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Na maanden zonder koffie te hebben 
gezeten zetten wij zondag 23 
augustus weer een volle pot. Iedereen 
is van harte welkom. Na zo’n lange 
afwezigheid zorgen wij natuurlijk voor 
iets bijzonders bij de koffie en thee.  
Zondag 23 augustus om 10.00 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke.
Wij zijn benieuwd naar uw verhalen!

De volgende dorpskrant verschijnt 
eind augustus. Copy voor de 
septembereditie uiterlijk 20 augustus 
aanleveren bij het redactie-adres.

De redactie wenst u een fijne 
vakantie!

Zaterdag 4 juli a.s. houdt de 
Immanuelparochie weer een eerste 
kerkelijke viering waar iedereen live bij 
aanwezig mag zijn. 

Aanvang 19.00 uur op het Emmaus 
terrein. Iedereen is van harte welkom.

Pastor Peter Derks zal voorgaan in de 
gezinsgebedsviering met als thema: 
Maak je geen zorgen, niemand blijft 
vandaag alleen

Juli 2020
Augustus 2020

Geen koffie drinken
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Volgende dorpskrant

Immanuelviering bij Emmaus

Na een periode van afwezigheid ivm 
de coronaperikelen is de groente-
winkel bij Emmaus weer wekelijks 
terug bij Emmaus, ieder zaterdag 
tussen 14.00 en 17.00 uur.
De kraam is voorlopig opgesteld naast 
het kerkgebouw, bij de hoofdingang 
van kerk en emmaus aan de 
Kloosterlaan.

In deze dorpskrant een foto 
impressie, samengesteld voor Vera 
van Gils, met instemming van de 
inzenders, over alle reacties op de 
opdrachten die elke dag in mei zijn 
uitgevoerd om de tijd te doden. Zie de 
uitgave van Ons Dorpshart van mei 
met alle opdrachten of 
www.langewegonline.nl . Nieuwe 
uitdaging: Welke foto hoort bij welke 
opdracht ??  Veel mensen, zelfs over 
heel de wereld, hebben met name 
via facebook de verrichtingen van de 
Langewegse deelnemers gevolgd.

Groente en fruitverkoop weer 
terug op Langeweg

Langewegse Corona Challenge
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Een praatje bij een plaatje

Hokkenberg 3

In 1707 werd het laatste pachtcontract 
met Van Schendel gesloten. Naast 
de vele bepalingen aangaande de 
bedrijfsvoering en onderhoud van 
gebouwen, niets werd vergeten in die 
tijd,komen we ook iets te weten over 
bijkomende verplichtingen voor de 
pachter. Vastgelegd werd dat de 
pachter de eigenaar en zijn familie 
‘in deze qaurtieren komende ten alle 
tijden met wagen en paard ten dienste 
zal staan, zonder daarvoor iets te 
genieten, alsmede op de woning op 
Hokkenberg te komen logeren soo 
lange als het de heer eigenaar en 
deszelfs familie gelieven en goed-
vinden zal, ten welke einde de eige-
naar aan sich beschouwt en reserveert 
de drie kamers aan de voornoemde 
hoeve gehorende alsmede het gebruik 

