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2019 was het jaartal dat “bijna” de 
oranje dag voor Langeweg verloren 
ging. Tijdens de subsidie verdeel avond 
van de wijkvereniging werd gemeld 
dat het toenmalige oranje team 
ophield te bestaan. Wim van Geel 
pakte de handdoek op en beloofde 
zich in te gaan zetten om te gaan
proberen het oranje comité nieuw 
leven in te blazen. Immers de 
Koninginnen dag en later de
Koningsdag waren altijd een prachtige, 
gezellige en verbroederlijke mooie 
dag in Langeweg. Die wilden we niet 
verloren laten gaan. Het eerste jaar 
werd er ondersteuning gevonden in de 
persoon van Mia Damen, het 2e 
jaar beloofde Bart van Gils samen 
met Wim, i.v.m. 75 jaar Langewegse 
bevrijding, gezamenlijk Dorp op 
Stelten te gaan organiseren. Bart en 
Wim staken er vele uren voorbereiding 
in. Personeel (30 personen) waren
geregeld, spellen waren besteld, 
schema’s waren opgesteld, jurering 
was geregeld. Wijkleiders waren 
gevonden, gemeentelijke vergunning 
in het bezit, horeca geregeld en wijken 
waren ingedeeld, zelfs de afsluitende 
feestavond was veelbelovend met 
een gezellige aftherparty. De eerste 

Dorp op Stelten definitief 
verplaatst naar 2025

wijkvergaderingen waren geweest 
toen helaas COVID-19 om de hoek 
kwam kijken. Alles werd gecanceld en 
de veiligheid ging bovenal. Na een jaar 
van stilte een nieuwe datum vastgezet 
april 2022 moest het gaan gebeuren, 
Gelukkig ondertussen na een oproep 
in Ons Dorpshart wel een vernieuwd 
oranjecomité. Met Iris-Esra-Olaf-
Nicole-Niki en Wim konden we weer 
aan Koningsdag gaan denken. Helaas 
was COVID-19 begin van dit jaar nog 
niet echt veilig voorbij en waren er nog 
teveel belemmeringen om een groots 
evenement als Dorp op Stelten te gaan 
organiseren, Dus na veel wikken en 
wegen besloten we dat we dit weer 
gaan organiseren op 5 mei
2025. (80 jaar bevrijding). Voor nu zijn 
we druk met een mooi programma 
rond te breien voor jong en oud 
op 27 april a.s. WANT KONINGSDAG 
LANGEWEG IS GERED !!! Houd 
facebook, de kranten en het Dorpshart 
in de gaten en geef je snel op als 
individueel of als team want het 
vernieuwde team zit vol leuke ideeën 
en wij denken dat het weer een 
ouderwets gezellige Koningsdag 
kan gaan worden. (zie verder in dit 
Dorpshart)

Blijf gezond en tot op Koningsdag op 27 
april in Langeweg
Oranje comité Langeweg.
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Nu alle regels omtrent de Corona 
pandemie meer los gelaten worden 
mag er weer wat meer. Dat is voor 
ons natuurlijk heel prettig. We kunnen 
weer doen waar we blij van worden, 
muziek maken! En we kunnen dit 
enthousiasme ook weer met iedereen 
delen. Op 20 maart a.s. hebben we een 
uitwisselingsconcert met Harmonie 
Oefening uit Standdaarbuiten
op de agenda staan. Dit concert 
vindt plaats in de Standaert in 
Standdaarbuiten. U bent van harte
uitgenodigd om op deze middag 
vanaf 14.00u naar ons te komen 
luisteren. Wij zullen een divers 
programma ten gehore brengen, 
waarbij zangeres Eveline Sand ons 
vocaal zal ondersteunen. Wordt u 
ook blij van muziek maken? wij zijn 
altijd op zoek naar nieuwe leden. Met 
name slagwerkers, trompettisten en 
bugelisten. Speelt u een instrument of 
zou u dit willen leren, bent u van harte
welkom om een keer te komen kijken 
op een repetitieavond van onze 
fanfare. Deze is op maandagavond 
van 19.45u tot 21.30u in Ons Stedeke. 
Voor meer informatie kunt u een mail 
sturen naar: 
info@muziekveredeltlangeweg.nl .
In maart gaan er ook weer 
probeerlessen georganiseerd worden 
voor kinderen van onze basisschool.
Tevens is er ook al 1 enthousiaste 

ouder die hierbij gaat aansluiten. We 
hopen op deze manier de fanfare 
levend te houden in ons mooie dorp. 
Heeft u interesse dan horen we dit 
graag. Want onthoud: je bent nooit te 
oud om te leren, en dat geldt zeker ook 
voor muziek maken!

