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Dinsdag 11 mei houdt de wijkvereni-
ging haar maandelijkse vergadering 
vanaf 20.00 uur.

Het is nog niet duidelijk of het live kan, 
of dat het nog online moet.  Wil je 
deelnemen, meld je aan bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com

Je ontvangt dan informatie hoe de 
vergadering gehouden zal worden.

Punten die besproken zullen worden:
-  Presentatie van de geheel geac-
tualiseerde en vernieuwde website  
Langewegonline.nl in aanwezigheid 
van burgemeester dhr. Klijs.
-  Update ontwikkelingen Mariaschool
-  Update nieuwbouwplannen
-  Update groenplan, met name Tiny                            
Forest
-  Update renovatie N285
-  Sociale zaken

Romelia heeft een weekje vakantie. 
Dus geen inloopspreekuur op dinsdag 
4 mei.

Afgelopen maanden hebben Robert 
en Danielle Vervenne de website van 
Langeweg, www.langewegonline.nl 
totaal vernieuwd en geactualiseerd.
Dinsdag 11 mei a.s., tijdens de vergade-
ring van de wijkvereniging om 20.00 
uur  wordt de vernieuwde website 
gepresenteerd, in aanwezigheid van 
burgemeester Klijs. Zowel de tech-
nische omgeving waarin de site werkt 
als de inhoud zijn grondig onder han-
den genomen.  Alle informatie over 
Langeweg is op de site verzameld.
Danielle en Robert zullen de website 
ook up to date houden, met nieuwe in-
formatie die aangeleverd wordt.  Copy 
kan aangeleverd worden via  
onsdorpshart@gmail.com. Het 
nieuws komt dan op de site en in de 
dorpskrant.  De rubriek “Een praatje 
bij een plaatje” van John van Opdorp 
en “Langewegse ondernemers in 
beeld” van Ad van Geel hebben ook 
een plek op de site gekregen. Bart van 
Gils zorgt voor het redigeren van de 
aangeleverde copy en  redactioneel 
doorsturen  van de informatie naar de 
dorpskrant en naar de website.

Mei  2021
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Vergadering Wijkvereniging

Inloopuurtje Huis van de Wijk

Langewegonline. nl 
totaal vernieuwd
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Digitale Langewegse Bingo op 
17 april 2021

Dat was weer eens iets anders in 
Langeweg. Zomaar spontaan ge-
organiseerd op de dag dat ook
diverse vrijwilligers actief waren om 
het zwerfafval, van anderen, maar 
weer eens op te ruimen! Daarvoor 
hingen dan ook de Langewegse vlag-
gen op een aantal plaatsen uit en werd 
’s morgens zelfs reveille geblazen.
Maar nu terug naar de hartstikke leuke 
en gezellige bingo-avond op zaterdag 
17 april jongstleden. Deze was geor-
ganiseerd door Esra en Bas, wonend 
Daniëlstraat 10. Jong en oud konden 
deelnemen, geheel gratis. Twee jonge 
mensen die nog niet zo lang in Lan-
geweg wonen, maar het leuk vinden 
om iets voor de Langewegse ge-
meenschap te doen. We mogen gerust 
stellen dat deze bingo-avond in deze 
Corona-tijd, waar we heel veel vooral 
niet mogen, een schot in de roos was. 
Ongeveer 35 deelnemers hadden zich 
aangemeld en speelden mee. Esra en 
Bas speelden twee ronden, de inlog-
tijd was rond 19.00 uur en exact 19.15 
startte de eerste ronde. Iedere ronde 
bestond uit drie onderdelen, de
eerste één rijtje vol, de tweede twee 
rijtjes vol en de derde de gehele kaart 
vol. Voor iedere deelronde hadden ze 
leuke prijzen gesponsord gekregen. 
De wijkvereniging heeft een financiële 
bijdrage geleverd voor enkele kosten 

en prijzen en de Slikgatse Hoeve 
(biologische eieren en vleespakketten) 
en plantenkwekerij de Groot zorgden 
voor een mooi aanvullend prijzenpak-
ket. Dank daarvoor! Als de kinderen 
een prijs wonnen, kregen ze er zelfs 
een speciale prijs voor hen bij. De bingo 
werd, geheel in stijl, afgesloten met 
een loterij voor de kinderen, waarbij 
ze nogmaals leuke prijzen konden 
winnen. Rond 20.45 uur werd deze 
gezellige avond afgesloten, waarbij 
Esra en Bas vele complimentjes in
ontvangst mochten nemen. Hartstikke 
dank aan Esra en Bas voor dit leuke 
initiatief, top! Hopelijk blijven jullie je, 
net zoals vele andere dorpsgenoten, 
inzetten voor een gezellig en leefbaar 
Langeweg!
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Een praatje bij een plaatje

De hoeve van Cabauw (2)

