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April 2022

Samenvatting Lokale Energie 
Agenda Kernen Moerdijk

Zin om te gaan biljarten?

Langs de A16 tussen Moerdijk en de 
Belgische grens worden de komende 
jaren 28 windmolens gerealiseerd. 
Op het grondgebied van Moerdijk 
worden 6 windmolens gebouwd. In 
de voorbereiding is, op initiatief van 
bewoners langs de A16, afgesproken 
dat een kwart van de molens 
ontwikkeld wordt als zogenaamde 
dorpsmolens. Dat betekent uiteindelijk 
dat de opbrengst van een kwart van
de windmolens beschikbaar komt 
voor de gemeenschappen langs de 
A16. Deze opbrengst wordt ingezet 
om de energietransitie te stimuleren. 
Afgesproken is dat iedereen mee 
moet kunnen doen, dat er een goede 
verdeling van lusten en lasten is, en 
dat de middelen worden gebruikt 
als hefboom om de energietransitie 
te versnellen. Voorwaarde voor het 
kunnen inzetten van de middelen 
is dat er een Lokale Energie Agenda 
wordt opgesteld waarin is aangegeven 
wat voor projecten in aanmerking
komen en voor wie. In de lokale 
energie agenda die voor de kernen 
Moerdijk, Zevenbergschen Hoek
en Langeweg is opgesteld in 
samenspraak met de kernen, komt als 

belangrijkste wens naar voren
bewoners te helpen hun woning te 
isoleren en zonnepanelen op het dak 
te leggen. En daarnaast zonnepanelen 
op collectieve daken (van openbare 
gebouwen, scholen, bedrijfspanden) te 
leggen voor die mensen die zelf geen 
zonnepanelen kunnen plaatsen. In de 
agenda is een eerste uitwerking
van deze wensen beschreven. Na het 
vaststellen van de energie agenda 
worden de projecten in samenspraak 
met bewoners verder uitgewerkt 
en gerealiseerd. Over de mogelijke 
projecten die uit de LEA voortvloeien 
zult u worden geïnformeerd waarbij u 
in de gelegenheid zult worden gesteld 
over de uitwerking mee te denken.

Op dinsdagmiddag van 13.30 to 
ongeveer 16.30 uur biljarten enkele 
dorpsgenoten wekelijks in dorpshuis 
Ons Stedeke. Vanwege ziekte, lange 
vakantie en verhuis loopt het aantal 
deelnemers iets terug. Reden dat we 
graag enkele biljarter erbij hebben. Ben 
je geinteresseerd, heb je belangstelling 
of lijkt het misschien iets voor jou? 
Kom aanstaande dinsdagmiddag eens 
kijken/meedoen in Ons Stedeke of 
spreek Leo de Koning (0168 32 5702)
Keuen zijn beschikbaar!
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Voor het middagprogramma hebben we
al 6 volledige teams. Ook zijn er veel enthousiaste 
losse aanmeldingen, hiervan maken wij gezellige teams. 
Heb je je nog niet ingeschreven, doe dat dan 
via mail: 
            

 

KONINGSDAG 2022

Voor jong &
 oud

Programma: 

Oranjecomité Langeweg

(ongemotoriseerd)
 

            oranjecomitelangeweg@outlook.com

10.00 uur Opening bij de Beatrixboom
10.30 uur Start route met versierde voertuigen, 
                   iedereen mag mee doen!
                   Opgeven hiervoor is niet nodig. 
11.30 uur Start stratenloop, verzamelen 
                   bij Beatrixboom. Opgeven hiervoor is 
                   niet nodig. Geschikt voor kinderen van 
                   groep 1 t/m 8

 

Ochtend: 

Middag: 
13.00 uur  Start Middagprogramma
                   Evenementen terrein Langeweg
                   Catering is aanwezig tijdens deze middag   
17.00 uur  Prijsuitreiking bij 'Ons Stedeke'  
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SCHOOLKRANT 
 Mariaschool ~ Kloosterlaan 24 ~ Langeweg 

Belangrijke dagen april:  

Initiatief vanuit de Ouderraad 

 
De musical van groep 8 is 
uitgekozen, de kinderen gaan 
weer vol enthousiasme hiermee 
aan de slag! 

 

14 april: Paasviering 

15 april: Goede vrijdag, vrije dag 

18 april: 2e Paasdag 

22 april: Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei: Meivakantie 

 
 

 

Plantenactie 

In april komen de kinderen langs om 
buitenplantjes te verkopen. De opbrengst 
gaat naar de Mariaschool om leuke 
activiteiten te kunnen organiseren. 

