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Dinsdag 13 april a.s. om 20.00 uur 
online vergadering van de wijkvereni-
ging met vertegenwoordigers van de 
gemeente: de Dorpstafel.

Wil je deelnemen, meld je aan bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com. 
Je ontvangt dan een digitale uitnodi-
ging voor deze bijeenkomst.

Punten die besproken zullen worden:
- stand van zaken woningbouw 
   Langeweg
- stand van zaken groenplan
- ontwikkelingen Mariaschool
- stand van zaken glasvezel in 
   Langeweg
- stand van zaken renovatie N285

Dinsdag 6 april a.s. tussen 9.00 en 11.00 
uur zal Romelia Simon aanwezig zijn 
in dorsphuis Ons Stedeke, voor al uw 
sociaal, maatschappelijke vragen.

Mailen of bellen kan ook: 
RomeliaSimon@surplus.nl, 
06-23169662.

Zaterdag 17 april willen we weer een 
zwerfafvalopruimaktie houden. Helaas 
is het nog steeds nodig om afval op te 
ruimen op openbare plekken en langs 
toegangswegen.  Er zijn nog steeds 
mensen die denken afval gewoon bui-
ten in de natuur te kunnen wer-
pen. Om 9.00 uur is iedereen die wil 
meehelpen van harte welkom op het 
dorpsplein.  We rapen tot 11.00 uur. De 
organisatie zorgt voor de benodigde 
materialen.  Als u zelf  handschoenen 
en veiligheidshesje heeft, graag meen-
emen.

Ter morele ondersteuning van de 
afvalrapers roepen we alle inwoners 
op de Langewegse vlag deze dag bui
ten te hangen!! Doet u mee??

April  2021
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Vergadering Dorpstafel

Inloopuurtje Huis van de Wijk

Langeweg schoon, heel gewoon.
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Vanaf nu zullen wij u via Ons Dorpshart informeren over wat de kinderen allemaal doen op 
de Mariaschool. Ook komen hier leuke weetjes en belangrijke data in te staan. 

23 april: Koningsspelen 

26 april: Start meivakantie 

 

SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Terugblik thuisonderwijs 
2021 is gestart met de Lock Down, ook de kinderen  
van de Mariaschool kregen vanaf begin dit schooljaar thuis  
onderwijs. Maar zoals vele hebben gemerkt hebben ze niet  
stilgezeten in deze periode. Er zijn namelijk vele mooie bloemen  
geknutseld in deze tijd en rondgebracht om zo ook de oudere  
mensen in Langeweg een extra hart onder de riem te steken.  
Want ook in deze vreemde tijd is verbinding van jong en oud heel 
belangrijk en zeker in een klein dorp als Langeweg.  
Op 8 februari zijn de kinderen weer fysiek gestart op school. 
Die eerste week hebben ze keihard gewerkt om de normale gang van zaken  
weer op te pakken en deze hebben ze per klas afgesloten met  
spellen met een carnavalstintje, hopelijk volgend jaar weer hossend in  
de gymzaal. Inmiddels zijn we al weer een paar weken vol op school aan  
de gang, de eerste toetsen zijn weer gemaakt en lijkt het thuisonderwijs  
al weer ver achter ons te liggen.  
 

 

31 maart: Paasviering 

Belangrijke dagen maart/april:  
Skaten is de nieuwe trend 

Door Corona, het mooie weer en de 
schaatskoorts gaat heel Nederland 

massaal skaten. Ook hier in Langeweg is 
dit een trend geworden, heeft u de 

kinderen al gespot op het schoolplein? 
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Een praatje bij een plaatje

Een verdwenen hoef van Cabauw (1)

Rond 1540 werd op kosten van de 
grondeigenaren het Oudland van 
Zevenbergen heringepolderd. Om 
deze kosten terug te verdienen ver-
pachtten zij het land. Op onze klei-
gronden waren pachthoeven van 
gemiddeld 30 bunder groot genoeg 
om er een boerengezin van te laten 
leven. Veel hoeven lagen weerszijden 
van een weg die de polder doorsneed, 
de Langeweg, in de vorige eeuwen ook 
wel Heijdensche Weg genoemd. Het 
gebied ten noorden van het huidige 
dorp Langeweg tussen Molenweg, 
Dwarsdijk en Hoge Zeedijk was tot 
ver in de 18e eeuw in bezit van oude 
Vlaamse en Hollandse geslachten die 
meenden van adellijke afkomst te zijn.
Door vererving kwam de grond in 

