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Vergaderingen wijkvereniging 

Huis van de Wijk

Plaatsen kerststal op
 dorpsplein 

Kerstboomverbranding 

Zaterdagmorgen 10 december zal de 
werkgroep de Langewegse kerststal 
op het dorpsplein plaatsen. De 
kerststal is overgebleven bij het sluiten 
van de kerk in 2013. Dat betekent dat 
de kerststal nu voor het 10e jaar op het 
dorpsplein staat. De kerststal wordt 
zaterdag 7 januari weer opgeruimd.

De volgende dorpskrant verschijnt 
begin februari 2023.  Copy graag 
aanleveren voor 20 januari.
De redactie wenst u mooie 
feestdagen!

Zolang het nog vergund wordt, wil 
de werkgroep op zaterdagavond 
7 januari om 19.00 uur weer de 
kerstboomverbranding organiseren. 
Iedereen is dan van harte welkom 
op het trapveldje van sportcomplex 
De Waai, aan de Kloosterlaan, om 
onder het genot van een drankje het 
verbranden van de kerstbomen te 
aanschouwen. Mooie gelegenheid ook 
om elkaar nieuwsjaarswensen over 
te brengen. Kerstbomen kunnen die 
zaterdag ingeleverd worden op het 
trapveldje. Als u een mailtje stuurt,   
lj.vangils@home.nl, 
en de boom buiten legt, halen we de 
boom zaterdags in de voormiddag op.

De wijkvereniging van Langeweg 
houdt haar reguliere vergaderingen 
telkens de tweede dinsdag van de 
maand, dus dinsdag 13 december en 
dinsdag 10 januari, om 20.00 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke.

Dinsdag 6 december en dinsdag 3 
januari is het huis van de wijk geopend. 
Mw. Esther Vlasblom, sociaal werker, 
zal tussen 9.00 en 10.30 uur namens 
Surplus aanwezig zijn in dorpshuis Ons 
Stedeke. 
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Een praatje bij een plaatje

Hoeve Alma (4) de derde hoeve op De 
Noord

In deel 1 van Hoeve Alma gingen 
we tot zo’n anderhalve eeuw terug 
in de bewoningsgeschiedenis van 
deze hoeve. Deze beginnen we bijna 
vijf eeuwen terug in de tijd. Na de 
bedijking van De Noord, Zonzeel en 
Krauwelsgors in de eerste helft van 
de 16e eeuw werden in de tweede 
helft van die eeuw door de domeinen 
hoevegebouwen neergezet en 
verpacht. Hoeve Alma  nogmaals een
20e-eeuwse benaming, maakte deel 
uit van een zevental domeinhoeven 
gelegen aan de Noordseweg. De 
eigenaar, de domeinen, duidt deze 
zeven hoeven, voor een deel liggende 
in Hooch Crauwelsgors, aan met de 

benaming de Cleyhoeven. Het 
huidige Alma is daarvan de derde 
hoeve. In 1569 is Reijnier Pauwels 
Peter Schoenmakersone pachter 
van deze hoeve. In 1580 pacht hij een 
domeinhoeve bij het Liesbosch. In 1585 
woont hij daar nog. In 1591 blijkt hij 
weer op de derde hoeve te vertoeven. 
Hij verkoopt dan drie bunder land in 
Crauwelsgors en vanaf 1 mei 1597
pacht Reijnier wederom voor vijf jaar 
zijne Prinselijke Hoogheids hoeve 
met heure toebehorende 22 bunder 
en 358 roeden, wesende de derde 
hoeve’. Reijnier is dan ongeveer 52 
jaar oud. Vanaf 1606 wordt buiten 
de domeinhoeve land gehuurd in 
Crauwelsgors en Hazeldonk van 
Jonkvrouwe Michault. Reijnier 
stelt zich regelmatig borg voor 
landbouwers in de naaste omgeving. 
Zo staat hij in 1609 borg voor Claes 
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Franck Claes op hoeve Hokkenberg die 
vijf bunder land pacht in
Crauwelsgors van het kapittel van 
Breda. In 1618 wordt Pauwels Reijnier 
Pauwelsone als pachter van de derde 
hoeve genoemd. In 1628 woont deze 
‘in het Sevenbergs lant.’ Gedurende 
de rest van de 17e eeuw is de naam 
Stappers of Stappaerts aan deze hoeve 
verbonden. De naam kwam
destijds meer voor op het platteland 
onder Zevenbergen en Terheijden. 
Frans Anthonis Stappers uit 
Wagenberg woont in 1625 met zijn 
vrouw Barbara Adrianus van Bedaf 
op de derde hoeve met de kinderen 
Jacob, Anthony, Adriaan en Pieternel- 
la. In 1630 begaat zoon Anthony een 
ernstig misdijf. Door een ‘onnoosel 
ongeluck ‘werd in mei 1628 de 
Terheijdenaar Anthonis Swaens door 
hem vermoord. In 1630 verschenen de 
ouders van het slachtoffer en de dader 
voor de schepenen van Breda om een 
zoen te laten registreren. Dit hield o.a. 
in dat de dader een geldbedrag moest
schenken aan de ouders van de 
vermoorde zoon om wat rust en vrede 
tussen de beide families te brengen. 
Anthony moest in aanwezigheid van 
een aantal vooraanstaande lieden 
zoals pastoors en schouten van 
Terheijden, Oosterhout en Breda, 
ten huize van Jan van Neten op de 
Havermarkt te Breda de familie van 
de overledene met gebogen knieën 
en gevouwen handen om vergiffenis 