 

 

Langeweg voor Oekraïne 

Ook de kinderen van de Mariaschool 
hebben zich ingezet voor de vluchtelingen 
vanuit Oekraïne. Ze zijn langs de deuren 
gegaan om lege flessen te verzamelen en 
deze in de leveren. Het bedrag wat 
opgehaald wordt gaat naar Vluchtelingen 
hulp Moerdijk. 
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Een praatje bij een plaatje

Stap voor stap naar een dorpsplein (2)

Eind 1919 verhuisde de 
gemeenteveldwachter Johan Hendrik 
Effting ( 1884-1953) met zijn vrouw
Adriana Roebers (1880-1953) en gezin 
vanuit Steenbergen naar Langeweg. 
Hij was geboren te Enschede en werd 
tot rijksveldwachter voor Langeweg 
benoemd. Bij de aankoop van de
veldwachterswoning werd de 
gemeente Terheijden verzocht om  
jaarlijks een steentje bij te dragen voor 
de deze woning. Temeer daar het 
werk van een rijksveldwachter niet 
ophield bij de gemeentegrens achter 
de woning. Terheijden ging hier niet in 
mee. Ook in de omliggende
gemeenten van Terheijden waren 
rijksveldwachters werkzaam. Wel 

kregen de rijksveldwachters
een jaarlijkse gratificatie van de 
gemeente Terheijden. Eind 1922 
wordt Effting in gelijke functie 
overgeplaatst naar Cuyk aan de Maas. 
Op 5 december van dat jaar werd 
vanuit Cadier en Keer rijksveldwachter 
Jacobus Pijnen (1892-1965) benoemd 
tot zijn opvolger. Jacobus was 
geboortig van Woensdrecht . Met zijn 
Belgische echtgenote Maria Angelina 
Janssens (1893-1968) zou hij een
groot gezin krijgen waarvan de 
nummer 5, 6 en 7 het levenslicht zagen 
in Langeweg. Het huis had nog een 
bewoner; in augustus 1925 werd hij 
te koop aangeboden door Pijnen: Een 
chien de brie, een jaar oud, bekroond 
met de eerste prijs jeugdklasse, zeer 
waaks, scherp, kamerzindelijk
en…….. 168 cm hoog, vermeldt de 
advertentie. Daar ga je dus niet 
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zomaar mee kuieren. Toch
slaagt de verkoop. Een maand later 
krijgt Pijnen ministeriële toestemming 
om Breston, een afgerichte en 
goedgekeurde politiehond, indien 
nodig bij het uitoefenen van zijn dienst 
in te schakelen. Breston hoefde niet 
lang te waken over Langeweg want in 
juni 1926 wordt Pijnen overgeplaatst 
naar Herpen in Oost-Brabant. Vanuit 
Herpen komt rijksveldwachter 
Marinus Jacobus Dirken (1890-1969) 
naar Langeweg . De naam van de 
nieuwe standplaats van Dirken is dan
nog niet in Herpen doorgedrongen. 
De naam Slikgat werd er nog steeds 
gebezigd. Voor Dirken klonk zijn 
nieuwe standplaats niet onbekend 
in de oren; hij was geboren te 
Standdaarbuiten en in 1920 gehuwd 
met Adriana Maria Voogt (1892-
1960) uit Moerdijk. Slechts twee jaar 
zouden ze dit huis bewonen. Om de 
vestiging van een rijksveldwachter in 
een klein dorp wat aantrekkelijker te 
maken, werd de huur gereduceerd. 
Deze korting moest dan worden 
gezien als een vervanger van de 
jaarlijkse gratificatie die hij van de 
gemeente Zevenbergen kreeg. 
Voorwaarde was wel dat de huurder 
het arrestantenlokaal van tijd tot tijd 
een schoonmaakbeurt gaf. Op de duur 
waren de onderhoudskosten van het 
pand hoger dan de huuropbrengst. Om 
die reden besloot de gemeente
Zevenbergen eind 1927 een nieuwe 

