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Koffie drinken 

Zondag 23 april a.s. om 10.00 uur 
staat de koffie en thee gereed in 
Ons Stedeke. U bent van harte 
welkom om met elkaar bij  te praten 
en laatste nieuws uit te wisselen. 

Ons Dorpshart mondiaal 
 
Ons Dorpshart is niet alleen een 
plaatselijk krantje maar het wordt 
duizenden kilometers ver met zeer 
veel interesse gelezen. Onze 
redactie ontving onlangs een zeer 
leuk bericht. Hieronder een 
gedeelte van dit bericht 
“En ik spit het iedere keer weer met 
veel interesse door. 
Vooral het plaatje met een praatje 
heeft mijn belangstelling. 
Geboren en getogen op 
Zwartenberg stuur ik ‘Ons 
Dorpshart’ altijd gelijk door naar 
broers en mijn zus én naar een 
vriend uit het Zwartenbergse, die al 
zo’n 40 jaar in Calgary, Canada 
woont. De laatste editie met de 
luchtfoto van de houtzagerij was 
weer een schot in de roos. 
Om jou ook eens te laten weten hoe 
jouw creatie gewaardeerd wordt 
stuur ik jou, met wat knip- en 

plakwerk, de mailwisseling met 
Calgary door.” 
 
Dankbetuiging naar aanleiding van 
het overlijden van onze dochter, 
Sigrid van Asch-Roskott 
 
Beste dorpsbewoners, 
Mijn vrouw Beb en ik hebben er 
behoefte aan onze dank uit te 
spreken voor het medeleven dat wij 
van zeer velen van u hebben 
ervaren naar aanleiding van het 
overlijden van onze dochter Sigrid. 
Sigrid woonde slechts korte tijd, in 
haar tienerjaren voor haar huwelijk, 
bij ons thuis in de Kloosterlaan. De 
afgelopen 15 jaar leefde ze 
goeddeels bij haar gezin in 
Rotterdam. Door omstandigheden 
hebben wij haar bij ons thuis, in 
haar ouderlijk huis in Langeweg, 
opgebaard na haar overlijden op 22 
februari tot de uitvaart op 1 maart.  
 
Vele buren en kennissen, maar ook 
voor ons onbekende 
dorpsbewoners, bleken oprecht 
betrokken bij het verlies van ons 
kind. Een ontroerend moment voor 
ons was bijvoorbeeld de stilte die 
door alle deelnemers aan de grote 
carnavalsoptocht in acht werd 
genomen bij het passeren van ons 
huis. Voor ons bleek daaruit waar 
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een klein dorp groot in kan zijn. In 
een tijd waar men de mond vol 
heeft van het “herdefiniëren van 
het respectvol omgaan met elkaar”, 
is het voor onze dorpsgemeenschap 
kennelijk geen punt om de 
feestvreugde even te onderbreken 
uit mededogen met de 
nabestaanden en respect te 
betonen aan de overledene. 
Achteraf vernamen wij van de 
buren, eerlijk gezegd was het ons 
door vele  bezoekers die kwamen 
condoleren ontgaan, dat ook de 
kinderen in de lampionoptocht stilte 
in acht namen bij het passeren ons 
huis. Wij hoorden uit betrouwbare 
bron dat het initiatief daartoe uit de 
kinderen zelf kwam. Zo worden 
normen en waarden er van jongs af 
aan niet alleen ingebracht, maar 
ook in praktijk gebracht in ons dorp, 
chapeau voor ouders van deze lieve, 
attente kinderen!   
Bij alle verdriet dat het overlijden 
van zo'n jong mens, Sigrid werd 
slechts 33 jaar, met zich brengt is 
het een grote steun te ervaren dat 
je daar als gezin niet alleen in staat. 
Ja, dat hele optochten met al haar 
deelnemers dit verlies van ons 

