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Ons Dorpshart Jaargang  8
Nummer 6

De volgende editie van Ons Dorpshart 
verschijnt rond 1 september.  Copy 
aanleveren graag voor 20 augustus a.s.
De redactie wenst u een fijne 
vakantieperiode!

Dinsdag 13 juli a.s om 20.00 uur  in 
Dorpshuis Ons Stedeke. Digitaal 
aansluiten kan ook . Graag aanmelden 
bij:
wijkvereniginglangeweg@gmail.com:

Agendapunten:
Stand van zaken renovatie N 285, 
nieuwbouwplannen, groenplannen, 
tiny forest, toekomst Mariaschool, 
windmolens, sociale zaken.
In augustus is geen vergadering van de 
wijkvereniging gepland.

Dinsdag 6 juli 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: 
RomeliaSimon@surplus.nl, 
06-23169662.

In augustus is geen inloopuurtje
 gepland. Bellen en mailen met 
Romelia kan wel.

Juli  2021
Augustus 2021

Volgende editie Ons Dorpshart 

Hybride vergadering wijkvereniging

Inloopuurtje Huis van de Wijk

 Schoolplein Mariaschool

Beste buurtbewoners, graag delen we 
met u de afspraken van ons 
schoolplein.

We hanteren de afspraken van het 
schoolplein zoals die zijn gemaakt in 
2013:  “in overleg met gemeente is er 
na de verkregen subsidie van 2013 
een gedeeltelijke openstelling van 
het schoolplein. Aan deze subsidie 
is de volgende voorwaarde gesteld: 
het schoolplein van de Mariaschool is 
openbaar toegankelijk voor de buurt-
kinderen van maandag tot en met 
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Een praatje bij een plaatje

De Hoeve van Cabauw (3)

Cornelis Lauwrijs van Beecq, ook wel 
Beeck of Beek (1726 -1753), is afkom-
stig van Crauwelsgors en zoon van 
Joanna van Meel en Laurentius van 
Beeck. Johanna Adriana Censsen 
(1720-1802), ook wel Cense, Sense, 
Vincenten, is een dochter van Sijke 
Jansse de Jong en Adriaan Censsen, 
wagenmaker aan de Dwarsdijk. Meer 
dan een eeuw bleef de naam Van Beek 
verbonden aan deze hoeve. Een van de
nakomelingen zal vanaf 1860 ook een 
vurige pleiter te zijn voor de bouw van 
een Rooms Katholieke kerk op Slikgat. 
De eigenaar van de hoeve, Adriaan 
Boon, is in 1728 overleden en liet deze 

-Het is niet toegestaan om op het dak 
te klimmen. Er kan een briefje in de 
brievenbus gedaan worden bij Chris 
(omschrijving van de bal en van wie 
deze is). Hij zal ervoor zorgen dat de 
bal van het dak gehaald wordt. 

-Er wordt via de gemeente Moerdijk 
een bord aangevraagd waarop de re-
gels duidelijk vermeld staan. Dit wordt 
zo spoedig als mogelijk gerealiseerd. 

Mocht u als buurtbewoner hier vragen 
over hebben dan kunt u de school bel-
len (0168-326693) of een mail sturen 
naar info.maria@dewaarden.nl

vrijdag na reguliere schooltijd tot 18.00 
uur.”  

Semi openbaar om vandalisme en 
kosten van herstelwerkzaamheden te 
voorkomen alsmede de veiligheid van 
eenieder te waarborgen. Hoewel er 
diverse vragen zijn gekomen om het 
schoolplein langer open te houden, 
is er door het bestuur besloten deze 
afspraken te blijven hanteren. Dit is 
ook in de MR vergadering van de Ma-
riaschool besproken.  

Hiervoor gelden de onderstaande 
regels & aandachtspunten: 

-De openingstijden van het school-
plein zijn van maandag tot en met 
vrijdag na de reguliere schooltijd tot 
18.00 uur.  

-De school-vrijwilliger Chris zal het 
hek van het schoolplein om 18.00 uur 
afsluiten. 

-In de schoolvakanties zal het sc-
hoolplein geopend worden op door-
deweekse dagen. De openingstijden 
zijn dan van 8.00 –18.00 uur.  

-In het algemeen betekent ‘een open 
hek’ dat het schoolplein toegankelijk is 
voor de kinderen. Bij ‘een gesloten hek’ 
mag er niet op het schoolplein ges-
peeld worden. 



