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Dinsdag 9 maart as. om 20.00 uur, on-
line vergadering van de wijkvereniging.
Wil je deelnemen, meld je aan bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com.
Je ontvangt dan een digitale uitnodi-
ging voor deze bijeenkomst.

Punten die besproken zullen worden:

-stand van zaken woningbouw 
   Langeweg
-stand van zaken groenplant
-stand van zaken renovatie N285
-ontwikkelingen Mariaschool
-sociale zaken
-wat verder te tafel komt

Dinsdag 2 maart a.s. tussen 9.00 en 
11.00 uur zal Romelia Simon aanwezig 
zijn in Dorpshuis Ons Stedeke, voor al 
uw sociaal, maatschappelijke vragen.

Mailen of bellen kan ook: Romelia.
simon@surplus.nl, 06-23169662.

Carnavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen dankt iedereen voor 
de geweldig leuke reakties op ons 
Carnavalthuisvierpakket. Het was 
ontzettend leuk zo een beetje carnaval 
te mogen “uitdelen”.

We hopen dat u ervan genoten heeft.  
Het pakket is tot stand gekomen dank-
zij medewerking en inbreng van velen, 
veel produkten van de Slikgatse klei, 
uiteraard. Veel dank daarvoor!!

Financieel is dit pakket mogelijk ge-
maakt door SKW, Seniorenraad, Wijk-
vereniging Langeweg en Havenbedrijf 
Moerdijk.

Wilt u carnaval ook  volgend jaar weer 
mee mogelijk maken: denk dan even 
terug aan die grote verrassing van 
het carnavalthuisvierpakket:  Carna-
valsstichting De Slikgatse Kemphanen: 
NL84 rabo  0351 3239 10

Maart  2021
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Een praatje bij een plaatje

Steenfabriek Helena (2)

Het aantal werknemers op de 
steenbakkerij was begin 1900 niet 
hoog. Toch was het een intensieve 
vorm van werkgelegenheid, er moest 
keihard gewerkt worden. Drie vaste
werknemers bewoonden zoals gezegd, 
de drie arbeidershuisjes op het terrein. 
Ze verrichtten gedurende het gehele 
jaar allerlei werkzaamheden op de 
bakkerij. Indien nodig werden vrouw 
en kinderen gedwongen hun steen-
tje bij te dragen. Bij een plotselinge 
regenbui bijvoorbeeld, moesten de 
ongebakken stenen die buiten lagen te 
drogen, afgedekt worden met rieten 
matten. In de zomermaanden werd 
het vaste personeel aangevuld met 
‘ een vijftal flinke werklieden tegen 
hoog loon ‘ zoals een advertentie 
in 1906 vermeldt. Dit seizoen was, 
vanwege de warmte en droogte, het 
meest geschikt om de stenen te bak-
ken. Maar ook in voor- en najaar werd 
gebakken. Naast menselijke is er ook 
sprake van dierlijke spierkracht op de 
bakkerij; met enige regelmaat worden 
paarden te koop aangeboden door
de directie waarbij gewaarschuwd 
wordt voor ‘licht wagenslag ‘. In 1920 
werd de paardenkracht vervangen 
door motoren. In 1909 deed mededi-
recteur De Kruyff aangifte bij de politie 
van oplichting door een oud-werkne-

In de vorige uitgave van Ons Dorps-
hart, jaargang 8 nummer 1 op de 
bladzijden 9 tot en met 11, infor-
meerden wij jullie over de toekom-
stige ontwikkelingen van de N285, de 
Provinciale weg van Klundert naar 
Wagenberg. In dat artikel hebben wij 
ook de toekomstige gevolgen voor de
Langewegse situatie weergegeven. 
Helaas is daarin een fout geslopen. 

Rectificatie Nieuws over de 
ontwikkelingen rond de N285

Onze oprechte excuses hiervoor. We 
hebben abusievelijk aangegeven dat 
het deel van de Wethouder Trom-
persstraat vanaf de nieuw te maken 
afslag Langeweg (west) naar het 
dorpsplein (dus het paralellel aan de 
N285 gelegen deel daarvan), 
éénrichtingsverkeer richting het dorp-
splein wordt. Dit is onjuist. In de voor-
nemens zo die nu in de planning zijn 
opgenomen, wordt deze weg, behalve 
voor fietsers, doodlopend ter hoogte 
van eeterij & feesterij De Droom. Dit 
betekent dus dat de Wethouder
Trompersstraat geheel tweerichtings-
verkeer blijft. Wilt u meer informatie 
zie dan:

https://www.brabant.nl/onderwer-
pen/verkeer-en-vervoer/wegenpro-
jecten-in-brabant/n285/n285-
klundert-wagenberg