versnipperd bezit van meerdere eige-
naren. Zo waren Cornelis de Nobelaer 
de jonge, heer van Cabauw, gehuwd 
met Jacoba Agnes Theresa van Dam, 
vrouwe van Cabauw en Rijswijck, 
Dirck Ramp, Heer van Steenhuisen en 
Marcus Sandeling rond 1650 eige-
naar van een hoeve gelegen aan de 
noordzijde van de Langeweg tegen-
over het huidige dorp aan weerszijden 
de Molenweg, nu Hamseweg. Familie 
van deze Cornelis de Nobelaer de 
jonge, kwamen we al tegen op Hoeve 
Hokkenberg. Na de 80-jarige oorlog 
bleven deze families het katholieke 
geloof aanhangen. Als gevolg daarvan 
werden ze van publieke functies uit-
gesloten en misten daardoor inkom-
sten. Verpachting van o.a. hun hoeven 
moest dit goedmaken. Ze erfden en 
kochten steeds meer onroerend goed 
in de zuidelijke Nederlanden en vooral 
katholieke boeren waren hun pach-
ters. Tot 1958 stond nog een boeren-
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doening ontstaan uit zo’n 16e eeuwse 
pachthoeve, oostelijk van de Ham-
seweg aan de Langeweg. Tegelijkertijd 
met de verbreding en aanleg van een 
geheel nieuwe Langeweg in 1958, 
hebben de oude hoevegebouwen het 
veld geruimd en zijn de bewoners, de 
familie Romme-Buijs, geëmigreerd 
naar Russel in Canada. Niet alleen 
deze hoeve is verdwenen. Oostelijk, 
grenzend aan deze hoeve, zweeft nog 
het toponiem de Laege Hoeff, zoveel 
betekenend als een lager gelegen stuk 
land, slechts geschikt voor beweiding. 
De naam is al zo’n twee eeuwen gele-
den in de vergeteldheid geraakt. Het 
toponiem is niet precies te lokaliseren. 
Daarbij komt nog dat namen van 
wegen ons vaak op een dwaalspoor 
kunnen brengen. Zoals eerder vermeld 
wordt De Langeweg in veel akten De
Heijdensche weg genoemd, de weg 
naar Terheijden. De ligging van de 
Hamseweg en Molenweg wordt in 
veel akten omgedraaid. Voor de huidi-
ge Binnenvliet, aan de noordzijde van 
deze hoeve worden ook wel de namen 
Molen- of Reevliet gebruikt. Gedu-
rende een periode van ruim 300 jaar 
kunnen we vanaf 1650 eigenaren en
bewoners van deze hoeve volgen . 
Heel wat boeren en boerinnen komen 
we tegen in de pachtcontracten. De 
gemiddelde levensverwachting lag zo 
laag dat in geval van sterfte van boer 
of boerin er holderdebolder vervan-
ging gezocht moest worden,

waarbij liefde nauwelijks een rol speel-
de. Gegevens uit diverse akten wijzen 
erop dat al voor 1640 Willem Adriaans 
Sprangers, ook wel Willem Adriaen 
Claes genoemd, woonachtig is in het 
land van Zevenbergen en pachter is 
van de hoef van Cabauw, zoals deze 
hoeve vaak in de archieven genoemd 
wordt. Hij is gehuwd met Michieltje 
Chensen. In 1645 wordt zoon Vincent 
geboren en in 1656 Johannes. Maar 
ook komen we op een gegeven mo-
ment Adriaan, Pieter en Michiel
tegen. Het moet Willem Adriaan 
Sprangers destijds voor de wind 
gegaan zijn. Hij had rond 1650 zes 
paarden en zes koeien, twee inwo-
nende knechten en een meid. Hij wil 
nog al eens borgen voor pachters en 
ambachtslieden uit de buurt. Maar
soms zit het tegen; in 1654 wordt be-
slag gelegd op zijn meubels, paarden 
en beesten. In 1666 koopt hij zeven 
gemeten land, ten oosten van de hoef 
van Cabauw in de Laege Hoef. In 1669 
staat hij borg voor Adriaan Jans, hoefs-
mid op het Slikgat. In 1670 wordt weer 
beslag gelegd op zijn paarden, beesten, 
gedorste en ongedorste koren, wagens 
ploegen en alle meubilaire goederen 
op de hoeve aan de noordzijde van de 
Langeweg. Maar Willem moet tegen 
een stootje gekund hebben. Bij beslag-
legging volgde openbare verkoop van 
alle roerende goederen. Als de op-
brengst van de verkoop hoog genoeg 
was om de notaris en de schuldeisers



tevreden te stellen, ploegde en zwoeg-
de de boer weer voort op de pacht-
hoeve. Willem Adriaan liet het nooit 
komen tot een openbare verkoop. Hij 
moet dus wat kapitaal achter de hand 
hebben gehad. Rechtelijke bezetting of 
beslaglegging was geen zeldzaamheid 
in de wereld van de landman. De adel 
kon haar weelderige leventje weer even 
voortzetten en de arme pachter was er 
niet beducht voor om van de hoeve te 
worden verjaagd waar armoede vaak 
de enige oogst was. De vrouw van
Willem overlijdt omstreeks 1670. Ene 
Marieke Cornelis de Graef, weduwe van
Cornelis Adriaan Sprangers en Jacob 
Stappers, wordt begin 1671 de nieuwe
boerin. Ze is dan reeds drie maanden 
zwanger. Op 7 juni wordt zoon Corne-
lius geboren. Het moet een dusdanig 
zware bevalling geweest zijn dat ze 
op 26 juni 1671 om half zeven des 
namiddags nog steeds ziekelijk in het 
‘craembed’ ligt aan de Langeweg en 
haar testament wordt opgemaakt in 
aanwezigheid van haar man Willem, de 
Slikgatse wagenmaker Jacob Tempe-
laer en hoefsmid Pieter Brants. Toch 
knapt ze weer op en in 1672 volgt nog 
een Michieltjen en een jaar later
Michiel. In 1676 is Marieke weduwe. 
Ze verkoopt twee bunder in de Laege 
Hoeff. Ze verhuist naar Zevenbergen. 
Haar stiefzoon Pieter Willem Sprangers 
wordt dan de hoofdbewoner. In 1676 
trouwt hij met Joanna Anthonius van 
Loon uit het buurtschap De Noord. 