begrijpen, respecteren en daar 
uiting aan geven door stilte in acht 
te nemen maakt ons als ouders stil 
en dankbaar. 
Ook andere blijken van medeleven 
door tal van dorpsbewoners, in de 
vorm van aanwezigheid bij de 
uitvaartdienst in Rotterdam, 
condoleancebezoeken aan huis, 
kaarten, bloemen of gewoon een 
praatje op straat hebben ons 
gesteund. 
Nooit hebben wij onze verhuizing in 
2000 uit de Randstad naar 
Langeweg ook maar een moment 
betreurd. Ervaringen als deze, hoe 
droevig de aanleiding voor ons als 
ouders ook is, bewijzen dat wij 
leven temidden van betrokken 
dorpsgenoten die oprecht begaan 
zijn met het verdriet van een gezin 
uit hun midden. 
Voor dat begrip en uw invoelende 
opstelling zeggen wij u dank. Voor 
velen van u in ons dorp blijkt 
medelijden ook echt mede lijden, 
dat heeft ons zeer gesteund. Dank u 
wel. 
 
Beb en Bert Roskott 
Kloosterlaan 53 
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Van wijkagente 
 
Beste wijkbewoners van Langeweg, 
 Allereerst hoop ik dat de carnaval 
voor iedereen een gezellige tijd is 
geweest! Ik heb in elk geval geen 
incidenten om met u te delen, 
buiten het feit dat er iemand het 
nodig vond tijdens de optocht met 
de auto erdoorheen te moeten en 
daarmee een onveilige situatie 
creëerde. Er is in Februari een 
snelheidscontrole geweest op de 
Langeweg N285 en de snelheid 
gemeten op het 60 KM/H stuk bij 
Langeweg. Je ziet dan dat er door 
de aanwezigheid van de politie 
netjes afgeremd wordt maar toch 
waren er nog 2 personen die met 
80+ door raasde en dus ook een 
boete hebben ontvangen daarvoor. 
 Op de Schoolstraat is op vrijdag 3 
maart een aanhanger gestolen. Iets 

gezien of gehoord ? Meld dit bij de 
wijkagent! 
Verder krijg ik regelmatig klachten 
van bewoners van Langeweg over 
personen die hun honden uitlaten 
en dan tegen heggen of hekken aan 
laten plassen van anderen. Hou 
gewoon rekening met elkaar en laat 
uw hond uit op plaatsen waar 
anderen er geen last van hebben. 
Probeer irritaties bij anderen te 
voorkomen omdat uw huisdier met 
zijn plas bijvoorbeeld de heg geel 
laat kleuren bij iemand anders. 
Kleine moeite groot plezier. Hou 
rekening met elkaar. 
Ik wil u ook laten weten dat ik als 
proef elke eerste dinsdag van de 
maand, een spreekuur ga houden 
van 9-11 uur in Ons Stedeke. 
 Data: 4 april 
         2 mei 
         6 juni 
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         4 juli 
U kunt met mij op die ochtend in 
gesprek over dingen die er spelen in 
de wijk, bij u zelf, of gewoon voor 
een bakje koffie! 

Het gaat niet op afspraak dus loop 
gewoon binnen! 
Ik hoop u 4 april even te zien! 
Met vriendelijke groeten, 
Larissa van Helten 
Wijkagent Zevenbergen/Langeweg 

 

 
 
Een praatje bij een plaatje 
Hazeldonk (2) 
 
Het gezegde “ ‘van dik hout zaagt 
men planken ‘ typeert de 
voortvarendheid waarmee het 
bedrijf zich vanaf 1899 ontwikkelde. 
Drie zonen van Cornelis Aarden , 
Petrus, Jan en Henri, wisten op deze 
vrij afgelegen plaats binnen twintig 
jaar een bedrijf op poten te zetten 
dat zo’n vijf hectare grond in beslag 

