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Ons Dorpshart Jaargang  9
Nummer 1

Dinsdag 8 februari is er weer 
een vergadering van de 
wijkvereniging in combinatie met de 
dorpstafelbijeenkomst. 19.30 uur in 
dorpshuis Ons Stedeke als het kan, 
anders online.

Graag even aanmelden bij 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com
dan ontvangt u een digitale uitnodiging. 
Aan deze bijeenkomst zullen ook 
vertegenwoordigers van de gemeente, 
ordehandhaving, woningbouwstichting 
en sociale zaken deelnemen.

Agendapunten:
- Stand van zaken nieuwbouw Weth.   
   Trompersstraat: Liggen de plannen  
   nog op schema? Discussie omtrent  
   de keuze voor levensloopbestendige  
   sociale huurwoningen  in plaats van 
   starterswoningen. In een dorp als 
   Langeweg zou het toch meer voor 
   de hand liggen om woningen voor 
   starters, jongeren, jonge gezinnen te 
   bouwen?
- Renovatie N285:  Liggen de plannen 
   nog op schema?  Toelichting bij 
   consequenties van de huidige keuze 

   voor een rotonde.
- Groenplannen: hoe verder?
- Windmolens, stand van zaken. 
   Bouwactiviteiten gaan beginnen!
- Mariaschool: Ontwikkelingen en 
   discussie:  Er lijkt weinig motivatie 
   binnen de gemeente, ook binnen 
   politieke partijen, om scholen in kleine 
   kernen binnen de gemeente Moerdijk 
   open te houden. We horen en lezen 
   van de gemeente alleen dat ze weinig 
   of niets kunnen doen. Is dat zo??
- verkeersdrukte en overlast in de 
   Zuiddijk.  Aanpassing straatinrichting 
   gewenst?
- Sociale zaken: kunnen we carnaval 
   gaan vieren? Wij zijn er klaar voor!!

Februari 2022

Vergadering wijkvereniging en 
dorpstafelbijeenkomst

Huis van de Wijk

Dinsdag 1 februari  tussen 9.00 en 11.00 
uur zal Romelia Simon aanwezig zijn 
in dorpshuis Ons Stedeke voor al uw 
sociaal maatschappelijke vragen.

Romelia bellen of mailen kan ook: 
romelia.simon@surplus.nl, 
tel. Nr: 06-23169662 
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Het bestuur van carnavalsstichting 
De Slikgatse Kemphanen heeft in 
een extra ingelaste  vergadering half 
januari, na ampele overwegingen, 
besloten door te gaan met ALLE 
voorbereidingen voor carnaval 2022.
Na raadpleging van alle adviseurs 
en lobbyisten is het bestuur ervan 
overtuigd dat uiterlijk begin februari 
alle beperkingen worden ingetrokken. 
Zij gaat dus uit van een carnaval 
zonder restricties.

Indien onze regering toch de komende 
weken anders besluit, zullen De 
Slikgatse Kemphanen zich daaraan  
houden uiteraard. DE consequenties 
kunnen zij hebben.  Het kan hooguit 
zijn dat er werk voor niets is verzet.
Alle betrokken zijn hierover 
geinformeerd en medewerking van 
velen is gevraagd. Uiteraard zullen zij 
zelf de afweging maken of ze wel of 
niet mee kunnen doen.  De eisen die 
de carnavalsstichting stelt zijn iets 
aangepast:

Ast der op lekt is ’t ok goed!, aldus de 
bestuurders van de stichting.
Voor binnenactiviteiten zal wel de 
coronacheck plaatsvinden.  Zonder 
geldig coronabewijs, geen toegang, 
helaas.

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma Carnaval 2022 op 
Slikgat:  Ast der op lekt is ’t ok goed!
Toegang bij binnenactiviteiten alleen 
met geldig coronabewijs!!

Vrijdag 25 febuari
19.30 uur:           
Aanvang Carnaval in de gymzaal 
met presentatie prins Carnaval 2022, 
Sleuteloverdracht, gebedsviering, 
napraten en  aansluitend voorproefje 
carnaval in Eeterij en Feesterij De 
Droom.

