: 
Push up: Doe 10 push ups!

25 mei: 
Ga vanuit kleermakerszit staan met 
zoveel mogelijk boeken op uw hoofd.

26 mei:
Maak een kunstwerk van lege WC 
rollen.

27 mei: 
Verwen jezelf en huisgenoten: maak 
iets lekkers voor bij de koffie

28 mei: 
Hang zoveel mogelijk  lepels aan je 
gezicht.

29 mei: 
Houd een bal, voetbal, tennisbal, 
tafeltennisbal hoog, gedurende 10 
minuten

30 mei: 
Verf een steen. Maak er een kunstwerk 
van.

31 mei:
Pinksteren: de mei –editie van de LCC 
zit er bijna op.  Om 19.45 uur, als de 
kerkklok stil is, zingen, spelen, 
musiceren we het Langewegse 
volkslied. De tekst en melodie staan in 
de juni editie van deze krant, die 31 mei 
al in de bus ligt.

Wie schrijft een Langewegs volkslied 
op een bekende melodie??
Post uw resultaten op social media, 
app Bart van Gils 
06-15110541 
of 
mail lj.vangils@home.nl 
of 
in de brievenbus, de Langeweg 50. 

Succes!!
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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



Mei

Oktober

Hemelvaart

Inzameling GFT

1e Pinksterdag

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

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

Inzameling GFT

Inzameling Plastic

Donderdag

Maandag

Zondag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Maandag

Dinsdag

12

Wat, waar en wanner te doen:

4

5

11

19

21

25

31

10

Inzameling Papier
Vrijdag

2