Muzikale groeten gewenst namens het 
bestuur van Fanfare Muziek Veredelt

Fanfare Muziek Veredelt laat 
weer van zich horen!
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Belangrijke dagen maart:  

Initiatief vanuit de Ouderraad 

26 feb t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie 

7 maart: Studiedag 
 
 

 

Petitie aanbieden bij de Burgemeester 
 
3 februari was het zover: de kinderen hebben een kinderpetitie naar de Burgemeester gebracht. 
Want ook zij zijn het er over eens:  
De Mariaschool moet blijven! 
 
Heeft u het ook gezien in de krant? Zelfs het  
Jeugdjournaal kwam langs en heeft ’s avonds een  
stukje uitgezonden over deze dag. Ook tijdens de  
raadsvergadering van de Gemeente op deze dag  
stonden de vlaggetjes van de kinderen als versiering  
in de zaal.   
 
                                                         Wat een bijzondere actie!  

Jeelo 
 
Het laatste thema was ‘omgaan 
met geld’. De kinderen hebben 
hier alles geleerd rondom geld. Ze 
hebben zakgeldcontracten 
opgesteld met hun ouders en het 
thema is afgesloten met een 
markt in school. Al de kinderen 
konden daar hun eigen bedachte 
en gemaakte producten verkopen 
aan de rest van de school.  
 
Na de vakantie starten ze met het 
nieuwe thema:  
Beleven van onze planeet.  
    

Carnaval 

De carnavalsvakantie 
start dit jaar weer met 
een gezellige 
Carnavalsochtend in de 
gymzaal.  
Volgende keer laten wij 
weten hoe dat gegaan is, 
het zal vast weer een 
ouderwets feestje 
worden!   

Plantenactie 
 
In april houden we als 
ouderraad weer een mooie 
actie:  
            Plantenactie  
 
Deze actie is vergelijkbaar met 
de Kerststerrenactie. 
 
Kinderen komen bij u langs 
om de mooiste buitenplantjes 
te verkopen, de opbrengst 
hiervan wordt besteed aan 
mooie activiteiten voor de 
kinderen.  
 
Meer over deze actie vertellen 
wij u in de volgende editie!  
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Een praatje bij een plaatje

Stap voor stap naar een dorpsplein. (1)

In de wederopbouwjaren na de 
Tweede Wereldoorlog  ontstond  het 
idee  om  het punt waar Langewegse 
wegen, dijken, straten en de kerkpad  
samenkomen,  tot een groter 
dorpsplein uit te laten groeien.  Met 
de Mariaschool, een brandspuithuisje,  
een veldwachterwoning, drie
herbergen,  de kiosk van Muziek 
Veredelt  en enkele winkels  werd 
in de vooroorlogse jaren dit  punt  
al wel beschouwd als  zijnde het 
ruimtelijk hart van ons dorp.  Om 
de bruikbaarheid  hiervan wat te 
verruimen  en daarmee het, niet in alle 
hoeken fraai  ogende dorp,  een beter 
aanzien te geven, ontstond

bij beide gemeentebesturen het 
plan voor een groter dorpsplein.  De 
herberg  en schuren van Bart van 
Gils waren bij de bevrijding in 1944 
verworden tot een onherstelbare 
puinhoop. Door gedeeltelijke 
onteigening  zou aanleg van het plein 
mogelijk  worden.  Door sloop van een 
pand aan de ingang van de kerkpad , 
een benaming uit de volksmond voor 
de huidige Kloosterlaan, zouden  kerk 
en klooster wat meer  in het zicht 
komen te liggen vanaf  het nieuwe 
dorpsplein.  Ook de paters hadden over 
de pad wat in de pap te brokkelen, 
het was immers hun eigendom. Het 
ging allemaal niet van een leien dakje; 
met de uitvoering van dit plan blijkt 
achteraf een periode van zo’n
twintig jaar gemoeid geweest te zijn.  
Het ging allemaal maar stap voor stap. 
Allereerst moest de boerderij van 
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Van Gils  elders worden herbouwd.  
Het streven om nieuwbouw van  
boerderijen binnen een bebouwde  
kom niet toe te laten deed toen al 
opgeld en zorgde daardoor voor het
nodige oponthoud.  De nieuwe 
boerderij werd alsnog binnen de 
dorpskom herbouwd aan de
Langeweg  met als vergoelijking dat  
een boerderij nu eenmaal  in het 
landelijke karakter van een dorp als 
Langeweg  niet zou misstaan.  Het 
schilderachtige pand op bijgevoegde 
foto  moest ook van aarde verdwijnen. 
Het plaatje toont ons  de winkel  met 
woonhuis en werkplaats  voor verf,
schilderswaren en  huishoudelijke 
artikelen van Kees van de Heuvel  
en  Goverdina Schouwenaars.  Tot 
1960 stond het op de hoek Zuiddijk-
Kloosterlaan. Dit huis heeft,  zoals 
ieder huis,  een vorig leven. Dingeman 
Stoop (1767-1844), dagloner  uit 
Lage Zwaluwe, trouwde  in 1795 
met Hendrina van Dijk (1766-1854).  
Hendrina  woonde destijds bij haar 
ouders in een huisje dat  vrijwel  
midden op  de huidige Kloosterlaan 
aan de Zuiddijk stond.  Het echtpaar 
dat op Slikgat bleef wonen,  kreeg
tussen 1798 en 1810 zes kinderen.  
Hoewel de familienaam Stoop in die 
tijd  meer voorkwam op Slikgat, is 
deze Dingeman  Stoop  de voorvader  
van de familie Stoop die tot in de 21e  
eeuw  in ons dorp zou voortleven.  
Westelijk van het  woonhuis van zijn 