3

hoeve na aan zijn vrouw Johanna 
Jacoba Dubois. Zij legateerde de hoeve 
aan de Kerkenraad van de Waalsche 
Gemeente van Rotterdam. In 1749 ver-
kocht de Kerkenraad deze ‘schone 
hofstede met huisinge, schuure, keet 
en wagenhuis met zijn plantagieen 
daarom heen staende, so mede met 
zijne annexe landerijen, zijnde wei- en
zaailanden ten qohiere bekend zijnde, 
gelegen in twee partijen samen groot 
33 bunder aan de noordzijde van
de Langeweg, jaren in huure gebruik 
geweest zijnde bij Cornelis Aarden van 
Dorst die in 1749 uit de huur, de
hoef heeft verlaten’. De hofstede wordt 
gemijnd bij Adriaan Censsen voor zijn 
schoonzoon Cornelis van Beecq.
Februari 1750 worden de meubilaire, 
haastelijke goederen, vee, bouwge-
reedschappen en de misput van de
vorige pachter, op de hoeve geveild. 
Het huwelijk van Cornelis van Beecq 
en Johanna Adriana Senssen was
van korte duur. Slechts twee kinde-
ren, Laurijs Cornelis (1751) en Adriana 

(1752), had Johanna kunnen baren
waarna haar man Cornelis in maart 
1753 ziek te bed lag en een en ander 
testamentair werd vastgelegd in
aanwezigheid van de Slikgatse wagen-
makers Mattheus van Vlimmeren en 
Govert van der Hoofdstad. Cornelis
van Beecq overlijdt twee maanden 
later. Een jaar nadien trouwt Johanna 
met Michiel van Dongen uit Zeven-
bergen. Uit dit huwelijk worden in 1755 
Bernardus en in 1760 Adrianus gebo-
ren. In januari 1785 werd ene Pieter 
Koornaar, 26 jaar oud en geboren te 
Keulen, gearresteerd op de hoeve. 
Hij bekende ‘zonder werken op de 
bedelzak achter het land te lopen en 
zijn onderhoud van de goede bor-
gers en huislieden allerwegen af te 
bedelen en op de ondervraging geen 
goed antwoorden weet te geven, zich 
tegenspreekt en daardoor zich juist 
suspect maakt te wezen een kloeke 
vagebond en landloper die voor de 
rust en goede in- en opgesetenen 
dezer stad en lande behoort te worden 
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teugels in de hand gegeven zijn. Het 
zou nog tien jaar duren alvorens hij de 
kans kreeg het jawoord te geven aan 
de Terheijdense Maria Bastiaense van 
der Vorst. In de nacht van 21 op 22 no-
vember 1786 moet het stormachtige
weer inbrekers op pad gejaagd heb-
ben. Meerdere bouwlieden in het ‘ 
Outland’ kregen ongewenste 
hongerige bezoekers. De arbeiders van 
Cornelis Laurijs vonden in de vroe-
ge morgen de schuurdeur geopend, 
voetstappen op de dorsvloer en 
misten drie volle zakken tarwe en een 
nieuwe wan. Het inbrekersgilde moet 
dus met meerder personen de boer 
op gegaan zijn. In 1798 werd Cornelis 
Laurijs benoemd tot lid van de munici-
paliteit van de stad Zevenbergen. Jo-
hanna had nog twee zoons van Michiel 
van Dongen waarin het boerenbloed 
stroomde. Nu er een extra boerin op 
de hoeve rondliep vond zoon Adriaan 
van Dongen dat het tijd werd om op te 

stappen, al was het maar enkele me-
ters van zijn geboortegrond ; Westelijk 
van de Hamseweg, waar zijn moeder 
voldoende bunders land had liggen, 
zou aan het huidige adres De Lan-
geweg 19 de naam Van Dongen zo’n 
130 jaar verbonden worden. In 1796 
werd Adriaan voor het eerst aangesla-
gen in verband met de bouw van ‘een 
boerenwoninge’ aldaar. Als snel werd 
het ook een boerinnenwoning want in 
1799 trouwde hij met de 25-jarige te 
Halsteren geboren Helena Begga 
Thomas de Wit. Zijn broer, Bernardus 
van Dongen, huwde in 1797 Johan-
na Simons uit Zevenbergen. In de 
Kerkstraat te Zevenbergen boert dit 
echtpaar voort. Op de foto : De Lan-
geweg rond 1960. De Langewegvliet is 
in 1958 gedempt en verdwenen onder 
de noodverharding met klinkers . In 
1962 werd begonnen met de aan-
leg van een betonbaan, gescheiden 
fietspaden en aanplant van de bomen. 
Links aan weerszijden van de Ham-
seweg lag de Hoeve van Cabauw.