Hierin ook een presentatie (link) van 
het voorkeursalternatief: 
deelgebied Langeweg
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mer. A. A. kwam namens zijn vader, 
tevens werknemer op de fabriek, 25 
gulden lenen. De Kruyff wilde een sch-
riftelijke verklaring van de vader van 
A. De verklaring werd afgegeven en 
De Kruyff gaf het geld. Achteraf bleek 
vader hiervan geen weet te hebben. 
De Kruyff overleed in 1912. Van Aken 
zou als enige het bedrijf gaan leiden. 
Van Aken ging met de tijd mee want in 
1912 werd een nieuwe oven, een
zogenaamde zigzagoven gebouwd 
met een dertig meter hoge schoors-
teen . Het was de derde in Nederland 
en had een capaciteit van 10.000 
stenen waalformaat per dag.
Maar dat jaar zou de steenfabriek 
ook kennis maken met een geheel 
ander product van de vooruitgang,  
misschien beter te omschrijven als 
neergang. Op 11 april viel namelijk bij 
de steenbakkerij een vliegtuig als een 
baksteen naar beneden. Gelukkig viel 

het allemaal mee, hetgeen vooral te 
danken is aan het feit dat in die tijd 
de ontwikkeling van het vliegtuig ten 
aanzien van constructie en materiaal-
gebruik, amper het gemiddelde niveau 
van het kunst- en vliegwerk van de 
hedendaagse gemiddelde Slikgatse 
carnavalswagen overschreed. Op 11 
april was tot veler verbazing leer-
ling-aviateur Busch op de Molenhei 
bij Gilze opgestegen om, zonder 
brevet een tochtje te maken, in de 
vaste overtuiging Bergen op Zoom te 
bereiken. Er zich van bewust zijnde dat 
hij met deze machine niet hoog kon 
vliegen, was hij zelfs voornemens op 
verschillende plaatsen demonstraties 
van zijn vliegkunst te geven tussen de 
Molenhei en het eindpunt. De waag-
hals vloog op slechts geringe hoogte 
weg en volgde de spoorlijn naar Breda. 
Na Breda gepasseerd te zijn moest hij 
zijn vlucht in noordwestelijke richting 
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vanwege bevriezing. Eenmaal een open 
terrein gevonden te hebben zette hij 
zijn daling in gang. Op het nippertje 
bemerkte hij de Mark en besefte dat 
met zo’n koude ontvangst zijn vlieg-
plan helemaal in het water zou vallen. 
Snel de hoogte in en…… boiing, dat is 
de schoorsteen van de steenbakkerij 
en nog even …. Busch in een boom, 
eindbestemming bereikt. De schoor-
steen stond nog fier rechtop. De piloot 
moet als een rat zijn vliegend schepsel 
verlaten hebben. De motor was nog 
goed maar de vleugels met al het tuig- 
en latwerk verkeerden in een dusdanig 
toestand dat niets meer herkenbaar 
was van hun oorspronkelijke functie. De 
ongebrevetteerde Busch was lichameli-
jk vrijwel ongedeerd maar zeer onder 
de indruk en financieel geruïneerd. 
Aan dat laatste waren de gebouwen 
van de bakkerij ontsnapt. Het brand-
stofgebruik van de nieuwe zigzagoven 
was hoger dan de oude bakoven wat 
zich vooral liet gevoelen gedurende 
het brandstofschaarste in de jaren 
14-18. Daarbij kwam de afnemende 
vraag naar stenen met als gevolg grote 
voorraden. In 1917 moest dan ook weer 
vreemd kapitaal aangetrokken worden 
om de schoorteen te laten branden. In 
1920 werden nieuwe loodsen gebouwd 
voor de opslag van o.a.rieten matten. 
De heilige Helena, dat lichtende 

betekent en ook aangeroepen als 
patrones tegen brand , onweer en vuur, 
liet bij de steenbakkerij op maandag-
avond 1 maart 1920 een steek vallen. In 
de gevulde zigzagoven was de
temperatuur dusdanig gestegen dat 
omstreeks zeven uur het vuur zelfs 
de oven in as dreigde te leggen. De 
lucht was dusdanig verlicht dat zowel 
de brandspuit van Langeweg als de 
brandweer van Zevenbergen erop 
afvlogen . Door het kranig optreden 
van beide korpsen werden de nieuwe 
loodsen met rietmatten gespaard. De 
overkapping van de oven verbrand-
de gedeeltelijk maar het bakken kon 
doorgaan. Aangezien de brand op 
Terheijdense grond woedde , werd 
door Zevenbergen om een vergoeding 
gevraagd aan het gemeentebestuur 
van Terheijden. Toegekend werd
een derde deel van de gemaakte 
kosten. De Terheijdense brandweer was 
destijds niet gealarmeerd dus niet op 
komen dagen. De uitgespaarde kosten 
waren dus dat toegekende derde deel. 
In 1918 biedt Helena twee schepen met 
Belgische stenen te koop aan. Vanaf 
1920 levert Helena Waal- en Rijnstenen,
nog goedkoper dan Belgische stenen! 
Deze soorten kunnen betrekking heb-
ben op de afmetingen maar ook op de 
herkomst van de grondstof. Door een 
sterke concurrentie met de Belgische 
steenfabrieken zocht men van alles 
uit de hoek om te kunnen overleven. 
Daarbij kwam het feit dat de bakstenen 

voortzetten om een geschikt terrein 
uit te zoeken voor een noodlanding. De 
klep van een reservoir zou vastzitten