schoonouders, ongeveer  op de plaats 
van het huis op bijgevoegde foto,  
bouwde Dingeman een huis  voor zijn 
groeiende kroost.  Wanneer dit
gebeurd is, is niet  met zekerheid na 
te gaan. In die tijd mocht men nog 
bouwen  naar eigen goeddunken. 
Iets  van ruimtelijke ordening, 
bestemmingplannen, vergunningen  
aanvragen enzovoorts  was nog niet 
uitgevonden. Bovendien,  wat stelde 
een huis van een dagloner voor; 
enkele  stenen of houten muren  en 
wat riet als dak.  Ging men verhuizen 
dan  werd alles meegenomen naar  
de nieuwe bestemming.  Vanaf 1798 
regelde De Staat wel een en ander t.a.v.
het bouwen op een dijktalud zoals hier 
het geval is. De dijken waren eigendom 
van  De Staat. Gebruikers werd de 
grond in erfpacht uitgegeven.  Vanaf 
1818 moest Dingeman jaarlijks 10 
cent per roede betalen. Voorwaarde 
was dat bij beëindiging van de pacht, 
de bewoner alles moest  afbreken  
en opruimen.  In 1844 is Hendrina 
weduwe. Het huis wordt verkocht 
aan haar zoon Dingeman (1810-
1884). Dingeman trouwt in  1845 met 
Petronella de Bodt (1813-1876) uit Lage
Zwaluwe. Het perceel  grond dat de 
kapucijnen in 1874 aangekocht hadden 
voor de bouw van kerk en klooster, 
was vanaf de Zuiddijk bereikbaar via 
een  pad nabij de inmiddels verdwenen 
Kromme Vliet,  enkele honderden  
meters  westwaarts van de huidige 
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Kloosterlaan. In 1874 kochten de
paters  een stuk  van de moestuin van 
Dingeman Stoop westelijk  van het 
huis,  voor de aanleg van een pad naar 
het te bouwen kapucijnenklooster.   
Dit  pad, loodrecht op de kerk, ligt er 
nog maar is nooit in gebruik genomen 
als kerkpad.  Bakker Cornelis van Gils  
had het geboortehuis van Dingemans  
moeder, Hendrina van Dijk, midden 
op de huidige Kloosterlaan,  in 1857 
geamoveerd. Cornelis kwam  in 
1875 via een ruiling overeen  dat  hij 
eigenaar werd  van de grond  en het 
bouwvallige huis van  Dingeman 
Stoop.  Hij was  een groot voorstander 
van de bouw van een kerk op
Slikgat en zorgde voor een meer, 
vanuit het dorp voor de handliggende 
gelegen pad naar de kerk. Bakker Van 
Gils had er mogelijk wel een beetje 
voordeel bij  dat de kerkgangers nu 
zijn bakkerij aan de Zuiddijk moesten 
passeren om bij de kerk te komen.  
De grond over de gemeentegrens  
die nodig was om het pad tot aan de 
kerk door te trekken, werd aan de 
kapucijnen geschonken  door 
mevrouw  Catharina Joostens-Elsen  
te Antwerpen. Als voorwaarden stelde 
zij dat op de geschonken grond geen 
woningen mochten  worden gebouwd  
en dat deze  nieuwe  kerkpad als in- en 
uitgang gebruikt mocht worden voor 
haar aanliggende landbouwpercelen.   
Cornelis van Gils, die naast het
broodbakken  zijn tijd sleet als een 