vragen. Hij mocht bij zijn ouders op De 
Noord of daaromtrent blijven wonen, 
doch vijf jaar lang niet meer in
het dorp Terheijden verblijven 
tenzij om te passeren voor 
noodzakelijkheden waarbij vooraf
toestemming van de familie Swaens 
en vrienden van Anthony Swaens 
nodig was. Bij het bezoek aan een 
herberg waar de familie of vrienden op 
dat moment aanwezig waren, moest 
hij vertrekken en altijd eerbiedig 
blijven. Gedurende zes maanden 
moest hij dagelijks een H. Mis laten 
lezen voor de overledene, hetzij te 
Breda, Oosterhout of Terheijden en 
daarbij een baar laten opstellen met
twee brandende kaarsen van een 
half pond ieder. Hij was voorts 
verschuldigd vóór Kerstmis 1630 aan 
het armbestuur van Terheijden
f 140,- en nog f 50,- ter uitreiking aan 
armen, welken door de familie Swaens 
werden aangewezen. Aan de kerken 
van Oosterhout en Terheijden moest 
eveneens vóór Kerstmis ieder f 140,- 
voldaan worden. Later is het bedrag 
van f 140,- dat verschuldigd was aan
de kerk van Oosterhout, aan de 
pastoor van Terheijden geschonken 
voor de bouw van een pastorie.
Anthony Stappers was amper 15 
jaar oud. Vader Frans draaide dus 
op voor de betaling. In 1651 woont 
Frans Anthonis Stappers nog op de 
derde hoeve. Hij is dan ongeveer 80 
jaar. In 1663 is het echtpaar Stappers- 
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van Bedaf niet meer in leven. Zoon 
Anthony vinden we dan als pachter 
op de derde hoeve . Hij is getrouwd 
met Helena Anthonissen. In 1660 
heeft zijn broer Jacob, pachter van de 
zesde hoeve op de Noord, zich al borg 
moeten stellen voor broer Anthony 
vanwege mogelijk pachtschuld in 
de toekomst. Twee zonen telt het 
huwelijk van Helena en Anthony: 
Zoon Frans die rond 1690 op het 
pannehoefke aan de Voogdeweg 
overlijdt en zoon Hendrik. Deze 
Hendrik (geb. 1640) trouwt in 1663 
met de 18-jarige Jacomine Corneille 
van der Hoeff uit Zevenbergen. 
Hendrik neemt de pacht van de derde 
hoeve over. Ze krijgen in 1665 een 
zoon Cornelis. In dat jaar overlijdt 
moeder Jacomine. Hendrik hertrouwt 
in 1666 met Digna Anthonis van 
der Biesen(1647) wonende onder 
Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn de 
kinderen Heyltje (1666-1739), Anthony 
en Jacob (1669) geboren. Tussen 1670 
en 1680 wordt regelmatig beslag 
gelegd op de roerende en
onroerende goederen wegens 
pachtschulden of niet betaalde 
arbeidslonen. Naast de pachthoeve
hadden de boeren doorgaans hier 
en daar door koop of vererving wel 
enkele percelen in eigendom. Hendrik 
bezit in 1670 een veestapel bestaande 
uit negen paarden, negenentwintig 
koeien, twee wagens, drie ploegen, 
twee eggen, een karne, een kist en een 

