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Het drukken en uitgeven van onze dorpskrant is erg duur geworden. Met alle
nieuwsberichten op de website Langewegonline.nl en digitale toesturing van de
dorpskrant stimuleert de wijkvereniging ook op dit gebied het gebruik van digitale
middelen. Alleen voor mensen die daar uitdrukkelijk om vragen of niet de digitale
mogelijkheden hebben, wil de wijkvereniging de dorpskrant op papier blijven
uitgeven. Vanaf 1 januari 2023 wordt daar een financiële bijdrage van 20 euro
per jaar voor gevraagd. Wij hopen dus dat zoveel mogelijk mensen de informatie
digitaal tot zich willen nemen, desnoods zelf de krant printen.
Van heel veel mensen hebben we reactie ontvangen op onze oproep hoe u de
krant in de nabije toekomst wilt ontvangen. Die oproep willen we hierbij herhalen
voor mensen die nog niet gereageerd hebben en misschien wel de krant via email
of in de brievenbus willen ontvangen.
Dus, als u nog niet gereageerd hebt, hierbij nogmaals de oproep:
Vanaf juni zullen wij alleen nog een dorpskrant op papier sturen naar de mensen
die daarom gevraagd hebben en de digitale versie naar alle ontvangen email
adressen. In januari 2023 krijgen alle papieren abonnees een rekening van 20 euro
voor de jaargang 2023.
Naam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik hoef geen krantje meer te ontvangen. Ik kijk op de website
www.langewegonline.nl
Ik ontvang graag het krantje digitaal op email adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik blijf graag het krantje op papier ontvangen.
Graag aankruisen wat van toepassing is.
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Vergadering wijkvereniging
Dinsdag 10 mei a.s. houdt de
wijkvereniging haar reguliere
vergadering, dit keer weer online,
vanaf 20.00 uur. Als je deel wilt
nemen, meld je dan aan bij
wijkvereniginglangeweg@gmail.com
Je ontvangt dan een digitale
uitnodiging.
Agendapunten: ontwikkelingen
Mariaschool, nieuwbouw Weth.
Trompersstraat, windmolens, N285,
Ons Dorpshart.
Viering feest van het Heilig Hart
Zaterdag 25 juni a.s. willen we het
feest van het Heilig Hart vieren met
een kerkelijke viering op het terrein
van Emmaus, bij goed weer buiten,
bij slecht weer in het kerkgebouw.
Aanvang 19.00 uur.
Tot 2005 was Langeweg een
zelfstandige parochie onder de naam
Heilig Hart van Jezus. Jaarlijks vieren
we nog deze feestdag. Iedereen is van
harte welkom.

Ronde van Spanje, Vuelta,
door Langeweg
Zondag 21 augustus a.s. voert
de Vuelta, de ronde van Spanje
voor beroepswielrenners, over
de provinciale weg, N285, door
Langeweg. Dat is natuurlijk niet niks.
Daarom heel de dag feest op
het dorpsplein, met Open
Podium, optredens van diverse
muziekgezelschappen. Houd deze dag
vrij, vanaf 10.00 uur.
Koffiedrinken
Zondag 22 mei om 10.00 uur is
iedereen van harte welkom voor een
kopje koffie of thee in dorpshuis Ons
Stedeke, met een gezellig praatje
natuurlijk. Het is de laatste keer dat we
dit op deze manier organiseren.

Rozenhoedje bidden
Meimaand, Mariamaand. Elke dinsdag
in mei om 18.30 uur bidden we het
rozenhoedje in de Mariakapel, naast
het kerkgebouw. Iedereen is van harte
welkom.
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SCHOOLKRANT
Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg
Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg
 Mysterie
Het Musical

Dinsdagochtend 19 juli voert groep 7 en 8 van de Mariaschool
hun musical op in gymzaal de Waai.
We nodigen u van harte uit om te komen kijken samen
met de andere leerlingen van de Mariaschool.
De aanvangstijd komt te zijner tijd nog op posters
in Ons Stedeke te hangen en op de Facebook pagina van Langeweg.

Inzamelingsactie Oekraïne

Plantenactie
De eerste plantenactie was
een groot succes.

