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Pension de Goede Verwachting
Burg. Vermetstraat 2
4456 AJ  Lewedorp

Telefoon 0113 - 612204 / 614157
Fax 0113 - 612773

Een rustpunt tussen Westerschelde en Veerse Meer

Me bin d’r groôs op is ons motto, gebaseerd op ons 
90-jarig bestaan van ‘t Kraaienist. En ik kan jullie 
vertellen dat ik super groôs bin op ’t Kraaienist. Als 
ik tijdens de optocht sta te kijken naar de prachtige 
wagens en creatieve loopgroepen, dan kan ik maar 
één ding zeggen: hier kunnen we als kleine gemeen-
schap super groôs op zijn. Waar een klein dorp groot 
in kan zijn! 

Daarnaast ben ik trots op de jubileumcommissie die 
het voor elkaar hebben gekregen om met vele vereni-
gingen een prachtig programma in elkaar te draaien 
voor het jubileumjaar van Lewedorp. Als carnavals-
vereniging zullen we hierop aansluiten door op 6 juli 
een Dorpsfeest te organiseren. Dit feest zal plaats-
vinden op het plein bij de kerk in een gezellige feest-
tent. Ook kunnen de wandel- en hardloopschoenen 
op 22 september weer uit de kast getrokken worden 
voor alweer de 3de Kraaieloop. Ik hoop op vele en-
thousiaste deelnemers! Meer informatie over deze 
activiteiten zal spoedig volgen. 

Er zijn dit jaar weer wat verschuivingen binnen de 
vereniging maar iedereen heeft zijn plaatsje weer ge-
vonden. Zo zal Jasper dit jaar als adjudant fungeren, 
nadat hij deze taak van Adrie over genomen heeft. 
Ik wil langs deze weg Jasper veel succes wensen en 
Adrie bedanken voor zijn inzet van de afgelopen 
jaren. Daarnaast is Ronald dit jaar weer terug als 

pliessie, ter vervanging van Bas. Bas, super bedankt 
voor alle jaren! Roxanne doet wegens haar zwanger-
schap dit jaar een stapje terug als hofdame. Edine 
zal dit jaar dan ook vergezeld worden door Dorijne. 
Ook de jeugdgarde is weer compleet en zullen Prins 
Marcel helpen met zijn zware taak.

Ik wens iedereen een super goede carnaval toe en 
een super feestjaar in ‘t Kraaienist.

HALLO BESTE
KRAAIEPIKKERS 

Alaaf,  
      de voorzitter!
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TUINONTWERP
AANLEG

ONDERHOUD
SIERBESTRATING

Hoveniersbedrijf D&G
Vreelandsedijk 17
4434NK Kwadendamme
06-30351826
Info@hoveniersdg.nl

Bij THE READ SHOP kunt 
u terecht voor al uw 
boeken, tijdschriften, 

wenskaarten en kantoor-
artikelen. Ook voor 

Staatsloten, Lotto/toto  
en PostNL-servicepunt.   

Winkelcentrum De Bussel,  
Beukenhof 18, 

4462 EN  Goes,  
tel. 0113-228559 

WWW.GOES.READSHOP.NL 

BESTE KRAAIEPIKKERS, 
PIKSTERS EN PIKKERTJES

Editie 42 van carnaval in ’t 
Kraaienist. En dat in het jaar 
dat het 90-jarig jubileum van 
Lewedorp gevierd wordt. 
Dan kun je gerust zeggen: 
“me bin d’r groôs op”! 
Een zeer toepasselijk motto. 
Waar in het dorp het hele 
jaar activiteiten worden 
georganiseerd ter ere van 
het jubileum, hebben wij 
er met de keuze van ons 
motto zeker rekening mee 
gehouden. Daarnaast hoop 
ik dat er tijdens de optocht 
ook aandacht aan besteed 
zal worden. 
Aan het einde van het 
afgelopen jaar heeft Bas Blok 
aangegeven te stoppen als 
pliessie. Hij vond het na elf jaar 
tijd om het stokje over te geven. 
Bas, bedankt voor je inzet en Kevin 
succes in je nieuwe rol. Dit jaar valt ook 
Dorijne in als hofdame voor Roxanne. 
Hopelijk is zij volgend jaar weer present, maar we 
zijn blij met de hulp en inzet die Dorijne ons biedt.

