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Zondag 25 oktober om 10.00 uur 
drinken we met elkaar een kopje kof-
fie of thee in dorpshuis Ons Stedeke. 
Iedereen is van harte welkom om 
laatste nieuws en  lief en leed met 
elkaar te delen.

In het septembernummer van Ons 
Dorpshart berichtten wij u over de 
aanleg van een urnengraf op onze 
begraafplaats zonder hiervan de 
beheerder van de begraafplaats op de 
hoogte te stellen.  Inmiddels hebben 
we kunnen achterhalen hoe dit heeft 
kunnen gebeuren. De mis-
communicatie die hieraan ten grond-
slag ligt, is zeker niet te wijten aan de 
directe familieleden, nabestaanden, 
hen treft geen blaam. De vakantiepe-
riode en de korte termijn waarin het 
urnengraf aangelegd moest worden, 
kunnen een rol gespeeld hebben.  
Desalniettemin had ook na de bij-
zetting een en ander kunnen worden 
doorgegeven aan de beheerder en 
dat is nooit gebeurd. En dan krijg je 
dit soort reacties van de beheerder. 
Die kunnen heel naar overkomen bij 

de nabestaanden.  Maar nogmaals, 
dat doorgeven is niet de taak van de 
nabestaanden, die staan hierbuiten.   

Namens de PBC  John van Opdorp

Oktober 2020
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Nieuws van de 
R.K. begraafplaats

De wijkvereniging van Langeweg 
komt elke tweede dinsdag van de 
maand in vergadering bijeen.

Dus dinsdag 13 oktober om 20.00 
uur in Ons Stedeke. Iedereen is van 
harte welkom om mee te praten en te 
denken.

 Agenda:
-          Nieuwbouw Langeweg
-          Groenplan Langeweg
-          Status N285, renovatie en   
            bomen
-          Status windmolens A16 en ener-               
            gietransitieplannen
-          Dorpstafel 20 oktober, als die  
            doorgaat
-          Wat verder ter tafel komt

Vergadering Wijkvereniging



2

Een praatje bij een plaatje

Schutting tussen plein Mariaschool 
en dorpshuis Ons Stedeke

Hokkenberg (4)

Dat Ferdinand Van Arkel met Elisabeth 
Helies du Boisroux vaste bewoners zijn 
geworden van de Hofstede blijkt ook 
uit het feit dat op de Hofstede geen 
sprake meer is van een pachter maar 
van een bedrijfsleider of eerste knecht. 
Een bedrijfsleider betaalde geen pacht 
maar was in loondienst bij de eigenaar 
van de hoeve. Hij moest wel rekening 
en verantwoording afleggen over de 
gehele gang van zaken. Had de 
bedrijfsleider vee dan moest hij hier-
voor wel (wei)huur betalen. Van Arkel 
overleed in 1746. Kort na zijn over-
lijden komt de naam Hokkenberg weer 
tot leven in de stukken. Douairière Du 
Boisroux treedt in 1750 in de Grote

Onlangs is de heg achter dorpshuis 
Ons Stedeke, die de scheiding vormde 
met het schoolplein van de
Mariaschool, met fantastische hulp 
van Chiel Damen met z’n kraan, ver-
wijderd en is daarvoor in de plaats 
een soortgelijke schutting geplaatst 
(zie foto) als vorig jaar al rond de Jeu 
de Boulesbaan is verrezen. Thijs Fens 
heeft vervolgens weer supersnel het 
straat-tegelwerk verricht, zodat dat er 
nu ook weer strak uitziet. Het geheel 
ziet er nu nog verzorgder uit en is ook 
makkelijker netjes te (onder)houden. 
Mannen bedankt voor deze geweldige 
en snelle hulp. TOP! De kosten van de 
schutting worden fifty-fifty gedragen 
door de Mariaschool (stichting De 
Waarden) en dorpshuis Ons Stedeke.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Herdenken overledenen met 
Allerzielen

In Langeweg herdenken we alle 
overleden dorpsgenoten ieder jaar 
met Allerzielen, begin november. We 
noemen dan met name de overlede-
nen van het afgelopen jaar.  Dit jaar 
kan deze bijeenkomst helaas niet 
doorgaan ivm de coronasituatie.