De kinderen hebben lege flessen
ingezameld voor de vluchtelingen
uit Oekraïne. De flessen zijn
ingeleverd en de opbrengst is

€ 55,15

Er zijn maar liefst
planten verkocht.

Heel erg bedankt!

713

Favoriet waren de nemesia wit
en de anjer pink.
Van de opbrengst kunnen
weer leuke dingen voor de
kinderen worden
georganiseerd.

Belangrijke dagen mei:
25 april t/m 6 mei: Meivakantie
26 + 27 mei: Hemelvaart, kinderen vrij
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Een praatje bij een plaatje
Stap voor stap naar een dorpsplein (3)
Sinds 2013 is het de gewoonte om
rond de kerstdagen de kerstbeelden
uit de voormalige H.Hartkerk op
het dorpsplein uit te stallen. Het
was niet de eerste keer. Het is bijna
onvoorstelbaar maar de actuele
ontwikkelingen in Oekraïne tonen ons
dagelijks dat het leven, als het even
mogelijk is, weer gewoon haar gang
gaat ondanks alle ellende en gevaren.
Het kerkgebouw was in 1944
onbruikbaar beschadigd. Daarom
werd op eerste kerstdag 1944 een
kerstdienst gehouden op en tussen de
puinhopen van het café van Bart van
Gils, amper 10 kilometer ten zuiden
van een oorlogsgebied. Langeweg
kwam in 1944 met vele dorpen ten

noorden van de Mark zwaar
gehavend uit de strijd. In dit torenloze
land, waar het Langewegse spitsje
als een van de weinigen nog naar de
hemel wees, werden na de bevrijding
van geheel Nederland zogenaamde
wederopbouwplannen ontworpen.
In 1945 deed raadslid Vrins zijn beklag
over de toestand in ons dorp; de
bestrating was absoluut onvoldoende,
straatverlichting ontbrak en door
het gebrek aan politietoezicht vierde
de baldadigheid hoogtij en werd
verwildering der jeugd in de hand
gewerkt. Raadslid Beljaars deed er
nog een schepje bovenop door te
stellen dat tussen de puinhopen van
Van Gils een ware vuilstortplaats
in ontwikkeling was. De verwoeste
politiewoning zou ter plaatse niet
worden herbouwd. In 1945 werden
daar twee houten noodwoningen

4

neergezet. In 1947 werd het
wederopbouwplan voor Langeweg
vastgesteld voor de gemeenten
Terheijden en Zevenbergen. Zoals
eerder vermeld was een onderdeel
daarvan een ruimer dorpsplein en
een verbrede kerkpad. Het nieuwe
café Van Gils werd in 1952 gebouwd.
Het stond niet meer aan de straat
maar werd achter de oude herberg
herbouwd. Voor de nieuwbouw kwam
een ruim plein, bestemd voor het
dorp. Er zou nog een aantal jaren
overheen gaan alvorens we van een
plein konden spreken. In 1955 wordt
geklaagd over het feit dat er alleen
maar staat wat we liever niet zien. De
weelderige groei van onkruid in het
plantsoen voor het nieuwe café kwam
boven de ruiten uit. Bij gebrek aan
personeel had de gemeente het niet
kunnen maaien. Beloofd werd om
het plein gedeeltelijk te begrinden. In
1956 was de toestand van het plein
dusdanig dat men het erop waagde
er voor het eerst de zomerkermis te
organiseren. In 1957 werd bij de
bushalte aan het plein een ‘ bushokje’
geplaatst. Een riskante onderneming
voor de gemeente want met al dat
grind en het vele glaswerk was dit
soort voorzieningen reeds in die tijd
een mikpunt voor baldadige jeugdigen.
Er was geen ‘halt’ aan toe te roepen.
Schilder Van den Heuvel heeft er
menig gesneuvelde ruit moeten
vervangen. Met de voorgenomen