John van Opdorp

geweert’. Nog dezelfde maand werd 
hij ‘ veroordeelt tot het aan de kaak 
of justitie pael te worden gesteld voor 
het stadhuis voor de tijd van een half 
uur om daarna door de dienaren der 
justitie te worden gebracht buiten 
deze jurisdictie’. Dochter Adriana 
van Beek trouwt in 1785 met Antonij 
Damen, bouwman in de Zonzeelsche 
polder. In 1786 wordt Johanna Senssen 
weer weduwe. Haar zoon, Cornelis 
Laurijs van Beek, inmiddels 35 jaar oud, 
zal onder moeders waakzaamheid de 
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Vormgeven aan het Moerdijk van 
nu en in de toekomst. Meedoen in 
Moerdijk.

Uw stem laten horen.

Dat kan als lid van de Wmo-Raad 
Moerdijk. De Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning geeft de gemeenten 
een grote verantwoordelijkheid in het 
organiseren van passende onder
steuning voor mensen die niet op ei-
gen kracht kunnen deelnemen aan de 
samenleving. De gemeente hoeft dat 
allemaal niet alleen te doen, juist niet.
Wettelijk is vastgelegd dat de gemeen-
te haar burgers moet betrekken bij het 
beleid en de uitvoering van deze wet.
De gemeente Moerdijk heeft daarvoor 
een Wmo-Raad ingesteld. De Wmo-
Raad is onafhankelijk en adviseert gev-
raagd en ongevraagd het college van 
burgemeester en wethouders over alle 
onderwerpen die betrekking hebben 
op de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Hierdoor kan het 
beleid beter afgestemd worden op de 
wensen en behoeften van inwoners.
Mogelijk zal de Wmo-Raad zich verder 
ontwikkelen naar een brede advies-
raad Sociaal Domein.
De Wmo-Raad is geen belangenbe-
hartiger van een bepaalde doelgroep, 
maar probeert met de adviezen het 
algemene belang van de burgers zo 

goed mogelijk te dienen. We streven 
naar een constructieve medewerking 
met de gemeente. We vragen hen 
om hun plannen tijdig voor te leggen 
en we overleggen regelmatig met de 
betreffende beleidsmedewerker en 
de wethouder. Omdat er binnen de 
Wmo-Raad Moerdijk enkele vacatures 
zijn, zijn wij op zoek naar maatschap-
pelijk betrokken personen voor het lid-
maatschap van de raad.De Wmo-Raad 
vergadert plenair elke tweede woens-
dagmiddag van de maand. Daar-
naast zijn de leden ook actief in één 
of meer werkgroepen en op overige 
tijdstippen af en toe beschikbaar voor 
werkbezoeken of het bijwonen van 
externe bijeenkomsten. Een uitgebrei-
de profielschets van de leden van de 
Wmo-Raad evenals meer informatie 
over de Wmo-Raad Moerdijk en haar 
werkzaamheden vindt u op de website 
www.wmoraadmoerdijk.nl

Reageren
Herkent u zich in het bovenstaande en 
draagt u graag bij aan de Moerdijkse 
samenleving
waarin iedereen kan meedoen? Dan 
nodigen wij u van harte uit te reageren 
op deze
vacature. Indien u eerst nadere infor-
matie wenst, kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de Wmo-Raad 
de heer Kees Klasen. Zowel uw reactie 
als uw verzoek om nadere informatie, 
kan via mail naar 
secretariaat@wmoraadmoerdijk.nl

De Wmo-Raad Moerdijk is op zoek 
naar jou!
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

WWee  mmooggeenn  wweeeerr  wwaatt  oopp  ppaadd!!