nam met een bebouwd oppervlak 
van bijna een hectare en een 
zeventigtal mensen van werk 
voorzag. De werknemers woonden 
te Hazeldonk, maar ook voor de 
omliggende dorpen bracht het 
bedrijf uitkomst voor degenen die 
door de steeds verslechterende 
werkgelegenheid in de landbouw 
hun inkomen dreigden te verliezen. 
Naast directe werkzaamheden op 
het bedrijfsterrein was ook de aan- 
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en afvoer van het hout een bron 
van werkgelegenheid. Aanvankelijk 
gebeurde dit met paard en wagen. 
De nog aanwezige Vlaamse schuur 
bij de villa Hazeldonk diende als 
stalling voor enkele tientallen 
trekpaarden. Binnen enkele jaren 
werden de paarden vervangen door 
eigen vrachtwagens. In 1911 werd 
zelfs een motorschip onder de 
naam Prinsen Juliana, in gebruik 
genomen. Jaarlijks werd er zo’n 
10.000 kubieke meter hout omgezet 
in producten . Levering geschiedde 
door het hele land. Zelfs bij de 
bouw van de Afsluitdijk werd hout 
betrokken van de firma . Maar , om 
wat dichter bij huis te blijven , ook 
aan de Zuiddijk werden huizen 
gebouwd op houten palen van 
Aarden. De ligging van de bedrijven 
aan Hazeldonk heeft ook een 
steentje bijgedragen aan de 
verharding van de Zuiddijk. 
Pogingen hiertoe werden reeds 
vanaf 1915 door de paters 
ondernomen. Pater Mauritius , de 
vicaris, zou zelfs voor een financiële 
bijdrage zorgen. Cornelis Aarden 
werd als Provinciaal Statenlid 
benaderd . Voorlopig kwam van een 
keiweg niets terecht. Aarden en de 
Kapucijnen zouden vooral uit eigen 
belang handelen . Henri Aarden, 
een zoon van Cornelis, werd in 1919 
Statenlid. In 1921 werd begonnen 

met de keiweg. Het te verwerken 
hout werd voor een groot gedeelte 
opgeslagen in de nog gedeeltelijk 
bestaande loodsen. In 1923 bouwde 
aannemer A. de Gouw uit 
Zevenbergen een aantal van die 
loodsen. De loodsen droegen de 
naam van gebieden , steden, landen 
uit het hoge noorden van waaruit 
het hout werd aangevoerd : 
o.a.Finland(Suomi), Kotka en 
Koerland ( een provincie die 
opgegaan is in het huidige Letland). 
In 1925 ontwierp het Roosendaals 
architectenbureau De Bruin en Van 
Hees de Villa op het huidige adres 
Hazeldonk 4 of de in 1944 
verdwenen villa aan de draaibrug 
aan de Mark op bijgevoegde 
luchtfoto linksonder. Wie het weet 
mag het zeggen. Dit 
architectenbureau had in 1923 ook 
de nieuwe hoofdonderwijzerwoning 
aan De Langeweg ontworpen. In 
1938 werd begonnen met de aanleg 
van een vaste oeververbinding en 
nieuw wegvak tussen Leur en 
Zevenbergen, gelegen iets ten 
westen van de draaibrug. Hiervoor 
stond het woonhuis van de oude 
Hoeve Hazeldonk westelijk van de 
Vlaamse schuur, in de weg. Het 
werd vervangen door een zeer 
fraaie landhuis , ontworpen door 
een van Brabants bekendste 
architecten Jos Bedaux en in 1938 
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gebouwd door bouwbedrijf 
Fr.Tielen en zn. uit Zevenbergen. 
Vanwege de vormgeving en verdere 
ommuring heeft het meer Vlaamse , 
Kempische dan West-Brabantse 
trekken , maar het blijft een 
pronkstuk voor onze omgeving . 
Hoewel het bedrijfsmatig de firma 
Aarden voor de wind ging in de 
eerste helft van de twintigste eeuw 
speelden zich op het terrein ook 
minder plezierige taferelen af. 
Daarover een volgende keer meer. 
Op de foto uit 1928: Boven de 
Zuiddijk , in het midden de nog 
bestaande loodsen Koerland en 
Finland en links onder het in 1944 
verdwenen huis. 
John van Opdorp 
 