Zaterdag 26 februari
13.15 uur:           
Opstellen voor Grote Optocht van 
Slikgat op het dorpsplein.

13.30 uur:          
Hijsen van Slikgats carnavalssymbolen: 
De Grote Haan en de Kleine Haan.                               
Start Grote Optocht van Slikgat.

15.00 uur:           
Prijsuitreiking Grote Optocht van 
Slikgat bij Ons Stedeke.

15.15 uur:           
Groot Carnavalsfeest in dorpshuis 
Ons Stedeke,  voor jong en oud, onder 
aanvoering van Prins Carnaval en zijn 
gevolg.

18.11 uur:           
Bekendmaking motto Carnaval 2023 
door Prins Carnaval van Slikgat.

Carnaval 2022: 
Ast der op lekt is ’t ok goed!
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Zaterdag avond 18 december stond er 
een dropping met aanvullend een
kerstmuziek bingo voor de tieners 
in het dorp op het programma. Een 
fijn samen zijn met veel muziek, 
cadeautjes en spel. Maar helaas door 
de beperkingen kon de activiteit weer 
niet door gaan. Aangezien Nanda van 
Bekhoven en Monique van der Made 
(de begeleiding van Next XL) veel van 
kerstmis houden, kwam het idee om 
de kersmuziek bingo toch door te laten 
gaan. Maar dan voor het ganse dorp. 
Iedereen mag mee genieten van
de vele kerst nummers. Maar niet 
zonder onze bingo fanaten Bas Buik 

en Esra Bakker. Dankzij hun kon de 
kerstmuziek bingo via teams en in alle 
huiskamers te horen zijn.  De activiteit 
is ondersteund door de wijkvereniging 
en het SKW van Langeweg.
Onze dank is groot dat wij vele (kerst) 
prijzen konden kopen van lokale
ondernemers. Natuurlijk hoorde 
daar iets lekkers bij, want op een 
lege maag kan je niet bingoën. Dus 
als opwarmertje kreeg elk gezin 
kerstkoekjes. Tijdens de pauze is de 
snack-expres gaan rijden. Alle mensen 
zichtbaar in beeld met kerst outfit aan, 
maakten kans op warme snacks. De 
snack-expres is wel 20 x door het dorp 
gesjeest inclusief het buitengebied. 
Sommige van ons hadden natuurlijk 
een klein (pyjama) streepje voor. 
Ook waren er vele ondernemers van 
de bingo die spontaan een bijdrage 
leverden. Dat wordt natuurlijk 
bijzonder gewaardeerd. Wat werd het 
een onvergetelijke avond, met vele 
leuke reacties! Deze ondernemers 
willen we graag bedanken: Teun 
Damen en Mariëlle Reniers biologisch 
vlees en eieren/ www.slikgatsehoeve.
nl Tjen de Groot van plantenkwekerij 
de Groot/ www.beautyplant.nl Jilly 
Laros kleding winkel / www.yil-store.
nl Nanda van Bekhoven interieur 
showroom/ www.sfaera.nl Walter 
Martens en Heidi Boom lederen 
accessoires verkoop/ 
www.bellacolori.nl

Maandag 28 februari 
10.00 uur:           
Leutige ochtend in De Droom , speciaal 
voor de 50 plus.

14.30 uur:          
Kinder- en tienermiddag in  De Droom. 
Ouders kunnen terecht in de kroeg 
van De Droom.

18.30 uur:           
Lampionoptocht door Slikgat. Start 
vanaf De Droom.

19.30 uur:           
Sluiting Carnaval 2022 door jeugdprins. 
Verbranding grote haan en verloting 
kleine haan.

Kerstmuziek bingo
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Belangrijke dagen februari:  

Initiatief vanuit de Ouderraad 

ACTIES 
 
Kerststerrenactie 
Wat een succes was het weer de 
Kerststerrenactie van 2021.  
Er zijn maar liefst  

    419 
kerststerren verkocht.  
Een deel van de opbrengst is 
besteed aan een heerlijke 
Kerstlunch voor de kinderen.  