Daarnaast heeft mijn adjudant Adrie een stapje terug 
gedaan. Adrie is elf jaar adjudant geweest! Negen jaar 
bij prins Sef en de laatste twee jaar bij mij. Adrie, harte-
lijk dank voor je inzet als adjudant maar ook voor de tijd 
daarvoor in de raad van elf. 

Jasper de Baar wordt vanaf dit 
jaar mijn nieuwe adjudant. Qua 
ervaring moet dat zeker goed-
komen, met een verleden in de 

raad en af en toe als invaller bij 
de pliessie. Jasper, veel succes 

met je nieuwe functie.

Veel personele mutaties en ik ben 
dan ook enorm groôs op iedereen 
die zich inzet bij de Kraaiepikkers, 
als actief lid of vrijwilliger!

Dit jaar is er ook weer een 
jeugdgarde gekozen. Als 
jeugdprins is Jens geko-
zen, die al van kleins af aan 

meedoet in de optocht. 
Lynn is weer gekozen tot 

jeugdprinses. Silvan is dit jaar 
onze jeugdnar. Als ik zag wat 

een feestneus dat was tijdens de 
jeugdgardeverkiezing moet dat helemaal 

goed komen. Ik wil de jeugdgarde dan ook veel 
plezier toewensen.

Als laatst nog een woord van dank aan al onze spon-
sors, adverteerders en vrijwilligers. 
Ik bin d’r enorm groôs op dat ik weer een jaar prins van 
’t Kraaienist mag wezen en kijk uit naar een speciaal 
carnaval tijdens ons jubileumjaar.

3X Alaaf,  Prins Marcel
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Klaverakker 67 • 4341 MA Arnemuiden
tel:  0118 - 604964 • fax:  0118 - 604770

Boonman’s Wijnmakerij
Stoofweg 10
4455 VR  Nieuwdorp
tel: 0113-612576

Verkoop van zwarte bessen producten, wijn, sap 
kerst en  relatiegeschenken.
De openingstijden  van de winkel zijn:
Woensdag van 13:00 tot 17:00 uur
Zaterdag van    10:00 tot 17:00 uur
Rondleidingen zijn mogelijk vanaf 15 personen, en dienen 
voren te worden gereserveerd.
De maanden juli en augustus iedere middag geopend van 
13:00 tot 17:00 uur. Behalve op zondag.
Bezoek onze site op www.boonmanwijnmakerij.nl

Ook dit jaar weer een berichtje van de hofdames van 
het Kraaienist. Zo als jullie op de foto zien is de sa-
menstelling dit jaar iets anders. Roxanne moet dit jaar 
even verstek laten gaan, dit omdat zij en Jeffrey een 
gooi doen naar de jongste Kraaiepikker van dit carna-
valsseizoen. Langs deze weg willen we ze alle liefde en 
geluk toewensen met hun kleine Kraai! 
Dorijne zal Roxanne dit jaar vervangen. Geen onbe-
kende voor de meesten van jullie, zij is namelijk de 
vrouw van kersverse Pliessie Kevin. Samen met Kevin, 
hun dochter Sanne en de hele beestenboel wonen ze 
aan de Korenweg, net buiten het dorp. 

Ook dit jaar hopen we jullie allemaal weer te zien 
tijdens het mooiste weekend van het jaar!

HALLO KRAAIEPIKKERS 
EN KRAAIEPIKSTERS

3x Alaaf van de Hofdames 

       Edine en Dorijne
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maakt veilig verantwoorde elektriciteit

N.V. EPZ  |  Zeedijk 32, 4454 PM Borssele  |  Telefoon 0113 - 356 000  |  epz.nl  |  werkenbijepz.nl

EPZ: één GigaWatt aan elektriciteit!