12 april 1677 vervoegt Pieter zich met 
Cornelis de Nobelaer bij notaris Wiltens 
te Zevenbergen. De Nobelaer verpacht 
hier, mede uit naam van de mede-ei-
genaar Markus Gerardus Sandeling, 
tot 1682 een hofstede met 31 bunder 
land gelegen aan de noordzijde van de 
Langeweg bij het Slikgat, aan Pieter
die hier reeds woonde. Voor het ver-
strijken van de pachttermijn zou het 
echtpaar de hoeve verlaten. Jenneke 
liet, liggend in haar ziekbed, haar laatste 
wil beschrijven op 30 december 1679. 
In april 1680 is Pieter weduwnaar. Het 
echtpaar heeft twee kinderen gehad, 
Michaele en Willem. Uit het testament 
van Pieter opgemaakt in 1680, valt af te 
leiden dat beide kinderen al overleden 
zijn. In maart 1681 geeft hij de pacht van 
de hoeve over aan Willem Huibrechts, 
wonende onder Terheijden. Op de foto 
van omstreeks 1935 zien we de ver-
dwenen hoeve. Onderaan zien we
nog een stukje Langewegvliet en 
Klaaiweg.

John van Opdorp
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Het Oranje comité Langeweg is van 
oudsher een clubje vrijwilligers die de 
verjaardag van de koning in ons dorp 
Langeweg levendig houdt. Een oranje 
(koningsdag) is dan ook een dag die 
zowel voor de kinderen als volwas-
senen in Langeweg altijd een leuke, 
gezellige dag is. Momenteel is door het
Covid-19 virus de wereld anders en zo 
ook Koningsdag 2021. (geen samen-
scholing/opening bij de Beatrix boom). 
Nadat ook vorig jaar helaas “Dorp op 
Stelten” is verplaatst naar Koningsdag 
2022, werd het ook dit jaar stil rondom 
koningsdag. TOT er 2 vrijwilligers, Ma-
rianne en Niki, aanklopte en er toch, 
zei het Corona-proof, iets van wilde 
gaan maken. Geweldig voorstel en idd 
een corona vrije fietstocht is erg goed 
mogelijk, ieder gezin afzonderlijk van 
elkaar, een knapzakje mee, een oranje
gekleurde outfit, lachende kinder-
gezichtjes en enthousiaste ouders 
dat maakt dat er dan toch nog een 
oranjegevoel is. Dank je wel Marianne 
en Niki. 

Voor de inwoners van Langeweg die 
ook vinden dat dergelijke inspanning-
en in ons dorp moeten blijven bestaan,
is deze NOODZAKELIJKE oproep!! Het 
oranje comité bestaat helaas slechts 
uit 1 persoon, en dat is VEEL te weinig. 
Wim van Geel heeft vorig jaar de draad 

opgepakt en strijd voor het voort-
bestaan van het Oranje comité.

Koningsdag levendig houden is het 
grote doel van het comité, verbroe-
dering, gezelligheid en sportiviteit en 
gewoon het “wat was het weer leutig” 
gevoel. Waarom zoeken wij nou vrij-
willigers? Hooguit 3 avondjes per jaar 
even gezellig samen zitten (denk hier-
bij rondom februari/maart), ideeën
maken wat te doen op Koningsdag, 
uitwerken van aangeleverde ideeën, 
taakverdeling, en op koningsdag zelf 
hand en spandiensten verlenen. Na 
koningsdag nog een evaluatie onder 
het genot van een lekkere borrel en 
we nemen weer voor 10 maanden 
afscheid van elkaar. Marianne en Niki 
probeer ik binnen het team te krijgen, 
maar daarnaast zou het zeer welkom 
zijn dat er nog enkele dames/heren 
bij aan willen sluiten. Als je hart op 
Langeweg ligt, weet je hoe belangrijk 
dergelijke instandhouding van comités 
zijn! 

Voor Koningsdag 2022 staat “Dorp op 
Stelten” al in de planning. Hiervoor 
hebben Bart van Gils en Wim van Geel 
al bijna alles in de steigers staan, maar 
na 2x door het Covid-19 afgelasten 
van het evenement staat dit nu op de 
planning voor Koningsdag 2022. Dus 
als je nu instapt kun je lekker rustig 
met ons naar volgend jaar toewerken.
Denk je nu ‘dit moet echt niet verloren 

