
         Ons Dorpshart 
Jaargang 3; nr. 9 

 
Koffie drinken en gezellig 
samenzijn 
 
Koffiedrinken  

Zondag 9 oktober hebben we om 
10.00 uur de koffie weer bruin, het 
theewater warm en de frisjes 
koel.  U bent van harte welkom om 
lief en leed met ons te delen. 
Uiteraard in ons dorpshuis, Ons 
Stedeke. 
 
Werelddierendag 4 oktober 
 
Op Dierendag wordt wereldwijd 
extra aandacht besteed aan de 
dieren. Men wil hiermee laten 
weten dat dieren rechten hebben 

en beschermd moeten worden. 
Dierendag wordt gevierd door 
dieren extra in de watten te leggen. 
De datum van Dierendag komt van 
de feestdag van Franciscus van 
Assisi. Deze feestdag vond plaats op 
4 oktober. Franciscus van Assisi was 
een man die zich bekommerde om 
armen en zwervers, maar ook om 
planten en dieren. Op een 
internationaal congres van 
verenigingen voor bescherming van 
dieren in 1929 werd 4 oktober 
officieel uitgeroepen tot 
Werelddierendag. De eerste 
dierendag vond plaats op 4 oktober 
1930.  
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Email-adres Ons Dorpshart 
 
Vanaf heden heeft de redactie van Ons Dorpshart een eigen email-adres 
Als je iets wilt plaatsen kan je het beste gebruik maken van eigen mailadres 
van de redactie.  Het email-adres luidt: onsdorpshart@gmail.com 
 

 
 
Een praatje bijeen plaatje 
 
Hoeve Krauwelsgors (1) 
Zelden zullen we in onze directe 
omgeving van de rust en stilte 
kunnen genieten zoals die nog te 
vinden is in het naburige 
Krauwelsgors. Slechts door een smal 
doodlopend polderswiegeske is 
deze buurtschap verbonden met de 

buitenwereld. Eigenlijk jammer 
want de buurtschap toont ons een 
juweeltje van een boerenhuis dat 
kan ogen op een dieper verleden 
dan de ontwikkeling van ons 
gehucht Slikgat: Krauwelsgors 
nummer 4 van de familie Damen – 
Wijnen. Alleen al het feit dat de 
voorgevel niet aan de wegkant maar 
aan de meest zonnige kant ligt, is 
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voldoende om aan te nemen dat we 
hier met een eeuwenoude woning 
te doen hebben. Enkele tientallen 
meters zuidwaarts is de Mark 
ingebed. De rivier overstroomde 
nog regelmatig in de late 
middeleeuwen en zette daarbij klei 
en zand af. Het lichtere materiaal, 
de klei, werd het verst door het 
water meegenomen. Op den duur 
overstroomde slechts bij hele hoge 
waterstanden het gebied. Er 
ontstond een aanwas die we in onze 
streken kennen onder de benaming 
gors. Door de verhoging van het 
land , verminderde de 
stroomsnelheid van het water en 
daardoor bezonk eerste het 
zwaardere zand en ontstonden 
oeverwallen waar men kans zag 
boerderijen te stichten. De nabije 
hofsteden Hokkenberg en 
Hazeldonk zijn onder dezelfde 
omstandigheden ontstaan als 
Hoeve Krauwelsgors. Bekend is dat 
al in 1474 land in Krauwelsgors 
verpacht werd door de Prins van 
Oranje. Zekerheid omtrent 
bewoning van de Hoeve 
Krauwelsgors krijgen we doordat 
Embregt Embregts in 1665 een 
verklaring aflegt . De hoeve is dan 
inmiddels eigendom van de 
welgestelde maarten Adriaen 
Daniels te Zevenbergen. Embregts 
verklaart dat hij tot 1643 op de 