kast met ‘cleederen en lijnwaet’ en
vier bedden met hunne toebehoren. 
Op de hoeve werkt in die tijd ene 
Adriaen Lambrechtse Daes,
in 1651 geboren te Ginneken. De 
17-jarige dochter Heyltje Stappers 
trouwt in 1683 met deze knecht.  Het 
echtpaar blijft op de derde hoeve. 
Tussen 1685 en 1711 dienden zich 
twaalf nakomelingen aan: Lambert 
(1685—1747), Hendrick (1687-1730), 
Adriaen (1690-1748), Dingena
(1693-1772), Pieternella (1695-1707), 
Johanna (1697-1703), Anthony 
(1699-1748), Cornelis (1701-1773), 
Johanna (1704), Catharina (1707-
1742), Pieternella (1709-1779) en Jan 
(1711-1793). In 1693 koopt Adriaan 
Daes sr. een perceel landbouwgrond 
genaamd Lang Vlaanderen in de 
Grote Schenkeldijkse polder. In 1704 
laat het echtpaar Daes-Stappers een 
testament opmaken. Niet alle
zonen en dochters kunnen boer of 
boerin worden op de derde hoeve. 
Enkele kinderen uit het grote
gezin overleden zeer jong. Anderen 
verlieten na hun huwelijk het ouderlijk 
nest. Een inwonende zwager en 
knecht, Anthony Stappers, trouwde 
1708 met Jenneke van Osta in 
Dinteloord en erft aldaar van zijn 
moeder Digna Anthonis van der 
Biesen, in 1717 een hoeve. Adriaan Daes 
wil in 1710 een hoeve aan de Langeweg 
bij Slikgat gaan pachten maar het gaat 
niet door. Misschien dat we hier te 
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doen hebben met Adriaen junior die, 
om verwarring te voorkomen met zijn 
vader, zich Adriaan Daesdonk noemt. 
Ook Heyltje krijgt haar moeders 
erfdeel in 1717. Een meevaller die een
jaar nadien goed van pas zou komen. 
In 1718 brak namelijk een besmettelijke 
ziekte uit onder het rundvee. Vrijwel 
de gehele rundveestapel op de 
hoeven, dijken en weiden van Zijnen 
Koninklijke Majesteit en omgeving 
werd besmet en moest worden gevild 
en ter plekke begraven worden.
Op de foto: 
Hoeve Alma 30 december 2003 

John van Opdorp , december 2022

Activiteiten KBO en 
Seniorenraad Langeweg.

Op 5 december organiseren KBO en 
Seniorenraad een sinterklaasviering 
voor ouderen. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in Ons Stedeke en vangt aan om 
14.00 uur. De deelname is gratis, maar 
men moet zich wel voor 1 december 
a.s. opgeven. Dan weet sinterklaas 
hoeveel cadeautjes hij mee moet 
brengen.

Op 14 december wordt een 
kerstviering georganiseerd. Deze 
viering vindt eveneens in Ons Stedeke 
plaats en begint om 10.00 uur. De 
kosten voor deze viering bedragen 
€ 5,00 incl. warme maaltijd.

U geeft zich op door overmaking van € 
5,-- op rekening van de Seniorenraad 
NL88 RABO 0132596115 onder 
vermelding van ‘kerstviering’. 

Op 21 december vanaf 10.00 uur 
kan men kerststukjes maken in Ons 
Stedeke. De kosten bedragen   € 5,--. 
Graag voor 14 december aanmelden 
bij Jo Timmermans 0168- 329879 of 
door € 5,-- over te maken op rekening 
van de Seniorenraad NL88 RABO 
0132596115 onder vermelding van 
‘kerststukje’.

Op 6 januari 2023 wordt onder het 
genot van een kopje koffie en…  een 
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De Slikgatse Kemphanen 
zoeken carnavalsvierders!

14 januari 2023 is het weer zo ver, 
het jaarlijkse federatiefeest om het 
carnavalsjaar mee te starten.

Dit jaar wordt dit gevierd in Noordhoek 
en wij willen met een bus vol naar 
Noordhoek afreizen.