sloop en nieuwbouw van de woning
van deze schilder begon het er op
te lijken dat hij ook zijn eigen ruiten
had ingegooid. Het geduld van Kees
en Dientje werd zwaar op de proef
gesteld. Woning met werkplaats en
winkel waren in 1947 onteigend. Van
den Heuvel zou dan herbouw mogen
plegen op de plaats van de oude
politiewoning. Door tussenkomst van
het Ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesting kwam alles nog even
aan een zijden draadje te hangen; de
verplaatsing van de boerderij van Van
Gils naar De Langeweg bleek nogal
duur uit te vallen. De sloop van de
schilderswinkel tenietdoen en de
kerkpad laten voor wat het is, zou
voor de gemeente een besparing
kunnen opleveren. Voor de kerkpad
niet zoveel want het grootste gedeelte
lag op Terheijdens territorium. De
stedenbouwkundigen hielden echter
voet bij stuk; er moest een ruime
toegangsweg naar de kerk komen.
Deze plannen stonden natuurlijk niet
helemaal los van het feit dat ook het
autoverkeer de komende jaren zou
toenemen, met als gevolg de behoefte
aan parkeerruimte. Bovendien gaf Van
den Heuvel de voorkeur aan sloop en
wederopbouw op de plaats van de
verdwenen politiewoning. Probleem
was dat op die bouwplaats twee
noodwoningen in de weg stonden.
Een tweede probleem was dat Van
den Heuvel de rente over uitgekeerde
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vergoeding voor het onteigende
pand vanaf 1956 aan de gemeente
Zevenbergen moest afstaan. Dat
was zo overeengekomen bij de
onteigening. Na aandringen van
raadslid Trompers kwam er in 1959
schot in de zaak. Een en ander zou
vertraagd zijn in verband met de
aanleg van riolering, straatverlichting
en verbeteringen en herstel van
de bestrating in het hele dorp. De
noodwoningen gingen dat jaar tegen
de vlakte en aan Van den Heuvel
werd vergunning verleend voor de
nieuwbouw. Het geduld van Kees
en Dientje leverde een schone zaak
op die tot op de dag van vandaag
onmiddellijk de aandacht trekt. Het
was een van de eerste woningen
in Langeweg die opgetrokken
werd in lichtgekleurde baksteen, te
midden van gebouwen met donkere
bakstenen. Met de tuitgevels, de
kroonlijst onder de dakgoot op
klossen, de opvallende omlijsting van
het winkelgedeelte, de raamindeling
met veel lichtinval en de duidelijk
lagere aanbouwen heeft het pand
een uitstraling die we maar zelden
in ons dorp aantreffen. Aan de
achterzijde vinden we een glas-in-lood
voorstelling van Maria, een
staakmadonna ter beschermi ng van
het huis en haar bewoners tegen
allerlei gevaren. De voorzijde werd als
winkelgedeelte ingericht. Het echtpaar
zal wel trots geweest zijn op hun

nieuwe onderkomen; in 1961 geeft
Van den Heuvel een serie Langewegse
dorpsgezichten uit met o.a. de
nieuwe woning op de bijgevoegde
foto. We zien de fundamenten
van de gesloopte woning nog op
de voorgrond en de rand van het
dorpsplein met meer gras dan grind.
Na de aanleg van de riolering
in 1961-1962 verdween dit alles onder
de bestrating. In 1966 kwam Dientje er
alleen voor te staan. Het assortiment
was inmiddels uitgebreid met klein
snoepgoed. De rustige Dientje heeft
daardoor voor de jeugd heel wat
meters binnenshuis afgelegd. Ze kwam
er de dag mee door en nam, ondanks
haar doofheid, zichtbaar aan het
opvallende gehoorapparaat, altijd de
tijd voor een praatje. Dat kon toen
allemaal. Maar ook aan dit soort
zaken die een dorp zo schilderen
en kleur gaven kwam een eind; in
1973 verhuisde Dientje naar een
bejaardenhuis in Zevenbergen. De
zaak werd door familieleden nog
open gehouden tot in 1977 het doek
viel voor de schilderswinkel. Zoals
overal ging het winkelbestand in de
dorpen stap voor stap achteruit. We
liepen wat dat betreft wel voorop
want wie had toen kunnen geloven
dat op de dag van vandaag zich
hetzelfde voordoet in grotere
kernen en zelfs steden. Gelukkig is het
gebruik en aanzien van het dorpsplein
stap voor stap vooruitgegaan.
John van Opdorp, mei 2022
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Ondernemers in beeld
Akkerbouwbedrijf Familie
Schrauwen
Ons akkerbouwbedrijf bevindt
zich aan de Langeweg 76 te
Zevenbergschen Hoek (tegen de kern
Langeweg). Onze percelen bevinden
zich aan de oost- en noordzijde van
Langeweg.
Wij zijn de 4e generatie op dit bedrijf
dat voor het jaar 2000 gelegen was
aan de overzijde van rijksweg A16.
Vanwege de uitbreiding van A16 en
HSL zijn wij verplaatst naar de huidige
locatie. Dit was een kans om de
gebouwen helemaal te moderniseren
en als kistenbewaring in te richten.
In mijn opa`s tijd was het een
gemengd bedrijf met akkerbouw,
koeien en paarden. Opa stopte met de
koeien en hield de akkerbouw aan. De
paarden waren zijn grote hobby en zij
bleven natuurlijk. Vader en moeder
begonnen na hun huwelijk in 1969
met legkippen als extra inkomsten.
Dit deden ze tot 1979. Ondertussen
had vader het bedrijf van opa
overgenomen en verbouwde naast
akkerbouwgewassen ook vele kruiden,
groenten en viooltjes. Dit was indertijd
een lucratieve inkomstenbron.
Sinds de mechanisatie toenam en
verbeterde was het gedaan met de
leuke saldo`s van deze bijzondere
teelten. In 1990 kwam Arjan van