hoeve heeft gewoond ‘latende de 
hoeve in behoorlijk vorm 
gerepareert, de huisinge opgemaakt 
met een nieuwe steene muur en 
gevel met het minste daaraan daer 
niet aan gebroken of beschadigd, de 
vloere in de kamer en kelder dicht 
beklijt met plavuijse en glasdicht, de 
schuer ter deele geleyt met nieuwe 
planke, voorts rontom de schuur 
met de peerdestalle wel beplankt, 
deseleve rontom dicht met greene 
delen toegeslagen soo dat er geen 
delen uit waren , en een nieuwe 
dorsvloer is geleit. Het huis, schuer 
en peerdestal allegader eerst beklijt 
met een nieuw rieten dak en met 
aarden soijen bezet, dat ook het 
beestehuis mede op de hoeve 
staande rontom toegeslagen is 
geweest met greijne delen alsmede 
‘selfde dack op het beestehuis 
leggende is geweest, waterdicht en 
goed, Dat mede op de Gaersdries 
op dezelfde hoeve was staande een 
bequame ceet en een goede 
backcete. (Wordt vervolgd). Op foto 
een kijkje op het boerenhuis vanuit 
het zuidwesten uit 1965.  
John van Opdorp 
 
Exposities SCM 
 
Werkgroep Exposities van SCM 
organiseren in samenwerking met  
Stichting Carnaval Zevenbergen een 
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carnavalsexpositie. Hiermee wordt 
het jubileumjaar afgesloten.  
Met de start van een nieuw 
carnavalsseizoen binnen een aantal 
maanden alweer voor de deur, 
organiseren de werkgroep 
Exposities van SCM in 
samenwerking met SCZ in Theater 
de Schuur een tentoonstelling, waar 
voor de laatste keer stil wordt 
gestaan bij het (nog lopende) 
jubileumjaar van het openbaar 
carnaval in Zevenbergen. 
De werkgroep Exposities van SCM 
en SCZ kijken graag naar het 
verleden maar hebben juist ook de 
blik naar de toekomst. De expositie 
staat daar dan ook op speelse wijze 
bij stil. Persoonlijke verhalen van 55 
jaar Prinsen geven het geheel een 
eigen karakter. Van Prins Jan I die in 
1961 de scepter zwaaide tot de 
laatste Prins Fred den Eerste, ieder 
geeft middels foto’s, 
krantenknipsels, onderscheidingen 
zijn eigen verhaal over zijn 
regeringsperiode.  
Verder is er natuurlijk veel aandacht 
voor de verschillende doelgroepen 
die SCZ steeds bij het carnaval 
betrekt. Alle activiteiten die voor 
bijvoorbeeld de Zevenbergs jeugd 
worden ontplooid (scholenproject, 
kinderoptocht , De Kroew, etc.) 
hebben een dominante plaats net 
als de evenementen georganiseerd 

voor de meer senioren doelgroep 
middag in de 7 Schakels, grijze 
kuivenbal, etc.). 
Maar ook alle iconen van het 
Zevenbergs carnaval worden met 
tekst en uitleg tentoongesteld. 
Emblemen, De Bult, het 
Liedjesfestival, de optochten en nog 
veel meer 
herkenbare activiteiten die zo 
kenmerkend zijn. Met een oog naar 
het verleden maar steeds met een 
blik naar de toekomst. 
De expositie geeft een mooi 
overzicht van meer dan een halve 
eeuw een uniek volksfeest in ‘ut 
Zeuvebultelaand’ en is een leuke 
activiteit om goed in de sfeer te 
komen voor het aanstaande 56e 
levensjaar van het openbaar 
Carnaval in Zevenbergen. 
De expositie vindt plaats in Theater 
de Schuur, Kerkstraat 23, 
Zevenbergen.  
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
van 13:00 tot 17:00 uur.  
De toegang is zoals gewoonlijk bij 
onze exposities gratis. Een gift in 
onze melkbus om de kosten te 
bestrijden is natuurlijk van harte 
welkom 
 
 
 