We vergeten onze overledenen 
uiteraard niet, ook nu niet en zullen in 
ieder geval volgend jaar  ook de over-
ledenen van afgelopen jaar speciaal 
herdenken. Wij rekenen op uw begrip.
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kerk van Breda op 74- jarige leeftijd in 
het huwelijk met Kapitein-Majoor 
Baron Jaijme Philippe Joseph Ernst 
Caneau de Beauregard, heer van 
Burghst en Broekhuyzen wonende te
Broekhuyzen in Utrecht. De freule ver-
kast naar Broekhuyzen . Een groot deel 
van de levende en niet levende have 
blijft op Hokkenberg, toevertrouwd aan 
de bedrijfsleider. In 1753 woont Cornelis 
Arise Dirven als bedrijfsleider op 
Hokkenberg. Hij is in 1752 gehuwd
met Adriana van Alphen. Dochter 
Adriana wordt in dat jaar geboren en 
in 1754 Anna Maria. Hun verblijf is van 
korte duur; in 1755 dreigt de plaatselijke 
overheid met een openbare verkoop 
van goederen van de Baron en echtge-
note op de hoeve; er is onduidelijkheid 
over de betalingen van de verpondingen 
en hoofdgeld over Hokkenberg vanaf 
1751. Crijn Captein is in 1755 be-
drijfsleider.  Na zijn eerste huwelijk in 
1746 met Elisabeth Smits uit Zwaluwe
trouwde hij in 1750 te Zevenbergen met

Pieternella de Laat. In 1754 wordt hun 
eerste zoon Quirijn gedoopt te Zeven-
bergen. Hij overlijdt jong want in 1756 
wordt te Terheijden een tweede Crijn
gedoopt. Zoon Pieter wordt drie jaar 
nadien geboren. Johanna en Adriaan 
Merx werken er als meid en tweede 
knecht. Andere bewoners waren Wil-
lem Peij , Frans Schoon, Piet en Adriaan 
van Opstal, ene Gulikkers, ene Dinge-
na, ene Mertens, Anthony Fransse en 
de moeder van Crijn Captein, Cornelia. 
Na een jaar begon het te wringen op 
de hoeve tussen Krijn en het 
personeel. Ze gingen hun beklag doen 
bij de baron. Crijn nam het niet zo 
nauw als bedrijfsleider. Alles wat maar 
verkeerd gedaan kon worden, deed hij 
ook verkeerd. Hij gaf het vee en per-
soneel het voedsel zoals het hem
uitkwam, of het nu opbrengsten 
waren van zijn eigen land of dat van de 
baron. Hij maakte veel onderscheid in 
beloning die bovendien nog slecht was 
ook en betaalde de uren niet volledig
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uit een grote en kleine voorkamer langs
de weg, een middelkamertje, een grote 
en een kleine keuken, een kelder, een 
moos en een zolder. Verder een schuur 
voor de opslag van granen en bonen, 
een stal met dertig stuks vee en
bouwgereedschappen, een karn-
huis, een bakkeet en vijlaart. De baron 
verblijft eind vijftiger jaren regelmatig 
op Hokkenberg. In 1762 is Thomas
Mim, gehuwd met Anna Charlotta Gale, 
bedrijfsleider. In 1762 werd op verzoek 
van de ouders van de overleden Odilia 
Schott, boekhoudster op Hokkenberg, 
het kabinet in de grote kamer met
notitieboeken en kleren verzegeld. Een 
Bredase notaris met zijn klerk en 
voerman verraste bedrijfsleider 
Thomas Mim en het dienstpersoneel. 
Het onverwachte bezoek deed alsof ze 
thuis was en beval de luiken te openen, 
het vuur te ontsteken, een stevige 
maaltijd voor hen te bereiden bier aan 
te brengen en het paard en de voerman 
niet te vergeten. Onder-
tussen werd het gehele huis doorzocht. 
In ‘een ledige koornzak’ werden papi-
eren meegenomen. De volgende dag 
kwamen ze terug met de sleutel
van het kabinet waaruit wat kleren
werden meegenomen. Waar de toe-
stand voor diende, wordt niet duidelijk 
maar nadat de baron van het optreden 
op zijn hoeve gehoord had werd het 
gebeurde ontkend door het drietal.Tus-
sen 1763 en 1769 werd het land onder 
Hokkenberg grotendeels ver-