Willem Huibrechts (van Grimhuijzen) 
neemt, naast de pacht van de hoeve
toebehorende Sandeling en Cornelis 
de Nobelaer heer van Cabauw, alle
landbouwwerktuigen, paarden en 
koeien, een deel van de huisinven-
taris, de veldgewassen en de misput 
van Pieter W. Sprangers over. Willem 
Huibrechts trouwt in april 1681 met 
Adriaantje Anthonis van der Biesen. 
Het allereerste pachtjaar wordt
Adriaantje ziek en vanuit de gedachte 
dat onze enige zekerheid op aarde de 
dood is en de enige onzekerheid is, het 
moment waarop de dood komt, wordt 
de notaris erbij gehaald om een tes-
tament op te stellen. In 1682 en 1683 
worden drie kinderen uit dit huwelijk 
geboren waarvan een kind binnen het 

jaar sterft. In 1684 is Cathalijn 
Huyberde dienstbode bij de familie. 
In 1685 is Adriaantje weduwe. In 1688 
trouwt ze met Cornelis Gielen van 
der Put. Vier kinderen worden er 
geboren tussen 1688 en 1692. In 1699 
trouwt Adriaantje met Cornelis Jacob 
Coevoet. Dit huwelijk blijft kinderloos. 
In 1702 wordt Joannes Josephhus ’t 
Kint, wonende te Antwerpen, eigenaar 
van de helft van deze hoeve aan de 
Langeweg nabij het Slijckgat. Hij is
een kleinkind van Gerardus Sandeling 
wiens dochter Joanna Maria bij leven 
de hoeve schonk aan haar zoon. Voor 
Coevoet wordt het er niet beter door 
op de hoeve. In 1703 is Cornelis Adriaan 
Hagenaar bouwmansknecht op deze 
hoeve. Hagenaar krijgt slechts een deel 
van zijn loon.  In 1707 wordt beslag 
gelegd op de paarden en beesten van 
Cornelis Coevoet, die geweid worden 
op een perceel aan de zuidzijde van de 
Langeweg, eigendom van de 
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Baronesse Maria de Landas, douairiè-
re d’ Overschie, vrouwe van Bierges. 
Hetzelfde gebeurt een jaar nadien met
zijn paarden op de twee bunder wei-
land in de Leege Hoeve die hij van de
weeskinderen van Cornelis Floren 
pacht. Ook de twee eigenaren van 
de hoeve, Diederik Ramp heer van 
Cabauw en Steenhuijsen en Joannes 
Josephus ’t Kint, laten van zich horen 
door in 1710 beslag te leggen op ‘alle 
de mobile en haestelijke goederen, 
item bouw- en melckgereetschappen, 
mitsgaders granen en coornvrugten
soo in de schuure op den solder als te 
velde’ om daaraan te verhalen, voor 
zover de wardije van dien sal kunnen 
strecken, de achterstallige huurpen-
ningen over de laatste vier jaar. Adria-
en Daesdonk, bouwman op De Noord 
wil in augustus 1710 de pacht overne-
men. Hij moet dan wel de opbrengst 
van de vruchten ten velde aan de
verpachters afstaan en het vee en ver-
dere meubilaire goederen op de hoeve
gedogen tot het moment van de 
openbare verkoop. Het gaat niet door. 
Gerrit van der Hoeve (Leendrtszn.) uit 
de Gaete te Zwaluwe, sluit in oktober 
1710 een nieuw pachtcontract af voor 
460 gulden per jaar tot 1718. Coevoets 
mag tot mei 1711 nog een kamer in het 
huis bewonen, de moestuin en boom-
gaard gebruiken en een koe weiden. 
Van der Hoeve boert er niet lang want 
in 1711 vinden we Pieter Cornelis
van Wezel op de hoeve. Pieter was in 

1696 gehuwd met Francisca Hendrix 
Merx (ook wel Marks). Ze kregen een 
groot gezin. Francisca is in 1721 we-
duwe. Ze woont niet ver van de Slik-
gatse herberg van Anthonie Musters 
en Catharina Aerden van Dost (ook wel 
Dorst), zus van de Terheijdense bier-
brouwer Bartholomeus Aerden van 
Dost . Een andere broer van Catharina, 
Cornelis Aerden van Dost, zal bij tijd 
en wijle de herberg bezocht hebben. 
Mogelijk dat Cornelis en de weduwe
Francisca van Wesel elkaar in deze 
herberg hebben leren kennen. In ieder 
geval gaven ze elkaar in januari 1722 
het jawoord. Cornelis werd boer op de 
hoeve van Cabauw. Kinderen uit dit 
huwelijk zijn er niet. Buiten de hoeve 
van Cabauw pacht hij land in de Pelg-
rimspolder. Cornelis rooit het wel op 
de hoeve, maar een van de mede-
eigenaren van de hoeve, Joseph ’t Kint, 
zit schijnbaar op zwart zaad. Na
afloop van de pachttermijn in 1726 
verkoopt hij de helft van de hoeve aan 
Adriaan Boon, heer van Steenhuisen 
en Molenaarsgraaff, mitsgaders raat 
en vroetschap der stad Rotterdam. 
Voor Cornelis Aerden van Dost wordt 
de pacht verlengd. In april 1729 
overlijdt Francisca. Zeven maanden 
nadien trouwt Cornelis met de ‘meyt’ 
die op de hofstede woonde, Antonette 
Jansse Vermeulen uit Teteringen. Er 
was blijkbaar haast bij want nog geen 
zes maanden later kondigde zich de 
geboorte aan van hun eerste kind.  
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Cornelis moet de vijf nog levende 
kinderen van Pieter Cornelis van Wesel 
hun erfdeel geven. In 1702 hadden 
Pieter en Francisca dit al bepaald bij
testament. In december 1729 worden 
vijf koopdagen op de hoeve gehouden 
om dat erfdeel bij elkaar te krijgen. Op 
de hoeve is nogal wat vee aanwezig: 
10 paarden, waarvan er een blind is, 
39 koeien in diverse kleuren, waarvan 
11 jonge melkkoeien en 40 hoenders, 
zowel kippen als hanen. Om de hel-
derheid van geest bij de bieders wat te 
beïnvloeden en daarmee de opbrengst 
van de openbare verkoop mogelijk 
te bespoedigen en vergroten, wordt 
dagelijks een grote hoeveelheid bier
geschonken. De kosten hiervan wer-
den niet buiten beschouwing gelaten 
bij de uiteindelijk afrekening. Cornelis 
en Antonette kunnen de hoeve blijven 
pachten van Adriaan Boon. Boon is 
dan inmiddels eigenaar van de gehele 
hoeve. Antonette moet nog een jonge 
deerne geweest zijn, want tot 1748 
zouden nog zes kinderen volgen en 
Antonette is pas in 1792 overleden. In 
1738 wordt Cornelis ernstig ziek.
Het echtpaar, ‘beide hunne zinnen en 
verstand nog magtig zijnde’ laat een
testament opmaken. Cornelis over-
leeft het ziekbed wat o.a. blijkt uit zijn
aanwezigheid als getuige bij het op-
maken van het testament van Bartho-
lomeus Stoop, hoefsmit op Slikgat. Wie 
bij het opmaken van dit testament in 
tijdnood zat staat er niet in, maar de 