- 4 - 
 



Dorpstafel Langeweg: levendige 
avond met verschillende 
opvattingen 
 
Het was deze keer een extra drukke 
dorpstafel vanwege het bezoek van 
een aantal bewoners van de 
Schoolstraat. Zij wilden graag hun 
ervaringen met het vrachtverkeer 
delen. Verder start Surplus met 
inventariseren van de vragen voor 
het Huis van de Wijk. En de 
dorpstafel houdt speciale aandacht 
voor het windmolenpark.  
Hierbij vraagt de dorpstafel meer 
persoonlijke aandacht in de 
vertegenwoordiging van de 
gemeente bij de activiteiten 
rondom het windmolenpark en zo 
ook bij de bijeenkomsten met 
betrekking tot het 380kV tracé. De 
dorpstafel wil daarnaast graag 
weten hoe de inwoners van 
Langeweg over alle ontwikkelingen 
rondom de windmolens denken. 
Wat betekent het voor u? 
Huis van de Wijk 
In de volgende uitgave van Ons 
Dorpshart komt een artikel met 
onderwerpen waarvan Romelia 
Simon van Surplus graag van wil 
horen wat u daarvan vindt. Vanaf 
nu is Romelia elke 
donderdagochtend vanaf 8.30 uur 
aanwezig in Ons Stedeke. Op die 
ochtend gaan ook Woonkwartier, 

de gemeente Moerdijk en de 
wijkvereniging aansluiten. Mocht u 
iets willen delen, een idee of een 
vraag hebben, dan kunt u hiervoor 
op die donderdag in Ons Stedeke 
terecht. 
Verkeer 
De bewoners van de Schoolstraat 
schoven bij de tafel aan om hun 
emoties te uiten over het 
vrachtverkeer dat door hun straat 
rijdt. Niet iedereen bleek deze 
perceptie helemaal te delen. 
Voorheen was er inderdaad veel 
overlast, maar dit is enorm is 
verbeterd door de borden die 
geplaatst zijn en extra aandacht 
voor handhaving. Ook de bewoners 
zelf onderschreven dit, maar willen 
graag dat er geen enkele 
vrachtwagen meer door het dorp 
rijdt. Helaas is dit nooit helemaal te 
voorkomen, door bijvoorbeeld 
chauffeurs die met verouderde 
navigatiesystemen rijden. Maar het 
blijft een aandachtspunt en er 
zullen speciale controles op blijven.  
Volgende dorpstafel 
Op donderdag 3 november staat de 
volgende dorpstafel gepland. Alle 
inwoners van Langeweg zijn hierbij 
welkom vanaf 20.00 uur in Ons 
Stedeke. 
Gebiedsplannen 
De dorpstafel Langeweg is 
onderdeel van het Gebiedsplan 
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Langeweg. Elke stad, elk dorp en 
het buitengebied heeft een eigen 
gebiedsplan. In een gebiedsplan 
worden de plaatselijke wensen, 
uitdagingen en verbeterpunten op 
een rij gezet. Inwoners bepalen 
welke punten dat zijn en denken na 
over oplossingen en ideeën voor 
verbeteringen. Gemeente Moerdijk, 
Surplus, Politie Zeeland/West-
Brabant, Woonkwartier en 

Groenhuysen zijn daarbij de 
helpende hand. De dorpstafel 
Langeweg komt vijf keer per jaar 
een avond bij elkaar om aan het 
plan te werken. Een gebiedsplan is 
niet statisch, maar wordt steeds 
aangepast aan actuele 
ontwikkelingen en behoeften.  
Kijk 
op www.moerdijk.nl/gebiedsplanne
n voor meer informatie. 

 
Goed voor het milieu en 
afvalstoffenheffing daalt 
 
College Moerdijk doet voorstel voor 
nieuwe wijze van afval inzamelen   
Het college van Burgemeester en 
Wethouders doet de gemeenteraad 
het voorstel om ‘VANG’ (Van Afval 
Naar Grondstof) per 1 januari 
gefaseerd te introduceren. Het 
vergt een investering in een nieuw 