Iedereen heel erg bedankt!  

16 feb: Studiedag 

26 feb t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie 
 

 

Kerstvakantie 
 
Helaas begon de kerstvakantie ook dit jaar 
weer eerder vanwege een lockdown, maar 
niet voordat de kinderen hadden genoten van 
een heerlijke Coronaproof lunch. Ieder kind 
kreeg een eigen tasje met daarin een 
feestelijke lunch. Samen met de gehele klas 
hebben ze liedjes gezongen en er uiteindelijk 
toch een mooie Kerstviering van gemaakt.  

Veilig het nieuwe jaar in 
 
Heeft u ze al gezien, de vrolijke paaltjes bij school?  
Dit is wel een erg leuke manier om zo de 30km  
zone aan te geven.  
 
We gaan veilig het nieuwe jaar in! 
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Een praatje bij een plaatje

De hoeve van Cabauw  5 (slot)

Cornelis Laureis van Beek en Adriana 
Catharina de Wit  kregen zeven zonen:  
Laureis Cornelis (1823- 1893), Johannes 
Antonius (1827-1827), Johannes Baptist 
(1828-1884), Cornelis Gummaris 
Jacobus (1831- 1875), Thomas Adriaan 
(1833 –1877), Adriaan (1834-1891) en 
Jacobus (1836-1876). Zij waren in 
1822 in gemeenschap van goederen 
getrouwd.  Adriana Catharina kwam 
uit een klein gezin en Cornelis Laureis 
had geen  broers of zusters. Met hun 
vermogen mochten zij zich tot de drie 
rijkste landbouwers van de gemeente 
Zevenbergen rekenen. Vanaf 1867 is de 
hoeve niet meer tiendplichtig.  In 1853 
is het woonhuis 

vervangen door nieuwbouw. In 1854 
erven Cornelis L. en Adriana C. een 
hofstede met ruim 40 bunder land op 
de Welberg.  Zoon Johannes Baptist 
gaat daar boeren en trouwt in 1855 
met Maria Elisabeth Jacobs (1827-
1863) uit Woensdrecht.  Het was de
eerste en laatste bruiloft in het gezin. 
De overige zonen hebben, ondanks 
hun rijke ouders, de huwelijkse staat 
nooit kunnen bereiken. Voor zijn 
zoon Jacobus koopt Cornelis L. in 
datzelfde jaar  een bierbrouwerij aan 
de Kerkstraat  met een huis aan de 
Havenkant te Zevenbergen. De overige
broers blijven aan de Langeweg 
inwonen bij hun ouders, met 
uitzondering van Thomas A. Hij mocht
op studie van zijn ouders, maar 
Thomas A. dacht daar anders over. 
14 april 1862 moet Thomas A.
voor de arrondissementsrechtbank 
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in Breda verschijnen.  Op avond van 
3 maart van dat jaar bracht hij een 
bezoek aan de herberg Het Vosje, aan 
het einde van de Hamseweg, op de 
Hoge Zeedijk. De sfeer was er om te 
snijden. Thomas A. zag dat Dingeman 
Stoop reeds een mes uit zijn broekzak 
had getrokken. Thomas  A. sloeg al 
roepende  ‘weg met dat mes’ het 
corpus delicti  uit Dingemans  hand. 
Hij deed dit zo onhandig, dat het 
rondvliegende mes voor een flinke 
wond  zorgde  in de hand van
Leen Kanters.  Hij werd beschuldigd  
van het toebrengen van verwondingen 
door onachtzaamheid en veroordeeld 
tot zes dagen brommen en het 
betalen van de gerechtskosten.  Enkele 
maanden later stierf zijn moeder. Op 
het moment  van haar overlijden, 
bezat echtpaar vaste goederen 
waaronder een bierbrouwerij met 
woning, twee hofsteden met zo’n 80 
bunder bouw- en weilanden  onder
Zevenbergen, Zwaluwe,  
Standdaarbuiten en Steenbergen. Ook  
het roerend goed op de verspreid
liggende vaste goederen behoort 
het echtpaar toe. De stoel in de 
Roomse kerk te Zevenbergen,  
gehuurd voor bierbrouwer zoon 
Jacobus, werd geschat op 105 gulden. 
Het gezin woonde in de parochie 
Zevenbergschen Hoek en huurde een 
stoel en twee zitplaatsen aldaar in de 
kerk, geschat op 235 gulden. Haar man 
Cornelis L. was een groot voorstander 

