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Dubbel nummer

In januari verschijnt geen dorpskrant.
Deze krant telt voor 2 maanden.
De redactie wenst u fijne Kerstdagen
en een mooie jaarwisseling. Voor het
nieuwe jaar alle goeds!!
Vergaderingen van de
wijkvereniging

Dinsdag 14 december houdt de
wijkvereniging haar maandelijkse
vergadering om 20.00 uur in dorpshuis
Ons Stedeke. Op de agenda updates
van lopende zaken, als nieuwbouw aan
de Weth. Trompersstraat, renovatie
N 285, bouw en consequenties
windmolens, toekomst Mariaschool,
sociale zaken.
In januari is de vergadering op dinsdag
11 januari, 20.00 uur in dorpshuis Ons
Stedeke.
Huis van de Wijk

Dinsdag 7 december tussen 9.00 en
11.00 uur zal Romelia Simon aanwezig
zijn in dorpshuis Ons Stedeke voor al
uw sociaal maatschappelijke vragen.
Dinsdag 4 januari is Romelia NIET
aanwezig.

Jaargang 8
Nummer 10

Romelia bellen of mailen kan ook:
romelia.simon@surplus.nl,
tel. Nr: 06-23169662
Kerststal op het dorpsplein

Zaterdag 11 december zal de
werkgroep de kerststal weer een
plekje geven op het dorpsplein, naast
de kerstboom. Vanaf dan tot begin
januari is het kersttafereel dus te
bezichtigen op het dorpsplein.
Groot Moerdijks carnavalsfeest zaterdag 8 januari a.s.

Op zaterdag 8 januari a.s. organiseert
de Loerendonckse carnavalsvereniging
een carnavalsfeest in Klundert voor
alle Moerdijkse carnavalsverenigingen
en carnavalsvierders, het zogenaamde
federatiefeest. Ook de Slikgatse
Kemphanen zullen natuurlijk aanwezig
zijn bij dit feest. Er zijn nog wel wat
vraagtekens of het allemaal door kan
en mag gaan. Ook de locatie is nog niet
bekend. Vanuit Langeweg willen we
met een bus naar het feest gaan. Als je
mee wil rijden, laat het even weten via
email naar cv.slikgatsekemphanen@
gmail.com. Dan houden wij je via email
op de hoogte en kunnen we ook de
kosten per persoon berekenen.
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Kerstboomverbranding,
vrijdag 7 januari a.s.

Als de omstandigheden het toelaten
willen we vrijdag 7 januari weer de
jaarlijkse kerstboomverbranding
houden, om 19.00 uur op het
voormalige trapveldje, als het goed is
vlak bij het nieuwe Tiny Forest aan de
Kloosterlaan in Langeweg.
Nadere info op de website: www.
langewegonline.nl
Website Langeweg
www.Langewegonline.nl
Website al bekeken?
Zwerfafval opruimen aan de
Markweg

Zaterdag 4 december om 9.00 uur
gaan leden van de wijkvereniging
zwerFafval opruimen aan de
Markweg. Tijdens de laatste reguliere
zwerfafvalopruimaktie en ook al
eerder, was opgevallen dat hier wel
heel veel afval in de sloten, bermen en
bosschages ligt.
De wijkvereniging hoopt dat met één
keer opruimen, het afval nooit meer
terugkomt……

Duurzaam en milieubewust
douchen mogelijk gemaakt
door Dorpshuis Ons Stedeke

In Ons Stedeke liggen bij de ingang
namelijk zandlopers die u kunt
gebruiken om niet overmatig lang
te douchen. Eenvoudig te monteren
in de douche. Gratis mee te nemen.
Tevens een aantal exemplaren van
de klimaatkrant, met interessante en
noodzakelijke informatie.