Carnaval 2017: gezellig en geslaagd 
 
Carnavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen kijkt terug op een 
geslaagde carnaval 2017 in 
Langeweg. Onder leiding van prins 
Dorus 1 hebben veel mensen samen 
carnaval gevierd in de straten van 
Langeweg en vooral in dorpshuis 
Ons Stedeke, alwaar we dit jaar 
voor alle activiteiten en 
feestelijkheden bijzonder gastvrij 
zijn ontvangen.  De Slikgatse 
Kemphanen bedanken alle 
vrijwilligers die op welke wijze dan 
ook een bijdrage hebben geleverd 

aan de gezellige carnavalsdagen: 
Koor Chanson de la Vie, Blaaskapel 
d’Eigeweskus, verkeersregelaars, 
optochtjuryleden, bestuur en 
vrijwilligers van Ons Stedeke, 
deelnemers aan de optocht, 
werkgroep, sjouwclub en 
voorbereidingscommissies. Graag 
tot volgend jaar, als we half februari 
carnaval willen vieren met als 
motto: WE SCHRIJVE 
GESCHIEDENIS. 
 
Dorpstafel Langeweg: van 
windmolens tot parkeren 
 
Aan een volle tafel werden de 
punten van alle werkgroepen 
besproken. Windmolens en 380kV 
blijven belangrijke onderwerpen, 
maar ook het zoeken naar 
mogelijkheden voor woningbouw is 
een punt van aandacht. 
Op de dorpstafel worden niet alleen 
dit soort grote projecten besproken. 
De tafel heeft oog voor alle punten 
die het wonen in Langeweg 
aangenamer kunnen maken.  
Samenwerking over windmolens en 
380kV 
De werkgroep van de dorpstafel 
heeft aansluiting gezocht bij de 
dorpstafels van Zevenbergschen 
Hoek en Moerdijk. Op donderdag 2 
maart zijn deze werkgroepen 
bijgepraat door de gemeente. Eind 

- 6 - 
 



maart staat er een volgend overleg 
gepland. Op dit moment wordt 
onderzocht welke varianten worden 
opgenomen in de 
milieueffectrapportage (MER). Een 
MER beschrijft de verwachte 
gevolgen voor het milieu oftewel de 
omgeving. Op 5 april houdt 
provincie Noord-Brabant hierover 
een informatieavond in Wagenberg. 
In opdracht van Tennet, beheerder 
van het hoogspanningsnet in 
Nederland, wordt er voor de 
mogelijke trajecten voor de 
hoogspanningsverbinding (380 kV) 
ook een MER opgesteld. In april 
worden de betrokken dorpstafels, 
waaronder die van Langeweg, 
hierover geïnformeerd. 
Sluipverkeer 
De dorpstafel vraagt aandacht voor 
het sluipverkeer. De A16 slipt alleen 
maar verder dicht. En nu er 
maatregelen bij Zevenbergschen 
Hoek worden genomen, is de 
verwachting dat er meer 
sluipverkeer door Langeweg gaat 
rijden. De dorpstafel vraagt de 
gemeente om hier nu al rekening 
mee te houden. Dit sluit aan bij het 
onderzoek naar mogelijke 
aanpassingen van de wegkruising 
met de provinciale weg waar de 
gemeente op dit moment mee bezig 
is. 
Parkeren bij Emmaus  