van de bouw van een kerk op
Slikgat.  Niet zozeer om het 
zitplaatsengeld,  maar wel omdat ze zo 
ver van Slikgat stonden.  In 1866
werd hij voorzitter van een commissie 
die dit van de grond wilde krijgen. 
Hij zou het niet meer beleven. Zoon 
Laureis Cornelis nam later zitting 
in deze commissie.  De bouwhoeve 
bij  Slikgat  bestond in 1862 uit huis 
schuur keet en verdere getimmerten, 
tuin, boomgaard, bouw- en 
weilanden benevens de brug over de 
Langewegvliet,  strekkende van de 
Langeweg tot de poldervliet, groot 
20 bunder, waarvan  aan de oostzijde 
van de Hamscheweg  tussen  de 
poldersvliet en de Hoge Zeedijk vijf 
bunder bouwland genaamd  ‘Den 
Dokter ‘ met arbeidershuisje 
(Hamseweg 2) en hakhout. Vader en
kinderen kregen hun erfdeel in geld 
en/of goederen. Het kindsdeel van 
Thomas A.  werd verminderd met de 
schulden die hij gemaakt had in het 
verleden, dusdanige schulden dat hij 
op verzoek van vader Cornelis L. in 
1863 onder curatele gesteld  werd  ‘uit 
hoofde van verkwisting’.  Thomas A.  
die altijd zonder beroep geregistreerd 
staat, verbleef sindsdien te St. 
Michielsgestel. Eind 1869 woont hij
bij een boerengezin in Moergestel,  
zonder beroep. Na enkele maanden 
vertrekt hij naar Lier (B).  In 1875 werd 
de onder curatele stelling opgeheven. 
Thomas A. kwam in de buurt wonen 
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namelijk op het Munnikenhof te 
Terheijden.  Als waarschuwing liet  
zijn broer Laureis C.  een annonce 
plaatsen in de pers dat ‘alle handel met 
zijn  broeder Thomas Adriaan van Beek 
gedaan,  nietig is, hoe gering ook ! ‘
Op 4 juni 1877 overleed Thomas A. 
te Terheijden.  Notaris van de Werk 
te Zevenbergen riep per annonce 
degenen op, die in  verband met de 
nalatenschap van Thomas Adriaan 
van Beek, menen nog iets tegoed  te 
hebben van of verschuldigd zijn aan 
Thomas A. , zich voor 1 juli te melden. 
Vader Cornelis L. was ondertussen 
in 1871 overleden. De hoeve aan de 
Langeweg ging in eigendom  over
aan zoon Cornelis Gummaris 
Jacobus.  Cornelis L.  had dit in 1865 
bij testament geregeld. Cornelis 
G.J. moest bij zijn overlijden  wel 
alles nalaten aan zijn broers met 
uitzondering van Thomas A.  Die
kreeg  vier bunder onder Steenbergen 
op voorwaarde dat hij eerst ruim
4000 gulden aan zijn broers zou 
betalen. Het waren schulden die hij 
door geldverkwisting had gemaakt 
en die vader Cornelis L. voor hem had 
voldaan. In 1875 overleed Cornelis 
G.J.  Dienstmeid was op dat moment 
Cornelia Lambregts en Dingeman 
Stoop knecht.  De achtergebleven 
gebroeders  Laureis C. en Adriaan van
Beek verkochten de hoeve in 1875 
en verhuisden naar Zevenbergschen 
Hoek.  Deze verkoop kwam