Oranje comité zoekt vrijwilligers
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Na de winterslaap willen we vanaf 
woensdag, 7 april aanstaande, de 
wekelijkse fietstocht weer gaan
hervatten. Alle 55+-ers die tijd en zin 
hebben zijn hierbij uitgenodigd om 
wekelijks op woensdagmiddag, bij de 
Beatrixboom (naast de voormalige H. 
Hartkerk, nu de meubelhal van
Emmaus) met een (elektrische) fiets 
samen te komen. We vertrekken om 
exact 13.30 uur bij de Beatrixboom. Bij 
slecht weer fietsen we niet. Er wordt 
door Jo Timmermans en/of Coby 
Verkooijen altijd een mooie route 
bedacht met regelmatig verrassend 
prachtige plekjes. Ongeveer halver-
wege wordt een ruime pauze ingelast 

voor koffie of wat anders en bij warm 
weer wordt ook nog wel eens
gestopt voor een heerlijk (soft)ijsje. 
Consumpties zijn uiteraard voor eigen 
rekening. Hopelijk worden vanaf begin 
april aanstaande de Corona/Covid-19 
maatregelen iets versoepeld en mogen 
tenminste de terrassen van de horeca 
weer open. Zo niet, dan proberen we 
een ‘koffie to go’ onderweg te vinden. 
We fietsen zo mogelijk 2 aan 2 en/
of in groepjes van maximaal 4 en 
gaan, zolang dat nodig is, uiteraard 
op tenminste 1½ meter achter elkaar 
fietsen. De gemiddelde snelheid is 
zo’n 16-17 km per uur, dus voor bijna 
iedereen te doen! We fietsen de eerste 
etappe meestal tussen de 17 en 20 km, 
ongeveer 75 minuten, dan een pauze 
van 45-60 minuten en vervolgens 
langs een andere route huiswaarts. We 
arriveren dan tussen 16.30 en 17.00 uur 
weer in Langeweg. Meestal hebben we 
dan zo tussen de 35 en 40 km gefietst. 
Kortom: een gezonde, gezellige, 
ontspannen en sportieve middagfiets-
tocht. Je hoeft jezelf niet op te geven 
of aan te melden, geen contributie, 
geen verplichting. Je bekijkt gewoon 
zelf iedere week of je zin en tijd hebt 
en als dit zo is, dan zien we je graag om 
iets voor 13.30 uur bij de Beatrixboom. 
Hopelijk ben je/zijn jullie ook bij de 
start! In ieder geval van harte welkom!

gaan in Langeweg’, ben je nieuwe 
inwoner van Langeweg of zeg je ja 
ik moet mij ook eens ergens voor 
inzetten voor de betrokkenheid in 
ons dorp. Twijfel dan niet mail of bel 
mij eens en we gaan weer een mooi, 
gezellig Oranje comité vormen.

Met “oranje” groeten van Wim van 
Geel
wimvangeel@freeler.nl

06-14178411
PS. VERGEET JE NIET OP TE GEVEN 
VOOT DE ACTIVITEITEN VAN 
KONINGSDAG 2021 bij Marianne en
Niki (zie elders in dit dorpshart)

55+-ers gaan wekelijks weer 
fietsen
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Koninklijke fietstocht voor jong en oud 

 
Versier je fiets of kleed je in het oranje en geniet samen met je gezin, vriend  

of vriendin (Coronaproof) van een fietstocht rondom Langeweg.  
Vertrek in de middag op eigen gelegenheid. 

 

Maak van je huis een paleis! 
Versier je huis zo Koninklijk mogelijk en maak kans op een leuke prijs. 
Onze jury gaat op Koningsdag vanaf 10.00 uur op zoek naar het mooist 

versierde huis van Langeweg. Wees creatief en uniek. 
 

Succes! 

 

Koningsdag 2021 

Kleurwedstrijd  
 

Voor de kinderen t/m 12 jaar is er een speciale Koningsdagkleurplaat.  
Kleur deze zo mooi mogelijk in en maak kans op een leuk prijsje.  

 
Op de Mariaschool worden de kleurplaten uitgedeeld (rond 19 april),  

wil je een extra kleurplaat of zit je niet op de Mariaschool?  
Vraag deze dan op bij Niki (Schoolstraat 30) en lever ze daar ook in voor 25 april. 

Foto fietstocht gezinnen: 20- 25 km            Fietstocht “gevorderde”: 30-40 km  

 

Schrijf je in voor 25 april bij:  Marianne, Schoolstraat 28, 06-27343902 
                                               Niki, Schoolstraat 30, 06-20665411 
Je krijgt uiteraard wat lekkers mee voor onderweg.   
                                                                               Bij slecht weer is er een alternatief 
                                                                             

Oranjecomité Langeweg 
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Soms sta ik op straat in mijn tuintje te 
ploeteren en dan komen er mensen 
voorbij die mij groeten, ik denk dan 
leuke mensen, wie zijn dit? Wonen zij 
ook op Langeweg? En waar dan wel? 
En nog veel belangrijker, ik denk dan 
zouden deze mensen weten dat er op 
Langeweg 2 leuke muziekverenigin-
gen zijn? De fanfare Muziek Veredelt 
en blaasorkest d’Eigeweskus. Ik denk 
dan vaak, ze kunnen niet alles weten. 
Maar hoe weten ze van het bestaan 
van onze club? Dus wil ik graag onze 
vereniging nog even in de schijnwer-
pers zetten. d’Eigeweskus is een blaas-
orkest uit Langeweg bestaande uit 
een 20 tal muzikanten die het gewoon 
gezellig vinden iedere vrijdagavond 
van 20:00-22:00 uur samen muziek te 
maken onder bezielende leiding van 
Diana Lambrechts onze dirigent. Na 
22:00 uur buurten we dan onder het 
genot van een pilske altijd nog wat na 
over MUZIEK. We zijn opgericht in 1983 
en bestaan dus inmiddels alweer zo’n 
38 jaar! 