rijksveldwachterswoning met 
arrestantenlokaal te bouwen op
het huidige adres Zuiddijk 42. De 
bouwkosten lagen iets hoger dan 
de opbrengst van de te verkopen 
bestaande rijksveldwachterswoning. 
De nieuwe rijksveldwachterswoning 
werd in 1928 verhuurd aan Marinus 
Dirken. Dirken kreeg in 1928 de rang 
van brigadier-titulair. Een tegenvaller
voor hem was wel dat het huurbedrag 
steeg van 78 naar 208 gulden. Daarom 
verhuisde hij in 1934 naar Terheijden. 
Langeweg kwam nu een drietal jaren 
zonder inwonende sterke arm te
zitten. De gemeentepolitieagenten 
van Zevenbergen en Zevenbergschen 
Hoek moesten in Langeweg hun 
diensten gaan draaien. De nieuwe 
woning werd verhuurd aan een 
particulier. In november 1935 richtte 
een aantal bewoners zich schriftelijk 
tot het gemeentebestuur met het
verzoek tot een “blijvend” agent van 
politie. Voortdurende wisseling van 
standplaats van de veldwachters 
werkte niet in het voordeel van de 
dorpsbewoners. Het aantal inwoners 
was inmiddels gestegen tot 1100. 
De winter stond voor de deur en de 
verslechterende economische
omstandigheden zouden ‘naast 
gedwongen lediggang gemakkelijk 
kunnen leiden tot diefstal en
baldadigheid’. De brief werd 
ondertekend door de geestelijkheid, 
het klooster en seminarie, de
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hoofden van de lagere scholen en de 
besturen van standsorganisaties en 
het waterschap Crauwelsgors. In juli 
1937 krijgt Langeweg een gemeentelijk 
agent van politie. De Nijmeger
Michael Wilhelmus Johannes 
Freij (1909-1978) kwam vanuit zijn 
standplaats Venlo naar Langweg.
Zijn verloofde, de te Venlo geboren 
21-jarige Hubertina Johanna 
Zaeijn, voegde zich na het huwelijk 
in november van dat jaar bij 
hem. 2 november 1944 ging de 
veldwachterswoning met een
aantal panden in de directe 
omgeving in vlammen op. De oude 
veldwachterswoning werd in mei
1928 verkocht aan Cornelis van den 
Heuvel (1896-1966), schilder en 
behanger uit Zevenbergen.
Cornelis begon hier zijn bedrijf. Het 
arrestantenlokaal werd omgebouwd 
tot werkplaats. Als oud-militair was hij 
lid van de Langewegse Burgerwacht. 
In 1939 was hij ook lid van de reeds 
toen bestaande Rooms katholieke 
E.H.B.O.-afdeling Langeweg. In 1941 
vroeg hij vergunning aan om
een gedeelte van het huis in te richten 
als winkel. In de voor- en zijgevel 
werden winkelpuien geplaatst. De 
winkel werd voorzien van een breed 
assortiment aan schilder- en
behangbenodigdheden. Later werd 
het assortiment uitgebreid met allerlei 
huishoudelijke gebruiksartikelen , 
plaatselijke souvenirs en snoepgoed. 

Een winkel beginnen zal wel een reden
gehad hebben, er stak iets achter. 
Door zijn werkzaamheden als schilder 
en behanger buitenshuis zouden de 
openingstijden maar beperkt zijn. 
Maar begin 1943 trouwde hij met 
de 39-jarige Langewegse Goverdina 
Schouwenaars (1903-1986). Voor 
kinderen was het waarschijnlijk al 
te laat maar werk in een winkel was 
Dientje niet vreemd want ze was 
opgegroeid met een winkeltje van
haar moeder aan de Zuiddijk. Op 
de foto : Het dorpsplein in 1953 
gemaakt door Fazant Breda en als 
prentbriefkaart uitgegeven door C. 
A. van den Heuvel. Links Jan van 
Oosterhout, rechts een steppeachtige 
begroeiing wassende op de puinresten 
van het café van Bart van Gils. 
- John van Opdorp, april 2022
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Vluchtelingen 

Lieve inwoners van Langeweg,
 Op vrijdag morgen 11 maart om 9:45 
werd ik gebeld door de gemeente 
Moerdijk. Ik neem je even
mee……

“Romelia, wij moeten als gemeente 
72 vluchtelingen gaan ontvangen en 
ons direct gaan klaar maken.  Wil jij 
zorgen dat er maatschappelijk werkers 
klaar staan om bij het opvangteam 
te voegen? Voor de  traumatische 
ondersteuning?” “Ja, natuurlijk”, zei ik. 
Mijn hoofd draaide direct overuren 
en er gebeurde direct één ding. 
Blindelings  bedacht ik mij: “Romelia, 
bel inwoners van Langeweg! Zij gaan je 
helpen!’.
 