steeds meer vervangen werden door 
beton en kalkzandstenen en asfalt de 
vraag naar straatstenen verminderde. 
In 1921 ontstonden landelijk conflicten 
tussen werknemers en werkgevers. 
Helena ontsnapte niet aan deze staking 
maar het werd binnen het bedrijf 
opgelost. Ondanks deze ontwikkelingen 
in de steenindustrie werd in 1922 Huize 
Roville met stalling, koetshuis en tuin 
aangekocht door NV Helena. Gelegen 
tegenover de steenbakkerij was het een 
mooie woning voor de directeur die 
vanaf 1921 het pand huurde.
Eind augustus 1926 was de 27-jarige 
Claas Snijders uit Langeweg een kar 
leem aan het vullen. De nijvere man 
overlaadde de kar dusdanig dat de leem 
naar beneden stortte en Claas er geheel 
onder bedolven werd. De man werd 
spoedig uit zijn benarde positie bevrijd 
maar aangekomen in het ziekenhuis 
bleek zijn linker onderbeen op drie 
plaatsen gebroken. Men vreesde voor 
amputatie. In 1932 deed zich nogmaals 
een ongeval met een leembak voor 
doordat een tandwiel van een stoom-
kraan afbrak. Niemand raakte gewond. 
Van Aken was toen al een zevental jaar 
burgemeester van Zevenbergen. Het 
directeurschap van een bedrijf zal hier-
mee moeilijk te verenigen zijn geweest 
en daarom werd per 1 januari 1926 de 
steenbakkerij verkocht aan de ge-
broeders Cornelis en Antonius Hen-
nekam, een bekend Brabants steen-
bakkersgeslacht. In 1941 werd de NV 

opgeheven en daarmee doofde het 
vuur in de steenovens . Van de steen-
fabriek zelf is nog weinig tastbaars 
terug te vinden met uitzondering van 
de arbeidershuisjes. In het kader van 
Ruilverkaveling Zonzeel is in de tachti-
ger jaren van de vorige eeuw het terrein 
voor landbouw doeleinden ongeschikt. 
Met uitzondering van de arbeiders-
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huisjes. In het kader van Ruilverkaveling 
Zonzeel is in de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw het terrein voor landbou-
wdoeleinden ongeschikt Op de foto: 
Roville, in de volksmond: ’t kasteelt-
je’, woning voor, de directeur van de 
Steenbakkerij, 

J.J. van Aken

Mits Corona-maatregelen dit toelaten, 
zal dit plaatsvinden op zaterdagavond 
9 oktoer 2021 in eeterij-feesterij de 
Droom en in dorpshuis Ons Stedeke

Langewegse ondernemers in beeld
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In de vorige uitgave van Ons Dorps-
hart, staat een artikel over Corona 
en in het bijzonder Mieke Wevers- 
Michielse. Inmiddels mogen we van 
Mieke melden dat ze volledig van de 
extra zuurstof af is en dat het bed in de 
kamer voor haar, weer is opgehaald. 
Mieke zit nu weer in haar fauteuil voor 
het raam! Middels deze weg dankt 
Mieke de vele inwoners van Langeweg 
(en daarbuiten) die naar aanleiding
van het vorige artikeltje in Ons Dorps-
hart richting Mieke hebben ge-
reageerd, gebeld, aangesproken,
een kaartje hebben gestuurd. Mieke 
heeft heel veel leuke reacties op dat 
artikeltje mogen ontvangen. Ja, en … 
totaal onverwacht heeft ze zelfs van 
enkele dorpsgenoten twee prachtige
boeketten bloemen mogen ontvan-
gen. Mieke was bijzonder aangenaam 
verrast en blij. Van Mieke: Lieve 
mensen van Langeweg, allen heel 
hartelijk mijn grote dank, voor deze 
warme belangstelling, aandacht, 
attenties, berichtjes, aansprekingen, 
enzovoorts. HARTVERWARMEND!!!
Wat zo’n artikeltje in ons dorpskrantje 
allemaal teweeg brengt! Fantastisch!

Hartelijke groetjes,
Mieke Wevers-Michielse

Om Ons Dorpshart, dit blad dus, voor 
alle inwoners van Langeweg nog 
levendiger en interessanter te maken, 
starten we vanaf nu met deze nieuwe 
rubriek. We willen hier iedere Lange-
wegse ondernemer een plekje bieden 
om eens ’n keer wat over zijn/haar 
onderneming of bedrijf of activiteiten 
aan onze dorpsgenoten te vertellen. 
Heb je interesse om hieraan mee te 
doen? Mail dan ‘n leuk artikeltje naar 
de redactie van Ons Dorpshart of meld 
via de mail dat je een afspraak wil voor
een interview met onze verslaggever. 
Het kan ook zijn, zeker als deze onder-
nemers zichzelf niet aanmelden, dat 
wij ’n ondernemer benaderen en om 
medewerking vragen. We hopen na-
tuurlijk dat jullie allemaal hierop pos-
itief gaan reageren. Je zult er versteld 
van staan hoeveel ondernemers 
Langeweg rijk is! De aftrap van deze 
nieuwe rubriek doen we met kapster 
Conny Oomens.