De parkeersituatie rondom het 
Emmaus gebouw is onduidelijk. Op 
de openingstijden (woensdag en 
zaterdag en tussen 12 en 18 uur) 
kan het daar erg druk zijn en wordt 
er veel verkeerd geparkeerd. De 
werkgroep Verkeer gaat samen met 
de gemeente op zoek naar een 
oplossing.  
Woningbouw 
Voor de geplande nieuwbouw aan 
de Zuiddijk (De Tempelier) wordt de 
aangevraagde 
omgevingsvergunning  in april of 
mei ter inzage gelegd. Daarnaast 
gaat de werkgroep Wonen 
zoeklocaties in kaart brengen voor 
mogelijke woningbouw. 
Volgende dorpstafel 
Op verzoek van de dorpstafel is de 
vaste tafel-avond verplaatst van 
donderdag naar woensdag. De 
volgende dorpstafel is op woensdag 
7 juni vanaf 19.30 uur in Ons 
Stedeke. Inwoners van Langeweg 
zijn hierbij altijd welkom. 
Gebiedsplannen 
De dorpstafel Langeweg is 
onderdeel van het Gebiedsplan 
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 onderwerpen er in het plan 
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staan en denken na over 
oplossingen en ideeën. Gemeente 
Moerdijk, Surplus, Politie 
Zeeland/West-Brabant, 
Woonkwartier en Groenhuysen zijn 
daarbij de helpende hand. Een 
gebiedsplan is niet statisch, maar 
wordt steeds aangepast aan actuele 
ontwikkelingen en behoeften. De 
dorpstafel Langeweg komt vijf keer 
per jaar een avond bij elkaar om 
onderling af te stemmen.  
Kijk 
op www.moerdijk.nl/gebiedsplanne
n voor meer informatie. 
 
Verloren voorwerp. 
 
Wie heeft er rond de 
carnavalsdagen een rood (zwitsers) 
zakmes met zwarte letters IC erop 
gevonden. De eigenaresse is 
bijzonder blij, als zij het zakmes 
terug kan krijgen. U kan contact 
opnemen met Ine Corstiaensen tel. 
0168-320521. 
Wijkagent; Sociaal werkster, 
wijkzuster, gebiedscoördinator en 
Woonkwartier 
 
Vanaf 4 april elke maand de 
wijkagente, Sociaal werkster, 
wijkzuster, gebiedscoördinator en 
Woonkwartier in Ons Stedeke voor 
u! 

U heeft wellicht al gemerkt en 
gelezen in het Dorpshart of de Bode 
dat de gemeente Moerdijk en haar 
partners graag gebiedsgericht willen 
werken. Dit betekent dat zorg, 
welzijn en dienstverlening steeds 
meer in dorpen, wijken en kernen 
wordt aangeboden. Zo ook in 
Langeweg. 
Daarom gaan we starten met een 
pilot. Per dinsdag 4 april zullen 
wijkagente Larissa van Helten, 
Sociaal werkster Romelia Simon, 
gebiedscoördinator Roger Raat en 
een wijkregisseurs van 
woningstichting Woonkwartier in 
Ons Stedeke tussen 9:00 en 11:00 
aanwezig zijn. De Wijkzusters 
Monique Schoep-Hollemans en 
Judith van Hoof zullen tussen 11:00 
en 12:00 aanwezig zijn voor de 
inwoners van Langeweg.  
Op deze momenten staat de thee 
en koffie voor u klaar. Mocht u 
behoefte hebben aan meer  privacy, 
dan is er de mogelijkheid om even 
apart te gaan zitten. Het is verder 
de bedoeling om elke maand een 
apart thema te belichten. Daarover 
zullen we u nog informeren.  
De inloop dinsdagen waar alle 
professionals aanwezig zullen zijn, 
zullen als proef gedaan worden op: 
dinsdag 4 april, dinsdag 2 mei, 
dinsdag 6 juni, dinsdag 4 juli.  
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Na 4 juli word u geïnformeerd via 
het dorpshart of dit een verder 
vervolg krijgt. 
Heeft u zelf behoefte aan meer 
ontmoetingsmogelijkheden, overige 
wensen voor informatie of thema 

bijeenkomsten of creatieve ideeën 
binnen Langeweg spreek dan 
Romelia Simon aan. Zij denkt en 
ondersteunt hier graag in mee. 
email: 
romelia.simon@surpluswelzijn.nl 