broodbakken  zijn tijd sleet als een 
soort makelaar in onroerend goed,  
liet het  vervallen huis van Dingeman 
Stoop in 1879 slopen. Hij bouwde in 
1880 de woning die we op de foto 
zien.  Zijn bakkerskiel gaf hij aan Lucas 
van Steenhoven die gehuwd was met 
het pleegkind van Cornelis,  Hendrina 
van Gils.  Cornelis ging rentenieren en 
met zijn vrouw Maria van Dijk (1823-
1891) betrok hij de nieuwe woning aan 
de kerkpad. Lucas van Steenhoven 
kocht deze woning in 1892. Cornelis 
van Gils kreeg er het vruchtgebruik 
van. Hij overleed in 1906. Op verzoek 
van executeur Jantje Spitters namens 
de gezamenlijke erfgenamen, en 
dat waren er nogal wat, vond op 
vrijdagmiddag 25 mei 1906 vanaf 1 uur 
’s middags op straat, voor het huis, de 
openbare verkoop plaats van de
inboedel van Cornelis van Gils. Dit 
allemaal onder toezicht van de notaris. 
Van Steenhoven splitste de woning. 
Als huurders vinden we er de verver 
Willem Gielen gehuwd met Adriana 
Quaijtaal en Christiaan Verhoeven 
gehuwd met Catharina Kommeren.
In 1919 koopt de gemeente 
Zevenbergen de woning ‘ ter 
stationering van een rijksveldwachter’. 
In 1917 was reeds verzocht door het 
gemeentebestuur van Zevenbergen 
om een rijksveldwachter.
Niet dat de veiligheid vanwege deze 
oorlogsjaren in het geding was, maar 
het dorp telde inmiddels
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ruim 1000 inwoners en met 
zijn volksvermaken, kerkelijke 
gebeurtenissen, sociale acties,
toenemend wegverkeer en 
criminaliteit zou de nabijheid van 
een veldwachter geen kwaad 
kunnen. Veldwachters moesten hun 
werkgebied in het oog houden en 
bedienen per fiets. Van een snelle 
bereikbaarheid kon dus geen sprake 
zijn. In spoedgevallen visten ze altijd 
achter het net. In mei 1919 besloot 
de gemeente Zevenbergen tot 
aankoop van de woning van Lucas van 
Steenhoven. Enkele maanden tevoren 
had in het dorp een vader zijn kind 
dusdanig mishandeld dat de dood erop 
volgde. Dit was niet de aanleiding om 
de aankoop en vestiging van een
veldwachter te bespoedigen. De 
gemeente kreeg in dat jaar de kans 
aangeboden een rijksveldwachter te 
mogen benoemen. Deze was 
goedkoper dan een 
gemeenteveldwachter. Bijkomend 
voordeel van een rijksveldwachter was 
ook dat hij bij zijn taakuitoefening niet
belemmerd werd door een 
gemeentegrens die let wel, op enkele 
meters afstand van de achtergevel
van de woning lag. De woning kreeg 
een flinke opknapbeurt en werd 
aan de westkant uitgebreid met 
een arrestantenlokaal . Dat lokaal 
is niet alleen een tijdelijk verblijf 
geweest ter afkoeling van door 
drank verhitte geesten maar ook 

voor ergere gevallen. Op de foto: De 
rentenierwoning Zuiddijk 42 gebouwd 
in 1880 door Cornelis van Gils, kort 
voor de sloop in 1960. 

John van Opdorp ,
maart 2022
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Een Koninklijke middag 
voor alle dorpsgenoten, 
waar gezelligheid centraal staat!

Officiële opening
Route met je oranje versierde voertuig 
             voor jong en oud
Stratenloop voor de kleine Koningen & Koninginnen 

KONINGSDAG 2022

Hier moet je bij zijn!Voor jong &
 oud

Wat moet je weten:

Oranjecomité Langeweg

Ben jij klaar voor 27 april?

Ochtendprogramma

Middagprogramma

Inschrijven
Geef je voor deze middag individueel op of als team. 
(team eisen: minimaal 6 volwassenen)
Zorg dat je 19 maart thuis bent, dan komen wij jou alvast
opwarmen en je inschrijving ophalen.
Of stuur een mail met je inschrijving naar 
oranjecomitelangeweg@outlook.com
                    

(ongemotoriseerd)
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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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Maart

Oktober

April

Wat, waar en wanneer te doen:

Inzameling GFT

Inzameling Papier

14.00 uur, Concert Muziek Veredelt in de Standaert te Standdaarbuiten

Inzameling GFT

Koningsdag

Inzameling Plastic 

Inzameling Plastic 

Het toeterfeest van d’Eigeweskus

Maandag

Vrijdag

Zondag

Maandag

Woensdag

Dinsdag

Dinsdag

Zaterdag

14

18

20

28

27

8
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