Getroffen door Corona/Covid-19, 
maar ontzettend leuke reacties

Langewegse ondernemers in beeld
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In dit ‘COVID-19/Corona’-tijdperk 
zetten we ook ‘n ‘zakelijk getroffene’ 
uit Langeweg extra in de kijker. Zo 
stuitten we onlangs op een positief 
appje van Conny Oomens (zie foto), 
onze Langewegse kapster met ’n 
kapsalon in het pand Hamseweg 9 
te Langeweg. Daarover direct meer. 
Deze kapsalon, voor dames en heren, 
is vernoemd naar de vroegere straat-
naam van de Hamseweg, namelijk ’t 
Wiegeske.

woont hier inmiddels al ruim 15 jaren 
met haar partner Johan (die bij plan-
tenkwekerij de Groot in Langeweg 
werkzaam is) en vanaf januari 2007 
heeft Conny daar, als ZZP-er, haar 
kapsalon gevestigd. Voor vele inwo-
ners van Langeweg natuurlijk hart-
stikke fijn om voor ’n ‘knipbeurtje’ of 
andere verzorging van het kapsel, 
Langeweg niet af te hoeven. Overigens 
heeft Conny ook vele klanten uit ande-
re plaatsen, met name vanuit Zeven-
bergen en Zevenbergschen Hoek. 
Helaas moet ook Conny vanwege de 
Corona-maatregelen nog steeds de 
deuren van haar kapsalon gesloten 
houden. Maar … Conny blijft positief en 
stuurde naar haar klanten de volgende 
app: ‘Lieve mensen, ’t is om te huilen.
Maar om de moed erin te houden, 
houd ik een vóór en ná contest (als het 
weer mag). Degene die met de leuk-
ste/mooiste make-over hier de deur 
uitgaat, krijgt deze van mij! NOG FFFF 
gauw tot ziens, gezond & wel’. Deze 
tekst werd afgesloten met ’n rood 
hartje, maar dat kon de redactie helaas
niet zo snel op de laptop vinden!
Conny werkt op afspraak. Normaal is 
de kapsalon op donderdagen en op 
zondagen gesloten, maar … om alle 
klanten na deze verplichte Corona-
sluiting snel weer van dienst te kunnen 
zijn, zal Conny tijdelijk haar kapsalon 
ook openen op de donderdagmidda-
gen én de zondagmiddagen. Mocht 
je te zijner tijd een afspraak willen 

Over kapsalon ‘Knipperij ‘t Wiegeske’ 
te Langeweg

 Conny
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As Ge Ut Hed, Dan Ma Dut Houwe.
Hoe toepasselijk is het motto van 
Carnaval dit jaar op Slikgat. Zit ik hier 
in een mooi wit gestreken overhemd 
te wachten totdat ik gepresenteerd 
wordt als de Prins van Slikgat en gaat 
het hele feest mooi niet door. Corona, 
ja dat hebben we gekregen en zoals 
dat er nu uitziet mogen we da nog effe 
houwe, hoewel we dat wel zouden 
kunnen missen. Wat zou het toch 
mooi zijn geweest om te zien en te 
horen wat iedereen zou raden vooraf 
aan de bekendmaking. Op vrijdaga-
vond de spanning te voelen vooraf aan 
de carnavalsdienst wie er dit jaar de
Prins zou zijn. Voor vele een verrassing, 

voor sommige een tegenvaller.
Daarna volop feesten en de andere 
dag in de leutige optocht. Hoewel dit 
jaar met de sneeuw… ook da hebben 
we gekregen en mogen we al een 
week houwe. Was wel een glijpartij 
geworden denk ik door de straten van 
Slikgat, man, man wat een 
Oostenrijkse taferelen. Maar wat zou 
het mooi zijn geweest vanaf de Prin-
senwagen de leutige stoet vooraf door 
de straten van Slikgat te zien lopen. 
Twee mooie prinsessen aan mijn zij… 
daar kan ik alleen maar van dromen
nu. De werkelijkheid is dat ik boven 
een pan met peeën en juin hang, door 
de snert sta te roeren en de worst sta 
te snijden. Heb het huis al versierd met 
ballonnen en serpentine en vanmor-
gen een gebakken eitje gegeten. De 
aardappelen geschild en gekookt waar 
ik straks de peeën en de juin doorheen 
stamp. Televisie aan met carnavals-
muziek en hossende mensen, wel van 
vorig jaar en de jaren ervoor.
Waarom heb ik toch dat liedje in mijn 
hoofd : “Bij ons staat op de keuken-
deur”…..? Hoe mooi zou het zijn als we 
dat allemaal voordat we de peestamp 
gaan eten, aan de keukentafel gaan 
zingen. Maakt niet uit als je de tekst 
niet goed kent, as der op lekt, is ut 
ok goed. Nou maar hopen dat het 
volgend jaar beter is, jullie druk aan het 
raden wie nou toch de Prins zal zijn, ik 
mijn witte overhemd weer tevoorschi-
jn mag halen en voor mag gaan in de 

maken: 0168-452304 of 06-41740150 
of conny.oomens@gmail.com

Fijn en leuk natuurlijk zo’n initiatief in 
deze droevige periode. Hopelijk komt 
het eind van deze Corona-maatrege-
len snel in zicht en kunnen we op korte 
termijn weer naar ‘normaal’. BLIJF 
GEZOND! Voor meer informatie over 
kapsalon ’t Wiegeske zie 
www.wiegeske.nl

Wilt u over u of over uw bedrijf/orga-
nisatie/vereniging of iets persoonlijks 
in Ons Dorpshart kwijt?
Stuur ’n mailtje naar de reactie van dit 
dorpsblad.