De muzikanten komen overal vandaan 
en beslist niet alleen uit Langeweg. 
Maar ook uit Etten-Leur,
Dordrecht, Roosendaal, Zevenbergen, 
Zegge, Prinsenbeek, Zevenbergschen 
Hoek, EN ook uit Langeweg!

We proberen (als Covid-19) het weer
toestaat iedere maand een keer ergens 
in Brabant te gaan optreden, en met 
carnaval 5 dagen te toeteren ergens in 
Brabant. 20 muzikanten, 7 trompet-
ten, 2 baritons, 3 saxen, 1 sousafoon, 1 
schuiftrombone en 1 kandidaat
schuiftrombone en 4 man slagwerk 
en 2 vaste invallers. Allemaal leden die 
muziek maken een leuke bezigheid 
vinden en samen met andere 
muzikanten ons beste beentje voort-
zetten om gezamenlijk een mooi stuk-
ske muziek ten gehore te brengen.
Als jij nou ook een blaasinstrument 
bespeelt, of je weet iemand die dit 
graag doet, kom eens een keertje op 
vrijdagavond naar Ons Stedeke in 
Langeweg waar wij dan repeteren. 
Momenteel zouden wij zeer blij zijn 
met een extra bariton en extra schuif-
trombones. 

Mocht je mij willen mailen of bellen 
ook prima. 
wimvangeel@freeler.nl 
of 0614178411

Misschien tot horens bij ons clubje
Blaaskapel d’Eigeweskus – Langeweg.
www.eigeweskus.nl

Wie zijn d’Eigeweskus Langeweg
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Pedicure met eigen salon in 
Langeweg

We hebben er in Langeweg weer een 
ondernemer bij!

Jeanne Kapitein heeft in oktober 2020 
haar opleiding als pedicure afgerond 
en heeft sindsdien haar
eigen pedicure-salon ingericht op de 
eerste verdieping van hun woning, 
Kloosterlaan 5a te Langeweg
(schuin tegenover de voormalige H. 
Hartkerk).

Jeanne is aangesloten bij Pro-voet, één 
van de meest bekende pedicure-bran-
cheorganisaties. Na 16 jaar in verschil-
lende administratieve functies bij het 
primair onderwijs binnen de scholen 
van Stichting De Waarden te hebben 
gewerkt, heeft Jeanne gekozen om 
wat anders te gaan doen en is ze
heel bewust een erkende opleiding 
voor pedicure gaan volgen. Het was 
een pittige opleiding, met vijf
examenonderdelen, die nogal wat me-
dische kennis vereist. Het was dus flink 
‘aanpoten’. Jeanne wil immers wel de 
noodzakelijke kwaliteit in haar werk 
brengen. Jeanne werkt bij voorkeur 
graag in haar eigen salon, maar is ook 
bereid als het voor cliënten bezwaar-
lijk is naar haar salon te komen, om 
ambulant de pedicure-behandeling te 
verzorgen, dus bij u aan huis. Inmid-
dels mag ze al aardig wat inwoners 
van Langeweg en directe omgeving 
tot haar klantenkring rekenen. Kort 
geleden heeft ze ook een deel van het 
klantenbestand van een pedicure
uit Oudenbosch, die noodge-
dwongen haar praktijk moest beëindi-
gen, overgenomen. In verband met
dit laatste, is Jeanne nu op 
vrijdagen de gehele dag in Ouden-
bosch werkzaam. Onlangs is Jeanne 
als aanvulling op haar opleiding en 
haar wens om optimale kwaliteit te 
leveren, gestart met de tweede mo-
dule medische opleiding ’special-
istische technieken’. Deze module 

Langewegse ondernemers 
in beeld
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extra aandacht voor onder andere 
nagelreparatie en -regulatie (beu-
geltechnieken en dergelijke).
Voor de duidelijkheid: hiermee is 
Jeanne (nog) geen Medisch pedicure.
Als je nu denkt dat dit het is, dan heb je 
het verkeerd! Naast het pedicure-
werk doet Jeanne er nog enkele din-
gen naast. Zo verzorgt ze ook behan-
delingen met gel-nagellak. Deze wordt 
dan door Jeanne in verschillende lagen 
op de nagels van de handen en/of de 
tenen aangebracht. Voordeel van
deze behandeling is dat de nagellak 
zeker 3 tot 4 weken hartstikke mooi er 
op blijft zitten. Daarnaast heeft Jeanne 
ook een cursus gevolgd voor waxen. 
Jeanne verzorgt ook hiervoor behan-
delingen, maar beperkt zich hierbij 
tot gezicht, onderbenen en/of voeten. 
Jeanne heeft ook enkele jonge man-
nen als klant die regelmatig hun rug 
laten waxen. Tot slot meldt Jeanne dat 
ze tijdens de laatste lockdown, toen 
haar salon noodgedwongen gesloten
moest blijven, een cursus massage 
heeft gevolgd. Je moet de behandelin-
gen die ze in dit kader doet, zien als 
verwenmassage en ze masseert alleen 
de onderbenen en/of de voeten. Deze 
behandelt ze dan gelijktijdig met lo-
tions, warme handdoeken en crèmes.
Een complete pedicure behandeling, 
inclusief controle teennagels, knippen 
teennagels, eelt verwijderen, controle/
behandeling ingroeiende teennagels, 
enzovoorts: € 25,00.