van de keuken, een kelder en het ver-
dere om aldaar zijn knecht te komen 
koken en spijze gereed te maken, 
zonder enig tegenzeggen of enige 
kosten’. Van Schendel verlaat de 
hoeve in 1709 om plaats te maken voor 
Adriaen Hermen van Sonseel in 1707 
gehuwd met Cornelia Jansse Koevoet 
uit Standdaarbuiten. Het zit Adriaen 
niet mee. In 1710 ligt Cornelia ‘ ziek te 
bedde’en overlijdt nog datzelfde jaar. In 
1711 trouwt Adriaen met Maria Jansen 
Rubbens wonende op de zesde hoeve 
op de Noort. Zij overlijdt begin 1713. In 
oktober 1713 is Johanna Claessen van de 
Krukweg uit de Nassaupolder de vrouw 
des huizes. Bij de huwelijksinzegening 
door de pastoor te Zevenbergen wordt 
haar naam wat bijgeschaafd tot Joanna 
Nicolaus Adams. Dat heeft niet kunnen 
verhinderen dat Van Sonseel drie jaar 
later weer weduwnaar is en vanaf 1716 
met Cornelia van Aert uit Hoeven door 
het leven gaat. Welvaart op Hokkenberg 
zou het echtpaar vreemd blijven.
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Adriaen moest weer leningen
afsluiten. In 1718 kwamen Van 
Sonseel en Van Arkel overeen dat de 
hele veestapel, de bouwgereed-
schappen en een groot deel van de 
vruchten op het land, in natura de 
pacht zouden vervangen . In 1719 
woont Van Sonseel op de Kapelberg. 
Hokkenberg wordt dan gepacht door 
Jan Cornelis Bastiaen Kerstens uit 
Princenhage. In 1724 gaat Hokkenberg 
met annexe 30 bunder in de verkoop. 
Ook de toegangswegen vanuit het 
Nieuwveer en Slikgat naar Hokken-
berg zijn bij de koop inbegrepen, maar 
de belanghebbenden hebben er ‘vrije 
drift en doorgang’. Bovendien zal de 
koper tot 1727 de huidige pachter en 
zijn vrouw moeten gedogen. Ook de 
overige 40 bunder van Crauwelsgors 
tot aan het Nieuwveer wil de familie 
Van Arkel vervreemden. De verkoop 
gaat niet door, er wordt niet gemijnd. 
In 1731 wordt op Hokkenberg het 
testament opgemaakt door de ziek 
te bed liggende Pieternella Cornelisse 
Hordijk, gehuwd met Commer Geerits 
van der Hoeven. Als getuigen worden 
vermeld Pieter van Gurrick en Cor-
nelis Pieren, arbeiders op de hoef. In 
1733 wordt op Landgoed Burgst een 
pachtovereenkomst afgesloten met 
Hendrik Arentse in ’t Velt. Hierin wordt 
o.a.vastgelegd dat de opbrengst van de 
oogst die nog op het veld staat, voor 
Van Arkel bestemd is en de kosten van 
het bier dat tijdens die oogst 
gedronken wordt, 

voor de pachter. Bovendien moet de 
pachter op eigen kosten deze oogst 
met paard en wagen naar het 
Nieuwveer aan scheepsboord brengen 
. In 1734 sterft een kind van In ‘t Velt , in 
1736 nog twee kinderen kort na elkaar 
en in 1737 zijn inwonende schoonvader.
In 1736 wordt Hokkenberg de verzorg-
plaats van de paarden van het Bredase 
regiment dragonders. Hendrik in ’t Velt 
en Adriaan Daas nemen dan deze taak 
aan. In 1739 ontstaan weer problemen 
met het betalen van de pacht. Hendrik 
kan na een rechtelijke bezetting op 
de roerende goederen op de hoeve, 
vertrekken. Maar ook Van Arkel heeft 
het niet breed. Diverse bezittingen in 
den lande worden zonodig van de hand 
gedaan. In 1734 trouwt de 64-jarige Van 
Arkel met de 58-jarige Elisabeth Helies 
du Boisroux. Bij zo’n late roeping zal de 
liefde geen prominente rol gespeeld 
hebben. En in 1743 verhypothekeert 
het echtpaar De Kapelberg. Uit diverse 
notariële akten valt af te leiden dat de 
pachter en zijn vrouw vanaf die tijd op
Hokkenberg vertoeven. In 1743 wordt 
de knecht Jacob Schilperoort erop uit-
gestuurd om een paard te gaan kopen 
bij een veiling in Zevenbergen. Hij krijgt 
van Ferdindand van Arkel een briefje 
mee waarin van Arkel, hoewel buiten 
Zevenbergen wonende, zich borg stelt 
voor Schilperoort. Enkele maanden 
nadien gebeurt dit weer met de toe-
voeging voor de notaris: Uw genege 
vriend Van Arkel te Crauwelsgors.



5

Adriaan van de Noord is in 1746 
bedrijfslijderen als knechten ont-
dekken we er Aert de Veth, Jacobus 
Corstiaens, Anthonie Simone,
Wilhelmus Gilt, Joan Lion oftewel Jan 
de Leeuw, Jacob Kokx en Anthony 
Franssen. Opvallend is dat de naam 
Hokkenberg vanaf die tijd in onbruik 
raakt en vervangen wordt door 
Crauwelgors. Zou Hokkenberg te 
minderwaardig klinken in de oren van 
de adel . En zouden ze met de naam 
Crauwelsgors , een aanslibsel, hun 
naam hoog kunnen houden in
adelijke kringen?