Van onze Prins Carnaval 2021
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leutstoet van Slikgat en jullie allemaal 
verkleed en met goede zin. Ze hebben 
mij beloofd dat As Ge Ut Hed, Dan Ma 
Dut Houwe.

Afgelopen Raadsvergadering (4 
februari) heeft de gemeenteraad van 
Moerdijk ingestemd met de start van 
de volgende fase voor het wo-
ningbouwproject aan de Wethouder 
Trompersstraat. In het afgelopen jaar 
is de haalbaarheid van woningbouw-
ontwikkeling aan de Wethouder 
Trompersstraat in beeld gebracht. Het 
project wordt in financiële, maat-
schappelijke en planologische zin  
haalbaar geacht. Het project bevat 
5 koopwoningen en 10 levensloop 
bestendige sociale huurwoningen. De 
grond voor de huurwoningen zal aan 
Woonkwartier worden verkocht waar-
na Woonkwartier de levensloopbes-
tendige woningen zal realiseren. Eerst 
zal de gemeente een bestemming-
splan op gaan stellen voor deze locatie 
en in procedure gaan brengen.

Op 11 november 2020 is er door de 
Dorpstafel een avond georganiseerd 
over dit plan. Daarin zijn enkele vragen 
gesteld. De gemeente heeft hierop 
antwoorden geformuleerd:

Vraag: Om hoeveel woningen gaat 
het?
Antwoord: Het project bevat 5 koop-
woningen en 10 levensloop bestendige 
sociale huurwoningen.

Vraag: Zijn mogelijke andere locaties 
onderzocht?

Antwoord: In december 2019 heeft 
de Raad met het vaststellen van het 
startdocument Wethouder Trom-
persstraat gekozen om (uitsluitend) 
deze locatie in beeld te brengen. Tij-
dens de bijeenkomst van de dorpstafel 
op 3 maart 2020 is ook uitsluitend over 
deze locatie gesproken. De achter-
grond van deze keuze is meerledig: 
Het betreft allereerst gemeentelijke 
gronden. Er is gekozen voor gemeen-
telijke gronden om snel tot ontwik-
keling te kunnen komen. Daarnaast 
speelt een rol dat inbreiding altijd voor 
uitbreiding gaat. Woningbouwlocaties 
dienen zich daarnaast bij voorkeur te 
bevinden in gebieden waar dit (door 
de provincie) is toegestaan (bestaand 
stedelijk gebied). Daarnaast dienen de 
aantallen in de regio te worden afge-
stemd. Al deze elementen maken dat 
de locatie Wethouder Trompersstraat 
een locatie is waarmee (mits haalbaar) 
op een ‘snelle’ manier invulling aan de 
wens vanuit het dorp om tot woning-
bouw te komen.

Vraag: Waarom deze locatie? Geluids-
overlast (meerder keren genoemd) en 
fijnstof problemen te voorzien. N285 
zal alleen maar drukker worden. Is dit 
uberhaupt wel een geschikte locatie 
voor nieuwbouw?

Woningbouwplannen Langeweg
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Antwoord: Er zijn geen onderwerpen 
die een eventuele ontwikkeling plano-
logisch/milieutechnisch niet mogelijk 
zouden maken. Wel zijn er de aan-
dachtspunten. Geluid is de belangrijk-
ste beperkende randvoorwaarde voor 
wat betreft milieu. Momenteel zijn 
de geluidcontouren ten gevolge van 
de N285 globaal inzichtelijk gemaakt. 
Op de locatie van de woningen is een 
aanzienlijke geluidbelasting berekend 
vanwege de provinciale weg. Bouwen 
is hier onder voorwaarden mogelijk. In 
de vervolgfase zal de exacte gevel-
belasting in beeld dienen te worden 
gebracht. Hier is in deze fase nog niet 
voor gekozen om dat de exacte locatie 
van de gevels nog niet vaststaat. Ten 
behoeve van de ontwikkeling zal dan 
voor de  woningen zeer waarschijn-
lijk een hogere grenswaarde moeten 
worden vastgesteld. De daarvoor 
benodigde inhoudelijke en procedurele 
stappen zullen hiervoor gezet moeten 
worden.

Vraag: 10 levensloopbestendige 
woningen zoals weergegeven in de 
presentatie is wel heel veel. Past dat 
wel in het beeld van de Wethouder 
Trompersstraat?

Antwoord: De gemeente is van 
mening dat de 10 geprojecteerde 
woningen passen op de betreffende 
locatie. Er is daarnaast rondom ruimte 
voor inpassing/groen.

Vraag: Effect mogelijk voorkomende 
beschermde diersoorten als huis-
zwaluw?

Antwoord: Er is een ecologische Quick 
scan uitgevoerd. De belangrijkste 
conclusies daarvan zijn dat binnen het 
plangebied geen jaarrond beschermde 
vogels zijn waargenomen. Direct nabij 
het plangebied (er net buiten) zijn wel 
jaarrond beschermde vogelsoorten 
(huismus en gierzwaluw) waarge-
nomen. Het functioneel leefgebied 
(m.n. huismus groen langs huidige 
bebouwing en gierzwaluw) dient in 
stand te blijven. Daarnaast zijn ook 
nestkommen van huiszwaluw in de 
directe omgeving (buiten het plange-
bied) waargenomen.

