
Ons Dorpshart Jaargang  7
Nummer 5

Zondag 27 september a.s. om 10.00 
uur drinken we met elkaar gezellig 
koffie en thee in dorpshuis Ons 
Stedeke, met een ingetogen moment.  
U bent uiteraard van harte welkom!

De wijkvereniging komt elke 2e 
dinsdag in de maand bij elkaar, van 
20.00 tot 22.00 uur in dorpshuis Ons 
Stedeke.

Eerstvolgende bijeenkomst is dus 
dinsdag 8 september a.s.

Agendapunten:

-          Nieuwbouw Langeweg
-          Groenplan Langeweg
-          Status N285 (update)
-          Status Windmolens A16 inclusief de                      
            energie transitie (revenuen uit de                
            nog te plaatsen molens)
-          Voorbereiden Dorpstafel van 20  
            oktober
-          Voorbereiden ALV
-          WNTTK

September 2020

Koffie drinken
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Vergadering Wijkvereniging

Na maanden geen jeu de boules ge-
speeld hebben vanwege de Corona
zijn we weer begonnen. Graag zouden 
we zien dat er meer mensen interesse 
hebben in de jeu de boules.

Dus sluit bij ons aan
Wij spelen op maandagavond van 
19.15 tot ongeveer 20.45.
Is er belangstelling voor overdag? Dat 
kan ook.

Geef je op of neem contact op met 
het bestuur

Voorzitter J v Nispen
Secretaris W v Minderhout
Penningmemester F Damen

Vanwege de Coronna-mmaatregelen 
is er dit jaar geenn toeterfeest! Helaas 
hebben we besloten dit voor onze en 
uw veiligheid te moeten schrappen.

Jeu de Boules Langeweg

Toeterfeest d’Eigeweskus
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Nieuws van de 
R.K. begraafplaats

Zoals u wellicht weet is er op de 
Langewegse begraafplaats een zoge-
naamd strooiveld aangelegd.
Het lichaam van een overledene kan 
begraven worden of na crematie kan 
de as in een urnengraf of bestaand graf 
worden bijgezet. Een andere moge-
lijkheid is uitstrooiing van de as. De 
Parochiële Begraafplaats Commissie 
geeft de voorkeur aan verstrooiing op 
het speciaal hiervoor aangelegde
strooiveld aan de noordkant van onze 
begraafplaats. Mocht u willen ver-
strooien, dan moet u de beheerder 
hiervan op de hoogte stellen. Het 
aantal uitstrooiingen moet jaarlijks 
worden geadministreerd en de as 
moet gelijkmatig worden verstrooid 
op het veld om bodemverontreiniging
te voorkomen. Bij asverstrooiing bent 
u de PBC een bedrag van 77 euro 
verschuldigd . Hier is het bedrag voor 
een naamplaatje van de overledene 
op de gedenkzuil op het strooiveld bij 
inbegrepen. Een dezer dagen is, zonder 
aanvraag bij de PBC, bij de urnen-
graven een vierkante meter gazon
verwijderd. Het werd voorzien van 
een gedenkteken waaruit kon wor-
den opgemaakt dat de asresten van 
twee personen hier zijn begraven . 
De betreffende familie moet hiervoor 
gewoon grafrechten betalen. Een 
begraafplaats is geen volkstuintje waar 
iedereen naar willekeur iets mag

neerplanten. De PBC staat geen wil-
dgroei op haar begraafplaatsen toe. Al 
hetgeen op een begraafplaats gebeurt, 
moet aan wettelijke eisen voldoen 
(Wet op de lijkbezorging). Het gedenk-
teken is dan ook onmiddellijk door ons 
verwijderd. Wil de familie het gedenk-
teken alsnog terug in bezit krijgen en 
opnieuw aanbrengen dan zal contact 
opgenomen moeten worden met de 
beheerder van de begraafplaats en 
een grafakte worden uitgeschreven en 
voor 20 jaar aan grafrechten moeten 
worden betaald (2020: 944 euro). 

Namens de PBC John van Opdorp
johnvanopdorp@hotmail.com 
- beheerder.
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Een praatje bij een plaatje

Slikgatse kermis verleden tijd ? (1)

2020 is het jaar waarin ons kleine 
dorp de kermis voorbij moest laten 
gaan. Het is niet zozeer de heersende 
pandemie die een eind maakte aan 
dit jaarlijks terugkerende volksfeest . 
Vooral de al jaren tanende belang-
stelling voor de dorpskermissen heeft 
dit dorpsgebeuren heel langzaam de 
nek omgedraaid . Over het waarom 
van het uitsterven van kermissen kan 
een lang verhaal worden geschreven. 
We kunnen ons ook gaan afvragen of 
zo’n traditie in ons dorp nu voorgoed 
om zeep is; Slikgatse kermis wordt 
immers al ruim twee eeuwen gevierd. 
Of deze kermis jaarlijks gehouden
werd is moeilijk aan te tonen. Met een 
aantal gegevens over kermis op Slikgat 
gaan we terug in de tijd. Vanaf 1931 tot 
in de 80’er jaren van de vorige eeuw