inzamelsysteem dat in belangrijke 
mate bijdraagt aan een goed, 
gezond milieu en leidt tot een forse 
daling  van de afvalstoffenheffingen. 
Inwoners krijgen per woonplaats 
enkele keuzes voorgelegd. In 
oktober beslist de gemeenteraad 
over het voorstel. 
Wethouder Jaap Kamp: “Ik ben blij 
dat we deze stap gezet hebben. 
VANG, Van Afval Naar Grondstof, 
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staat voor een aantal afspraken 
tussen Rijksoverheid en gemeenten 
over afval en afvalverwerking. Eén 
daarvan is de hoeveelheid restafval 
die per persoon ingezameld wordt,  
terug te brengen naar maximaal 100 
kilo restafval per persoon. Het 
betekent dat we nog bewuster ons 
afval moeten scheiden en een 
nieuw systeem van afval inzamelen 
moeten kiezen. Naar mijn idee heel 
goed; er moet nu nog 252 kilo per 
persoon opgehaald en verwerkt 
worden. De winstpunten zijn dat we 
meehelpen aan een goed, gezond  
milieu en natuurlijk dat de 
afvalstoffenheffing omlaag gaat. 
Ook heel positief vind ik dat we bij 
dit hele traject in  Breda een goede 
samenwerkingspartner hebben 
gevonden.”   
Daling afvalstoffenheffing 
Het college verwacht dat in 2017 

een huishouden met meerdere 
personen  een daling van het tarief 
kan verwachten van de huidige € 
258,- naar € 217.-.  De daling van de 
afvalstoffenheffing komt vooral 
door  het lagere tarief voor 
verbranden van restafval 
Nieuwe inzamelsysteem: per 
woonplaats de keuze 
Gaat de gemeenteraad akkoord met 
het voorstel, dan gaat de gemeente 
aan de slag met het nieuwe 
inzamelsysteem. De keuze voor de 
nieuwe inzamelmogelijkheden 
wordt zo veel mogelijk samen met 
inwoners gemaakt. Dat kan via de 
gebiedsplanbijeenkomsten en/of er 
worden aparte bijeenkomsten 
georganiseerd.  
In elke woonplaats krijgen inwoners 
straks enkele  keuzes voorgelegd:

 
  Huidige inzamelsituatie Toekomstige 

inzamelsituatie 

Restafval Duobak wekelijks aan 
huis 

Brengen naar 
inzamelpunt of container 
1 x 4 weken aan huis 

GFT-afval Duobak wekelijks aan 
huis 

Container 1 x 2 weken 
aan huis 

Papier Container 1 x per maand 
aan huis 

Container 1 x per maand 
aan huis 

Pd-afval (plastic en 
drankenkartons) 

Zak 2 x per maand aan 
huis (sinds augustus 
2016) 

Container of zak 1 x 2 
weken aan huis 
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De papierinzameling blijft hetzelfde. 
Investeringen 
Het college rekent de 
gemeenteraad voor dat er € 
2.062.000,- nodig zal zijn voor het 
aanschaffen van nieuwe containers 
en het plaatsen van ondergrondse 
containers.   
Doelstelling is haalbaar 
Van 252 kilo naar 100 lijkt een 
enorme stap – en dat is het ook. 

Toch is het haalbaar; dat bewijzen 
de inwoners van de gemeenten  
Zundert: 88, Oosterhout: 99, Etten-
Leur: 131, Aalburg: 153 en 
Werkendam had toen 141 (cijfers 
uit 2014). 
Zodra de gemeenteraad akkoord 
gaat, krijgen inwoners uitgebreide 
informatie over de hele aanpak van 
de nieuwe afvalinzameling.  

 
 
Wintertijd  
 
Het is bijna weer 

zover. De zomer zit erop en dan 
gaat de wintertijd weer in. In de 
nacht van zaterdag 29 oktober en 
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zondag 30 oktober gaat om drie uur 
de klok 1 uur terug naar twee uur.  
 
Nieuwe Sociaal Werkster voor 
Langeweg 
 
Dag, ik ben Romelia Simon, sociaal 
werkster en maatschappelijk 
werkster bij Surplus Welzijn. De 
gemeente heeft ons gevraagd om 
meer vindbaar te zijn in de kernen 
van Moerdijk en sociale vraag-
stukken, wensen te gaan 
coördineren. Ik zal per eind 
september 2016 elke donderdag-
morgen in “Ons Stedeke” aanwezig 
zijn. Heeft u een vraag wat met zorg 
of welzijn te maken heeft? 
Voorbeelden zijn: 

- Zoekt u vrijwilligerswerk? 
- Bent u een overbelaste 

mantelzorger? 
- Mist u activiteiten in 

Langeweg en wilt u uw 
wensen of ideeën delen? 

- Wilt u meer over dementie 
weten? 