Heb je alleen last van bijvoorbeeld 
ingroeiende teennagels of een likdoorn 
of een kloof, dan is een
deelbehandeling mogelijk: € 17,50.
Jeanne werkt altijd op afspraak: 
06-37272803 of 
jeanne@pedicurelangeweg.nl

Nadere informatie is te vinden op haar 
facebookpagina en Instagram: 
pedicurelangeweg

Abusievelijk is onderstaande tekst in 
het vorig nummer van Ons Dorpshart 
onder een verkeerd tekstkopje terecht 
gekomen. Excuses dat dit tot enige 
verwarring heeft geleid! Vandaar dus 
nu opnieuw: Mits de Corona-maatre-
gelen dit toelaten, zal blaaskapel 
d’Eigeweskus uit Langeweg op
zaterdagavond, 9 oktober aanstaan-
de in eeterij-feesterij de Droom en in 
dorpshuis Ons Stedeke weer
het jaarlijks Slikgats toeterfeest 
organiseren. Aan dit festival nemen 
doorgaans zo’n kleine 20 dweilbands/
blaaskapellen deel. Het festival zal 
rond 19.00 uur starten. Houd de datum 
dus vrij in jullie agenda!

Toeterfeest d’Eigeweskus
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                                  Groetjes, 

                           Niki & Dominique 
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PAASSPEURTOCHT  
LANGEWEG 

Ga er gezellig op uit in het Paasweekend.  
Vanaf donderdag 1 april kan je op Paasei speurtocht  
(houd je hierbij wel aan de Corona regels).  
Op verschillende ramen door heel Langeweg kun je eieren vinden 
met een cijfer en een letter. Zet de letter op het juiste plekje 
hieronder en lees onze boodschap voor jullie!  
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Voorbeeld ei 

24 Maart jongstleden zijn we weer 
gestart met het wekelijks onderhoud 
van de Langewegse begraafplaats. 
Iedere woensdagochtend van 08.30 
tot ongeveer 11.45 uur zijn we weer 
op of rond de begraafplaats te vinden. 
Om 09.30 uur worden we wekelijks 
verwend door Corrie Surewaard met
lekkere koffie en een heerlijke koek. 
We maaien (bijna) wekelijks het gras, 
steken de graskantjes regelmatig af, 
wieden en harken/rijven de grond, 
zaaien de bloemenperken op en achter 
de begraafplaats in, leggen of zaaien 
daar waar nodig nieuw gras, maken 
wekelijks de grasmachines en

ander gebruikte materialen schoon, 
houden de tegelpaden zoveel mogelijk 
vrij van onkruid, vegen de tegelpaden, 
vangen de mollen, ruimen soms plan-
ten en bloemen van de grafstenen als 
dit door de familie niet wordt gedaan, 
plaatsen de afvalcontainers buiten de 
poort en weer terug als het afval
wordt opgehaald, enzovoorts. We heb-
ben van de Immanuelparochie redelijk 
gereedschap en machines beschik-
baar. Bij het jaarlijks groot onderhoud 
van de hagen rondom de begraaf-
plaats, krijgen we altijd fantastische 
hulp van de familie Verschuren. Iedere 
winter geeft Wim Stel de machines 
een onderhoudsbeurt. We verzoe-
ken familieleden van overledenen die 
op de begraafplaats zijn begraven of 

Onderhoudsploeg begraafplaats 
weer van start



of waarvan de as in een urnenkeldertje 
is geplaatst, zelf de grafsteen en de 
grond daar omheen, netjes in orde te
houden. Dus de door de familie en/of 
vrienden geplaatste bloemen/planten 
te onderhouden of te verwijderen als 
deze zijn uitgebloeid of kapot zijn. We 
verzoeken ook de grafstenen schoon 
te houden en geen bloempotten of 
-vazen aan de zijkanten van de graf-
stenen of daarachter te plaatsen.
Hiervan hebben we namelijk last bij 
het maaien van het gras. Inmiddels 
is ook het water op de begraafplaats 
weer aangesloten, zodat daarvan 
gebruik kan worden gemaakt. We zijn 
Emmaus dankbaar dat we voor de 
watervoorziening en voor de elektra 
gebruik mogen maken van de voor-
zieningen vanuit Emmaus. Komende 
maand gaan we het nog in te zaaien 
bloemenveld achter de begraafplaats 
waarschijnlijk voorzien van grasstro-
ken rondom en wordt er door een 
andere vrijwilligersclub nagedacht 
over een daar te maken takkenril als 
middenpad. Hierdoor wordt de ronde 
tafel met daaromheen banken, die
achter dit bloemenveld staat, beter 
bereikbaar voor degenen die daar 
gebruik van willen maken. Komende 
maand wordt er ook weer een aantal 
grafstenen geruimd. We zullen dan 
daar waar mogelijk de grond eerst 
egaliseren en vervolgens inzaaien met 
gras. 
 John, Wim, Theo, Kees en Ad