De kosten van de bus worden verdeeld 
over iedereen die mee gaat. Ga jij 
met ons mee? Meld je dan nu aan via 
cv.slikgatsekemphanen@gmail.com .  
De vertrektijd zal rond 20.00 uur zijn, 
maar wordt nog bevestigd.

Op de vooravond van Kerst 2022, 
23 december a.s., zal fanfare 
Muziek Veredelt een bijzonder en 
sfeervol kerstoptreden verzorgen 
op het dorpsplein bij “De Droom” in 
Langeweg. 

Het kerstverhaal wordt verteld met 
muzikale omlijsting van o.a. een 
gelegenheidskinderkoor, o.l.v. Peter 
Kommeren, het jeugd en leerlingen 
orkest LOL en fanfare Muziek Veredelt 
o.l.v. Juul ’t Lam. 

De toegang is in principe gratis 
maar we zouden het fijn vinden als 
u een (langer houdbaar) voedsel of 
verzorgingsproduct wilt meenemen 
welke bestemd zijn voor de 
voedselbank. 

Er worden “wens waxine lichtjes” 
verkocht. De waxinelichtjes kunnen 
worden aangestoken bij de kerststal. 
Ook een hapje en drankje is tegen 
betaling te koop en de opbrengsten 
gaan naar de voedselbank. 

Het kerstverhaal begint om 19.00u. 
bij de kerststal op het dorpsplein in 
Langeweg. 

We hopen u te verwelkomen tijdens 
deze bijzondere avond. 

Inmiddels alweer zo’n 2 jaar 
heeft Langeweg ook een eigen 
buurtpreventie-team. Een groep
enthousiaste vrijwilligers die de 
leefbaarheid en veiligheid in en rond 
Langeweg een warm hart toedragen. 
Als koppel wordt er een ronde gelopen 
of gefietst in Langeweg, zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom. Dit alles 
gebeurt in tourbeurt en zo is men ca. 1 
a 2 maal per maand aan de beurt. Dit
kan op ieder gewenst dagdeel zijn. 
Het hoofddoel van een preventieteam 
is signaleren. Is er iets mis met de 

nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. 
Aanvang 10.00 uur in Ons Stedeke. 
Men kan dan elkaar alle goeds wensen 

Kerst op het plein 
Buurtpreventie iets voor u?           
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veiligheid, wordt er geluidsoverlast 
verzorgd, is er vandalisme, zijn er 
drugstoeristen of worden er
andere dingen gesignaleerd die niet 
door de beugel kunnen, dan wordt de 
BOA en Wijkagent ingelicht
en gevraagd om direct, of op een later 
tijdstip, actie te ondernemen. Bij direct 
gevaar staat de buurtpreventie direct 
in contact met de politie. Ook kan 
het gebeuren dat de buurtpreventie, 
een briefje op locatie in de bus stopt 
ter attentie van de bevindingen en of 
waarschuwing voor de
veiligheid.  Wat ziet nu zo’n 
buurtpreventie team allemaal en 
waarvoor worden er acties uitgezet?
Straat verlichting stuk, herhaaldelijk 
verkeerd parkeren op trottoirs, 
versperde brandgangen, verdachte
personen op parkeerplaatsen, 
vernielingen, Joyriding, onafgesloten 
openbare gebouwen, geluidsoverlast, 
inbraakpreventie, maar ook zijn we de 
vraagbakens voor een sociaal praatje.
Op de rondens worden we vaak 
aangesproken dat de inwoners het fijn 
vinden dat er toezicht isv en dat
er ook daadwerkelijk actie 
ondernomen wordt. Momenteel 

zou het zeer wenselijk zijn dat ons 
team wat uitbreiding zou krijgen. 
Momenteel is het team 9 personen 
groot en uitbreiding zou zeer welkom 
zijn. Hoe meer buurtpreventisten hoe 
minder de belasting voor eenieder is, 
en dat is juist de bedoeling van
ons team. Niet te zware belasting en 
toch jouw steentje bijdrage aan de 
leefbaarheid in Langeweg. 1 opstart 
informatie avond bij de gemeente 
Moerdijk, een welkomspakket en 
een goede sociale bijdragen aan 
de veiligheid en leefbaarheid in 
Langeweg is alles wat u er voor hoeft 
te doen! bent u dan onze nieuwe 
buurtpreventist? Als jij nu denkt, bij 
het lezen van dit stukje, ja dit kan/wil 
ik ook wel eens gaan doen. Informeer 
dan bij een van onze leden of stuur een 
mailtje naar wimvangeel@freeler.nl

Nogmaals u bent van harte welkom,
Namens de buurtpreventie Langeweg.