- Kampt u met psychische 
klachten en weet u zich 
geen raad meer mee? 

 
Of heeft u anderen vragen of 
ideeën. Laat het mij weten! 
Per 29 september ben ik elke 
donderdag ochtend in “ Ons 
Stedeke”  te vinden. 

Schroom niet en kom langs! Ik maak 
graag kennis met u.  
 
‘DE HEUL’ geeft rondje theater 
 
Toneelvereniging ‘de Heul’ uit 
Langeweg bestaat ruim 27 jaar. 
Gedurende deze periode heeft de 
groep vele avondvullende 
producties op de planken gezet. 
Daarbij was de inhoud altijd 
maatgevend en dat heeft 
geresulteerd in een aantal 
memorabele voorstellingen, 
waaraan vele honderden bezoekers 
heel veel plezier beleefden. 
‘De Heul’ schuwde geen enkel 
genre. Blijspel, volkstoneel, klucht, 
eenakters, drama, het stond 
allemaal op het repertoire. Ook op 
eenakter- en straattheaterfestivals 
was de vereniging jarenlang 
een graag geziene gast. 
In deze bloeiperiode telde ‘de Heul’ 
meer dan 20 leden, en daardoor 
was het mogelijk uit vele stukken 
een keuze te maken. De bezetting 
was nooit een probleem. 
Maar de tijden veranderen. Vele 
leden verlieten de vereniging, 
voornamelijk de jongere spelers en 
speelsters. Verhuizing, studie, 
relatie waren de meest voor-
komende oorzaken. En in een kleine 
gemeenschap als Langeweg is het 
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heel moeilijk om nieuwe leden te 
vinden. 
Jongeren hebben tegenwoordig 
zoveel keus als het om hun 
vrijetijdsbesteding gaat dat het al 
lang niet meer vanzelfsprekend is 
dat men voor een culturele 
vereniging uit de eigen woonplaats 
kiest. 
Maar dit wil niet zeggen dat de 
overgebleven leden er zo maar het 
bijltje bij neergooien. 
Door de gevorderde leeftijd van de 
meeste leden -de meesten zijn al 
sinds de oprichting lid-, is het vrijwel 
onmogelijk een avondvullend stuk 
op de planken te brengen. Het leren 
van omvangrijke teksten gaat de 
meesten niet meer zo makkelijk af 
als een jaar of 10-15 geleden. Maar 
eenakters en monologen behoren 
ook tot het traditionele toneel-
repertoire. En op dat gebied zijn de 
leden van ‘de Heul’ nog tot heel wat 
in staat. Dat kunt u op zaterdag 5 en 
zondag 6 november a.s. met eigen 
ogen zien in gemeenschapshuis 
‘ONS STEDEKE’ in Langeweg. 
Dan biedt ‘de Heul’ u een RONDJE 
THEATER aan, een afwisselend 
theater programma waaraan u 
ongetwijfeld veel plezier zult 
beleven. ‘ONS STEDEKE’ is 
eenvoudig toegankelijk voor 
mensen in een rolstoel. 

We verklappen de inhoud van het 
programma nog niet. Die vindt u in 
de Bode van medio oktober. Wel 
willen we nu al kwijt dat het 
programma op 5 november om 
20.00 uur en op zondag 6 november 
om 14.00 uur begint. Kaarten 
kosten € 6,- en in dit bedrag is een 
kop koffie of thee naar keuze 
begrepen. Reserveren kan via het 
secretariaat via tel. nr. 0168-327763 
of per email 
via christoebak@gmail.com  
 