Ik belde één van mijn leden van het 
sociaal werkgroepje Langeweg, Nanda 
van Bekhoven. Ik vertelde  haar het 
nieuws en vroeg haar of we samen iets 
konden gaan verzinnen want er waren 
vele spullen nodig en ook handen. 
Dit konden wij als professionals niet 
alleen. Dit moesten we samen gaan 
doen. Nanda zei direct JA! De rest 
geschiedde, mijn gevoel klopte! Jullie 
hebben je massaal ingezet en bij
Francis spullen ingeleverd. Ik ontving 
dat weekend indrukwekkende foto’s 
van Nanda. Tot het plafond aan toe 
stonden er spullen en weer kreeg ik de 
bevestiging: ‘Dit zijn Langeweggers!’. 

Schouders eronder en gaan! Ik ben zo 
ontzettend dankbaar met jullie inzet! 
Dank je wel! Op het moment dat ik 
dit typ (donderdag 17 maart) zijn de 
vluchtelingen nog niet in Moerdijk
aangekomen. Dat kan elk moment 
gebeuren, ik sta met mijn collega’s 
maatschappelijk werkers en sociaal 
werkers dag en nacht stand-by om 
naar het Westende te rijden. Om deze 
lieve mensen te mogen ontvangen. 
Dat kunnen wij doen door jullie inzet! 
Ze gaan in een woonunit komen die nu 
al vol liggen met fijne spullen, nieuwe 
tandpasta, deo’s, kinderkleding, 
dekens, kinderspeelgoed, boxen,
kinderbedjes. Het is echt enorm 
indrukwekkend wat jullie hebben 
gegeven! Nogmaals hartelijk dank!
Samen staan we sterk!
 
Zou je graag nog iets willen 
betekenen? Mail je idee, vraag of 
initiatief naar 
vluchtelingen@moerdijk.nl Achter 
dat email adres zit een team van 
mensen van de gemeente Moerdijk. 
Zij inventariseren alles en zetten het 
uit. Er is dus één centraal punt en 
dat is hard nodig omdeze immense 
operatie goed te laten verlopen. Maar 
het allerbelangrijkste is dat we het 
allemaal samen en met heel veel 
liefde doen!Je mag mij contacten 
met vragen, maar het beste is omdit 



8

emailadres te mailen omdat ik dan
ook gebeld word als ik er iets in kan 
betekenen. Ik ben namelijk gekoppeld 
aan dat team!
 
Tot gauw en lieve groetjes 
Romelia Simon
Sociaal werker Langeweg Surplus 
Welzijn gemeente Moerdijk
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FietsliefhebbersActie voor Oekraïne

Vanaf 1 april -uiteraard bij geschikte 
weersomstandigheden- gaat het 
fietsseizoen van de seniorenraad 
weer van start. Dit vindt plaats elke 
woensdagmiddag vanaf 13.30 u tot ca 
16.30 u.

Men verzamelt zich bij de 
Beatrixboom nabij de Mariakapel. Men 
hoeft zich hiervoor niet op te geven. 
Gewoon lekker vrijblijvend aansluiten. 
Het is gebruikelijk, dat men tijdens de 
rit een koffie/theepauze neemt. Deze 
kosten zijn voor eigen rekening.

Iedereen is van harte welkom.

Het bestuur van de seniorenraad 
Langeweg.

Op 8 en 9 maart zijn we in Langeweg 
langs een aantal deuren gegaan om 
geld in te zamelen voor Oekraïne. 
Limme speelde op haar hoorn en werd 
begeleid door Zoë A., Zoë C., Melody, 
Nilla, Juliana en Meije. Wij zijn er heel 
trots op dat we zoveel geld hebben 
kunnen ophalen:
in totaal € 69,35!
Dit bedrag hebben we overgemaakt 
op Giro 555. Dank jullie wel, gulle 
gevers van Langeweg!
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Van de onderhoudsploeg 
begraafplaats

Dorpshuis Ons Stedeke en 
Carnaval 2022

Vanaf medio maart jongstleden 
zijn we op de woensdagochtenden 
weer gestart met de wekelijkse 
onderhoudswerkzaamheden, zoals 
grasmaaien, wieden, mollen vangen, 
schrepelen, bloemen zaaien,
enzovoorts. Helaas is Wim Stel gestopt 
met het wekelijks onderhoud, maar 
gelukkig blijft hij nog wel betrokken 
bij het onderhoud van de machines 
en het jaarlijks groot onderhoud aan 
de haag. Fijn dat Wim dit wekelijks 
onderhoud een aantal jaren mee 
heeft verzorgd! Bedankt Wim. 
Gelukkig hebben we Jan Broere 
bereid gevonden om vanaf dit seizoen 
onze onderhoudsploeg te komen 
versterken, welkom Jan! Na vele jaren 
wekelijks de koffie met koek te hebben 
verzorgd, gaat Corrie Surewaard
Langeweg medio april aanstaande 
verlaten en verhuist ze naar 
Zevenbergen waar ze een prachtig
appartement boven de Dirk gaat 
betrekken. Afgelopen maand maart 
mochten we nog bij Corrie van
de koffie met koek genieten. 
Corrie reuze bedankt voor al die 
verwennerijen, het was ook altijd
‘bere’ gezellig. Alle succes en 
fijn woongenot in Zevenbergen 
toegewenst.