Belangrijke dagen juli:  

OK bezoek: 19 mei  
 
Hallo, ik ben Frederique en ik zit in groep 7 van de 
Maria School. Mijn school is naar het Amphia 
ziekenhuis geweest om de OK ruimte te zien. 
We gingen in groepjes van 4 naar de OK ruimte en we 
kregen een  rondleiding. 
We kregen een pak aan en toen gingen we naar 
binnen. We zagen een bed en daar mocht iemand van 
het groepje op liggen we kregen een pleister 
opgeplakt en toen konden we de hartslag meten. We 
kregen ook een knijper op onze vinger. Toen gingen 
we naar een microscoop daarmee kon je in een oor 
kijken. Toen gingen we naar een instrumententafel, 
daar lagen heel veel soorten klemmetjes op. Toen 
gingen we kijken of we een van die klemmetjes open 
kregen. Dat was best moeilijk maar uiteindelijk 
hebben we hem open gekregen en toen was de 
rondleiding klaar. We kregen ook nog een raketje 
zoals alle kindjes na een operatie. 
Iedereen vond het leuk.  
 
 
Groetjes Frederique  
 

Initiatief vanuit de Ouderraad 

SScchhoooollrreeiiss  
 
Op 4 juni was het dan eindelijk 
zover: de kinderen van de 
Mariaschool gingen op 
schoolreis.  

Groep 1 t/m 4 heeft zich prima 
vermaakt in Avonturenboerderij 
Molenwaard. Ze hebben heel 
wat diertjes gezien en heerlijk 
gespeeld.  

 

Groep 5 t/m 8 heeft een bezoek 
gebracht aan het Prehistorisch 
dorp in Eindhoven. Waar ze 
uiteraard veel nieuwe dingen 
hebben geleerd, zoals het 
maken van een vuurtje en het 
bakken van brood.  

 
 
 

DDIIAA  ttooeettss  
Naast deze uitstapjes hebben de kinderen ook 
keihard gewerkt, de DIA-eindtoets van groep 8 
is inmiddels ook afgenomen en deze groep 
heeft boven het landelijk gemiddelde gescoord. 
Super trots op deze kanjers!  
 

 

  

AAllvvaasstt  eeeenn  hheellee  ffiijjnnee  zzoommeerrvvaakkaannttiiee!!

23 juli: Meester-Juffendag 
  Afscheid groep 8  
   Zomervakantie 
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Buurtpreventieteam Langeweg van 
start.

Het is zover, voor het eerst in de 
geschiedenis van ons mooie dorp 
Langeweg gaat het ook hier gebeuren. 
Een heus buurtpreventieteam in Lan-
geweg. Ik hoor u denken waarom nu 
een buurtpreventieteam in Langeweg.
De buurtpreventie is er, samen met de 
gemeente Moerdijk, de Politie, de Boa, 
de woningstichting en andere maat-
schappelijk organisaties, om te zorgen 
voor een leefbare en veilige buurt 
waarin het fijn is om te wonen. 

Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van sociaal 
toezicht door inwoners in de eigen 
buurt. Dit doen zij vanuit een gevoel 
zelf medeverantwoordelijk te zijn voor 
de leefbaarheid en veiligheid in de
eigen woonomgeving. Voorbeelden 
zijn onder andere: 
• in gesprek gaan met (hang)jeugd
• signaleren en melden van onvei-

lige of verdachte situaties in en 
rond woningen

• signaleren van drugsoverlast
• signaleren en melden van onveili-

ge verkeerssituaties
• toezicht op woningen bij langduri-

ge afwezigheid van bewoners
• signaleren van langdurig (fout) 

geparkeerde auto’s

Samen zorgen voor een veilige buurt 
waarin het fijn is om te wonen

De gemeente Moerdijk ziet inwoners 
als belangrijke partners bij het hebben 
van veilige en leefbare buurten. Bij 
buurtpreventie zetten inwoners zich 
op vrijwillige basis in voor hun
eigen buurt. Het doel is het vergroten 
van informeel toezicht. De sociale 
controle neemt toe, wat bijdraagt aan 
het veiligheidsgevoel in Langeweg. De 
inwoners die deelnemen aan deze
buurtpreventie nemen hun verant-
woordelijk op het gebied van veiligheid 
en leefbaarheid in Langeweg. Elkaar 
kennen, elkaar weten te vinden en 
elkaar aanspreken is erg belangrijk.

Buurtpreventie is onderdeel van een 
netwerk in uw wijk en geen project 
van alleen inwoners, gemeente of 
politie. Het succes van buurtpreventie 
is mede afhankelijk van de
samenwerking tussen deze groepen.
 