was fanfare Muziek Veredelt de
organisator van een jaarlijkse zomer-
kermis. In samenwerking met de 
Rooms Katholieke Bond van Fanfare- 
en Harmoniegezelschappen werd 
deze zomerkermis om de zoveel jaar 
aangekleed met een bondsconcours ter 
plaatse. Andere jaren maakten muziek-
korpsen uit de omgeving een rond-
wandeling. Na vijf jaar stilte tijdens de 
Tweede Wereldoorlog vond de kermis 
plaats in de maand augustus op zater-
dagavond, zondag en maandag. In de 
loop van de 80-er jaren ontfermde
een organisatiebureau in samenwerking 
met de Gemeente Zevenbergen zich 
over een kermis in Langeweg. De 
kermisdata werden verschoven naar 
mei of juni op vrijdag, zaterdag en 
zondag. Dat er voor het bestaan van 
onze fanfare ook al werd gekermist, 
blijkt uit een aantal losse gegevens uit
archieven en oude kranten.  18 septem-
ber 1923 vermeldt een krant dat een 
zekere S. het ongeluk had te Langeweg 
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uit de schommel te vallen op het 
kermisterrein. Ernstig gekneusd aan 
het schouderblad werd hij huiswaarts 
gedragen. Landelijke bekendheid 
verwierf de Slikgatse kermis in juni 
1904. Een verdwaalde politiekogel 
maakte een einde aan het leven van 
een Zevenbergenaar en een dreigende 
vechtpartij tussen Slikgatse en 
Zevenbergse opgeschoten jeugdigen. 
Breed uitgemeten kwam dit, als een 
nog typisch plattelandskermisschan-
daal, in de lokale en landelijke pers te-
recht. Naar aanleiding van de kermis in 
1904 meende pater gardiaan er goed 
aan te doen paal en perk te stellen aan 
de Slikgatse kermis. Jaarlijks sprak hij 
met de zes organiserende herbergiers 
af, dat met de kermis en de nakermis, 
uiterlijk 10 uur in de avond de herber-
gen gesloten moesten zijn. Dat het 
sluitingsuur voordien later lag, blijkt uit 
het volgende: In 1898 fietst in de nacht 
van 11 op 12 september veldwachter 
Jansen om 11 uur huiswaarts van de 
kermis te Slikgat. Aan de Hoge Zeedijk 
gekomen, ontdekt hij dat het huis van 
de familie Surewaard in lichterlaaie
staat. Vaak wordt kermis gevierd op de 
datum van de kerkwijding. 26 juli 1876 
werd onze kapucijnenkerk ingezegend. 
Maar van kermis vieren op deze da-
tum, is nooit sprake geweest. In-
tegendeel, de paters hadden kermis 
niet hoog staan. Ondanks de terug-
houdendheid van de paters, stonden 
tijdens het kerkelijk feest van Portiun-
cula, jaarlijks op 2 augustus,

kramen met koopwaar en vermake-
lijkheidsspelen opgesteld op de kerk-
pad. Dit feest bracht veel volk op de 
been, ook van buitenaf. Op den duur 
werd het op deze dag een drukte van 
jewelste. De paters wilden Portiuncula 
een zuiver kerkelijk karakter laten be-
houden. Daarom voelden de paters zich
in 1883 genoodzaakt een verzoek te 
richten aan de gemeente Terheijden 
om op 2 augustus voor een extra 
politiemacht te zorgen. In 1889 werd 
het verzoek herhaald. Ook de burge-
meester van Zevenbergen werd ver-
zocht een stokje voor deze wildgroei te 
steken. De kerk stond weliswaar
onder Terheijden, maar de kooplui 
hadden met de hele santenkraam de 
gemeentegrens inmiddels over-
schreden. We gaan nog verder terug in 
de tijd en zien dat in 1866 een soort-
gelijke gebeuren plaatsvindt als heden 
ten dage. In dat jaar verbiedt de ge-
meente Zevenbergen om kermis te 
houden in de gehele gemeente van-
wege de heersende cholera-epidemie
In vergelijking met omliggende ge-
meenten, werd Zevenbergen zwaar 
getroffen. Van de 70 aangegeven 
besmettingen bezweken er in dat jaar 
36. Voor de volgende gebeurtenis gaan 
we terug naar maandag 17 september 
1804, de dag dat het kermis was op 
Slikgat. 

Op de foto Kermis Langeweg 1980 
- John van Opdorp 



5

Dit jaar staat geheel in het teken van 
het coronavirus. Door de beperkende 
maatregelen van de rijksoverheid is 
het voor de seniorenraad ondoenlijk 
geweest om iets voor de 
Langewegse ouderen te organiseren. 
Zo kon/kan het jaarlijks uitstapje 
helaas ook niet doorgaan. In plaats van 
dit uitstapje wil de seniorenraad toch 
iets – binnen de beperkende coro-
na-maatregelen – voor de ouderen or-
ganiseren. En wel een 3 gangen diner. 
Dit zal plaats vinden op donderdag 
1 oktober 2020 ( de Dag van de 
Ouderen) in Eeterij en Feesterij De 
Droom om 12.00 uur. De eigen bijdrage 
bedraagt € 7,50 per persoon, incl. 2 
consumpties. Als u zich hiervoor wilt 
aanmelden dan gaan wij ervan uit dat 
u geen verschijnselen hebt van corona
en U onlangs niet in contact bent 
geweest met iemand, die besmet was 
met het coronavirus. 