Kees, Theo, John, Jan en Ad

Met grote dank aan CV de Slikgatse 
Kemphanen, Prins, Raad van Elf met 
gevolg en alle andere vrijwilligers, 
hebben we een fantastisch 
carnavalsfeest 2022 in Langeweg 
mogen vieren. Startend met een prima 
bekendmaking van de nieuwe Prins en 
Jeugdprins, gevolgd door een warme 
viering in sportzaal de Waai (die ook 
nog eens digitaal werd opgenomen en 
live te volgen was), met daarna een
gezellig druk bezochte feestavond in 
Ons Stedeke. Zaterdag een geweldige 
optocht, zo een gaan we waarschijnlijk 
nooit meer meemaken, met maar 
liefst 22 startnummers, waarvan 15 
grote wagens. Na de optocht weer 
hartstikke gezellig druk en prachtig 
feest in Ons Stedeke. Tot slot was
’s maandags ook de 50+-ochtend 
prima verzorgd en de kindermiddag 
werd afgesloten met een hartstikke 
gezellige lampionnenoptocht. Kortom 
een zeer geslaagd carnavalsfeest 
2022 in Slikgat. Nogmaals dank aan 
alle vrijwilligers die aan de organisatie 
en bediening hebben bijgedragen. 
De Corona-maatregelen zijn gelukkig 
zo goed als allemaal ingetrokken en 
inmiddels heeft Ons Stedeke weer 
alle activiteiten kunnen oppakken. De 
verenigingen draaien weer volop, de
vergaderingen zijn weer fysiek, de bar 
is weer open. Voor reserveringen kun 
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Project: de (voormalige) Ma-
riaschool, vervolg

In het 1e nummer 2021 van Ons 
Dorpshart stond over dit project al 
de nodige informatie. In deze uitgave 
een kort vervolgbericht. Herman 
Mettes, de eigenaar van dit voormalig 
schoolgebouw in het centrum van 
ons dorp, gelegen aan De Langeweg, 
is er dagelijks nog volop bezig en is 
nog steeds vol ambitie en hartstikke 
enthousiast. Hij is er zeker, samen met 
zijn beide zoons, iets moois van aan 
het maken. Begin maart 2022 zijn alle 
nutsvoorzieningen en Ziggo binnen 
gebracht, aangelegd en aangesloten.
Ieder toekomstig appartement is nu 
dus voorzien van gas, elektra, water 
en Ziggo. Ieder appartement heeft 
ook afzonderlijke aansluitingen voor 
deze voorzieningen. De centrale 
verwarming brandt en er is dus overal 
stroom. Herman hoopt dat de 4 
appartementen op de 1e verdieping na 
de aanstaande zomervakantie gereed

zijn. Eén appartement hiervan is nu al 
gereed en is zelfs al versneld ingericht. 
Aanvankelijk was het de
bedoeling van Herman om van dit 
appartement een zogenaamd ‘zicht-
appartement’ te maken, zodat
belangstellenden konden bekijken 
hoe de appartementen er uiteindelijk 
uit komen te zien. Herman heeft 
afgelopen jaar voor de uitvoering van 
diverse werkzaamheden arbeiders 
uit Oekraïne ingehuurd. Vanwege de 
uitgebroken oorlog in Oekraïne én 
gezien Herman’s betrokkenheid met
Oekraïne middels zijn medewerkers, 
heeft hij besloten dit ‘zicht-
appartement’ nu gratis beschikbaar
te stellen aan vluchtelingen uit 
Oekraïne. Verwacht wordt dan ook dat 
hierin op korte termijn een Oekraïens 
gezin, of een Oekraïense vrouw met 
één of twee kinderen tijdelijk wordt 
gehuisvest. Na overleg door Herman 
met Emmaus Langeweg, heeft 
Emmaus dit zicht-appartement geheel 
én ook gratis ingericht (zie foto’s 
Z.O.Z.).

je contact opnemen met
Chris Toebak 
06-10 43 50 09. 

Voor meer informatie, onder andere 
over de bezetting (zie onder
‘agenda’) wordt verwezen naar de 
website van dorpshuis Ons Stedeke te 
Langeweg.