Begraafplaats onderhoudsploeg
Het seizoen zit er weer op.
Woensdag 1 december 2021 was
de laatste keer dat we blad hebben
geruimd. Daarvoor hebben we
nog alle tegelpaden ontdaan van
tussengroeiend ‘groen’. Ook hebben
we toen informeel afscheid genomen
van Corrie Surewaard die begin 2022
naar Zevenbergen verhuist. Corrie
heeft ons jarenlang tijdens de pauze
voorzien van koffie met heerlijke koek.
Hartstikke bedankt Corrie, fantastisch!!
Het nieuwe onderhoudseizoen start
weer eind maart/begin april 2022.
Kees, Wim, Theo, John en Ad
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Een praatje bij een plaatje
Het ‘leeren gevaar ‘ ! (3)
Op 30 december 1933 meldt de
pers: In Langeweg wordt morgen de
plaatselijke ontmoeting gestreden
tusschen Velocitas en LVV op het
terrein van Velocitas. Allen die maar
eenigszins de sport aanhangen, zijn
morgen in Langeweg van de partij.
Jong en oud zullen de beide
ploegen aanmoedigen, maar laat
men vooral er bij denken dat de
aanmoedigingskreten op een gepaste
manier worden geuit. Laten de
toeschouwers zich allen even fair
gedragen als de spelers en dan zal deze
ontmoeting ongetwijfeld een zeer
goed verloop hebben. Wie er winnen
zal? Zeer moeilijk te vóórspellen.

Rustig afwachten. Met een
dergelijk krantenbericht wek je
nieuwsgierigheid op. Hoe zal het
balletje rollen ? Zelfs de fanfare
rukte uit om de clubs in een vrolijke
stemming naar het voetbalveld op
Krauwelsgors te begeleiden, mogelijk
om te voorkomen dat onderweg reeds
harde noten gekraakt zouden
worden. Op het nippertje werd
Velocitas geklopt door L.V.V. Drie
maanden nadien stonden de clubs
weer tegenover elkaar op het terrein
van Velocitas. L.V.V. sleepte ook deze
keer de meeste punten in de wacht.
Op meerdere plaatsen hing boven de
voetbalvelden een gespannen sfeer.
Om hieraan een halt toe te roepen
bepaalde de bond in augustus 1934
dat nieuwe verenigingen uit minstens
twintig leden moesten bestaan en
over een eigen speelveld moesten

3

beschikken met daarop
omkleedgelegenheid. Bovendien zou
per parochie slechts één vereniging
worden toegelaten. Bestaande
toestanden zouden gerespecteerd
worden maar de R.K.F. (zoals de bond
inmiddels heette) zou pogingen
ondernemen tot het laten
samengaan van de bestaande
verenigingen. Voorlopig bleven beide
clubs hun eigen leven leiden. Maar het
bleef spannen. In het Pinksterweekend
van 18, 19 en 20 mei 1934, bezocht
capucijnen-missiebisschop Trudo
Brans Langeweg. Op zaterdagmiddag
om vier uur werd hij door de
verenigingen verwelkomd bij de statie
aan de Langeweg. In optocht
begeleidden ze hem naar het klooster.
Op Pinktsterzaterdag en -maandag
werden door L.V.V. missiewedstrijden
georganiseerd op de speelwei naast
kerk en seminarie en het L.V.V.-terrein.
Deelnemende clubs kwamen uit Lage
Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek,
Breda, Prinsenbeek, Wagenberg
en Terheijden. Monseigneur Brans
deed op zaterdagavond om 18.00
uur de aftrap, naar beste kunnen en
in vol ornaat. Van deelname door de
Velocianen aan dit gebeuren ontbreekt
ieder spoor. Enkele maanden later
zette Langeweg de bloemetjes nog
eens buiten; de fanfare vierde
haar eerste lustrum met allerlei
muziek- en sportnummers. L.V.V. nam
het op tegen een groep Langewegse