voor de paters erg gelegen. De kerk 
was in aanbouw. Laureis C.  schonk de 
kerkvloer en  Adriaan het hoofdaltaar 
en de zijaltaren  van beeldhouwer 
Pouilart uit Assche (B). De beelden 
voor de zijaltaren werden door 
anderen geschonken. Het mooie van 
deze schenking is dat een gedeelte 
van  het aankoopbedrag van de grond 
waarop de kerk gebouwd werd, als het 
ware terugvloeide naar de kerk.
De hoeve van de gebroeders Van Beek 
kreeg namelijk als nieuwe eigenaren 
Petrus van de Noort (1830-1890) en 
zijn vrouw Johanna Damen (1821-
1895). Dit vrouwke Van de Noort  
verkocht grond voor de bouw van 
de kerk.  Dat gebeurde met zekere 
tegenzin, mogelijk uit vrees dat  hun
boerenbedoening met herberg  
midden op Slikgat, door verkoop van 
aangrenzende grond,  in waarde
zou kunnen dalen. Toch ging de 
verkoop door en met het geld van 
vrouwke Van de Noort werd een
deel van het interieur van de nieuwe 
kerk bekostigd,  dankzij de gulle gaven 
van de verkopers, de gebroeders 
Van Beek.  Petrus van de Noort en 
zijn vrouw gingen boeren op de 
hoeve aan de Langeweg.  Even de 
Langeweg oversteken was er niet 
bij want als de weduwe Johanna 
Damen in 1895 overlijdt,  wordt een 
boedelbeschrijving opgemaakt die 
twee dagen in beslag neemt. Het was
een drukte van belang bij die 
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boedelbeschrijving  welke laatste  
maar zelden in omvang te overtreffen
zal zijn. Johanna was voor de tweede 
keer getrouwd  en stierf  kinderloos. 
Dat  zorgde  voor een bont gezelschap 
erfgenamen. Willem Merkelbach, 
lid van de Eerste Kamer der Staten 
Generaal was een van de aanwezigen 
maar ook slager Van Oers uit Lage 
Zwaluwe.  Adriana Smulders, dochter 
van de Slikgatse wagenmaker  was  
tot aan het overlijden van Johanna 
Damen in 1895 haar dienstbode.  Zij
moest ervoor zorgen dat niets werd 
achtergehouden en er tussentijds niets 
verdween. Johannes Cornelis Adrianus 
Wijtvliet (1868-1916)  koopt de hoeve 
in 1895. Hij werd geboren op de hoeve 
aan de Langeweg 74 en trouwt in 1896 
met Cornelia Johanna van Gils (1870-
1913) uit Zevenbergschen Hoek.  In 
1902 werd hun eerste zoon geboren,  
Wilhelmus Gijsbertus Cornelis   
Franciscus. Hij doorliep de lagere 
school in zijn geboortedorp tot 1913,  
het jaar waarin zijn moeder stierf. Hij 
werd naar de kostschool  in Huijbergen 
gestuurd.  In 1932 werd Willem  
benoemd tot burgemeester van
Bakel c.a.  Hij weigerde  medewerking 
met de Duiters . Op 5 september  
1944, dolle dinsdag, werd hij op 
transport gesteld dat eindigde in kamp 
Buchenwald (D). Van uitputting stierf 
hij daar op 9 februari 1945. Na het 
overlijden van zijn vader in 1916 werd 
de hoeve in delen verpacht door de 