John van Opdorp

Sinds deze maand worden we weer 
wekelijks in onze pauze door Corrie 
verwend met koffie met koek. Van-
wege de Corona-adviezen en onze 
leeftijden, hadden we dat tijdelijk op 
een laag pitje gezet. Maar ook hier 
hebben we de teugels inmiddels wat 
laten vieren. Voor het groen op de 
begraafplaats was het hard nodig dat 
er wat buien vielen. Gelukkig zijn er
afgelopen weken heel wat milli
meters regen gevallen. Hierdoor 
konden we afgelopen weken ook goed 
met de schrepels de grond in en heb-
ben we alles kunnen wieden. Het gras 
is nu weer prachtig groen gekleurd en 
de nieuw ingezaaide bloemenvelden 

schieten al goed uit. Nog enkele 
weken en er zullen prachtige bloemen 
tevoorschijn komen. De brandnetels 
rondom het veld achter de begraaf-
plaats zijn inmiddels door een mede-
werker van Emmaus verwijderd, dat 
geeft alles een extra mooi aanzicht. 
We constateren dat in toenemende 
mate naaste familieleden de graven 
van overledenen goed onderhouden 
en in de bloemetjes zetten. Dat alles 
zorgt er voor dat bezoekers van de 
begraafplaats veel complimentjes 
uitdelen voor hoe keurig en fleurig de 
begraafplaats er bij ligt. Dat doen we 
natuurlijk allemaal samen, vandaar dat 
we die complimentjes graag met jullie 
delen. Iedereen is uiteraard welkom 
om (regelmatig) een bezoekje aan de 
begraafplaats te brengen. Zowel
op als naast de begraafplaats staan 
enkele bankjes waar je heerlijk kunt 
genieten van de rust en … soms van 
het gekwaak van de kikkers bij de 
vijver. Regelmatig maken bezoekers 
daar al gebruik van.

Groetjes van de onderhoudsploeg,
Wim, Kees, Theo, John, Ad en

Van de onderhoudsploeg 
begraafplaats
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Ja, het is weer zo ver! Woensdag-
middag 17 juni 2020 zijn we voor de 
eerste keer dit jaar weer heerlijk gaan 
fietsen. Het was prachtig (fiets)weer, 
we waren met negen fiets(st)ers en 
we zijn over allerlei mooie, door Coby 
en Jo uitgezochte, binnenwegen langs 
de Elsakker, via Prinsenbeek en
Etten-Leur, richting Klein-Zundert 
gefietst. Onderweg hadden we nog 
wat pech, maar dat is gelukkig
allemaal redelijk goed afgelopen. We 
hebben vervolgens gepauzeerd bij 
de Menmoerhoeve, waar we naast 
enkele consumpties hebben genoten 
van heerlijk appelgebak met slag-
room. Omdat het de eerste fietstocht, 
in verband met de Corona-perikelen 
was dit niet eerder wenselijk, van 
ons dit kalenderjaar was, werd ons 
deze traktatie aangeboden door de 
Seniorenraad. Bedankt daarvoor! 
Bij goed weer vertrekken we iedere 
woensdag om 13.30 uur bij de 
Beatrixboom, naast de Mariakapel en 
we zijn uiterlijk rond 17.00 uur weer op 
Langeweg. Wekelijks onderbreken we 
onze fietstocht met ’n gezellige pauze 
voor ’n bakkie koffie en/of wat anders. 
Dus 55+-ers … zin om mee te fietsen? 

Je bent van harte welkom!

55+-ers fietsen op woensdag-
middag

Ja, het is zo ver. Drie van de vier 
woningen die gaan verrijzen op het 
voormalig terrein van De Tempelier 
zijn verkocht en voor de verkoop van 
de vierde van deze woningen lopen de 
gesprekken, aldus Karel Vrolijk, 
directeur/eigenaar van het bedrijf dat 
deze woningen gaat bouwen..
Dus binnenkort start Bouwbedrijf 
Vrolijk, gevestigd Plaza 2 te Moerdijk, 
met de bouw van deze woningen. Op 
18 juni jongstleden zijn de bouwhek-
ken al geplaatst. Hierdoor is nu een 
gedeelte van de parkeerplaatsen 
rondom dit terrein afgesloten. We 
gaan proberen regelmatig een foto 
van de voortgang en mogelijk 
enige toelichting van de stand van de 
werkzaamheden in de komende
uitgaven van Ons Dorpshart te 
plaatsen.