Langeweg heeft dus nu naast een 
whatsapp groep (Langeweg alert) ook 
een heus buurtpreventieteam.
Misschien heeft u ze al zien lopen? 
Maar u gaat ze beslist nog zien lopen!
Wees trots op deze mensen, zij lopen 
er immers voor uw veiligheid. Mocht u 
iets verdachts of iets anders te melden 
hebben spreek deze mensen gerust 
aan. Natuurlijk zijn uw oren en ogen 
net zo belangrijk als die van het 
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buurtpreventieteam.

SAMEN HOUDEN WE LANGEWEG 
VEILIG EN LEEFBAAR!

Momenteel zijn we met 10 deelne-
mers, een mooi aantal om te starten. 
Maar er kunnen er altijd nog bij, een 
20-tal zou erg mooi zijn en maakt het 
lekker makkelijk om een rooster te
maken waarin iedereen af en toe 
aan de beurt komt EN je blijft er nog 
gezond bij ook, een win/win situatie 
dus.

Iets voor u? mail de buurtpreventie 
coördinator: Wimvangeel@freeler.nl

Afgelopen woensdag, 16 juni, hebben 
we een mooie, leuke en goede infor-
matieavond gehad in Ons Stedeke met 
politie, Boa, ervarings deskundige en 
gemeente Moerdijk. Dit was leerzaam 
en wij mogen ons dan ook al een beet-
je specialisten noemen.

Wel is duidelijk dat het dorp Langeweg 
een dorp is van de inwoners en wij 
dus zelf onze ogen en oren goed de 
kost moeten geven, daarnaast hebben 
we nu met een buurtpreventie team 
de juiste invalshoeken en kunnen 
we gezamenlijk ONS dorp veilig en 
leefbaar houden.

De deelnemers zijn: (herkenbaar aan 
gele hesje met buurtpreventie)

1. Joris Pierik-Schoolstraat
2. Robert Vervenne – Schoolstraat
3. Nanda van Bekhoven – Zuiddijk
4. Wim van Geel – de Blokhut
5. Jordi Fens - Schoolstraat
6. Wouter Jan Bulsing – Zuiddijk
7. Cindy Lucieer – Danielstraat
8. Petra van Rijsingen – de Blokhut
9. Danielle de la Bije – Kloosterlaan
10. Niki Fens – Schoolstraat

Bent u de volgende aanmelding?

Namens het buurtpreventieteam een 
veilige, gezonde en mooie vakantie.

Buurtpreventie coördinator 
Wim van Geel
06-14178411
Mail: wimvangeel@freeler.nl
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Ons Stedeke

Het lijkt er op dat de landelijke Co-
rona-maatregelen op korte termijn 
achter ons liggen. Nu iedereen
die dat wenst, langzamerhand is 
ingeënt, zijn ook weer steeds meer 
activiteiten in dorpshuis Ons
Stedeke toegestaan. Diverse vereni-
gingen zijn inmiddels met goedkeuring 
weer gestart, andere pakken de draad 
na de aanstaande zomervakantie 
weer op. De afgelopen periode hebben 
we gebruikt om, in goede samenwer-
king met de gemeente Moerdijk,
een aantal onderhoudswerkzaamhe-
den uit te laten voeren. Zo zijn de vloe-
ren vernieuwd in alle toiletruimten, 
in de keuken en in de ruimte achter 
de bar.  In deze ruimten is linoleum 
gelegd. Goed schoon te houden, geen 
besmettelijke kleur, 
kortom het ziet er weer fris uit. Ook 
is de CV-ketel vernieuwd en is er een 
hybride warmtepomp geplaatst. Bin-
nenkort worden er nog
een aantal extra zonnepanelen op de 
daken gelegd. Vanwege de nieuwe 
CV-ketel gaat het stookprogramma op 
de schop. Voortaan wordt dat hele-
maal digitaal ingeregeld. Dit brengt 
met zich mee dat de gebruikers van 
Ons Stedeke voortaan NIET meer aan 
de thermostaatknoppen in Ons
Stedeke moeten draaien. Ook is het 
niet toegestaan om aan de CV-ketel 
te komen. Bij ontevredenheid over de 

temperatuur wordt dringend gevraagd 
dit zo spoedig mogelijk te melden
aan Chris Toebak. Reserveringen voor 
Ons Stedeke kunnen vanaf heden 
weer plaatsvinden. Voor overige 
informatie zie de website van dorps-
huis Ons Stedeke te Langeweg.