Niki Fens-Joris Pierik –Petra van 
Rijsingen-Cindy Lucieer-Danielle de la 
bije-Robert Vervenne-Wouter Jan
Bulsing-Paul van Bekhoven-Wim van 
Geel
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Vandalisme door graffiti

Wat jammer dat er kennelijk één 
of enkele mensen in Langeweg 
rondlopen die vinden dat ze in ons
dorp zo nodig op nogal wat plaatsen 
graffiti hebben moeten spuiten/
schilderen. Dat kost onze
gemeente in ieder geval weer flink 
wat geld om dat allemaal te laten 
schoonmaken. En … de kosten
die de gemeente hiervoor moet 
maken, betalen we uiteindelijk als 
inwoners allemaal gezamenlijk.
Erg zonde natuurlijk!!! Zo zijn de 
deuren aan de zijkant van sportzaal De 
Waai, waar onlangs nieuwe kozijnen 
en deuren in zijn geplaatst, fors beklad, 
inclusief de muur aan die kant, alles 
met roze, witte en/of blauwe
graffitiverf. Ook een opbouw van een 
ondergrondse container, een bushalte, 
een elektriciteitskast en de deur van 
de berging van de begraafplaats zijn 
in het weekend van 12/13 november 
jongstleden hiermee beschadigd.
Vreemd dat niemand iets hiervan 
heeft gezien. Misschien (een) ouder(s) 
die deze soort verf bij hun kind 
signaleren??? Misschien jeugd die iets 
aan ‘vriendjes’ heeft gemerkt???
Laten we met z’n allen extra 
waakzaam zijn en vooral in het 
weekend eens extra langs wat 
afgelegen vplekken wandelen/fietsen.
Er is in ieder geval telefonisch en 
middels de ‘Buiten beter-app’ melding 

gedaan bij de gemeente via
diverse dorpsgenoten en door de 
‘tuinploeg’ van de WVS. Hopelijk lukt 
het de gemeente om alles snel weer 
schoon en netjes te krijgen. Hopelijk 
ook dat de ‘vandalen’ het voortaan niet 
meer in hun hoofd halen dergelijke 
streken uit te halen.
Ad van Geel
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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:

Inzameling Plastic

Huis van de Wijk, Ons Stedeke 9.00 - 10.30 uur

Kerststal+Kerstboom plaatsen, dorpsplein 9.00 - 11.00 uur

Vergadering Wijkvereniging, Ons Stedeke 20.00 uur

Kerstviering, Ons Stedeke 10.00 uur

Inzameling Plastic

Inzameling GFT

Kerststukjes maken, Seniorenraad Ons Stedeke 10.00 uur

Oudjaar

Kerstmis

- Kerstoptreden Fanfare Muziek Veredelt + gelegenheidskinderkoor, 
dorpsplein bij De Droom, 19.00 uur
- Inzameling Papier

- Seniorenraad/KBO, Sinterklaasviering Ons Stedeke, 14.00 uur
- Inzameling GFT

Vrijdag

Vrijdag

Zaterdag

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

Maandag

Woensdag

Zaterdag

Zondag/Maandag

Vrijdag

Maandag

2

6

10

13

14

16

19

21

31

25 26

23

5

December
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Nieuwjaar

Huis van de Wijk, Ons Stedeke 9.00 - 10.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst Seniorenraad, Ons Stedeke 10.00 uur

Opruimen Kerststal + Kerstboom, dorpsplein 9.00 - 11.00 uur

Inzameling Plastic

Federatiefeest carnaval te Noordhoek, Bus vertrekt 20.00 uur

Inzameling GFT

Inzameling Plastic

Inzameling GFT

- Inzameling GFT

Zondag

Dinsdag

Vrijdag

Zaterdag

Vrijdag

Zaterdag

Maandag

Vrijdag

Maandag

Maandag

1

3

6

7

13

14

16

27

30

2

Januari

Wat, waar en wanneer te doen (Deel 2):