veteranen die zich, ondanks de leeftijd,
niet gewonnen gaf. De wedstrijd tegen
Velocitas eindigde in gelijkspel maar
deze club kwam uit Terheijden. De
Velocianen van Langeweg hielden ook
bij dit feest hun poten stijf. In
december zouden de rivalen elkaar
weer in de ogen kijken. De sportpers
verwachtte veel belangstelling want
het zou er danig spannen en ‘sprak
het vertrouwen uit dat het een faire
ontmoeting zou worden waarbij de
sterkste de zege moge behalen’.
Het eindresultaat, 5-2 voor L.V.V.,
deed voor Velocitas de deur dicht.
We vernemen sindsdien niets meer
van de club. In november 1935 werd
pater Eliseus tot geestelijk adviseur
benoemd van L.V.V. Hij werd in 1937
opgevolgd door pater Renatus. Het
bondsbestuur ontving met regelmaat
klachten over de bespeelbaarheid
van het veld op Slikgat. Vooral de
tegenspelers mopperden want ze
moesten tijdens het voetbalspel hun
schoeisel voortdurend ontdoen van
een centimeters dikke laag klei.
Met moeite kregen ze hun benen
van de grond. In 1938 kwam hier
verandering in. Op zijn blote voeten
in sandalen deed de geestelijk
adviseur op zondagmiddag 24 april
1938 om half vier de aftrap voor een
vriendschappelijk wedstrijd tussen
L.V.V. en een Bredaas combinatieelftal bestaande uit 1e en 3e klassers.
Zijn schoeisel bleef schoon maar het
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Langewegse elftal was niet tegen de
Bredanaaars opgewassen. De club liep
die dag voor het eerst op een nieuwe
grasmat en had daarmee tevens de
weg geopend voor een overwinning
van de tegenpartij. Onder andere
vanwege de werkzaamheden in eigen
beheer, liet L.V.V. zich dat jaar
inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. 1938 werd daarom gezien
als het jaar van oprichting van de
vereniging. In werkelijkheid was ze al
zes jaar tevoren actief. Het nieuwe veld
zou tot 1956 ook gaan dienen als terrein
voor de jaarlijkse zomerkermis.
Voor de steeds grotere kermisattracties
ontbrak in het dorp destijds een
centraal plein. Tot 1982 bleef het veld
in gebruik als voetbalaccommodatie,
met uitzondering van de periode 4045. Een ontelbaar vele malen groter
‘leeren gevaar’ drong zich toen op. Na
de Duitse inval groeide de vrees bij de
voetbalbond dat ze zou worden
overgenomen door de N.S.B. leiding.
Reeds in 1940 adviseerde de R.K.F. de
clubs zich niet aan te sluiten bij de door
de Duitsers opgerichte Nederlandse
Voetbal Bond. Achteraf blijkt dat
voetbalwedstrijden in de ‘Duitse tijd’
uitstekende gelegenheden waren voor
Duitse propaganda en razzia’s. Voor het
kleine Langeweg zullen dit
geen doorslaggevende argumenten
geweest zijn om de ballen in de
kast te laten verdwijnen. Maar de
kennismaking met de nieuwe heersers

in mei 1940, de invloed van de
plaatselijke kerkelijke overheid
en de tewerkstelling door de
Duitsers moeten er wel aan
bijgedragen hebben dat het spel in
competitieverband voorlopig uit was.
Na de bevrijding in mei 1945 werd de
draad weer opgepakt. L.V.V. herrees
onder een andere noemer. De K.N.V.B.
wilde dit om verwarring te voorkomen
met andere voetbalverenigingen,
bijvoorbeeld Leurse Voetbal
Vereniging. Aan mevrouw van
Gils-Schipperen heeft de club haar
huidige naam Voetbal Ons Vermaak te
danken. Als we V.O.V. beschouwen als
een voortzetting van de in 1932 in het
leven geroepen L.V.V. , doet V.O.V. zich
zes jaar tekort in haar bestaan. Bij de
jubileavieringen is altijd uitgegaan van
het oprichtingsjaar 1938. Doch in 2022
loopt V.O.V. reeds 90 jaar achter de bal
aan. Vieren dus, het kan maar gebeurd
zijn, anders loop je achter de feiten
aan!
vOp de foto . De foto is genomen op
het voetbalveld aan de Zuiddijk. Op de
lat staat L.V.V.
Staand: Dingeman Wevers, ?, ?, Janus
Broere, ?, Antoon Wevers, ?,?, Antoon
Kapitein, Cor Wevers, Toon Reynart,
Piet van Gils, ?. Zittend: ?,?, Bertus van
Tilburg, ?, ?.
November 2021, John van Opdorp
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Kerstdisco

17 december in 't Stedeke
19.00 - 20.00 uur: Groep 1-2
19.00 - 21.00 uur: Groep 3 -8
Entree € 1,We gaan weer strijden voor de beker:
bedenk alvast een dansje!
Gaat door zolang de Coronamaatregelen het toelaten.
FROM

THE

FITZGERALDS
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SCHOOLKRANT
Initiatief vanuit de Ouderraad

ACTIES

Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg



Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek

Kledingactie
3 november hebben we maar liefst

314 kg

kleding ingezameld.