We wensen Bouwbedrijf Vrolijk een 
voortvarende bouw toe. Hopelijk is 
ook snel de vierde woning
verkocht en kunnen de nieuwe be-
woners begin 2021 hun intrek nemen 
in hartje centrum van Langeweg.

Start bouw vier nieuwe woningen
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Nieuws van huis van de wijk team over de inloop in ‘Langeweg” 

Op dinsdag 7 juli van 9:00-11:00 is Romelia fysiek weer aanwezig in Ons Stedeke! 

Kom langs als je vragen hebt over:  gezondheid, welzijn, veiligheid, activiteiten, zorgen, wensen en 
wonen. Romelia denkt graag met u mee en zal ook vragen aanhoren en ze naar haar collega’s van 
het woonkwartier, de wijkagent, wmo, de gemeente Moerdijk of binnen Surplus of Thebe 
doorzetten. 

In verband met de komende zomervakantie periode is ze op dinsdag 4 augustus en dinsdag 1 
september niet aanwezig. Wel is ze de gehele zomervakantie telefonisch bereikbaar via: 
0623169662 of fysiek op dinsdagmorgen 7 juli! 

Hopelijk tot dan! 

Romelia Simon coördinator Huis van de wijk/ Ons Stedeke Langeweg en Sociaal werker.  
0623169662 
Romelia.simon@surplus.nl
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Vanaf 1 juni 2020 zijn de Corona-
maatregelen gelukkig weer iets verder 
versoepeld en mochten onder andere 
cafés, restaurants en terrassen, wel 
onder strikte voorwaarden, weer 
open. Dat betekende dat ook eeterij/
feesterij de Droom de deuren weer 
kon openen, wel met maximaal 30
personen binnen in het restaurant. 
Daarnaast blijft de 1½ meter afstand 
voor niet-gezinsleden voorlopig van 
kracht. Tijdens de verplichte Corona-
sluiting van de gehele horeca in 
Nederland hebben Marleen en Nancy
de tijd benut voor flink wat onder-
houd. Er is heel wat geschuurd en 
geverfd, het interieur in het café
is wat aangepast, statafels hebben ’n 
nieuwe look gekregen en het plein is 
grondig schoon gemaakt.
De wijkvereniging heeft nieuwe plant-
entenbakken op het pleinpodium 
laten plaatsen en door de nieuwe
planten ziet dat er nu weer fris uit. 
Gemeente Moerdijk heeft de bo-
men en struiken rond het dorpsplein 
gesnoeid, zodat ook die er weer keurig 
uitzien. Buiten kan het gehele dorps-
plein worden benut. Daar werd prima 
op ingespeeld door extra tafeltjes
en stoelen op het terras te plaatsen. 
Op de eerste dag, 2 e Pinksterdag dus, 
was het prachtig weer en gelijk vanaf 
12.00 uur stroomde het terras gezellig 
vol. Duidelijk was dat velen deze dag 

de fiets hadden gepakt en onderweg 
’n goede pauze namen. Het was weer 
het ouderwetse zicht om Langeweg 
binnen te komen, levendig, sociaal 
en gezellig. Daarnaast werd ook voor 
lunch en diner prima gebruik gemaakt 
van het restaurant. Dus … de Droom is 
helemaal klaar om er ’n mooi seizoen
van te gaan maken! Je bent van harte 
welkom! Zowel het cafetaria, café, 
restaurant als terras is van woensdag 
tot en met zondag open. Daarnaast is
de thuisbezorgservice tijdens deze 
Coronacrisis Marleen en Nancy zo 
goed bevallen dat zij dit er in willen 
blijven houden. Dus … ook dit blijft 
mogelijk. Zowel voor dineren als voor 
thuisbezorging is cvtijdige 
(telefonische) reservering gewenst 
(zie voor nadere gegevens advertentie 
van de Droom
elders in Ons Dorpshart).