Vraag: Bij vervallen hondenuitloopveld 
en speeltuin, alternatieven zoeken en 
inrichten. Er is maar 1 uitloopveld en 
twee speeltuintjes in Langeweg. Als 
mogelijk alternatief is genoemd: veld 
hoek Ringweg/Weth. Trompersstraat. 
(langs N 285).

Antwoord: Deze opmerking is ook 
(meerdere malen) als reactie op de 
brief van direct omwonenden ge-
komen. In het voorkeursmodel is nu 
ook aan gegeven dat we de inrichting 
rondom het plan nog nader willen 
uitwerken (groene omlijning). Er is 
in elk geval rekening gehouden met 
het realiseren van een nieuw (kleiner) 
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hondenuitloopterrein in de omge-
ving van het plan. Dit terrein dient 
te voldoen aan de minimale opper-
vlakte van 500m2. De locatie zal in 
overleg met de Dorpstafel gezocht 
worden. De inrichting van dit terrein 
is meegenomen in het project. In het 
losloopterrein komt een looppoort en 
een bredere poort voor de toegang 
van groot materieel. Tevens komt er 
minimaal één zitbank op een verhard 
tegelplateau. De geplante bomen zul-
len zoveel mogelijk worden verplant. 
Aan de rand van het project bevindt 
zich reeds een speelvoorziening. In het 
project is rekening gehouden met een 
verbetering (of kleine uitbreiding) van 
deze speelplek.

Vraag: Kan de gebiedsontwikkeling 
samenvallen met plannen herinrich-
ting N285?

Antwoord: In het voorkeurmodel is al 
rekening gehouden met de herinrich-
ting van de N285. Ook is het mogelijk-
heid om een deel van de compensatie 
van de bomen van de N285 te combi-
neren in het gebied.

Bij het in beeld brengen van de haal-
baarheid zijn ook betrokken de dorps-
tafel van 3 maart 2020, de reacties 
op de brief naar direct omwonenden 
van 15 mei 2020 en het resultaat van 
bijeenkomst op 11 november 2020. 
Op basis hiervan kan geconcludeerd 
worden dat er maatschappelijk 
draagvlak is voor woningbouw in 
Langeweg, maar dat de locatie door 
inwoners van Langeweg niet direct als 
de meest gunstigste wordt ervaren. 
Daarnaast zijn enkele direct om-
wonenden kritisch op de plannen.

De gemeente zal nu aan de slag gaan 
met het opstellen van een bestem-
mingsplan voor deze locatie en dit in 
procedure gaan brengen. Hiervoor zal 
de gemeente ook een avond orga-
niseren voor de inwoners van Lange-
weg. Dit bestemmingsplan zal eerst 
moeten worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. De verwachting is 
dat dat niet eerder zal zijn dan het 2e 
kwartaal van 2022. Mogelijk wordt 
gekozen voor een omgevingsplan in 
plaats van een bestemmingsplan als 
gevolg van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.



ideeën voor nieuwe activiteiten, thu-
iszorg nodig hebben maar niet weten 
hoe je dat aan moet pakken, zorgen 
om buurtbewoners ect.  
Dus heb je hierover een idee of een 
vraag kom vooral 2 maart langs! 

Oproepje Vanuit de dorpstafel ga ik 
een groepje starten waar we sociale 
onderwerpen gaan bespreken voor 
Langeweg. Ik wil graag weten wie in-
teresse heeft om hierbij aan te sluiten. 
Voorlopig zullen deze momenten via 
video bellen (teams) plaats vinden 
in de avond. Ik hoor graag wie er bij 
aansluit. Bijvoorbeeld: sociale ideeën, 
initiatieven, wat hierin gemist word 
binnen Langeweg. We gaan brainstor-
men en proberen ook dingen op te 
zetten.  Denk je nu ja leuk? Bel of mail 
mij! 

Hopelijk tot dan! U mag mij ook altijd 
bellen of mailen: 

0623169662 of 
romelia.simon@surplus.nl
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Nieuws van huis van de wijk team over de inloop in Langeweg in Ons Stedeke op elke eerste 
dinsdagmorgen van de maand.  
 
Op dinsdag 2 maart van 9:00-11:00 is Romelia fysiek aanwezig in Ons Stedeke!  
 
Ik verneem graag als er iemand door de corona in nood is, geen boodschappen meer kan doen, hulp 
nodig heeft. Of andere dingen of even een praatje wilt komen maken. Als er meerdere mensen 
tegelijk komen kan ik je vragen even te wachten buiten of iets later terug te komen, je mag mij ook 
vooraf appen of mailen om aan te kondigen dat je 2 maart mij wilt spreken.  
 
Ik sta in contact met Noortje Enkhuizen van het Woonkwartier, Judith van Hoof de wijkzuster van 
Surplus, Gemeente Moerdijk verschillende afdelingen en met de nieuwe wijkagent van Langeweg 
Joost Wirken.   
 