smid moet aangevoeld hebben dat 
zijn vuur bijna gedoofd was, daar de 
notaris op 8 maart 1739 ’s morgens om 
6 uur al voor de smederij stond. In 1740 
is Marijnis van Seteren knecht bij Van 
Dorst. In 1748 wordt Cornelis voor de
laatste maal vader. Een jaar later is hij 
gestorven. Hij of de weduwe hadden 
in dat jaar nog een koe verkocht op 
de markt in Teteringen. Na drie jaar 
is de koe ziek geworden en moet de 
weduwe met twee Slikgatse boeren 
verklaren dat de koe op Slikgat nog 
heel gezond was toen zij nog op de 
hoeve woonde bij Zevenbergen en
dus niet als zieke koe verkocht is. In 
1750 wordt Cornelis, gewezen bouw-
man, in het Outland nog veroordeeld 
tot het betalen van de pacht over land 
aan de zuidzijde van de Langeweg. 
Rond 1750 gaat de hoeve in pacht of 
eigendom over aan Cornelis van Beeck 
die in 1749 huwde met Johanna Adria-
na Sensen. 

Op de foto: Langeweg in vogelvlucht 
in 1950 met linksboven de verdwenen 
hoeve aan De Langeweg 

John van Opdorp, april 2021
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Kent u Juf Femke al?  
Via Frederique, Nora en Feline uit groep 7 komen wij alles van haar te weten… 
WWiiee  bbeenntt  uu?? 
Juf Femke, ik word dit jaar 24 jaar. 
WWaaaarr  kkoommtt  uu  vvaannddaaaann?? 
Ik woon in Zevenbergen 
OOpp  wweellkkee  sscchhooooll  wweerrkktt  uu?? 
De Mariaschool, hier in Langeweg. 
IInn  wweellkkee  kkllaass  ggeeeefftt  uu  lleess?? 
Groep 7 / 8 
WWaatt  zziijjnn  uuww  hhoobbbbyy’’ss?? 
Lezen, netflix kijken, fitnessen en  
iets drinken op het terras.    
WWaatt  iiss  uuww  lliieevveelliinnggsskklleeuurr?? 
Rood 
WWaatt  iiss  uuww  lliieevveelliinnggsseetteenn  eenn  ddrriinnkkeenn?? 
Lasagne en Cappuccino! Mmmm    
HHeeeefftt  uu  eeeenn  vvrriieenndd//mmaann?? 
Ja, een hele lieve vriend 
WWaatt  iiss  uuww  lliieevveelliinnggssvvaakk?? 
Geschiedenis en Aardrijkskunde  

 
 
 

5 mei: Bevrijdingsdag 
 
t/m 9 mei: Meivakantie 
 
13 en 14 mei: Hemelvaart 
 
24 mei: 2e Pinksterdag 
 

Belangrijke dagen mei:  

HHeeeefftt  uu  eeeenn  lleeuukkee  kkllaass  ddiitt  jjaaaarr??  
Ik heb een hele leuke, spontane,  
lieve klas dit jaar. Heel veel  
gezelligheid en dolletjes tussendoor.  
Maar natuurlijk kunnen we ook hard werken. 
Doorzetters zijn het!  
WWaatt  iiss  uuww  lliieevveelliinnggssffiillmm??  
Alle Hunger Games films. 
OOpp  wweellkkee  sscchhooooll  hheeeefftt  uu  ggeezzeetteenn??  
Ik ben afgestudeerd aan de Pabo in Breda.  
KKeennddee  uu  LLaannggeewweegg  aall  vvoooorrddaatt  uu  hhiieerr  lleess  ggiinngg  ggeevveenn??  
Ik kende het wel, maar ik kwam er nog niet zo vaak. 
KKeennddee  uu  ddee  EEmmmmaauuss  aall  vvaann  tteevvoorreenn??  
Ja, ik ben daar wel een keertje geweest. 
WWaatt  ddooeett  uu  iinn  uuww  vvrriijjee  ttiijjdd??  ((zzoonnddeerr  ccoorroonnaa))  
Tijd besteden met mijn familie en vriend, gezellig een 
drankje drinken met vrienden en lezen. 
WWaatt  zzoouu  uu  nnoogg  ggrraaaagg  eeeenn  kkeeeerr  wwiilllleenn  ddooeenn??  
Ik zou graag nog eens met mijn vriend of familie door 
Amerika willen touren. 
 