voogden van Wilhelmus Wijtvliet.  
Johannes Gerardus Vrins (1889-1948), 
in 1916 gehuwd met Maria Wilhelmina 
de Rooij, ging de hoeve bewonen. Hij 
legde zich met zijn inwonende neef 
Willem  Wevers toe op fruitteelt. Het 
echtpaar bleef kinderloos. In 1927 
werden  de landbouwgereedschappen 
op de hoeve  geveild.  Vrins bouwde 
een woning  in de Hamseweg(no 5). De 
hoeve aan de Langeweg werd
vervolgens verpacht aan een 
neef van Wilhelmus Wijtvliet,  
Rumoldus Romme (1903-1994) uit 
Zevenbergschen Hoek.  Remolt , 
zoals hij genoemd werd, is dan nog 
vrijgezel en daarom neemt  tot 1933 
zijn zus Gerarda (1904) de honneurs 
van huisvrouw waar. In 1936 wordt 
Adriana Buijs (1912) uit Den Bommel 
zijn huisvrouw.  Drie kinderen worden 
er geboren, Pieter (1937) , Adriana 
(1938)  en op 10 mei 1940 Rumoldus.  
Nelly van de Keuken woonde er 
als dienstmeisje gedurende de 
oorlogsjaren.  Remolt, was een boer 
die tussen het volk stond. Hij sloot zich 
bijvoorbeeld aan bij de  Langewegse 
Voetbal Vereniging, iets wat niet voor 
de hand lag bij de boerenstand.  In 
de oorlogsjaren hielp hij gezinnen die 
in voedselnood zaten.  Zelfs voor zijn 
schoonmoeder Adriana Jacoba Segers
(1871-1951) was er plaats op de hoeve. 
In 1958 stak het gezin de Atlantische 
Oceaan over.  Voor jonge boeren was 
weinig toekomst in Nederland.  Daarbij 
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kwam nog dat de hoevegebouwen  
hun beste tijd hadden gehad en in de 
weg stonden voor de verbreding van 
de provinciale Langeweg.  Hun
knecht, de Langewegse  Marijn 
Roovers, vergezelde het gezin dat 
neerstreek te  Russell  in de provincie 
Ontario  te Canada. Niets in het 
landschap herinnert nog aan de 
oude hoeve met gebouwen. Een 
strakke platte vlakte bedekt de 
geschiedenis van bijna vier eeuwen 
boerenbewoning.  Op de foto: zittend 
Willem Wijtvliet met zijn neef 
Rumoldus Romme.     
   
John van Opdorp,   februari 2022

Zaterdag 12 februari brengen leden 
van carnavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen de programmaboekjes 
huis aan huis in heel Langeweg, 
vanaf 10.00 uur. Tevens bieden zij 
de carnavalsemblemen van 2022 
te koop aan. Als u 1 of meerdere  
emblemen koopt, maakt u de 
carnavalsactiviteiten op Langeweg 
mede mogelijk.

Het motto van carnaval is: Ast der op 
lekt, is ’t ok goed!  Wat het embleem 
is??  Ze kosten  in ieder geval 5 euro per 
stuk.

Carnavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen zoekt voor de werkgroep 
die carnavalsactiviteiten organiseert 
voor de iets ouderen onder ons (de 
zogenaamde 50 plus ochtend) iemand 
die mee wil helpen deze activiteit te 
organiseren en uit te voeren.

De activiteit is gepland op 
carnavalsmaandag van ongeveer 
10.00 tot 14.00 uur, voor gemiddeld 
40 bezoekers. Voor meer informatie 
of aanmelding kun je contact 
opnemen met Marianne Vijverberg 
(mvijverberg@live.nl) of Bart van Gils 
(lj.vangils@home.nl)

Mensen die nieuw in Langeweg 
komen wonen ontvangen van de 
wijkvereniging een welkomspakket.
Dit pakket bevat informatie over 
Langeweg, wat er te doen is, 
praktische informatie en kleine 
presentjes van lokale ondernemers.
De wijkvereniging is op zoek naar 
“vulling” voor het pakket:
Informatie over jouw vereniging, over 
jouw onderneming, misschien een 
proefpakketje, iets waar de nieuwe 
inwoner iets aan heeft ven die jouw 
vereniging of onderneming laat zien 

Carnavalsboekjes en 
emblemen

Gezocht: all round organisator 
voor 50 plus carnavalsochtend

Gezocht: inhoud voor Lange-
wegs welkomspakket 
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aan de nieuwe inwoner(s)
Het moet concreet, tastbaar zijn, maar 
mag natuurlijk wel verwijzen naar 
digitale informatie.