Naast dat Romelia maatschappelijk werker is heeft ze voor Langeweg vooral een sociale taak om 
mee te denken met overlast problemen, ideeën voor nieuwe activiteiten, thuiszorg nodig hebben 
maar niet weten hoe je dat aan moet pakken, zorgen om buurtbewoners ect.   
Dus heb je hierover een idee of een vraag kom vooral 2 maart langs!  
 
Oproepje Vanuit de dorpstafel ga ik een groepje starten waar we sociale onderwerpen gaan 
bespreken voor Langeweg. Ik wil graag weten wie interesse heeft om hierbij aan te sluiten. 
Voorlopig zullen deze momenten via video bellen (teams) plaats vinden in de avond. Ik hoor graag 
wie er bij aansluit. Bijvoorbeeld: sociale ideeën, initiatieven, wat hierin gemist word binnen 
Langeweg. We gaan brainstormen en proberen ook dingen op te zetten.  Denk je nu ja leuk? Bel of 
mail mij!  
 
Hopelijk tot dan! U mag mij ook altijd bellen of mailen: 0623169662 of romelia.simon@surplus.nl 
 

 

 

 

 
 
 
Romelia Simon coördinator Huis van de wijk/ Ons Stedeke Langeweg en Sociaal werker.  
0623169662 
Romelia.simon@surplus.nl 

 
 
 
 
 
Nieuws van huis van de wijk team over de inloop in Langeweg in Ons Stedeke op elke eerste 
dinsdagmorgen van de maand.  
 
Op dinsdag 2 maart van 9:00-11:00 is Romelia fysiek aanwezig in Ons Stedeke!  
 
Ik verneem graag als er iemand door de corona in nood is, geen boodschappen meer kan doen, hulp 
nodig heeft. Of andere dingen of even een praatje wilt komen maken. Als er meerdere mensen 
tegelijk komen kan ik je vragen even te wachten buiten of iets later terug te komen, je mag mij ook 
vooraf appen of mailen om aan te kondigen dat je 2 maart mij wilt spreken.  
 
Ik sta in contact met Noortje Enkhuizen van het Woonkwartier, Judith van Hoof de wijkzuster van 
Surplus, Gemeente Moerdijk verschillende afdelingen en met de nieuwe wijkagent van Langeweg 
Joost Wirken.   
 
Naast dat Romelia maatschappelijk werker is heeft ze voor Langeweg vooral een sociale taak om 
mee te denken met overlast problemen, ideeën voor nieuwe activiteiten, thuiszorg nodig hebben 
maar niet weten hoe je dat aan moet pakken, zorgen om buurtbewoners ect.   
Dus heb je hierover een idee of een vraag kom vooral 2 maart langs!  
 
Oproepje Vanuit de dorpstafel ga ik een groepje starten waar we sociale onderwerpen gaan 
bespreken voor Langeweg. Ik wil graag weten wie interesse heeft om hierbij aan te sluiten. 
Voorlopig zullen deze momenten via video bellen (teams) plaats vinden in de avond. Ik hoor graag 
wie er bij aansluit. Bijvoorbeeld: sociale ideeën, initiatieven, wat hierin gemist word binnen 
Langeweg. We gaan brainstormen en proberen ook dingen op te zetten.  Denk je nu ja leuk? Bel of 
mail mij!  
 
Hopelijk tot dan! U mag mij ook altijd bellen of mailen: 0623169662 of romelia.simon@surplus.nl 
 

 

 

 

 
 
 
Romelia Simon coördinator Huis van de wijk/ Ons Stedeke Langeweg en Sociaal werker.  
0623169662 
Romelia.simon@surplus.nl 

Nieuws van huis van de wijk team 
over de inloop in Langeweg in Ons 
Stedeke op elke eerste dinsdagmorgen 
van de maand. 

Op dinsdag 2 maart van 9:00-11:00 
is Romelia fysiek aanwezig in Ons 
Stedeke! 

Ik verneem graag als er iemand door 
de corona in nood is, geen boodschap-
pen meer kan doen, hulp nodig heeft. 
Of andere dingen of even een praatje 
wilt komen maken. Als er meerd-
ere mensen tegelijk komen kan ik je 
vragen even te wachten buiten of iets 
later terug te komen, je mag mij ook 
vooraf appen of mailen om aan te kon-
digen dat je 2 maart mij wilt spreken. 

Ik sta in contact met Noortje Enkhu-
izen van het Woonkwartier, Judith 
van Hoof de wijkzuster van Surplus, 
Gemeente Moerdijk verschillende af-
delingen en met de nieuwe wijkagent 
van Langeweg Joost Wirken.  

Naast dat Romelia maatschappelijk 
werker is heeft ze voor Langeweg 
vooral een sociale taak om mee te 
denken met overlast problemen, 
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Daar waar vrijwel alle bekende carana-
valsactiviteiten waren afgeblazen, 
toog Marianne van De Slikgatse Kem-
phanen  met gezellige carnavalspak-
ketjes naar de vaste bezoekers van het 
senioren carnavalsbal op maandag-
morgen. De vaste bezoekers werden 
thuis verrast met een kopje koffie, een 
lekkere koek, snoepjes, een potje nar-
cissen  en verdraaid lastige raadsels.  
Marianne maakte met iedereen een 
praatje en kon zo het carnavalsgevoel 
overal thuis brengen. Met een per-
soonlijk woordje op papier stak Mari-
anne iedereen een hart onder de riem 
en nodigde gelijk iedereen uit voor 
het carnavalsfeest volgende jaar op 
maandag 28 februari 2022, als het effe 
kan weer gewoon in Eeterij en Feesterij 
De Droom. De Slikgatse Kemphanen 
vinden het  in 2022 allemaal prima: 
Ast er op lekt, is’t ok goed!