Streetwise 
29 maart hebben de kinderen het Streetwise 
programma van de Anwb gevolgd. 
Dit zijn verkeerslessen voor  
alle leeftijden van de  
basisschool. Het was een zeer 
leerzame maar vooral ook leuke dag! 
 
Pasen 
31 maart stond in het teken van Pasen, 
de kinderen zijn gestart met een Paasviering, 
hebben verschillende spellen gedaan in het 
Paasthema en natuurlijk eitjes gezocht  
in het Patersbos.  

 

 

 

Geschreven vanuit de Ouderraad 
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Beste Dorpsgenoten,   
 
In het voorjaar en najaar houdt de Mariaschool weer een kledingactie!  
De opbrengst hiervan gaat naar de school, zodat we dit weer kunnen investeren in leuke 
activiteiten voor onze kinderen.    
Helpt u ook mee een flink aantal kilo's in te leveren? 
   
Noteert u woensdag 12 mei alvast in de agenda! 
 
Hoe gaat het in zijn werk?  
U kunt de zakken met kleding op woensdag 12 mei ’s morgens  
tussen 8:00 en 8:30 uur inleveren voor de Mariaschool.  
Lukt het niet om het dan te brengen, laat het dan aan Niki weten (06-20665411) dan zorgen 
wij dat het opgehaald wordt bij u thuis.  
 
Wat wordt er wel ingezameld?  
- Alle draagbare boven- en onderkleding  
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)  
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)  
- Zachte knuffelbeesten  
 
Wat wordt er niet ingezameld?  
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)  
- Niet draagbare kleding en schoenen  
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.  
- Werkkleding en vervuilde kleding  
- Speelgoed  
 
Hoe moet de kleding verpakt worden?  
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak/ vuilniszak.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad Mariaschool  
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Onder de klanken van een  reveille 
geblazen door enkele leden van fan-
fare Muziek Veredelt, begon voor veel 
mensen zaterdag 17 april.

Eindelijk kon de fanfare weer live 
van zich laten horen! De reveille 
betekende de aankondiging van de 
zwerfafvalopruimaktie, een initiatief 
van de wijkvereniging.  Ongeveer 20 
vrijwilligers hebben heel veel afval op-
geruimd van straat en uit de bermen. 
Helaas zijn er nog steeds mensen die 
hun afval op straat achterlaten. Dank 
aan alle medewerkers bij deze aktie.  
Maar bovenal dank natuurlijk aan 
de mensen die GEEN afval op straat 
achterlaten, en dank aan de mensen 
die vaker, op eigen initatief al het 
zwerfafval opruimen. Het was leuk 
om te zien hoe enkele inwoners ter 
morele ondersteuning gehoor hadden 
gegeven aan de oproep om de 
Langewegse vlag uit te hangen.

Langeweg schoon, heel gewoon!

Uit andere publicaties, onder andere 
in BN/De Stem, hebben we al kunnen 
vernemen dat heel de gemeente 
Moerdijk, niet alleen de kernen maar 
ook de buitengebieden, straks supers-
nel internet heeft. Bij de ‘mede-
delingen’ stond dit onderwerp ook op 
de agenda van de Dorpstafel 

De glasvezel komt er aan

d.d. 13-04-2021. Inmiddels kunnen we 
ook daadwerkelijk zien dat met de 
voorbereidingen daarvoor inderdaad 
effectief is gestart. Vanaf Fort Oranje 
is men in week 15, dus vanaf 12 maart 
2021, gestart met de glasvezelkabel in 
de grond te leggen. Langzaam aan na-
deren de ‘kabeltrekkers’ van/namens 
de Nederlandse Kabel Maatschappij, 
vanuit de Hokkenberg/Krauwelsgors 
de Noordseweg, waarna Langeweg 
waarschijnlijk, van de negen Moerdi-
jkse kernen, als eerste aan de beurt is. 
De rest van de gemeente Moerdijk 
volgt daarna. Op e-fiber.nl/moerdijk 
staat de planning per gebied. We gaan 
er hierbij vanuit dat Langeweg valt 
onder gebied 1 Zevenbergen-Oost. De 
‘schouwers’ gaan langs de deuren om 
samen met de bewoners te bepalen 
waar de glasvezelaansluiting in de 
woning komt. Wanneer en hoe we 
daadwerkelijk op de glasvezel zullen 
worden aangesloten, is nog niet
bekend. Wel was te lezen dat over 
twee jaar, eerste kwartaal 2023, 
elk adres in de gemeente Moerdijk 
aangesloten kan zijn. Nadere infor-
matie daarover moeten we nog even 
afwachten.

