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Koffie drinken 
 
Zondag 26 maart a.s.  om 10. 00 uur 
in Ons Stedeke staat de koffie en 
thee klaar onder het genot waarvan 
we met elkaar de dagelijkse 
beslommeringen kunnen 
bespreken. U bent van harte 
welkom! 
 
NL-Doet 2017: Onderhoud 
patersbos 
 
Op zaterdagmorgen 11 maart is er 
weer een klusochtend in het 
Patersbos. Er is een hoop werk aan 
de winkel: 
Opruimen van stormschade: er is 
een top uit een van de oude 
kastanjebomen gewaaid en er 
liggen nog veel takken waar een 
takkenrail van gemaakt kan worden 
De paden kunnen een nieuwe laag 
snippers gebruiken 
Fruitbomen snoeien 
Lindes langs de slootkant snoeien 
Boompalen vervangen 
Infoborden opnieuw plaatsen 
Heb je zin om een handje te komen 
helpen? Je bent van harte welkom 
van 9 tot 12.30. Emmaus zorgt voor 
koffie, thee, frisdrank met vers 
gebakken versnapering en na afloop 
voor wie wil een lunch. 

Je kunt je opgeven via 
nldoet.nl  of  rechtstreeks bij 
Emmaus: info@emmaus-
langeweg.nl . 
 
De gebiedscoördinator van 
Langeweg 
 
Roger Raat, zal elke eerste dinsdag 
van de maand aanwezig zijn in het 
dorp. Hij zit dan van 9:00 tot 12:00 
in Ons Stedeke, samen met 
vertegenwoordigers van Surplus, 
Woonkwartier en de wijkagent. Bij 
Roger kunt u terecht voor vragen 
met betrekking tot de gemeente in 
het algemeen en over de 
gebiedsplannen en de leefbaarheid 
in het dorp in het bijzonder. 
 
Mariaschool BVL 
 
Donderdag 9 februari a.s. is op de 
Mariaschool in Langeweg om circa 
14.30 uur het Brabants 
Verkeersveiligheid Label (BVL) 
uitgereikt door wethouder Zwiers 
van de gemeente Moerdijk, in het 
bijzijn van de heer van Tongeren, 
afgevaardigd namens BVL. Voor alle 
leerkrachten, leerlingen, ouders en 
andere inwoners van Langeweg die 
aanwezig zijn, wordt dit een 
feestelijk gelegenheid. Tevens is op 
symbolisch wijze een cadeau voor 
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het schoolplein overhandigd aan de 
leerlingen. In het voorjaar van 2017 
zal dit cadeau, in de vorm van 
geschilderde (verkeers)spellen op 

het schoolplein, gerealiseerd gaan 
worden 
 

 

 

. 

 
R.K. Begraafplaats Langeweg 
 
Binnenkort zal weer een twintigtal 
grafmonumenten op onze 
begraafplaats verwijderd worden. 
Het zijn monumenten op de graven 
waarover sinds geruime tijd geen 
grafrechten meer worden betaald. 
Betreffende grafmonumenten 
worden vaak niet meer bezocht en 
daardoor verwaarloosd. Met de 
grafrechten worden o.a. de kosten 
van onderhoud van de 
begraafplaats betaald. Een groep 
onbetaalde vrijwilligers zorgt er 
voor dat onze begraafplaats er altijd 

netjes uit ziet . Het grote onderhoud 
moet vaak worden uitbesteed aan 
een bedrijf en dat kost geld. Zo ook 
het verwijderen van de 
monumenten. De rechthebbenden 
van de graven zijn in de gelegenheid 
gesteld om de grafrechten te 
verlengen. Bij niet verlengen wordt 
een akte van afstand gevraagd 
waarmee te kennen wordt gegeven 
dat het grafmonument verwijderd 
mag worden. De stoffelijke resten 
van de overleden blijven 
onaangeroerd tot het moment dat 
het graf weer nodig is. Mocht u 
vragen hebben over een 
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grafmonument van bijvoorbeeld 
een familielid dan kunt u contact 
opnemen met de beheerder van de 

begraafplaats, John van Opdorp, 
Zuiddijk 22 Langeweg. 