uit. Moeder Cornelia kwam eind van de 
morgen het land op en kreeg toch voor 
een dag geld. Tijdens het ploegen ging 
Captein uren thuis ‘op zijn comoditeit’ 
koffie of thee drinken.Meerdere keren 
in de week knijpen Crijn en zijn vrouw 
er op werkendag tussenuit met een 
paard en sjees vande baron om te gaan 
vissen of voor een toertje naar Zeven-
bergen of kennissen in Sprang. Als het 
personeel Captein daarop aansprak 
kreeg het als weerwoord : “Dat zijn 
mijn eigen  zaken !” In oktober 1756 
ging de baron een kijkje nemen . Crijn 
kroop weg in de bedstee en Pieternella 
werd over een aantal zaken eens flink 
aan de tand gevoeld door de baron. Ze 
vertelde haar man sinds begin oktober 
niet meer te hebben gezien. De baron 
waarschuwde de vrouw indien Captein 
niet ten spoedigste op de hoeve terug 
zou keren, hij genoodzaakt was haar en 
haar kinderen en verder gevolg het huis 
uit te zetten. Enkele weken later ver-
scheen Crijn met vier karren met paard 
bespannen op de hoeve. Alles waarvan 
hij meende het tot zijn bezittingen te 
mogen rekenen, werd ingeladen. Ook 
zijn vee, waarvoor hij huur verschuldigd 
was, werd weggevoerd. Op weg naar 
een nieuwe bestemming verkocht hij 
zijn hoenders. Crijn werd in 1758 ver-
oordeeld tot het betalen van een 
bedrag over de gebruikte inventaris van 
de baron op Hokkenberg en gerechte-
lijke kosten. Uit de inventaris kunnen 
we afleiden dat het woonhuis bestond
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pacht aan landbouwers uit de directe
omgeving. Bij de jaarlijkse pacht 
moest een aantal jongvolwassen 
hoenderparen geleverd worden. In 
1765 verhuurt ene Anthonetta Ver-
meulen namens de baron land onder 
Hokkenberg. Deze naam brengt ons 
naar de familie die tot op de dag van 
vandaag de hoeve Hokkenberg in bezit 
heeft, de familie Gelens. Anthonetta , 
wonende onder Terheijden, trouwde 
in 1766 met Jacobus Geleijns ,
landbouwer, wonende aan de Hoge 
Zeedijk in de Kleine Schenkeldijkse- 
polder.
Op de foto: Hoeve Hokkenberg om-
streeks 1910 met links Cornelia Sure-
waard weduwe van Leendert
Gelens.

Op de foto: 
Hoeve Hokkenberg omstreeks 1910 
met links Cornelia Surewaard 
weduwe van Leendert Gelens.