V.O.V. Grote clubactie

De afgelopen jaren heeft voet-
balvereniging V.O.V. deelgenomen
aan de Grote Club Actie. Hierbij 
worden loten verkocht, waarvan 80% 
van de opbrengst voor de vereniging 
is. De overige 20% komt ten goede aan 
de Grote Clubactie, die op hun beurt 
allerlei initiatieven in clubverband
ondersteunen. Daarnaast zijn er ook 
nog eens mooie prijzen te verdienen 
met de gekochte loten. In eerdere 
jaren is de opbrengst van de Grote 
Club Actie door v.v. V.O.V. gebruikt om 
nieuw spelmateriaal, voetballen en 
kleding aan te schaffen. Ook dit jaar 
wil v.v. V.O.V. weer deelnemen aan deze 
actie. De opbrengst van dit jaar willen 
we gebruiken om bij te leggen bij de 
aanschaf van nieuwe tenues voor onze
senioren. Op zaterdag 18 septem-
ber 2021 gaan wij in Langeweg van 
deur tot deur, om zo onze loten te 
verkopen. Dit kan door middel van 
losse loten, welke direct worden 
overhandigd, of d.m.v. een éénmalige 
machtiging, waarbij de kosten worden 
afgeschreven van uw rekening en de 
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lotnummers op uw afschrift worden 
vermeld. Wij hopen u te mogen treffen 
aan uw voordeur en u het sportleven 
in Langeweg op deze manier wilt
ondersteunen. Één lot kost € 3,00 
(waarvan dus € 2,40 direct naar de 
vereniging gaat) 

Op 9 december zal de uitslag van de 
trekking, die op 8 december plaats-
vindt, gepubliceerd worden op
de site van de Grote Club Actie
Wanneer u of uw kinderen geïnteres-
seerd bent/zijn, om bij onze vereniging 
aan te sluiten, kunt u voor meer info 
mailen naar 

info@vv-vov.net 
of neem contact op met 
Remco van Ginneke (06-12222482)

v.v. V.O.V.

Werkgroep onderhoud van de 
begraafplaats

We hebben onlangs weer enkele kleine 
tegelpaadjes tussen de grafstenen weg 
kunnen halen en daarvoor in de plaats 
graszoden gelegd. Dit keer hebben we 
deze gekregen van Giel Damen, één 
van onze plaatselijke hoveniers. Giel, 
bedankt he! De ingezaaide bloemetjes 
op het strooiveld komen weer aardig 
op. Ditzelfde geldt voor het bloemen-
veld achter de begraafplaats. Ook het 
ingezaaide gras op de plekken waar 
enkele maanden geleden grafstenen 

zijn geruimd, is prima opgekomen. Het 
ziet er weer mooi groen uit! Overigens 
vermelden we hierbij nog dat het 
verwijderen van grafmonumenten 
altijd gebeurt in overleg met de 
rechthebbende van die grafsteen. 
Ruimen van grafmonumenten zonder
voorafgaande kennisgeving, gebeurt 
dus hier niet. Ook de heg achter het 
strooiveld is weer gesnoeid, evenals de 
bomen bij het grote kruisbeeld. Nog
een leuke bezienswaardigheid: bij de 
ingang naar de geitjes en vijver bij 
Emmaus, staan rechts op de verhoging 
enkele bijenkasten. Daarachter staat 
het schuurtje waarin de geitjes regel-
matig verblijven. Achter dat schuurtje 
kun je bovenin de boom een grote kast 
zien, dit is een broedkast voor
steenuilen. Inmiddels heeft daarin 
een steenuil genesteld en heeft twee 
jongen. Soms kun je ma steenuil op 
dat schuurtje zien zitten. Dus doe daar 
stilletjes!
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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 
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Juli Augustus

Oktober

Inzameling  GFT Inzameling  Papier
Maandag Zaterdag

Wat, waar en wanneer te doen:

5 7

Inzameling Papier Inzameling  GFT

Toeterfeest d’Eigeweskus

Zaterdag Maandag

Zaterdag

3 2

9

Inzameling  GFT Inzameling  GFT

Inzameling  Plastic Inzameling  Plastic

Inzameling  GFT Inzameling  GFT

Inzameling  GFT Inzameling  GFT

Inzameling  Plastic Inzameling  Plastic

Maandag Maandag

Dinsdag Dinsdag

Maandag Maandag

Maandag Maandag

Dinsdag Dinsdag

12 9

13 10

19 16

26 23

27 24