 

 
 
Een praatje bij een plaatje 
 
Hazeldonk (1) 
Al vanaf de 17e eeuw is er sprake 
van een hoeve met landerijen 
gelegen aan het eind van de 
Zandweg onder de jurisdictie van 
Terheijden. In mei 1888 wordt deze 
domeinhoeve, genaamd Hazeldonk , 
met daarbij behorende 37 hectaren 
land gekocht door C. Aarden te 
Standdaardbuiten. Tot 1899 wordt 
de hoeve wordt verpacht aan het 
echtpaar Nollen-Wijtvliet. In dat 
jaar vestigen zonen van Cornelis 

Aarden zich op Hazeldonk . Het was 
de tijd dat agrarische bedrijven 
industriële nevenactiviteiten gingen 
ontwikkelen zoals steenbakkerijen 
en houtzagerijen. In 1899 liet 
Cornelis Aarden door bouwkundige 
Boogaarts uit Standdaarbuiten de 
zagerij en een woonhuis met 
kantoor ontwerpen. Aannemer M. 
Clarijs uit Zevenbergen begon nog in 
dat jaar met de zagerij, links boven 
op de foto. Het was een 
zogenaamde stoomhoutzagerij. In 
1869 was aan de zuidkant van de 
Mark een suikerfabriek gebouwd 
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met een aantal woningen voor het 
personeel. Het oude Zwartenbergse 
pontveer lag wat meer naar het 
westen en daardoor wat uit de 
route voor de groeiende bevolking 
van Zwartenberg. Bovendien werd 
een vaste oeververbinding met de 
noordkant van de Mark vanwege de 
industriële ontwikkelingen 
noodzakelijk. In 1884 werd een 
draaibrug over de Mark in gebruik 
genomen die de Boutweg verbond 
met de Zuiddijk . Wilde je de brug 
over dan werd tol geheven. Aan de 
zuidkant van de brug werd voor 
brugwachter Verheul een tolhuis 
gebouwd waarin tevens een 
borreltje werd geschonken . In 1890 
wordt Marijn Schipperen 
brugwachter. Aannemer Bogaarts 
uit Standdaarbuiten bouwt in 1904 
een nieuw brugwachterhuis. Het 
kantoor met woonhuis voor een van 
de zoons van Cornelis Aarden, 
Petrus , het huidige adres 
Hazeldonk 8b werd in 1900 
gebouwd. De woning staat er nog, 
zij het in gewijzigde vorm, als 
woonhuis van de familie Bartelen 
die er een machinaal 
houtbewerkingbedrijf uitoefent. In 
1908 liet de Firma Aarden door 
aannemer R. Jacquet 6 
werkmanswoningen bouwen op het 
terrein . Achter de huisjes 
,onderaan links op bijgaande foto , 

had iedere werknemer van de 
zagerij zijn moestuintje. Nu het 
aantal inwoners van Zwartenberg 
en Hazeldonk gestaag groeide , 
richtten de paters van Slikgat een 
verzoek aan Cornelis Aarden om 
een hulpkerk op Hazeldonk te 
bouwen . De bisschop van Breda 
stemde er in toe. Hoewel Aarden de 
capucijnen een warm hart toedroeg 
, is het zo ver nooit gekomen en 
waren de kerkgangers gedoemd 
met de benenwagen de warmte, 
kou en regen richting Slikgat te 
trotseren. Later werd nog een 
aantal woningen gebouwd, haaks 
op de bestaande 
werkmanswoningen. De bewoners 
keken uit op de zogenaamde 
balkenhaven ,een vrij ondiep water 
waarin het aangevoerde ruwe hout 
gedurende jaren werd bewaard om 
uit te laten werken. Ondanks het 
feit dat de historische naam 
Hazeldonk hier bij meerder panden 
op de voorgevel prijkt , kreeg dit 
buurtschap vanwege deze haven in 
de volksmond het onwelluidende 
pars pro toto balkengat. ( wordt 
vervolgd) 
John van Opdorp 
 
Ultieme avondje uit in Langeweg, 
zaterdag 4 november a.s.  
 