John van Opdorp

Voor ons onmisbaar en heel welkom! Ook 
hebben we van de eigenaar van Geleijns 
Hoveniers, Henk Ploeg, enige tijd geleden 
zo’n 40 grasmat-rolletjes gekregen. Ook 
hiervoor onze hartelijke dank Henk! Deze 
grasmatjes hebben we
gelegd aan de buitenkanten van de grote 
grasvelden aan de achterzijde van de 
begraafplaats. We hebben ook 100 meter 
extra tuinslang aangeschaft zodat we de 
grasvelden op de gehele begraafplaats én 
het bloemenveld daarachter, als het nodig 
is, van water kunnen voorzien. Dit najaar of 
volgend voorjaar willen we waarschijnlijk 
nog een grasstrook aanbrengen rondom en 
in het midden van het bloemenveld achter 
de begraafplaats. Hiermee wordt dan ook 
de mooie grote ronde zittafel makkelijker 
te bereiken. Hopelijk wordt daar dan meer 
gebruikt van gemaakt. Voor de duide-
lijkheid: zowel de begraafplaats, als het 
bloemenveld daarachter én het patersbos 
is GEEN honden-uitlaatterrein! Inmiddels is 
er weer één mol gevangen die het grasveld 
op de begraafplaats wat aan het omploe-
gen was. Dank ook aan alle ‘nabestaanden’ 
die de graven van hun dierbaren zo keurig 
onderhouden, fleurige plantjes zetten en 
uitgebloeide planten tijdig snoeien en/of 
ruimen. Wilt u trouwens geen potten
en/of vazen achter of naast de grafmonu-
menten plaatsen? We hebben daar last van 
met het grasmaaien! Alvast dank!
Tot slot wensen we onze collega Wim van 
harte beterschap en ’n spoedig herstel toe, 
nu hij, door ’n ongevalletje, zijn hielbeen 
heeft verbrijzeld. 
  De onderhoudsploeg

Begraafplaatsonderhoudsploeg

Afgelopen weken hebben we, met extra 
‘motorzaag’-hulp van Kees en Stefan 
Verschuren, de grote heg rondom de 
begraafplaats weer helemaal gesnoeid en 
de bovenkant weer mooi gelijk gemaakt. 
Ook is de gehele haag weer netjes ‘smal’ 
gemaakt. Onze grote en bijzonder harte-
lijke dank aan Kees en Stefan voor deze 
jaarlijkse incidentele ondersteuning.
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Bouw Vier woningen van start

Ja, ja. Eindelijk is het zover! De bouw 
van de vier nieuwe woningen op het 
voormalig terrein van café/bar De 
Tempelier is gestart. Jaren geleden 
voerde Karel Vrolijk de onderhandelin-
gen met Bas Ossewaarde, de eigenaar 
van De Tempelier die inmiddels helaas 
is overleden, over de aankoop van
het perceel met daarop het later ges-
loten en daarna gekraakte pand van 
cafe-bar de Tempelier. Op donderdag 
24 september 2020 zijn de boorpa-
len de grond in gegaan. Op de foto’s 
zijn enkele kopers van de woningen 
te zien. Op de foto’s: Rocco Donkers 
(midden) in gesprek met Karel Vrolijk 
(links); Corné van Gils boort voor zijn 
eigen toekomstige woning de laatste 
paal; R&R grondwerken &
funderingstechnieken treffen met de 
kraan de voorbereidingswerk-
zaamheden, Roy Donkers bekijkt het 

graafwerk dat door Bart van Opdorp 
wordt uitgevoerd. Volgens de planning 
start Vrolijk BV met de verdere funde-
ringswerkzaamheden begin oktober
aanstaande, staan de binnenmuren 
en liggen de voeren er eind die maand, 
terwijl half november aanstaande de 
huizen ‘onder de pannen’ moeten zit-
ten. De binnenmuren komen kant en 
klaar in panelen aan. De buitenmuren 
worden daarna gemetseld.
Vanaf eeterij/feesterij de Droom 
gezien is de 1e woning gekocht door 
Corné van Gils, de 2e door de
heer Mendez, de 3e door Imaja 
Zwegers/Lars Heuer en de laatste 
door Rocco/Els Donkers.
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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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Wat, waar en wanner te doen:

Oktober

Inzameling Papier & Karton

Vergadering Wijkvereniging om 20.00u in Ons Stedeke

Inzameling Plastic

- Inzameling Plastic 
- Dorpstafel (onder voorbehoud)

Inzameling GFT

Inzameling GFT

Koffie drinken om 10.00u in Ons Stedeke

Herfstvakantie

Zaterdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Maandag

Maandag

Zondag

t/m

3

13

6

20

12

26

25

19 23