Kom naar de Woonmiddag van 
Woonkwartier  
 
Op zaterdag 1 oktober zijn de 
deuren van drie kantoren geopend 
Woonkwartier, de 
woningcorporatie die dit voorjaar 
ontstond na de fusie van Bernardus 
Wonen, Woningstichting Dinteloord 
en Brabantse Waard, organiseert op 
zaterdag 1 oktober 2016, tijdens de 
landelijke Dag van het Huren, een 
Woonmiddag. Alle huurders en 
andere geïnteresseerden zijn van 
harte welkom om langs te komen, 
op onze drie kantoren. 
Zaterdag 1 oktober Dag van het 
Huren in Nederland  
Op 1 oktober 2016 organiseren de 
woningcorporaties in Nederland de 
tweede landelijke Dag van het 
Huren.  Al meer dan 150 jaar zorgen 
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woningcorporaties ervoor dat 
mensen goed kunnen wonen. Ruim 
vier miljoen Nederlanders – één op 
drie huishoudens – wonen in een 
corporatiewoning. Tijdens de Dag 
van het Huren kunnen huurders en 
belangstellenden bekend en 
vertrouwd raken met het werk van 
woningcorporaties.  
Programma  
Woonkwartier geeft graag een kijkje 
in de keuken en laat zien waar ze 
voor staat. Alle huurders, 
omwonenden en 
samenwerkingspartners zijn van 
harte welkom om zaterdag 1 
oktober, tussen 13.30 uur en 16.30 
uur langs te komen op onze drie 
kantoren: Kantoor Zevenbergen  
Kristallaan 1; Kantoor Oudenbosch; 
Jezuïetenplein 10; Kantoor 
Dinteloord 
Raadhuisplein 33 
Op het kantoor in Zevenbergen is er 
een uitgebreider programma. Zo 
kunt u  een informatiemarkt 
bezoeken, waar onder meer de 
Huurdersverenigingen, 
Buurtbemiddeling en Energiek 
Moerdijk/Energiek Halderberge bij 
aanwezig zijn. Ook is er voor 

bezoekers een interessant 
workshopprogramma, verzorgd 
door de brandweer, een ex-inbreker 
en een budgetcoach. Kijk voor meer 
informatie, tijden en aanmelding 
voor deze workshops op de 
website www.woonkwartier.nl/woo
nmiddag. 
Natuurlijk staat er een bakje koffie 
of thee voor u klaar en zijn er leuke 
activiteiten voor kinderen. In de 
nabije omgeving van de kantoren is 
voldoende parkeergelegenheid. 
Altijd al in de schoenen van een 
corporatiedirecteur willen staan? 
Dan is nú de kans, in een persoonlijk 
gesprek met Ruud van den Boom, 
directeur-bestuurder van 
Woonkwartier, tijdens de 
Woonmiddag. Geef u op onze 
website op voor een kwartiertje 
met Ruud van den Boom en vertel 
wat u zou doen, als u 
corporatiedirecteur was. 
Meer informatie 
We hopen u op 1 oktober te 
ontvangen bij Woonkwartier! Kijk 
voor meer informatie op de 
website www.woonkwartier.nl/woo
nmiddag 
. 
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Wat, waar en wanneer te doen:  
Oktober 2016 
Zat. 1 – 10 Inzameling oud papier 
   
Di. 4 – 10 Inzameling plastic 
   
Zat. 8 – 10  Toeterfeest 
   
Zon. 9 - 9 10.00 koffiedrinken in Ons Stedeke 
   
Di. 11 - 10 10.00 u gesprekgroep Immanuëlparochie 
  20.00 u. Openbare vergadering Wijkvereniging in Ons 

Stedeke 
   
Wo. 12 -10 Bingo in Ons Stedeke zaal op 13.30 u aanvang 14.00 u 
   
Di. 18 - 10 Inzameling plastic 
   
 28 tm 30 

– 10 
Herfstvakantie 

   
Vr. 28 - 10 10.00 u Gem. Moerdijk 

Dhr. R. Raats heeft zitting in Ons Stedeke 
November 2016 
Wo. 2, 9 en 16 

- 11  
Rik- en jokerconcours in Ons Stedeke 
Zaal open 18.30 u aanvang 19.00 u 

   
Do. 3 – 11 20.00 u Dorpstafel  in Ons Stedeke 
Zat. 5 – 11 Inzameling oud papier 
   
Di. 8 - 11 Inzameling plastic 
   
Di. 22 - 11 Inzameling plastic 
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg. 
Copy inleveren vóór de 20e van de maand bij: 
Redactie Ons Dorpshart: onsdorpshart@gmail.com, Bart van Gils, De Langeweg 50, 
lj.vangils@home.nl of bij Wies van Minderhout, Schoolstraat 13, 
l.van.minderhout@hetnet.nl 
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