Bestuur dorpshuis Ons Stedeke
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Fantastisch van Herman en van 
Emmaus om dit appartement nu 
beschikbaar te stellen aan de
vluchtelingen. TOP! Mogelijk dat wij, 
samen als inwoners van Langeweg, dit 
gezin, zodra het hier is gehuisvest, ook 
op sociale gebieden en mogelijk ook 
financieel wat extra kunnen gaan
ondersteunen? Bijvoorbeeld voor 
degenen die dat kunnen missen, met 
€ 5 of € 10 per week of per maand? 
We gaan pogen hiervoor iets te 
organiseren. Indien mogelijk gaan we 
dit doen in samenwerking met de 
gemeente Moerdijk (vluchtelingen@
moerdijk.nl en hieraan is Romelia 
Simon, de sociaal werker voor 
Langeweg via Surplus, ook gekoppeld). 
Als dit lukt, horen jullie zo spoedig
mogelijk verder. Je kunt nu in ieder 
geval alvast nadenken of je dan 
mee wilt gaan doen! Zou natuurlijk 
hartstikke fijn zijn! Zodra de andere
appartementen op de 1e verdieping 
klaar zijn, gaat Herman verder met de 
4 appartementen op de begane grond. 
Deze zijn ook al gedeeltelijk klaar, maar 
met name de raamkozijnen op de
begane grond aan de voorkant 
moeten nog geheel worden 
gerestaureerd. Ook komen er bij 
de ramen aan de voorkant nog 
‘achterzet ramen’. Als alles klaar is, 
wordt mogelijk de zolderverdieping 
nog aangepakt. Indien er daarvoor 
een bouwvergunning wordt verleend, 
ziet Herman graag daar nog een 9e 

appartement verschijnen, hij noemt 
dat een dakappartement. Misschien 
komt er daarbij dan ook nog wel een 
binnen-dakterras? Wat de exacte 
huurprijs van deze appartement 
wordt, is nog niet bepaald. De verhuur 
van de appartementen loopt via vbo 
HuiZ.nl makelaars. Nadere informatie 
en/of aanmelden als  belangstellende 
kan via 
078-844 5300 of via info@huiz.nl
Indien u Herman om meer informatie 
wilt vragen: loop gerust even binnen 
indien zijn auto, ’n grijze
combo, buiten staat. Herman maakt 
dan graag daar even tijd voor.

Carnaval was grandioos

Carnavalsstichting De Slikgatse 
Kemphanen kijkt terug op een 
grandioos geslaagd carnaval 2022.  
Zonder coronaperikelen kon alles 
gewoon doorgaan: carnavalsviering 
in de gymzaal, alwaar prins Peter II 
zich presenteerde, een heel bijzondere 
optocht, geslaagde carnavalsfeesten 
en activiteiten voor ouderen 
en kinderen.  Iedereen die deze 
activiteiten op wat voor manier dan 
ook  mede heeft mogelijk gemaakt ook 
via deze weg een hartelijk dankjewel.  
Iedereen in Langeweg dank voor jullie 
medewerking bij de optocht, het vrij 
maken en houden van de route, voor 
het uithangen van de vlag, voor het 
begrip!
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Kabels voor nieuwe 
windmolens

Gratis koffiedrinken, met 
koek!

ZEVENBERGEN – Wie over de N285 
richting Langeweg rijdt, ervaart 
daar voorlopig enige verkeershinder. 
Navraag bij de gemeente Moerdijk 
leert dat Enexis onder het fietspad
elektriciteitskabels aanlegt voor de 
plaatsing van de nieuwe windmolens 
langs de A16. Daarom is tussen de 
kruising met de Molenweg en rijksweg 
A16 tijdelijk het fietspad aan de
noordzijde (richting Zevenbergen) 
afgesloten. Automobilisten merken dat 
er een tijdelijke vangrail staat en dat 
er langzamer gereden moet worden, 
zodat het werk veilig kan worden
uitgevoerd. Als de kabels erin liggen 
wordt het fietspad hersteld, tot die tijd 
worden fietsers richting Zevenbergen 
omgeleid over het fietspad aan de 
zuidzijde van de weg. Omdat het een 
provinciale weg is, is de gemeente er 
verder niet bij betrokken. De provincie
heeft een vergunning voor het werk 
afgegeven en houdt ook toezicht. De 
kabels verbinden straks windmolens 
bij Zonzeel met het 150 KV station op 
industrieterrein Moerdijk. Naar
verwachting duurt de klus tot medio 
juni 2022.

LET OP: er wordt regelmatig op 
snelheid gecontroleerd!