Als je iets hebt en wilt aanbieden, 
laat het weten aan Dominique Roks, 
John-dominique@hotmail.com of 
onsdorpshart@gmail.com

Op de website van de gemeente 
Moerdijk prijkt een leuk filmpje van 
het bezoek van burgemeester Aart-
Jan Moerkerke aan Langeweg en dan 
specifiek aan ons buurtpreventieteam. 
Voor ons als kersvers buurtpreventie 
team een hartstikke leuke opsteker. 
Immers hebben we de burgemeester 
kunnen laten zien wat wij doen 
als buurtpreventieteam. Een 
buurtpreventie team is er immers 
voor een veilig en leefbaar klimaat in 
en rond ons dorp Langeweg. Soms 
nemen de dorpsgenoten het niet zo 
nauw en komt de veiligheid van de 
dorpsbewoners in gevaar. Denk hierbij 
aan niet begaanbare trottoirs (als 
ze er zijn) denk hierbij aan auto’s op 
trottoirs, overhangende tuinen, afval 
voor langere tijden op doorgaande 
paden, kuilen door ontbrekende 
bestrating etc. etc. Maar ook aan 
kapotte openbare verlichting, 

onveilige situaties, geluidsoverlast, 
verdachte situaties met rondhangende 
vreemde auto’s in het dorp, 
openstaande ramen en deuren, 
en situaties die het voor indringers 
wel erg makkelijk maken om 
binnendringen mogelijk te maken. De 
buurtpreventie neemt in risicovolle 
situaties direct actie, maar kijkt soms 
ook eerst de kat uit de boom. Blijft 
een niet gewenste situatie bestaan 
zal er altijd eerst een kaartje in de bus 
vallen vanuit de buurtpreventie met 
de ongewenste situatie. Soms hebben 
de dorpsgenoten het zelfs niet in de 
gaten, soms vinden ze het vervelend. 
De meeste bewoners nemen direct 
actie zodat weer een veilige situatie 
ontstaat, soms moet er een 2e kaartje 
in de bus. Als de dorpsgenoten de 
aanbevelingen van de buurtpreventie 
niet serieus nemen, zullen de taken 
worden overgenomen door Boa en/of 
wijkagent.  

Dat een buurtpreventie, ook in het 
dorp Langeweg, nodig is laten we 
helaas zien met de bijgeleverde 
foto’s. DIT IS NIET WAT ONS DORP 
VERDIENT! Hier moeten we met 865 
dorpsbewoners opletten en mocht 
u dergelijke vernielingen zien, meldt 
dit aub bij de buurtpreventie en/of 
direct in de buiten beter app van de 
gemeente Moerdijk.
Natuurlijk zijn er vaste patronen 
zichtbaar in de vernielingen maar hoe 

Buurtpreventie Langeweg 
heeft de juiste ogen/oren.
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meer bekend is/wordt, des te beter 
is het om ons dorp veilig en leefbaar 
te houden. Als wij de schade van 
oud/nieuwjaar persoonlijk moesten 
betalen piepten we wel anders. Helaas 
betalen wij het nu allen samen d.m.v. 
onze gemeentelijke belastingen. Maar 
als zelfs een putdeksel uit de straat 
doormidden is gebroken, zijn we 
verkeerd bezig en vraagt het aan ons 
allen om ogen en oren goed de kost te 
geven en meld wat u ziet aub. 

Inmiddels bestaat het 
buurtpreventieteam uit 12 
dorpsgenoten maar wat ons betreft 
mogen het er best 25 worden, dat 
zou erg mooi zijn en laat zien dat ook 
u betrokken bent bij de veiligheid/
leefbaarheid in ons mooie Dorpje.
Gelukkig krijgen we heel veel leuke 
positieve reacties als wij onze ronde 
lopen/fietsen. Reacties als wat goed 
en leuk dat jullie dit doen, maar ook 
gewoon de sociale praatjes met 
bewoners helpt ons dat we weten en 
voelen dat de inwoners achter ons 
staan en ons werk belangrijk vinden 
EN een rondje lopen is ook nog eens 
goed voor de gezondheid.
Als we dan aan het einde van 2021 ook 
nog eens een leuk kerstpakket krijgen 
van de gemeente Moerdijk en onze 
coördinator, weten wij dat ook daar de 
waardering aanwezig is. 
Vanuit buurtpreventie team 
Langeweg aan u allen de beste wensen 
voor 2022, blijf gezond en samen 
maken we er weer een mooi, gezond 
en veilig jaar van.