Dordrecht en ging in maatschap
met zijn vader en moeder. Caroline
en Arjan bouwden samen een kas
en begonnen als neventak de teelt
van geforceerde frambozen. Deze
oogstten we voor het hoofdseizoen en
na het seizoen van de buitenteelten.
Vader had de akkerbouw onder
zijn hoede. Zoals eerder vermeld
zijn wij in 2000 verplaatst en
zetten wij de teelt van frambozen
voort. In 2004 namen Caroline en
Arjan het bedrijf van zijn ouders
over. Het werd steeds moeilijker
om de frambozenteelt, welke heel
arbeidsintensief en risicovol was, naast
de akkerbouw te blijven voortzetten.
In 2009 besloten we te stoppen met
frambozen en de vrijgekomen kas
deels te benutten als caravanstalling.
Dat gaf een hoop rust zodat we
ons weer helemaal op akkerbouw
konden concentreren. De gewassen
welke we nu telen zijn aardappelen,
wintertarwe, suikerbieten, cichorei,
uien, snijbonen en vlas. Wij zijn ook
steeds meer met duurzaamheid
bezig op het bedrijf en hebben ook
een aantal certificeringen daarvoor.
Zo gebruiken wij voor de keuze
van gewasbeschermingsmiddelen
de milieumeetlat om de belasting
voor bodem, milieu en water zo
laag mogelijk te houden. Door
de certificeringen is ook onze
middelenkeuze flink aangescherpt
naar duurzamere oplossingen.
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Wij gebruiken waar mogelijk zo
vaak mogelijk schoffelmachines
en wiedeggen en gebruiken
geen kiemremmers meer in
de aardappelbewaring. Door
toepassingen van stalmest en
compost gebruiken we ook steeds
minder kunstmest op het bedrijf.
Ook ploegen wij bijna niet meer.
Door de grond ongemoeid te laten,
verstoren we het bodemleven minder
en kunnen we meer Co2 uit de lucht
vast leggen met groenbemesters
welke we telen na de oogst van de
gewassen. Ondertussen zijn we ook
gestart met koolstofboeren. Mocht
U hier meer van willen weten kunt
U dit vinden op: www.go2positive.
com/wat-is-carbon-farming. Dit kost
ook fors minder brandstof, hebben
we gemerkt. Dat zijn ook flinke
sprongen vooruit in duurzaamheid.
Biologisch telen zouden we het liefst
gaan doen maar dat is vanwege de
arbeidsproblematiek helaas niet
mogelijk. Op dit moment zit onze zoon
Jan in het laatste jaar van de Hogere
Agrarische School in den Bosch. Hij
heeft de ambitie om het bedrijf in
de toekomst voort te zetten. Na zijn
studie wil hij eerst een aantal jaren in
de teeltvoorlichting gaan werken. Hij
krijgt zo de kans om de nieuwste en
meest rendabele teeltmethoden te
leren en ondertussen op vele bedrijven
zijn kennis op te doen en weer te
verspreiden.