Overigens: mogelijk wordt de aanleg 
toch iets vertraagd nu op vrijdag-
ochtend, 23 april een bestelbus van de 
gravers uitbrandde!
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31 maart jongstleden zijn er 15 
grafstenen geruimd. Er is aansluitend 
weer heel wat grond aangevuld
en is er op diverse plaatsen gras 
ingezaaid. We hebben al weer enkele 
keren het gras gemaaid. De bloemen-
velden zijn in gereedheid gebracht om 
medio mei ingezaaid te worden. De 
haag aan de kant van het strooiveldje 
is gesnoeid. De grasrandjes zijn deels 
weer mooi recht afgestoken. Wat ver-
zakte tegels zijn opgehaald. Het strooi-
veldje blijkt zeker in een behoefte te 
voorzien, afgelopen jaar hebben er al 
drie ‘uitstrooiingen’ plaatsgevonden. 
Op de daarbij geplaatste biels zijn de 
drie naamplaatjes van deze over-
ledenen bevestigd. Onlangs hebben 
we bij de biels een marmeren balkje 
geplaatst met daarop de tekst ‘rust in 
vrede’. Daarop is een stenen plateau 
gelegd waarop bloemen kunnen
worden geplaatst. Mocht u vragen of 
wensen hebben inzake begraven van 
overledenen, plaatsen van urnen, as-
uitstrooiingen en/of verlenging van 
grafrechten, dan kunt u contact opne-
men met John van Opdorp,
telefoon 0168-323117 of mailen naar 
johnvanopdorp@hotmail.com
Tot slot melden we dat we op kosten 
van de Immanuelparochie een nieuwe 
kleine grasmachine mochten aan-
schaffen, de oude was kuis versleten, 
zodat we ook het gras op de kleine 

graspaadjes weer netjes kunnen 
onderhouden. In principe zijn we 
komende maanden, behalve bij echt 
slecht weer, iedere woensdag van 8.30 
tot 09.30 en van 10.15 tot ongeveer 
11.45 uur weer op de begraafplaats te 
vinden.

Wim, Kees, Theo, John en Ad

Van de onderhoudsploeg van de 
begraafplaats
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Marlijn Academie / Antonius 
MBO-oefenhoeve

In dit artikel nemen we jullie mee 
naar weer een andere ondernemer in 
Langeweg, te weten Marlène
Ruigrok-van Houtum. Marlène is 
geboren in Oost-Brabant en komt 
onder andere via wonen in Breda
later in Zevenbergen terecht. Marlène 
is algemeen directeur dan wel be-
stuurder van een drieluik middelbaar 
beroepsonderwijs (MBO)-praktijk 
organisaties en wel:

- 3A Antonius MBO-College, Marlijn                        
   Academie
- 3A Antonius MBO-oefenhoeve
- 3A Antonius Stichting 3Antonius  
   (ABA)

Marlène woont met haar echtgenoot 
Peter Ruigrok en hun drie kinderen 
Carmen (23), Merel (19) en Machiel 
(16) sinds 1 april 2012 in Hoeve Cecilia 
aan De Langeweg 22 te Langeweg. 
Peter is mede-eigenaar van AllGreen 
B.V. (totaalleverancier voor tuincentra-
ketens). Marlène en Peter zijn beiden
afgestudeerd als landbouwkundig 
ingenieur aan de Universiteit in 
Wageningen. 

Voor de oud-‘Slikgattenairen’: inder-
daad de voormalige boerderij van de 
familie Snoeijs, dus vanaf Langeweg 
naar Zevenbergen, de N285, de 1e 
boerderij links. In deze twee Rijks-
monumentale panden zijn ook deze 3 
organisaties gevestigd. Toen Marlène 
en haar gezin hier neerstreken was de 
woning aan een grondige restauratie 
toe. Deze werd de eerste maanden 
daarna uitgevoerd door het Lange-
wegse Aannemingsbedrijf Ad Reniers 
en later werd de tuin onder handen 
genomen door het eveneens in 
Langeweg gevestigd Hoveniersbedrijf 
Andress Vreugdenhil Design.

Langewegse ondernemers 
in beeld
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Marlène is ontzettend bevlogen, 
gedreven en vertelt vol enthousiasme 
over haar organisaties die zijn gestart 
vanuit de visie dat alle mensen gelijk-
waardig zijn en, zeker ook de ‘kans-
armeren’ (specifiek ook jongeren vanaf 
ongeveer 18 jaar), gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt moeten krijgen. Ze stelt
daarbij: blijf allen normaal doen, 
relativeer op tijd en gebruik een goede 
dosis humor. Waar komt haar passie 
vandaan? Naast initiatiefneemster van 
de Stichting Antonius voor Bijzondere 
Arbeidsparticipatie en oprichter
van de Dagbesteding Antonius Hoeve, 
is Marlène directeur van de Marlijn 
Academie. Dit is een instelling met 
66 MBO erkenningen (niveau 1 tot en 
met 4), die BBL opleidingen verzorgt 
binnen verschillende branches om 
werkenden met jarenlange ervaring de 
mogelijkheid te bieden een MBO-
diploma te behalen. Privé is zij moe-
der, ook van Carmen, die juli 2017 is 
uitgestroomd uit het VSO met profiel 
dagbesteding. Als ouder hoopt ze dat 
Carmen een plek vindt waar ze blijft 
leren, voldoende uitdagingen krijgt 
en een actieve bijdrage levert aan de 
maatschappij binnen haar eigen kun-
nen. Een plek waar ze groeit, ontmoet, 
ontspant, ontwikkelt, lacht, leert, 
(samen)werkt en vooruit gaat. Die plek 
gunt Marlène aan alle jongeren als 
Carmen. Het doel van dit ‘bijzondere’ 
onderwijs en arbeidsparticipatie is het 
leren van een beroep, door