Op Tweede Paasdag 5 april is het 50 
jaar geleden dat Emmaus in Langeweg 
startte.
Dat is een moment om met gepaste 
trots bij stil te staan.

Dat doen we op die kerkelijke feestdag 
’s middags met een kleine compacte 
bijeenkomst in de kerk van Langeweg.
Door de Corona-maatregelen kun-

nen we helaas niet iedereen uit het 
dorp uitnodigen. Dat hopen we goed 
te maken als rond september er 
hopelijk meer bewegingsvrijheid is. 
Dan zijn we van plan een feestelijke 
Markt te organiseren voor al onze 
dorpsgenoten, klanten, (oud-)bewon-
ers, vrijwilligers, (zakelijk) relaties en al 
diegenen die Emmaus een warm hart 
toedragen. We zullen u daar tijdig over 
informeren.
Op Tweede Paasdag staan we kort stil 
bij het verleden. We doen dat onder 
andere met een Jubileumboek dat 50 
jaar Emmaus in Langeweg in beeld 
brengt. Het kleurige boek , met de titel 
“”Mensen maken Emmaus, 50 jaar 
samen actief voor de idealen van Em-
maus in Langeweg” is een sprekend en 
veelzeggend document geworden van 
al die mensen die Emmaus hebben 
gemaakt tot wat het nu is.
We kijken ook vooruit de toekomst 
in. Tijdens de bijeenkomst zal een 
tipje van de sluier worden opgelicht 
van een nieuwbouwproject dat de 
opvangmogelijkheden voor daklozen 
kan gaan verruimen. We informeren 
u daarover zodra we die plannen con-
creter hebben gemaakt.

We willen langs deze weg alle inwon-
ers van Langeweg hartelijk bedanken 
voor de positieve grondhouding,  
betrokkenheid, prettige contacten, 
niet aflatende hulp  en gewaardeerde 
klandizie.

Gewoon carnavalsochtend voor 50 
plussers.

50 jaar Emmaus in Langeweg!



Op maandag, 15 februari jongstleden 
bracht wethouder Eef Schoneveld een 
bezoekje aan dorpshuis Ons Stedeke. 
De wethouder kwam namens het 
College van B&W van de gemeente 
Moerdijk enerzijds om te informeren 
hoe het met het dorpshuis in deze 
barre tijd gaat en anderzijds kwam hij
complimenten overbrengen aan het 
bestuur van dorpshuis Ons Stedeke 
voor de accurate, snelle en duidelijke 
berichtgevingen betreffende de Coro-
na-maatregelen die door verschillende 
instanties werden opgelegd inzake de 
‘openstellings’-beperkingen rondom 
de bestrijding van het COVID- 19/
Corona-virus. Zowel steeds direct per 
mail aan de gebruikers als ook aan de 
deuren en in dorpshuis Ons Stedeke is/

was de berichtgeving transparant en 
duidelijk, zo meldde de heer Schone-
veld. Ook de berichtgeving aan de 
verenigingen/stichtingen als onder-
steuning inzake de mogelijkheid huur-
compensatie voor Ons Stedeke van 16 
maart 2020 tot 16 maart 2021 bij de
gemeente Moerdijk aan te vragen, is 
door het bestuur van dorpshuis Ons 
Stedeke snel opgepakt. Als steun in 
de rug overhandigde de heer Schon-
eveld ’n boeket bloemen. Financieel 
kunnen we het als Ons Stedeke nog 
wel redden, afgelopen jaar was helaas 
wel verliesgevend, doch voor nieuwe 
investeringen die we graag hadden 
gepland, is momenteel geen financiële 
ruimte. Hopelijk mogen we op korte 
termijn terug naar ‘normaal’, mag ook 
Ons Stedeke voor alle gebruikers snel 
open en kunnen we weer gaan sparen 
voor de verder wenselijke (bouwkun-
dige) verbeteringen.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke ont-
vangt complimenten van College B&W
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Zodra de Corona-maatregelen dat 
toelaten, heffen we graag samen met 
u het glas op die 50 jarige synergie in 
Langeweg.

Comité 50 jaar Emmaus-Langeweg

1

50 jaar samen actief voor de 
idealen van Emmaus Langeweg

Mensen maken Emmaus



15

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, Kloosterlaan 5



Maart

April

Oktober

Inzameling Papier

- Inzameling Plastic
- Digitale vergadering wijkvereniging

Zaterdag

Dinsdag

16

Wat, waar en wanneer te doen:

6

9

Inzameling GFT

Huis van de wijk geopend in Ons Stedeke tussen 9.00 en 11.00 uur

Pasen

Toeterfeest d’Eigeweskus

Maandag

Woensdag

Zondag/Maandag

Zaterdag

1

3

4 5

9

Inzameling  GFT

Inzameling  Plastic

Inzameling  GFT

Maandag

Dinsdag

Maandag

15

23

29