Eeterij/feesterij de Droom weer 
open!
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Afgelopen vrijdagavond (19 juni) was 
het dan eindelijk zover, d’Eigeweskus 
mochten weer hun favoriete hobby 
uit gaan oefenen. Er mocht weer 
gerepeteerd worden! Al wekenlang 
wilde de leden aan de gang om weer 
muziek te gaan maken, maar verder 
dan thuis in de huiskamer was het niet
toegestaan. Natuurlijk wilde wij als 
bestuur ook graag weer aan de gang 
maar we kennen ook onze verant-
woordelijkheden. Wekenlang was 
het advies van de KNMO (Koninklijke 
Nederlandse Muziek Organisatie) om 
niet te gaan repeteren en/of optreden 
voor blaasinstrumenten. Immers was 
niet bekend wat de aerosolen (kleine 
vochtdeeltjes) die met kracht in de 
muziekinstrumenten worden
geblazen, doen in de ruimte om zich 
heen en mogelijk een verspreiding van 
het Corona virus met zich mee zou 
brengen. In Duitsland is hier onder-
zoek naar gedaan en de uitslag van 
dat onderzoek moest worden afge-
wacht voordat de KNMO hun protocol 
kon samenstellen. Eindelijk was het 
dan een feit, enkele weken geleden 
kwam de verlossende uitslag “we 
mochten weer”. Natuurlijk wel vol-
gens protocol. d’Eigeweskus hebben 
alles zeer serieus opgepakt en hebben 
hun eigen protocol geschreven, een 
samenvoeging van het protocol van 
de KNMO, protocol Moerdijkse

gemeenschapshuizen en de spelregels 
van d’Eigeweskus en Ons Stedeke zelf. 
Een protocol dat uitstekend verant-
woord blijkt te werken. Voor de 1e 
repetitie werd het “nieuwe normaal” 
goeddoorgesproken en nadat 
iedereen op een vaste plaats, volgens 
bezetting schema, plaats had
genomen op 2 mtr. afstand van elkaar, 
klonken EINDELIJK weer de eerste 
klanken uit de muziekinstrumenten. 
Er waren 15 leden aanwezig en 
“gelukkig” waren we niet compleet, 
immers momenteel bestaan 
d’Eigeweskus uit 22 leden en er mo-
gen er maar 20 in Ons Stedeke. Maar 
er zijn er altijd wel een paar afwezig 
volgens het bestuur. Nieuw op de 
repetitie waren deze avond Mark en
Tamara een trompettist en een 
altsaxofoniste. Hierdoor krijgen 
d’Eigeweskus weer een prima
bezetting die er momenteel als volgt 
uitziet.

4x slagwerk, 1 tenorsaxofoon, 2x 
altsaxofoon, 4x bariton, 7x trompet, 
2x schuiftrombone + 1x leerling
schuiftrombone, 1x sousafoon.

Een prachtige bezetting! Toch zouden 
we er nog graag een vaste schuif-
trombone bij krijgen, dus weet je 
iemand? We repeteren op de
vrijdagavonden van 20:00-22:00 uur 

EINDELIJK we mogen weer!
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en treden ca. 1x per maand op.
Hopelijk kunnen en mogen we 
binnenkort weer optredens gaan 
verzorgen, maar vooralsnog mogen
we alleen nog maar repeteren, maar 
daar zijn we ook alweer harstikke blij 
mee. Iedere week staat Diana 
Lambrechts als dirigent voor de groep 
en Diana is een vakvrouw pur sang.
Gezellig, sociaal een heeeel muzikaal.
DE gezondheid staat voorop maar als 
we niet mogen repeteren gaan we 
elkaar zo missen anders, het
verenigings gevoel, het wereldje 
wordt dan voor sommige leden wel 
heel erg klein. 

De 3e helft was nog niet toegestaan 
in Ons Stedeke en zo ook nog geen 
alcoholische drankjes. De 3e
helft hebben we dan ook doorge-
bracht op het terras bij de Droom 
waar de gebruikelijke bitterballen
ook heerlijk smaakten. 

Wij hopen dat iedereen goed gezond 
blijft en zien jullie weer graag op een 
van onze optredens.

Muzikale groet d’Eigeweskus
Voorzitter Wim van Geel
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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



Juli

Augustus

koffiedrinken 10.00 uur in dorpshuis Ons Stedeke.

Inzameling GFT

Inzameling Plastic

Inzameling GFT

Inzameling GFT

Inzameling Plastic

Inzameling GFT

Zondag

Maandag

Dinsdag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Maandag
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Wat, waar en wanner te doen:

6

13

14

20

23

27

28

- Kerkviering 19.00 uur op het Emmaus terrein
- Inzameling Papier

Zaterdag
4

Inzameling Papier Inzameling GFT

Inzameling GFT Inzameling GFT

Inzameling GFT Inzameling Plastic

Inzameling Plastic Inzameling GFT

Zaterdag Maandag

Maandag Maandag

Maandag Dinsdag

Dinsdag Maandag

1 17

3 24

10 25

11 31