Graag willen we eind april de draad 
weer oppakken van het maandelijkse 
koffiedrinken. De 4e zondag van de 
maand koffiedrinken voor IEDEREEN. 
Komende maand zal dit dus zijn op 
zondag 24 april 2022 van 10.00 tot 
11.00 uur in dorpshuis Ons Stedeke, 
Kloosterlaan 22 te Langeweg. Voor wie
is dit bedoeld? Juist, voor iedereen 
die hiervoor belangstelling heeft. 
Je hoeft je niet aan of af te melden. 
Gewoon komen als je tijd en zin hebt. 
Maakt niet uit oud of jong, arm of rijk, 
alleenstaand of samenwonend, man, 
vrouw of genderneutraal, eenzaam of 
niet, nieuwkomer of rasechte
Slikgattenair, enzovoorts! Waarom 
zou je komen? Om elkaar te 
ontmoeten, nieuwtjes met elkaar 
te delen, kennismaken met elkaar, 
informatie geven en tot je nemen, 
te luisteren naar elkaar, te delen 
met elkaar, mogelijke antwoorden 
met elkaar bespreken als er vragen 
zijn, enzovoorts. In de periode vóór 
Corona hebben we ervaren dat de 
belangstelling voor dit maandelijks 
koffie-uurtje langzamerhand afnam. 
De laatste keren waren er zo’n 6 – 10 
deelnemers. Komende keer willen we
ook bespreken of aan deze  
Langewegse activiteit nog steeds 
behoefte bestaat. Wij zouden het
jammer vinden als dit niet zo is, 
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Vergadering Wijkvereniging

Over het nuttige en  het 
aangename

Voorjaarsschoonmaakaktie

Dinsdag 12 april a.s. om 20.00 
uur houdt de wijkvereniging haar 
maandelijks overleg in dorpshuis 
Ons stedeke. Dit keer dus een live 
bijeenkomst in ons dorpshuis.

Agendapunten: Stand van zaken 
nieuwbouw Weth. Trompersstraat, 
N285, Mariaschool, windmolens, 
groenplan.

Iedere zaterdag staan er op het erf 
te De Langeweg 50  afvalgrijpers en 
plastic zakken en zakopenhouders.  
Als u een rondje gaat lopen, kunt/wilt 
u wellicht het aangename met het 
nuttige verenigen, door zwerfafval dat 
u onderweg tegenkomt op te rapen en 
mee te nemen.

Alles kan weer achtergelaten worden 
te De Langeweg 50.  Andere dagen ook 
mogelijk uiteraard, graag op afspraak.

Zaterdag 23 april a.s. van 9.00 tot 11.00 
uur houdt de wijkvereniging weer een 
zwerfafvalopruimaktie.  Helpt u mee?? 

Materialen zijn beschikbaar.  Denkt 
u zelf aan handschoenen en evt. een 
veiligheidshesje. Verzamelen om 9.00 
uur bij De Droom.

maar we zien graag wel voldoende 
deelnemers. Dus: heb je interesse? 
Kom gerust op zondag, 24 april 
aanstaande ‘op de koffie’ in Ons 
Stedeke. Zet het nu alvast in je 
agenda/op je kalender! En … op 
zondag, 24 april aanstaande ‘roept’ om 
09.45 uur de kerkklok ons hiervoor! De 
koffie en zaalhuur worden bekostigd 
door de Immanuelparochie, dus het is
voor jou echt helemaal GRATIS. 
Hopelijk tot dan! Klankbordgroep 
Langeweg, 

Immanuelparochie 
Ine, Ad, Bart, Olaf, Theo en Wies.
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Beste jongens en meisjes,                                                                                                                                 

 

Zaterdag 9 april vieren we Palmpasen. Om 19.00 uur is er een familieviering die 
hierover gaat in de kerk te Zevenbergschenhoek.  

Zoals wij vaker gedaan hebben maken wij voor deze viering Palmpasenstokken. 
Als je ook een stok wil maken moet je dit vóór 25 maart doorgeven. Vrijdag 1 
april kan je van 14.30 tot 15.30 uur de stokken en crêpepapier ophalen op 
basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek bij juf Jeanne. 

Het is de bedoeling dat de stok thuis versierd wordt, de stok en het 
crêpepapier krijg je van de kerk. Het is de bedoeling dat je er zelf bijv. 
paaseitjes, theezakjes, fruit, koekjes of snoepjes, e.d. aanhangt. Tevens willen 
wij vragen een paaswens te schrijven op het bijgeleverde kaartje.  