Op 19 maart heeft de voltallige me-
dezeggenschapsraad (MR) van zowel 
de Mariaschool als van basisschool De 
Regenboog te Zevenbergen (met deze 
school werkt de Mariaschool al enkele 
jaren samen) een presentatie gehad 
van Verus, dit is de koepelorganisatie 
voor schoolbesturen van Katholiek/
PC-onderwijs, in samenwerking met 
het MT van deze beide scholen. Op 25 
februari is over de inhoud van deze 
presentatie een brief verzonden naar 
alle ouders/verzorgers van beide 
scholen. Op 3 maart 2021 verscheen er 
een artikel in BN/DeStem inzake “een 
onderzoek naar de toekomst van de 
Mariaschool in Langeweg”. Dit artikel 
had dezelfde strekking als de brief van 
25 februari 2021. Het bestuur van de 
Mariaschool, Stichting De Waarden, 
heeft aan de besturenorganisatie 
Verus de opdracht gegeven om zo’n 
onderzoek in te stellen. Uit de brief d.d. 
25 februari 2021 die het schoolbestuur 
aan de ouders van de leerlingen van 
de Mariaschool en van De Regenboog-
school te Zevenbergen heeft gestuurd, 
kunnen we afleiden dat bij dat onder-
zoek alle toekomstscenario’s voor
de school zullen worden onderzocht. 
Dit was reden voor de Medezeggen-
schapsraad en de Ouderraad om dit 
onderwerp te agenderen voor de 
vergadering d.d. 9 maart 2021 van de
Wijkvereniging Langeweg. Tijdens 

Toekomst Mariaschool
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deze digitale vergadering, waarbij 
diverse ouders van leerlingen van de 
Mariaschool en andere belangstellen-
den waren aangeschoven, bleek dat 
het bestuur van de Wijkvereniging al 
contact had gelegd met de bestuurder 
van De Waarden en om een over-
leg had gevraagd. De bestuurder wil 
echter, helaas, eerst het onderzoek 
van Verus afwachten, alvorens bij zo’n 
overleg aan te sluiten.

Inmiddels is op initiatief van de 
Oudergeleding van de Medezeggen-
schapsraad (OMR), samen met
enkele adviseurs, een werkgroep 
‘Toekomst Mariaschool Langeweg’ 
gevormd, met als doel er voor te
zorgen dat er alles aan gedaan wordt 
wat haalbaar is om de Mariaschool 
een mooie toekomst in Langeweg te 
laten behouden. Inmiddels heeft deze 
werkgroep enkele keren (digitaal) 
overleg gehad, is een juridisch deskun-
dige die is verbonden aan de ‘Stichting 
Behoud Kleine Scholen’ geraadpleegd
en is er een brief uitgegaan aan het 
bestuur van De Waarden om nadere 

informatie en zijn er andere plannen 
in de maak. Ook de Ouderraad van 
de Mariaschool (OR) onderneemt 
extra acties, zoals een maandelijkse 
publicatie over activiteiten van de 
Mariaschool in Ons Dorpshart. Ook 
komt er een wervende flyer om (po-
tentiële) ouders tijdig te informeren 
over deze prachtige Mariaschool, in 
de hoop dat ook zij gaan besluiten 
hun kind(eren) basisonderwijs te laten 
volgen op de school in ons dorp. Er 
wordt door de OMR een enquête in 
en rondom Langeweg uitgezet(zie 
bijlage), met het doel inzicht te krijgen 
in het toekomstig leerlingenaantal en 
om duidelijkheid te krijgen over de 
redenen waarom
ouders wel of niet kiezen voor de 
Mariaschool. Daarnaast ervaren de 
verschillende geledingen van de
Mariaschool een gebrek aan pro-
motie over de Mariaschool en zien 
ze graag dat de school op (sociale) 
onderwerpen meer samenwerkt met 
Langewegse activiteiten. De kwaliteit 
van het onderwijs aan de Mariaschool 
is ruimschoots op orde. Het huidige 
team heeft die kwaliteit met succes 
verder verbeterd. Veel ouders en leer-
lingen ervaren de Mariaschool als een 
fijne school, waar het onderwijs goed 
wordt verzorgd en waar de leerlingen 
met veel plezier naar toe gaan.
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Het mag dus toch niet zo zijn dat deze 
prachtige school in de komende jaren 
voor Langeweg verloren gaat! Samen, 
dus met u allen, willen we ons er voor 
inzetten dat de Mariaschool in Lange-
weg een mooie toekomst tegemoet 
gaat. Hopelijk gaat het bestuur van De 
Waarden, ondersteund door de lokale 
politiek, inzien dat de Mariaschool 
voor een dorpskern als Langeweg on-
misbaar is. De eerste stap is natuurlijk 
om er samen voor te zorgen dat er 
een positieve sfeer over de toekomst 
van de school blijft bestaan. Vraag aan 
de huidige ouders van de leerlingen 
is om niet te gaan paniekeren en hun 
kind(eren) gewoon op de Mariaschool 
te laten. Ouders van kleine peuters 
worden bij deze uitgenodigd hun kind, 
liefst zo snel mogelijk, als toekomstige 
leerling in te schrijven bij de Maria-
school. Dan weet het bestuur dat de 
school toekomst heeft op Langeweg. 