Houd die avond dus vrij: Concert 
van Fanfare Muziek Veredelt in de 

- 4 - 
 



kassen van Fa. De Groot, met 
medewerking van pianist Cor 
Bakker, bekend van TV. 
Voorverkoop kaartjes start 
binnenkort! 
 
Kunst met een “jonge” K 
 
Stichting Cultuur Moerdijk 
De werkgroep Exposities heeft een 
kunstexpositie in in Theater de 
Schuur te Zevenbergen 
georganiseerd in samenwerking met 
het Jongerenwerk Moerdijk. De 
expositie heeft de naam gekregen 
“Kunst met een jonge K “ met als 
titel: E X P O S E D. 
De KUNSTENAARS zijn een collectief 
van jongeren van 12 tot 28 jaar, die 
in het dagelijks even bezig zijn met 
het maken van KUNST.  
Veel verschillende vormen van 
kunst worden getoond. Van 
fotografie tot Spray Paint van 
tekenen tot schilderen, van muziek 
tot film. 
De werkgroep Exposities nodigt dan 
ook alle Moerdijkers van jong tot 
oud uit om zelf te kunnen beleven, 
wat de jeugd ons te bieden heeft. 
De expositie is zoals altijd gratis. 
De expositie vindt plaats in Theater 
De Schuur Kerkstraat 23 in 
Zevenbergen 
op 18 en 19 maart van 13.00 uur tot 
17.00 uur. 

 
 
Regeling voor woningverbetering 
 
Woningeigenaren kunnen bij 
gemeente Moerdijk tegen 
aantrekkelijke voorwaarden geld 
lenen om hun woning te 
verbeteren. Het gaat hier om 
maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid, veiligheid en 
levensloopbestendigheid.  
Er zijn meer gemeenten in 
Nederland die woningeigenaren 
regelingen aanbieden om hun huis 
te verduurzamen. De gemeente 
Moerdijk is echter de enige 
gemeente die met de 
Stimuleringslening drie pakketten 
tegelijk aanbiedt. Door de 
uitgebreide mogelijkheden kunnen 
bewoners zelf kiezen voor 
maatregelen die passen bij hun 
woonwensen; een betere 
beveiliging, energiebesparing, 
langer thuis kunnen wonen, of een 
combinatie ervan. Kortom; het is 
een compleet pakket.  
Gratis woningscan 
Wethouder Moerdijk Jaap Kamp: 
“bijzonder aan de 
Stimuleringslening is ook dat 
inwoners van Moerdijk helpen bij 
de uitvoering van de regeling. Zo 
voeren vrijwilligers en werknemers 
van Inbraakproof, Wonen met 
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Gemak en Energiek Moerdijk op 
verzoek een woningscan uit. Aan de 
hand hiervan adviseren zij de 
woningeigenaar welke maatregel 
het beste bij de woonsituatie past. 
Deze scan met bijbehorend advies is 
gratis, vrijblijvend en onafhankelijk 
voor de woningeigenaren”.  
Hoe werkt de regeling? 
Het principe is simpel: de gemeente 
verstrekt een aantrekkelijke lening 
voor verbetermaatregelen aan de 
woning op het gebied van 
energiebesparing, veiligheid en 
levensloopbestendigheid. Denk aan 
een alarminstallatie, rolluiken, een 
traplift, een aangepaste badkamer, 
isolatiemaatregelen of 
zonnepanelen. De 
Stimuleringsregeling heeft de 
Gemeente Moerdijk samen met het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) 
ontwikkeld. “We zien dat veel 
gemeenten en provincies het 
verbeteren van de eigen woning 
aantrekkelijker maken”, signaleert 
SVn-directeur Jan Willem van Beek. 
De Stimuleringslening in de 
gemeente Moerdijk is voor ons 
vernieuwend omdat 
inbraakpreventie is toegevoegd aan 
het maatregelenpakket. We zijn 
benieuwd hoe de inwoners van 
Moerdijk op de Stimuleringslening 