begeleiding naar een baan in een regu-
lier bedrijf. Men leert tijdens de praktijk 
ook de MBO-beroepstaal. Hierin staat 
per beroep precies vastgelegd wat je 
moet kunnen en hoe je goed kunt
functioneren. De beloning is een 
betaalde baan én een MBO-diploma, 
het MBO-certificaat, een MBO-En-
tree of niveau-2 diploma of tenminste 
een MBO-praktijkverklaring. Een 
MBO-praktijkverklaring is een door de 
werkgever ondertekende en landelijk 
door het MBO erkende en ge-
waarmerkte verklaring waarin wordt 
aangegeven aan welke delen van een 
beroep de kandidaat in de praktijk 
succesvol heeft voldaan. De ‘normale’ 
weg via deze opleiding is een prak-
tische leerweg in het MBO. Met extra 
ondersteuning vanuit 3Antonius. Een 
start als MBO-leerling in het bedrijf om 
het beroep te leren. De ‘omweg’ is:
eerst oefenen op de 3Antonius 
MBO-oefenhoeve, om te ontdekken 
waar je talenten liggen. Iedereen
heeft talenten en leert op zijn eigen 
wijze. Marlène en de medewerkers bij 
de drie organisaties pogen de doelen 
te bereiken door vanuit het in eerste 
instantie opdoen van praktijker-
varing, dit kan op wel 160 erkende 
deel-opleidingen, de leerlingen ook zelf 
de onderliggende theorie daarbij in de 
klas te laten zoeken en in MBO-taal op 
te laten schrijven. Uiteraard worden 
de leerlingen daarbij begeleid door 
deskundige praktijkondersteuners en/
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of docenten. Een zeer belangrijke 
doelstelling is ook dat middels stages 
de medewerkers, ook zonder start-
kwalificatie, MBO-praktijkverklaringen 
kunnen behalen om hun talenten 
zichtbaar te maken. De Antonius 
mbo-oefenhoeve biedt daarbij aan: 
een onderwijsgerichte arbeidsmatige 
activering, werk-fit, beschutte stage, 
dagbesteding en bijna-baanlocatie. Ter
voorbereiding op een (betaalde) leer-
werkplek in een regulier bedrijf en het 
behalen van een MBO-diploma of een 
MBO-praktijkverklaring. De Marlijn 
Academie heeft in heel Nederland al 
vele opleidingstrajecten verzorgd, met 
name ook in de gehele papierindustrie, 
waar vele operators via deze Acade-
mie hun certificaten hebben behaald.
Een greep uit de disciplines waarvoor 
opleidingen worden verzorgd: admi-
nistratie, ICT, facilitair, bouw-specifiek 
timmeren, groen, horeca, meubel-
maker, enzovoorts. Deze opleidingen 
zoeken en werven de stagebedrijven 
en bieden de stageplekken aan de 
leerlingen aan.

Op de locatie in Langeweg, ook een 
erkend leerbedrijf, mogen maximaal 
24 leerlingen gelijktijdig de opleiding 
volgen. Momenteel telt deze oplei-
dingslocatie 22 leerlingen. Vanuit de 
stages van de locatie in Langeweg 
worden diverse opdrachten uitge-
voerd, zo is op het eigen terrein een 
forse werkplaats gebouwd waarin vele 
werkzaamheden als leeropdrachten 
worden uitgevoerd, wordt het
groen onderhouden, de dieren worden 
verzorgd, wordt interne catering ver-
zorgd aan bedrijven/organisaties die 
daar structureel of incidenteel ruimten 
huren of workshops verzorgen. Niet 
onvermeld mag blijven dat in opdracht 
van de wijkvereniging Langeweg on-
langs de prachtige bank is gemaakt en 
geplaatst rondom de Magnolia boom 
bij de brievenbus op de hoek Zuiddijk-
Kloosterlaan.
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Deze verschillende opleidingen kun-
nen overigens altijd nog ‘praktijk-
vrijwilligers’ gebruiken voor alle
eerder genoemde richtingen (onder 
andere ICT, timmeren, groen, horeca, 
zorg, facilitair, administratie, meubel-
maker). Dus heb je tijd en wil je jouw 
(opgedane) vakkennis delen c.q. niet
verloren laten gaan, neem dan gerust 
contact op voor het maken van een 
afspraak met Marlène:
marlene.ruigrok@marlijnacademie.nl 
of 0168 -331 702 of 06 – 22 49 14 09.
Ook voor het structureel of inciden-
teel huren van (kantoor)ruimten in 
de monumentale schuur kun je met 
Marlène contact opnemen. Om de 
sfeer en humor in de opleiding te be-
vorderen wordt iedere vrijdagmiddag 
om 16.00 uur een week-afsluitende 
borrel gehouden, waarbij zowel leer-
lingen als medewerkers aanwezig zijn.
Wil je Hoeve Cecilia eens bezichtigen? 
Dat kan op de landelijke ‘Open Monu-
mentendag, dit jaar op zaterdag en 
zondag 11-12 september. Tot slot meldt 
Marlène dat de leerlingen die een 
praktijkverklaring hebben behaald, 
daarvoor ook een digitale badge ont-
vangen zodat ze die altijd op hun tele-
foon, bijvoorbeeld bij een sollicitatie,
kunnen tonen. De organisaties van 
Marlène hebben nu budget gekregen 
om in heel West-Brabant (16 gemeen-
ten) praktijkverklaringen te mogen 
uitreiken.  Note: in de ‘Langeweg-Alert 
app-groep plaatsten Marlène en Peter 