En wil je hier duidelijk je voornaam en achternaam op schrijven. 

Het is wel de bedoeling als je een stok wilt maken dat je dan zaterdag 9 april 
naar de familieviering komt, zodat je de stok daarna zelf weg kan brengen naar 
het adres wat wij eraan hangen.  

LET OP: MAAK DE STOK NIET TE ZWAAR.  

De versierde stokken kun je op zaterdag 9 April tussen 16.30 en 17.00 uur in de 
Bartholomeuskerk in Zevenbergschen hoek inleveren, zodat de werkgroep er nog 
een haantje aan kan bevestigen. 

Hoe meer kinderen er mee doen hoe meer mensen worden verrast. Want je 
maakt de stok niet voor jezelf maar voor iemand uit de parochie die ziek of 
eenzaam is. Ken je iemand aan wie je de stok wilt geven wil je dit bij de opgave 
vermelden. Anders zorgen wij zelf voor een adres. De stokken mag je na de 
gezinsviering van 9 april zelf wegbrengen naar het adres wat eraan hangt. 

Wil je een paasstok maken, geef je op bij 

Jeanne Akkermans, jeanneakkermans@ziggo.nl  Of bij 

Anja Langerwerf    anjalangerwerf@hotmail.com 

Namens de werkgroep alvast bedankt. 
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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 5 april om 9:00-10:30 is Romelia, sociaal werker,  aanwezig in Ons Stedeke!  
 
Zou je wel een keer langs willen komen maar vind je het spannend? Want niet het hele dorp hoeft te 
zien dat je bij mij komt? Bel mij dan, dan maken we elders een afspraak. 0623169662 
 
Soms staat er in deze folder dat ik maatschappelijk werker ben. Maar dat ben ik niet voor Langeweg.  
Ik ben Sociaal werker en ik ben er voor ALLE sociale vragen! Denk aan: 

• Nieuwe inwoners die allerlei vragen hebben en graag meer info over regio Moerdijk willen 
• Vragen betreft of je nog recht hebben op toeslagen. 
• WMO vragen: hulpmiddelen 
• Thuiszorgvragen 
• Vragen omtrent vrije tijd. 
• Idees voor het dorp 
• Zorgen om buren 
• Of gewoon om ene kopje koffie! 

 
Er staat altijd verse koffie en thee klaar en je bent welkom om een praatje te komen maken. Geen 
zware gesprekken!  
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 
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Dorpskrant digitaal of op 
papier?

Iedere maand ontvangt u onze 
dorpskrant Ons Dorpshart in de 
brievenbus. Het drukken van dit 
krantje gaat nogal op het budget van 
de wijkvereniging drukken, daarom 
willen we naar digitale toezending. Al 
het nieuws en ook de dorpskrant zijn 
overigens ook te vinden op 
www.langewegonline.nl.

Graag vernemen we van u hoe u de 
dorpskrant in de toekomst, vanaf 
volgende editie, wil ontvangen.  Wilt 
u dit doorgeven middels onderstaand 
strookje inleveren bij De Langeweg 50 
of per mail naar LJ.vangils@home.nl of 
app naar 06-15110541.

Als u niet reageert, gaan we er van uit 
dat u in de toekomst geen behoefte 
hebt aan deze dorpskrant in de 
brievenbus/op papier.

Naam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ik hoef geen krantje meer te ontvangen. Ik kijk op de website 
 www.langewegonline.nl.

  Ik ontvang graag het krantje digitaal op email adres:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ik blijf graag het krantje op papier ontvangen.

Graag aankruisen wat van toepassing is.
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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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Oktober

Mei

April

Wat, waar en wanneer te doen:

Inzameling Plastic
Romelia aanwezig van 9.00 - 10.30 in dorpshuis Ons Stedeke

Inzameling GFT

Palpasenviering, RK kerk Zevenbergsche Hoek 19.00 uur

Inzameling Papier

Vergadering Wijkvereninging, 20.00 uur in dorpshuis Ons Stedeke

Inzameling Plastic

Voorjaarsschoonmaakaktie 9.00 - 11.00 uur, vertrek vanaf de Droom

Koffiedrinken, 10.00 uur in Dorpshuis Ons Stedeke

Inzameling GFT

Koningsdag

Het toeterfeest van d’Eigeweskus

Garagesale Langeweg 10.00-15.00 uur

Dinsdag

Maandag

Zaterdag

Vrijdag

Dinsdag

Dinsdag

Zaterdag

Zaterdag

Maandag

Woensdag

Zaterdag

Zaterdag

5

11

9

15

12

19

23

24

25

27

1

1