In het voorjaar komt er weer een nieuwe actie,
spaart u alvast mee?
Kinderpostzegels
De kinderen uit groep 7/8 zijn ook dit jaar weer
langs de deuren gegaan om kinderpostzegels te
verkopen, ook dit jaar hebben ze weer goed
verkocht, bedankt voor uw bijdrage!
Kerststerrenactie
Zoals elk jaar stond ook de Kersterrenactie weer
op de planning dit jaar. De kinderen hebben
tussen 12 en 22 november kerststerren verkocht.
Hoeveel ze totaal verkocht hebben, hoort u in de
volgende editie. Dit jaar hadden ze zelfs 3
kleuren: rood, wit en roze.

Zoals elk jaar is ook dit jaar de
kinderboekenweek weer afgesloten met een
voorleeswedstrijd. Wat een succes! 4 knappe
lezeressen (dit keer alleen meisjes), hebben
allemaal hun uiterste best gedaan om
voorleeskampioen te worden.
De jury had het erg zwaar dit
jaar…. Maar er is een winnaar

uitgekomen en dat is Feline,
zij kreeg de oorkonde en de
beker uitgereikt door Nora,
zij was de winnaar van vorig jaar!

Belangrijke dagen december:
3 dec: Sinterklaas op school
23 dec: Kerstviering
24 dec: Start Kerstvakantie

Wij zien bij al deze acties een mooie
betrokkenheid van de dorpsgenoten uit
Langeweg, via deze weg willen wij u dan ook
enorm bedanken voor uw betrokkenheid!
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Kerststukjes maken

Aan alle senioren van Langeweg.
Jaarlijks maken senioren onder
begeleiding Kerststukjes. Als de
coronaregels het allemaal toelaten
wilt de seniorenraad de Langewegse
senioren opnieuw in de gelegenheid
stellen om voor de Kerst weer mooie
stukjes te maken. Op woensdag
22 december 2021 om 9.30 uur
in Ons Stedeke kunt u aan deze
activiteit deelnemen. Gezien de
huidige Coronamaatregelen kunnen
er maximaal 20 personen hieraan
deelnemen. Als u Kerststukjes wilt
maken dan kan u zich opgeven
door overmaking van € 2,50 op
bankrekening NL88RABO 0321596113
ten name van de Stichting
seniorenraad Langeweg onder
vermelding van Kerststukjes. Om u te
kunnen informeren als het eventueel
wegens Coronamaatregelen niet
door kan gaan of als er meer dan 20
personen zich hebben aangemeld,
gelieve u adres en telefoonnummer
ook te vermelden bij uw inschrijving.
Seniorenraad Langeweg.
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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, de Blokhut 2
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Wat, waar en wanneer te doen:
December

Januari 2022

3

Vrijdag
Sinterklaas op Mariaschool

4

Zaterdag
Inzameling Papier

1
22

Zaterdag
Nieuwjaar
Zaterdag
Toeterfeest d’ Eigeweskus, 19.00 02.00 in Ons Stedeke & de Droom

6

Maandag
Inzameling GFT

7

Dinsdag
Huis van de Wijk, Romelia, Ons Stedeke 9.00 - 11.00 uur

11

Zaterdag
Plaatsing Kerststal, dorpsplein 9.00-11.00 uur

14

Dinsdag
Inzameling Plastic

17

Vrijdag
Kerstdisco, Ons Stedeke, groep 1-2 19.00-20.00, groep 3-8 20.00-21.00

20

Maandag
Inzameling GFT

24

Vrijdag
Start Kerstvakantie Mariaschool

25 26

Zaterdag/Zondag
Kerstmis

28

Dinsdag
Inzameling Plastic

31

Vrijdag
Oudjaar
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