 
De cliëntondersteuner bij u in de 
buurt komt op voor uw belangen 
 
Ik ben uitgenodigd voor een 
“keukentafelgesprek” met een 
consulent van de gemeente 
Moerdijk. Maar dat doe ik liever 
niet alleen. Wie staat me met goede 
raad bij? 
U kunt kiezen uit twee 
mogelijkheden. Naast de 
cliëntondersteuners van MEE West-
Brabant (voor de meer complexe 
vragen over Wmo, jeugd en werk) 
zijn er namelijk ook zeven 
cliëntondersteuners bij u in de 
buurt . Die kunnen samen met u 
aanschuiven bij het 
keukentafelgesprek, en helpen bij 
de wat eenvoudigere vragen op het 
gebied van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo).  
Bijvoorbeeld wanneer u advies of 
informatie zoekt over een aanvraag 
in het kader van Wmo-
ondersteuning.  
Deze zeven cliëntondersteuners zijn 
getrainde vrijwilligers uit de buurt, 

die weten waar ze het over hebben. 
Gratis, en onafhankelijk van de 
gemeente bieden ze advies en 
informatie. Altijd met uw belangen 
als uitgangspunt.  
Waar kan de cliëntondersteuner bij 
mij in de buurt me bij helpen? 
Uitleg geven over het 
keukentafelgesprek; 
Samen met u aanschuiven bij het 
keukentafelgesprek; 
Uw situatie op een rijtje zetten en 
informatie en advies geven over de 
Wmo.  
Zodat u straks de juiste antwoorden 
op uw vragen krijgt. En de juiste 
keuze(s) kunt maken. 
Wie zijn de cliëntondersteuners in 
de gemeente Moerdijk? 
John Copier, Willemstad 06 53 90 
06 85/0168 47 35 16 
of john.a.f.copier@ziggo.nl 
Joep Fransen, Zevenbergen 0168 32 
31 30 of joepfransen@hetnet.nl 
Els van de Pol, Willemstad 06 54 29 
20 76 of ehvdp@icloud.com 
Frans van Heijnsbergen, 
Zevenbergen 0168 33 50 53 
of frans@heynsbergen.com 
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Christa van Kleef, Willemstad 0168 
47 38 00 
of christavkleef@hotmail.com 
Wies van Minderhout , Langeweg 
0168 32 80 19 
of l.van.minderhout@hetnet.nl 
Marianne Reek, Willemstad 06 30 
59 30 40 of marian_100@msn.com 
Hoe ‘werkt’ het? 
Heel simpel. Neem contact op met 
de cliëntondersteuner van uw 

keuze. Samen met hem of haar kunt 
u dan kijken wat er mogelijk is. 
 “Ik kom er niet uit met mijn 
aanvraag in het kader van Wmo-
ondersteuning. Wie kan me 
helpen?” 
“Ik heb zorg of ondersteuning nodig. 
Maar waar moet ik beginnen?” 
“Wie helpt me bij m’n gesprek met 
de gemeente, zodat ik de juiste 
keuzes kan maken?” 
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Wat, waar en wanneer te doen: 
April 2107 
Zat. 1 – 4 Inzameling oud papier 
Di. 4 - 4 9.00-11.00 u Soc. Werkster Romelia Simon; L. van 

Helten, wijkagente; M Schoep,  Thebe; R. Raats , 
gemeente Moerdijk en M. Haest, Woonkwartier 

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 
Mei 2017 
Di. 2 - 5 9.00-11.00 u Soc. Werkster Romelia Simon; L. van 

Helten, wijkagente; M Schoep,  Thebe; R. Raats , 
gemeente Moerdijk en M. Haest, Woonkwartier 

Do. 4 – 5 Dodenherdenking 
Vr. 5 – 5 Bevrijdingsdag 
Zat. 6 – 5 Inzameling oud papier 
Di. 9 - 5 10.00 u. Gespreksgroep Immanuëlparochie 
  Inzameling plastic 
Zon. 14 – 5 Moederdag 
Vr/Zon 19/22 - 5 kermis 
Zon. 22 - 5 10.00 u koffie drinken in Ons Stedeke 
Di.  23 – 5 Inzameling plastic 
Do. 25 – 5 Hemelvaartsdag 
   
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, 
lvanminderhout@gmail.com 
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