onlangs het volgende bericht: ‘Goede-
morgen allemaal, allereerst excuses 
dat we deze app hiervoor gebruiken. 
Wij zijn Peter en Marlène Ruigrok en al 
5 jaar bezig om hier op Langeweg 22 
formeel toestemming te krijgen voor 
ons initiatief om jongeren die uitvallen 
op school; hier alsnog een stukje mbo 
en of een MBO- praktijkverklaring te 
laten behalen. Kijk op www.mbo-prak-
tijkverklaring.nl voor meer infor-
matie wat we in West-Brabant doen. 
3antonius bereidt jongeren voor op 
participatie met onderwijs. Nu hebben 
we in 2017 wel een omgevingsdia-
loog gehouden en was de omgeving 
positief. Maar aangezien deze reeds 5 
jaar oud is, vraagt de gemeente of de 
omgeving nog steeds geen bezwaar 
heeft. Zouden jullie voor 6 april een 
mailtje willen sturen naar marlene.
ruigrok@marlijnacademie.nl
waarin je aangeeft wel of geen be-
zwaar te hebben tegen dit initiatief. 
Hartelijk dank. Wellicht mag
appen ivm Corona ook. Super bedankt, 
fijne zondag en als je nog vragen hebt, 
bel of kom langs. Peter en Marlène”
Reactie van de interviewer: Hoewel de 
inzenddatum al verstreken is, zou het 
toch fijn zijn, als je nog geen melding 
hebt verzonden, dat alsnog op korte 
termijn te doen. Een prachtig initiatief 
dezeonderwijsinstelling in Langeweg!



In het kader van ‘kent u onze verenig-
ing’, wil ik deze maand in Ons Dorps-
hart de aandacht vestigen op onze 
club, het ontstaan en het reilen en 
zeilen in deze club. 

Het ontstaan van de korte keue/
kinderbijslagclub in Langeweg. 

Ongeveer 29 jaar geleden was Lange-
weg niet veel anders als nu. Een enkele 
kroeg en redelijk veel verenigingswerk. 
Soms gingen de mannen weleens ‘n 
gezellig pilske drinken in de plaatselijke 
kroeg. Vaak waren ze dan alleen in de 
kroeg en gingen de andere mannen 
juist weer ‘n ander weekend naar de 
kroeg. Kwamen ze elkaar dan bijvoor-
beeld bij de volleybal tegen, dan zeiden 
deze mannen: ‘Ik ben vorige week nog 
even naar ‘het Koffiehuis’ geweest (nu 
de Droom), maar er was verder
niemand’. Goh zei de andere dan vaak 
“dat is ook jammer, ik ben deze week 
geweest maar er was ook niemand’.
Toen kwam men op het idee om 
samen iets af te spreken om tegelijk 
naar de kroeg te gaan, zodat er
meerdere mensen waren en het dus 
lekker gezellig kon worden. Zo gezegd 
zo gedaan. Er werd besloten om elke 
zaterdag, nadat de kinderbijslag bin-
nen gekomen was, dus de 1e zaterdag 
van het kwartaal, naar de kroeg te 
gaan. Er werd een heus reglement 