reageren. SVn volgt deze 
ontwikkeling op de voet.” 
Voordelen van de regeling 
De voordelen van deze regeling zijn 
onder andere: een beter 
wooncomfort, een lagere 
energierekening, de mogelijkheid 
om langer in het eigen huis te 
blijven wonen, veilig wonen en een 
mogelijke verhoging  van de waarde 
van de woning. Voldoende redenen 
dus om hiervan gebruik te maken.  
Gefaseerde aanpak 
Om aan de –naar verwachting- 
grote belangstelling voor de 
Stimuleringsregeling te voldoen, 
worden de aanvragen gefaseerd per 
kern behandeld. Allereerst zijn de 
woningeigenaren in 
Standdaarbuiten geïnformeerd met 
een brief en een flyer. Vervolgens 
worden de hieruit volgende 
aanvragen afgehandeld. Daarna is 
een volgende kern aan de beurt.   
Meer informatie over de 
voorwaarden van de 
Stimuleringslening is te vinden 
op: https://www.moerdijk.nl/stimul
eringslening.  
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Een bietje koekoek 
 
Zaterdag 25 en zondag 26 maart  
van 10.30 u. tot 19.00 u. vindt er in 
de voormalige suikerfabriek en 
ketelhuis te Zevenbergen een 
eenmalig foodfestijn plaats.  
Op deze unieke locatie komen 
ondernemers uit de Moerdijk 
samen om de suikerfabriek weer te 
herbeleven.  
Een event voor jong en oud, 
mensen die gezelligheid houden! 
In de pulphal vind een 
streekproducten markt plaats met 
25 lokale ondernemers uit de 
gemeente Moerdijk.  
Buiten bevinden zich een tiental 
foodtrucks en kan je oude tractoren 
bezichtigen. 
In het ketelhuis, komt dans school 
Tamara met een voorstelling, maar 
ook een silent disco.  
Een groot aanbod voor kinderen 
d.m.v. workshops, suikerprofessors, 
foto shoots en natuurlijk 
pannenkoeken eten! Wandel en 
fiets routes, een rondvaart ect. 
Zangkoren, draaiorgels en nog veel 
meer. 
Iedereen wordt enthousiast en doet 
mee. 
Uit Langeweg staan Fam Dirven 
Hamse hoeve, Fam de Groot 
Plantenkwekerij, Fam 
Groenewegen, aubergines van 

Greenbrothers met een 
marktkraam. Marcel Verkooyen 
toont er zijn nieuwe bietenrooier. 
Voor meer informatie, like de 
facebook pagina: oude suikerfabriek 
ketelhuis. 
Namens het ZLTO bestuur afdeling 
Moerdijk, 
Monique van der Made 
 
Beste mensen, 
  
Ik heb zelf mijn aanwezigheid 
geëvalueerd het afgelopen jaar. 
Naast mensen van de dorpstafel, 
zijn er nog 6 andere mensen 
langsgekomen. Daarmee loopt het 
niet storm, maar is er wel een 
zekere behoefte. 
Het lijkt me echter goed om de inzet 
te combineren met die van 
Surplus/Huis v.d. Wijk. Mede gezien 
ook de toenemende werkdruk, wil 
ik dan ook overgaan tot een 
aanwezigheid van 1x in de maand 
op de dinsdagochtend wanneer ook 
Romelia aanwezig is. 
Ik stel voor om daarbij uit te gaan 
van de eerste dinsdagochtend in de 
maand en dat vervolgens als 
schema aanhouden. Ik ga daarbij uit 
dat die ruimte dan aanwezig is 
(Chris?).   
Ik hoop jullie daarmee weer een 
stuk duidelijkheid te hebben 
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gegeven en zie jullie graag op 
dinsdagochtend, met 7 maart. 
Mvg, Roger 
 
Hier een bericht van het 
Oranjecomite 
 
Dit jaar wordt Koning Willem-
Alexander 50 jaar. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
houden we een Kingsnight op 
woensdag 26 april in de Waai, waar 
Coverband Just For Fun de avond 
muzikaal zal omlijsten met een 
pauzeact van Edrie Antonissen . De 
zaal is open om 20.00 uur. 
Voorverkoop van de kaarten á €5,- 
gebeurd via deur tot deur verkoop 
op 25 maart. Zorg dat u thuis bent !  
Natuurlijk zijn de kaarten ook te 
koop op Zuiddijk 65 te Langeweg.  
Let op de posters!!!! 
 