Nanda-Paul-Joris-Wouter Jan-Liset-
Cindy-Danielle- Niki-Jordi-Robert-
Petra en Wim
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Straat putdeksel

Bushokje 

Afvoer Sportzaal

Afval container

Afvoer Sportzaal

Dixie kleine koer
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Behoud Mariaschool Langeweg

Beste ouders, dorpsbewoners en 
andere geïnteresseerden,

Soms lijkt het erop dat het besluit 
van Stichting de Waarden om de 
Mariaschool te laten fuseren met een 
andere school binnen de stichting 
onontkoombaar is. Dat is echter zeker 
nog niet aan de orde. Er loopt nu een 
onderzoek naar fusie dat nog niet is 
afgerond. Op basis van de uitkomsten 
wordt pas een besluit genomen, 
waar de MR wel/niet mee kan 
instemmen. De MR wordt geadviseerd 
en ondersteund door een juridisch 
adviseur en de Kwaliteitsgroep Ouders. 

Ook vanuit de (plaatselijke) politiek 
wordt druk uitgeoefend en gestreden 
voor het behoud van kleine scholen. 

Voordelen van een kleine school 
en behoud van de Mariaschool in 
Langeweg:
• De kwaliteit van het onderwijs is 
  goed!
• Kleine klassen en persoonlijke   
  aandacht (juist in deze tijd heel 
  belangrijk en actueel). 
• Korte lijnen tussen leerkrachten en 
  ouders. 
• De school is dichtbij. Kinderen hebben 
  hun vriendjes en vriendinnetjes in het 
  dorp. 

• Ouders en dorpsbewoners (jong en 
  oud) zijn zeer betrokken bij de school. 
• Vrijwilligers en ondersteuning bij 
  diverse activiteiten en onderhoud van 
  bijvoorbeeld het schoolplein.
• Leefbaarheid en aantrekkingskracht 
  Langeweg. 

Kortom, velen zijn het met ons eens. 
De school moet openblijven!
En dat lijkt ook financieel mogelijk te 
zijn. 

Voor nu is het belangrijk dat u 
vertrouwen blijft houden. Houd uw 
kinderen vooral op onze school en 
meldt uw kind gerust aan voor de 
Mariaschool. Een school waar wij heel 
trots op zijn en die zeker bestaansrecht 
heeft. 

Heeft u vragen, neem dan gerust 
contact met ons op.

MR Kwaliteitsgroep Ouders
behoudmariaschoollangeweg@ziggo.nl
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Wie wordt prins carnaval 2022 
van Slikgat??

Zoals u weet, weten we dat nog niet.  
Maar u kunt wel raden wie onze prins 
zou kunnen zijn, aan de hand van 
allerlei aanwijzingen op facebook, op 
de website van Langeweg. Hieronder 
ook een aanwijzing.  Op facebook staat

Geef uw naam door aan 
cv.slikgatsekemphanen@gmail.com of 
op facebook.

Op facebook staat al iets:
Ik heb er heel veel mensen wat van 
laten bakken, met een foto van een 
stapel pannekoeken.

Hieronder een nieuwe aanwijzing:

Hint: Hier heb ik op Langeweg veel 
mee rond gelopen. 
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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, de Blokhut 2
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Februari

Oktober

Wat, waar en wanneer te doen:

9.00 - 11.00 Maatschappelijk werk in Ons Stedeke

10.00 Rondbrengen Carnavalsboekjes + verkoop emblemen

Inzameling GFT

Inzameling Papier

19.30 opening Carnaval Langeweg in nde Waai, daarna de Droom

13.30 Carnavalsoptocht, daarna in Ons Stedeke 

10.00 Leutige ochtend 50+ in de Droom
14.40 Kinder- en tienermiddag in de Droom

- Inzameling Plastic 
- 19.30 vergadering wijkvereniging in Ons Stedeke

Het toeterfeest van d’Eigeweskus

Dinsdag

Zaterdag

Maandag

Vrijdag

Vrijdag

Zaterdag

Maandag

Dinsdag

Zaterdag
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