Ondertussen werken we regelmatig
met 3 generaties samen op het bedrijf,
wat op zich heel bijzonder is. Het is
mooi dat we op deze manier van
elkaar kunnen blijven leren en ook
genieten van elkaar.
Familie Schrauwen
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Houtsnippers Patersbos
Zaterdag 9 april jongstleden was het
dan zover. Een aantal Langewegse
vrijwilligers hebben die ochtend
vanaf 9.00 uur alle wandelpaden
in het Patersbos, dit is het bos
achter de begraafplaats en naast
het evenementveldje voorbij
sportzaal De Waai, voorzien van
nieuwe houtsnippers. Hierdoor is
het weer heerlijk wandelen in het
Patersbos, ook bij wat vochtiger weer.
Onderstaand enkele actiefoto’s van de
meeste van deze vrijwilligers.

Het Patersbos dat vroeger eigendom
was van de paters Kapucijnen, is met
de verkoop van de kerk en de er aan
vast gebouwde, dus bijbehorende,
woning, overgedragen aan Emmaus
Langeweg. De houtsnippers zijn
gekocht door Emmaus. Bewoners van
Emmaus Langeweg maken regelmatig
gebruik van dit patersbos, maar op
woensdag- en zaterdagmiddag,
tijdens de openingstijden verkoop
bij Emmaus, is/wordt dit bos
ook opengesteld voor andere
belangstellenden en bezoekers.
Gelukkig mogen ook de kinderen van
de Mariaschool regelmatig in het bos
kennis op doen, onder andere bij
het insectenhotel. Helaas zien we dat
dit bos ook regelmatig wordt gebruikt
als honden uitlaatterrein, maar dit is
dus niet de bedoeling. Het Patersbos
is geen gemeentelijk eigendom, maar
is particulier eigendom van Emmaus
Langeweg. Laten we er dus met z’n
allen zuinig op zijn, er geen rotzooi
achterlaten en het bos alleen ingaan
op de genoemde openingstijden.
Rond 10.30 uur was de klus geklaard
en hebben we nog heerlijk genoten
van de koffie met koek bij Emmaus.
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Vrijwillig(st)er gezocht
Voor dorpshuis Ons Stedeke zijn
we op zoek naar een vrijwilliger,
voor enkele uren per week, om de
verschillende ruimten schoon te
maken en om af en toe bardiensten
te verzorgen. Er wordt op basis
van de vrijwilligersvergoeding een
financiële tegemoetkoming verstrekt.
Aanmelden als belangstellende voor
het uitvoeren van deze taken en/of
nadere informatie opvragen, kan
telefonisch of per app bij Ad van Geel,
voorzitter/secretaris van bestuur Ons
Stedeke, via 06-51 16 88 14.
Bestuur dorpshuis
Ons Stedeke te Langeweg

Senioren van Langeweg.
Het voorjaar is weer van start gegaan,
dan kunnen we in huis weer mooi
maken met een voorjaarstukje.
De seniorenraad organiseert in
samenwerking met een bloemiste
een bijeenkomst om mooie stukjes te
maken. Dit vindt plaats in Ons Stedeke
en wel op vrijdag 6 mei a.s. om 9.30
uur. De kosten bedragen € 5,-- per
persoon. Voelt u zich aangesproken
dan kan je hiervoor vóór 3 mei a.s.
aanmelden bij Jo Timmermans,
Kloosterlaan 28, tel. 0168-329879.
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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:
Mei

3

Dinsdag
Inzameling Plastic

5

Donderdag
Bevrijdingsdag

9

Maandag
Inzameling GFT

10

Dinsdag
Vergadering Wijkvereninging, Online

13

Vrijdag
Inzameling Papier

14

Zaterdag
Garagesale Langeweg 10.00-15.00 uur

17

Dinsdag
Inzameling Plastic

22

Zaterdag
Koffiedrinken, 10.00 uur in Dorpshuis Ons Stedeke

23

Maandag
Inzameling GFT

26

Donderdag
Hemelvaartsdag

31

Dinsdag
Inzameling Plastic

Oktober

1

Zaterdag
Het toeterfeest van d’Eigeweskus
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