Donderdag 27 april Koningsdag  
 
Kindermiddag 
 
13.00 uur 
Opening op het plein van de Droom, 
kom hier met je versierde 
fiets/step/skelter/bolderkar en win 
een prijs. 
13.30 uur 
Naar de gymzaal voor een te gekke 
kindermiddag met springkussen, 

suikerspin, schminken en vele 
andere spelletjes. 
Ook is er een kinderrommelmarkt 
waar alleen de kinderen spulletjes 
mogen verkopen. 
16.00 uur  
Afsluiting van de kindermiddag 
 
Nieuws van Sociaal Werkster 
Romelia Simon voor Langeweg 
 
Per oktober 2016 ben ik actief in de 
kern Langeweg. Ik heb al vele 
inwoners mogen ontmoeten. Maar 
ook verschillende verenigingen. Zo 
ben ik in kaart aan het brengen wat 
de behoeftes op sociaal gebeid van 
de inwoners van Langeweg zijn. Dat 
is ook mijn taak, wat zijn de 
behoeftes en wat is er nodig in 
Langeweg? Ik kan dan onder-
steunen waar nodig om dit op te 
zetten. Denkend aan ouderen die 
voor vragen naar het gemeentehuis 
moeten maar gezien de afstand dit 
niet meer gemakkelijk kunnen. 
Misschien kunnen we regelen dat 
hun vragen voortaan op een vast 
tijd stip in Ons Stedeke worden 
beantwoord. Loopt u tegen zo iets 
aan en heeft u een idee bezoek mij 
dan als ik in Ons Stedeke ben. Ik ben 
er niet alleen voor privé vragen 
maar ook voor meedenken in 
activiteiten en ondersteunen in 
ideeën en behoeftes. Ik ben vanaf 
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februari 2017 op de dinsdag vanaf 
9:00 tot 11:30 in Ons Stedeke 
aanwezig, BEHALVE DE TWEEDE 
DINSDAG van de maand. 

Tot ziens. 
Groet Romelia Simon 
romelia.simon@surpluswelzijn.nl 

 

 
 
 
 
 
Nieuwe manier huisvuilinzameling 
in Langeweg 
 
In maart ontvangen alle 
huishoudens in Langeweg een 
enquête van de gemeente in de 
brievenbus. Met maar één vraag: 
welk systeem voor 
huisvuilinzameling heeft uw 
voorkeur voor uw dorp?  

In de loop van dit jaar gaan we in de 
gemeente anders huishoudelijk 
afval 
inzamelen. 
Langeweg, 
Zevenbergsc
hen Hoek en 
dorp 
Moerdijk 
zijn als 
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eerste aan de beurt. Maar voor het 
zover is maakt elke kern, dus ook 
Langeweg, eerst een belangrijke 
keuze.  
Restafval weggooien 
Het grootste deel van ons 
huishoudelijk afval is eigenlijk geen 
afval, maar grondstof. Zoals oud 
papier, plastic verpakkingen, 
etensresten, glazen potjes en 
batterijen. Om het u gemakkelijker 
te maken deze grondstoffen te 
scheiden verandert de gemeente 
het inzamelsysteem. Alles wat u nog 
overhoudt na het scheiden van uw 
huisvuil is restafval. Hoe u dat 
restafval moet gaan weggooien 
straks, daarover beslist u als 
inwoners zelf. 
Wat en waarom vragen wij u te 
kiezen?  
Voor het weggooien van restafval 
zijn er twee mogelijkheden. Wat die 
mogelijkheden zijn, In de hele 
gemeente kiezen alle dorpen en 
steden zelf welk van deze twee 
systemen het beste gaat werken 
voor hun kern. Dit heeft de 
gemeenteraad in oktober 2016 
besloten. In Langeweg gebeurt dat 
door middel van een stemming per 
huishouden. Het systeem met de 
meeste stemmen wordt de keuze 
van de kern.  
Huis-aan-huisenquête 