Betalen is aanmelden, 
vóór 16 september. 

Aanmelden kan door middel van uw 
eigen bijdrage over te maken op 
bankrekening nr.
NL 88 RABO 0132 5961 13 
t. n. v. 
Stichting Seniorenraad 
Langeweg.

Corona / Ouderen

overtekening van het maximum aan-
tal deze personen kunnen afbellen. 

Maximaal 30 personen , wie eerst 
aanmeld is welkom, vol is vol.
Na 16 september hoort U van ons als 
U er niet bij kunt. Hoort U niets, dan 
komt U om 12.00 uur naar De Droom.  
Mocht U na 16 september toch coro-
naverschijn-
selen hebben, meld u zich dan af op 
tel. nr. 06 12641672; dan kan iemand 
anders wellicht “invallen”.

Wij zien U graag op 1 oktober.

Het bestuur van de Stichting 
Seniorenraad Langeweg.

Maandelijks koffiedrinken

Ook dit seizoen wordt weer iedere 
4e zondag van de maand van 10.00 
tot 11.00 uur gezamenlijk koffie/thee 
gedronken in dorpshuis Ons Stedeke. U 
bent hierbij van harte uitgenodigd om 
daarbij aanwezig te zijn. De koffie/thee 
wordt door de Immanuelparochie 
gratis aangeboden, de vrijwilligers
zorgen dat er een lekker koekje bij 
wordt geserveerd en dat er ’n gedicht 
of overdenking wordt voorgelezen. 
Gezellig maandelijks even ‘bij kletsen’, 
over bijvoorbeeld de ontwikkelingen 
in de wereld, het nieuws in Langeweg, 
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de sportresultaten van de afgelopen 
week, enzovoorts; kortom over
alles dat door de aanwezigen wordt 
ingebracht. Om 09.45 uur op de 4e 
zondag wordt door ’n Emmaus-
medewerker de kerkklok geluid, zodat 
heel Langeweg eraan herinnerd wordt 
dat over ’n kwartiertje de koffie/thee 
dan in Ons Stedeke klaar staat. We 
hopen dan ook u hierbij eens ’n keertje
(en hopelijk meerdere keren) te ont-
moeten. Tot dan!

Klankbordgroep Langeweg,
Bart, Ine, Theo, Wies, Olaf en Ad

Maandag 7 september gaan we weer 
starten met de hummeltjesclub voor 
kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 2. Ivm 
gewijzigde schooltijden starten we om 
14.45 uur tot 15.45 uur.

De kinderen zijn verplicht gym-
schoenen te dragen, liefst met witte 
zolen. Op blote voeten is niet hygie-
nisch en op sokken is te gevaarlijk. 
Sportkleding is geen must, maar zit wil 
lekker om te bewegen.

De contributie is € 2,50 per maand. 
Voor degene die het in 1 keer willen 
betalen is dit dan: 9 maanden x € 2,50 
is € 22,50. Graag in een envelop met 
naam van het kind erop, via Tikkie is 
ook mogelijk.  Vraag hiernaar bij Cindy.

Als er geen school is ivm vakantie of 
studiedag, is er ook geen hummeltjes-
club. Als u vragen heeft, horen we het 
graag.

Met vriendelijke groeten namens de 
begeleiding,

Cindy van de Wagt, Miranda Sips, Anja 
Reedijk en Nicky Colijn.

Contactpersoon: Cindy van de Wagt: 
06-55695181.

Zoekt SECRETARIS

Onze voorkeur gaat uit naar iemand 
met belangstelling voor zorg en 
welzijn, die met ons wil zoeken naar 
(nieuwe) mogelijkheden om leden te 
ondersteunen. Wij vragen belangstel-
lenden contact op te nemen met Ger 
Bons, voorzitter of Wies van Minder-
hout, penningmeester.
U kunt hen bereiken via: 
gerbons@ziggo.nl of 06-37542552 en 
lvanminderhout@gmail.com of 
06-53985685. Een schriftelijke reactie  
kan ook naar: Kruisvereniging 
Zevenbergen/Langeweg, 
Droge Mark 7, 4761 JB Zevenbergen.

Maandelijks koffiedrinken

SKW Hummeltjesclub
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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
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Oktober

- Inzameling Plastic
- Vergadering Wijkvereniging

Inzameling GFT

Inzameling Plastic

Koffie drinken om 10.00u in Ons Stedeke

Inzameling GFT

Dinsdag

Maandag

Dinsdag

Zondag

Maandag

12

Wat, waar en wanner te doen:

8

14

22

27

28

- Inzameling Papier

Dag van de Ouderen in Eeterij en Feesterij De Droom om 12.00 uur

Zaterdag

Zaterdag

5

1