Misschien dat zelfs ook ouders waar-
van hun kind(eren) nu op een andere 
basisschool zitten, willen nadenken 
of dat/die kind(eren) toch alsnog op 
de Mariaschool in het eigen dorp hun 
schoolloopbaan kan/kunnen
vervolgen.

Natuurlijk moeten er ook meer huizen 
in Langeweg gebouwd gaan worden, 
over de eerste stap hiertoe is in de 
vorige uitgaven van Ons Dorpshart al 
enkele keren gepubliceerd, denk aan 
de woningen op het terrein van de 
voormalige Tempelier, de apparte-
menten in de voormalige Mariaschool, 
de bouw van de 15 nieuwe woningen 
aan de Wethouder Trompersstraat, de 
diverse inbreidingen met woningen 
welke momenteel plaatsvinden, door-
stroming in woningen, enzovoorts.
Voor de leefbaarheid in Langeweg is 
dat allemaal hard nodig! We lezen in 
de krant dat de gemeente Moerdijk in 
Zevenbergen-Oost mogelijk 1000 in 
plaats van 500 extra woningen gaat 
bouwen. Wat zou het ontzettend goed 
zijn voor Langeweg dat daarvan -of 
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daarnaast- ook nog eens zo’n 25-50
extra (gezins)woningen in Langeweg 
worden gebouwd. Advies aan de 
gemeente: leg op korte termijn een 
rondweg aan vanaf de driesprong 
Schoolstraat-Noordseweg, achterom 
het ‘Patersbos’ naar de Zuiddijk, tot net 
voorbij Zuiddijk 14. Dat is dan tevens 
een prachtige ontsluitingsweg waar-
door het agrarisch verkeer niet meer 
dwars door Langeweg hoeft en er 
ontstaat een prachtige bouwlocatie
voor de bedachte extra woningen. 
Over deze optie is onlangs ook een 
voorstel geopperd in een vergader-
ing van de Wijkvereniging. Mogelijk 
kunnen alle inwoners van Langeweg 
en omgeving en alle betrokken gele-
dingen en verenigingen in Langeweg 
deze optie extra onder de aandacht 
brengen van alle politiek betrokkenen 
in de gemeenten Moerdijk. Help mee 
en ondersteun elkaar bij alle inspan-
ningen om de Mariaschool voor 
Langeweg tebehouden!

We houden jullie van de voortgang 
en de uitkomsten van het ingestelde 
onderzoek op de hoogte. Heb je ideeën 
inzake het verder promoten en/of de 
instandhouding van de Mariaschool, 
laat het ons weten!

Op 13 april aanstaande is er weer een 
vergadering van de Dorpstafel Lange-
weg. In deze bijeenkomst
staat dit onderwerp op de agenda. Er 
zal een presentatie worden gegeven 
door de directeur van de Mariaschool 
en Verus. 

Belangstelling om hierbij dan aan te 
sluiten? Meld je aan via
wijkvereniginglangeweg@gmail.com
OMR Mariaschool Langeweg.
U kunt ons bereiken via: 
MR.maria@dewaarden.nl

zaterdag 10 april van 9.00 uur tot 12.00 
uur willen wij graag het patersbos 
een beetje opruimen. Snoeien,takken 
opruimen,takken uit sloot halen, tak-
kenril vullen,wandelpad boomsnippers 
strooien.En wat we nog tegenkomen.
We starten om 9 uur met koffie bij 
Emmaus.
 
Wie wil een paar uurtjes handen uit de 
mouwen steken.

U kunt U aanmelden via
wijkvereniginglangeweg@gmail..com
info@emmaus-langeweg.nl

Patersbos opruimen
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Pasen 

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 
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• AVONDMAAL • EITJES • EMMAUS
• GOEDEVRIJDAG • GRAF • HEMEL
• JEZUS • JUDAS • KRUIS
• LANGEWEG • LENTE • MARIA
• NARCIS • NIEUWLEVEN • OFFER
• OPSTANDING • PAASEI • PAASHAAS
• PAASKIP • PAASONTBIJT • PAASTAK
• PAASZATERDAG • PALMPASEN • PETRUS
• VERRADEN • WITTEDONDERDAG



19

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 Plastic

Inzameling Plastic

Konkingsdag, met fietstocht

- Inzameling Plastic
- Huis van de wijk geopend in Ons Stedeke tussen 9.00 en 11.00 uur

Dinsdag

Dinsdag

Zaterdag

Dinsdag

Dinsdag

20

Wat, waar en wanneer te doen:

6

20

24

27

9

Inzameling Papier

Pasen

Toeterfeest d’Eigeweskus

Maandag

Zondag/Maandag

Zaterdag

3

4 5

9

Inzameling  GFT

Digitale vergadering Dorpstafel

Langewegse Bingo, 19.00 - 20.45 uur

Maandag

Dinsdag

Zaterdag

12

13

17