Alle huishoudens ontvangen 
binnenkort (naar verwachting in de 
2e of 3e week van maart) een 
enveloppe in de brievenbus met 
een brief en een folder. De brief 
beschrijft hoe u moet stemmen (dit 
kan online of per post), de folder 
bevat alle informatie die u nodig 
heeft om een keuze te kunnen 
maken. De reactietijd is twee 
weken. Het keuzeproces, de brief en 
de folder zijn tot stand gekomen in 
overleg en in samenwerking met de 
dorpstafel.  
Huishoudens in het buitengebied of 
in gebieden met weinig huizen 
(lintbebouwing) maken geen keuze 
voor restafval, maar ontvangen wel 
een brief. Zij krijgen voor het 
weggooien van restafval een 
container aan huis. Meer informatie 
over het veranderende 
inzamelsysteem vindt u onder 
www.moerdijk.nl/afval 
 
Deeltaxi. 
 
Veel mensen zijn nog niet bekend 
met deeltaxi als alternatief 
openbaar vervoer. Omdat de 
deeltaxi uitkomst kan bieden op 
momenten dat het openbaar 
vervoer niet beschikbaar is, willen 
we dit graag onder de aandacht 
brengen. De deeltaxi rijdt tegen een 
speciaal tarief (OV deeltaxitarief) en 
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mensen met een beperking kunnen 
in aanmerking komen voor een nog 
lager Wmo-tarief. 
Mensen kunnen vantevoren nagaan 
wat een reis precies kost via de 
MijnTaxiApp of via 0800 023 00 33 
(gratis).  
Reserveren kan via hetzelfde gratis 
telefoonnummer 0800 023 00 33. 
De Deeltaxi rijdt op de volgende 
tijden: 
- maandag tot en met donderdag 
van 07.00-00.00 uur, 
- vrijdag tot en met zondag en op 
feestdagen van 07.00-01.30 uur.  
Hoe werkt het? 
- De taxi haalt u tussen een kwartier 
voor of na uw gewenste vertrektijd 
op. 
- De taxi mag maximaal een half uur 
omrijden. Deze omrijkilometers 
betaalt u vanzelfsprekend niet. 

- U betaalt per rit een instaptarief 
en een bedrag per kilometer. 
- Reist u meer dan 25 kilometer, dan 
betaalt u het hogere doorreistarief. 
- Groepen vanaf 3 personen die 
vanaf hetzelfde vertrekadres of naar 
eenzelfde bestemming reizen 
worden dringend verzocht hun 
ritten via de e-mail of de website te 
boeken.  
Tarieven voor 2017: 
Wmo-tarief        
Instap: € 0,89    Per kilometer: € 
0,151 
OV-deeltaxitarief            
Instap: € 3,05    Per kilometer: € 
0,46 
Website 
Zie voor meer informatie ook de 
website van de deeltaxi: 
http://www.deeltaxi-westbrabant.nl/ 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
Maart 2017 
Zat. 4 – 3 Inzameling oud papier 
   
Di. 7 - 3 9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
   
Do. 9 – 3 20.00 u. Dorpstafel in Ons Stedeke 
   
Di. 14 – 3 Inzameling plastic 
  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Di. 21 – 3 9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
   
Zat/zon. 25/26-3 Zomertijd 
   
Zon 26 – 3 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
   
Di. 28 – 3 Inzameling plastic 
  10.30-12.00 u Soc. Werkster Romelia Simon 
April 2107 
Zat. 1 – 4 Inzameling oud papier 
di. 4 - 4 9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
di.  11 – 4 Inzameling plastic 
  10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
Do. 13 - 4 Witte Donderdag 
Vr. 14 – 4 Goede Vrijdag 
Zon/ma. 16/17 – 4 Pasen 
Di. 18 - 4 9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
Zon. 23 - 4 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Ma. 24-4/5-5 Meivakantie 
Di. 25 - 4 Inzameling plastic 
  9.00-11.30 u Soc. Werkster Romelia Simon 
Verder in 2017 
Zat. 4 -11 Concert  fanfare  
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg  (www.Langewegonline.nl). 
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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