De korte keue/kinderbijslag van 
Langeweg.
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opgesteld en Jan Broere werd
benoemd tot voorzitter/secretaris/
penningmeester. Ikzelf kreeg nog geen 
kinderbijslag, maar Cora was wel in 
verwachting van Tim, dus werd ik 
gebombardeerd tot ‘aspirant-lid’ en 
kreeg ik een ludiek klein ballonnetje 
opgespeld. De club was dus alleen 
voor mannen met kinderen. Er werd 
besloten dat die zaterdagavond rond 
22:00 uur naar de kroeg gegaan werd 
en dat de contributie één gulden per 
maand was. Bij binnenkomst werd 10 
gulden in de pot (groot bierglas)
gedaan en de kastelein werd verzocht 
als iemand zijn glas leeg had, dit te 
vullen, de onkosten bij te houden en 
geregeld de benodigde kosten uit de 
pot te nemen. De kastelein zorgde 
tevens voor een heerlijk gratis ‘snack-
kie’. Om 02:00 uur in de nacht had dan 
eenieder de nodige offers aan Bacchus
gebracht en was het gehele dorp 
besproken en kon iedereen voldaan 
richting huis. Na zo’n 15 jaar kwam de 
klad een beetje in de club en was het 
ledental en bezoekersaantal drastisch
gedaald. Jan stopte met zijn veel-
eisende taken en droeg het stokkie 
over aan Wim van Geel. Als een
soort crisismanager ging Wim de voor-
zittershamer/het secretariaat en het 
penningmeesterschap overnemen. 
Nadat na een jaar er plotseling ver-
jonging in de club zich aanmeldde, 
ging het weer gepaard met een 
groeiend ledenaantal. Inmiddels zijn er 
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weer zo’n 20 leden. Nieuw was de
competitie tussen ‘boeren en buiten-
lui’. Het mooie van nu is dat deze 
verhouding 50/50 is en dat naast het 
nieuws uit het dorp, nu ook de diverse 
oogsten en werkzaamheden op de 
diverse akkers besproken worden. Dat 
de contributie € 3,00 per kwartaal is 
geworden en de uitleg op de avond 
€ 15,00 is en soms voor enkelen (de 
laatblijvers) nog eens extra € 5,- nodig 
zijn. Maar ook komen de laatste jaren 
regelmatig partners gezellig mee, 
althans van degenen die geen kleine 
kinderen meer thuis hebben, omdat 
die natuurlijk deze gezelligheid ook 
niet willen missen. Meestal 1x per 
twee jaar proberen we een gezamen-
lijk uitstapje te maken, zoals b.v. een 
kroegenfietstocht, brouwerij excursie, 
diverse keren een dagje Antwerpen. 
Ontzettend veel plezier is er altijd 
beleefd en de verhalen links en rechts 
leven voort in de gedachtes van de 
leden, prachtig! Een clubje als de korte 
keue/kinderbijslagclub is zo’n clubje 
waar jij ook gezellig aan mee kan doen. 
4x per jaar naar de kroeg, gezamenlijke 
uitleg, ludieke gezelligheid en gewoon 
‘we mogen ook eens een keertje weg, 
we hebben anders al zo weinig’. Nu in 
Covid-19-tijd staat natuurlijk alles even 
stil, maar zo snel als mogelijk, hopelijk 
de eerste zaterdag van juli, dus dan 3 
juli 2021, gaan we weer starten. Wat 
denk jij nu als je dit leest? Dit is iets 
voor mij? Kom dan gezellig meedoen 
de volgende keer.

Stuur even een mailtje naar de voor-
zitter/secretaris/penningmeester en 
je wordt de volgende keer
uitgenodigd. 
DE korte keue/kinderbijslagclub 
Langeweg

Wim van Geel
wimvangeel@freeler.nl

Nou we zijn weer gestart hoor! Iedere 
woensdagmiddag om 13.30 uur ver-
trek bij de Beatrixboom bij de H. Hart-
kerk. We fietsen ongeveer 35 kilometer 
en … vanaf woensdag, 28 april 2021 zijn 
de terrassen ’s-middag weer open. Dus 
ook de koffiepauze van ’n klein uurtje 
wordt weer een vast ritueel. Fiets 
je komende keer ook mee? Je bent 
van harte welkom. Uiterlijk 17.00 uur, 
meestal wat eerder, zijn we weer terug 
op Langeweg.

Van de 50+-fietsers
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Velen hebben onlangs de uitnodiging 
ontvangen om deel te nemen aan de 
digitale enquête over de tevredenheid 
van de inwoners in de gemeente 
Moerdijk. Laat deze niet oningevuld 
liggen alstublieft! Denk bij het invullen 
ook aan hoe we als dorp broodnodig 
meer woningbouw nodig hebben 
om jonge inwoners aan Langeweg te 
binden en jongeren naar Langeweg te 
trekken. Om de leefbaarheid in Lange-
weg te behouden is het hartstikke 
noodzakelijk dat het gemeentebestuur 
van Moerdijk met de woningbouw niet 
slechts kijkt naar de grootste kern(en), 
maar nu eens bij Zevenbergen-Oost 
ook Langeweg betrekt. Minstens 50 
betaalbare huizen zouden er volgens 
mij bij moeten komen de komende 
5 jaren. Denk bij het invullen van de 
enquête ook eens aan al het groen 
dat weggehaald gaat worden! Wat en 
waar komt er daarvoor in de plaats 
iets terug! Dat moet ook in Langeweg 
zichtbaar worden. Wat gaan we, als 
meest bij de nieuwe windmolens lig-
gende kern, als inwoners van Lange-
weg merken van de revenuen van die 
windmolens? Of gaan die ook naar de 
gehele Moerdijkse gemeenschap en 
dragen wij de lasten? Waarom wordt 
er zo geroepen om de vergroening en
speelvoorzieningen op het plein van de 
Mariaschool te moderniseren én meer 
publiekelijk open te stellen? Denkt het 

Inwoners-enquête gemeente 
Moerdijk

gemeentebestuur nog aan Langeweg? 
Mogelijk wel, maar wat doen ze
daadwerkelijk voor het behoud van de 
leefbaarheid hier??? 

Vul de enquête in met jouw gevoelens 
over de tevredenheid in Langeweg. Ik 
heb die van mij hierboven zomaar wat 
verwoord, maar ook ingevuld!

Ad van Geel
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Ons dorpshart wordt mogelijk gemaakt door: Wijkvereniging Langeweg
Copy inleveren voor de 20e van de maand bij de redactie: onsdorpshart@gmail.com 

of bij Bart van Gils, De langeweg 50 of bij Onno Surewaard, Kloosterlaan 5
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