EPZ is de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland en maakt 
schone, betrouwbare stroom voor zo’n 1,9 miljoen gezinnen. 
Een uniek bedrijf in een bijzondere omgeving. 

Naast de enige kerncentrale van Nederland exploiteert EPZ een 
kolencentrale met biomassa-meestookinstallatie en een windpark.
Onze kerncentrale behoort tot de wereldtop.

Meer weten? 
Algemeen: www.epz.nl
Vacatures: www.werkenbijepz.nl

ADMINISTRATIE EN ADVIES

Stel orde op zaken. 
Juist nu!

Orde op Zaken adviseert en administreert. Daarnaast bieden we u een breed 
zakelijk netwerk op fi scaal, fi nanciëel en juridisch gebied. Deze partijen 

schakelen we in wanneer u hen nodig heeft:
Lage overhead, hoge impact. Dat was toch juist wat u zocht?

Bel 0113 - 23 79 00 en vraag naar Adri Melio of Tineke van den Heuvel.

ORDE OP ZAKEN • Schouwersweg 9 d • 4451 HS  Heinkenszand
Kijk voor meer info op www.ordeopzakenvof.nl

’T Is zo Helapt
Ramen, houtwerk, rolluiken, 
zonnepanelen, serres, 
dakkapellen, overstekken, 
goten, dakpannen, tuin, 
terras,  onderhoud 
en reparatie.

Op tijd, volgens afspraak,
meedenkend, vooruitdenkend, 
oplossend en nie diere!!

Hrôôs op die Kraaien !! 
Mae ah je dr last van eit, 

kom ik ze weg jeage !!

Mae ok voe oalle schoonmaak en 
onderhouds werk an je huis en tuun. 

Voe oalle vreagen en informatie, belle, 
appa, maile

06-29960291
adhoek@outlook.com

Kiek ok ’s op de website

www.tiszohelapt.nl

Me bin d ŕ groôs op… op Bas Blok, 
die 11 jaar pliessie van t́ Kraaienist is geweest.

Me bin d ŕ groôs op… op Adrie Moreauw zijn jarenlange 
inzet als raadslid en adjudant.

Me bin d ŕ groôs op… op jeugdprins Jens,  jeugdprinses Lynn 
en jeugdnar Silvan.

Me bin d ŕ groôs op… op onze nieuwe adjudant Jasper.

Me bin d ŕ groôs op… op onze tijdelijke hofdame Dorijne.

Me bin d ŕ groôs op… op Lewedorp, dat dit jaar 90 jaar bestaat.

Me bin d ŕ groôs op… op alle vrijwilligers.

Me bin d ŕ groôs op… op alle leden.

Me bin d ŕ groôs op… op alle adverteerders en sponsoren.

Me bin d ŕ groôs op… op iedereen die wij zijn vergeten te benoemen.

Ik bin d ŕ groôs op (Ronald)… dat ik raadslid en pliessie van 
’t Kraaienist heb mogen zijn.
Dit is mijn laatste jaar als actief lid van de vereniging.
Bas, nogmaals dank namens mijn kant voor onze 
fijne samenwerking.
Ik bin d ŕ groôs op dat ik mijn laatste jaar als pliessie 
met mijn nieuwe collega Kevin mag afsluiten.

Maar….. me bin d ŕ (vooral) groôs op onze nieuwe kleding, 
pliessie auto en dat we pliessie van ’t Kraaienist mogen zijn!

ME BIN D´R GR0ÔS OP

3 xAlaaf van de pliessies

       Kevin en Ronald
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Eindelijk is het weer zover dat carnaval weer gaat 
beginnen. En natuurlijk wordt er dan weer gevraagd of 
we een stukje in het carnavalsboekje willen schrijven. 
Dat doen we dan met alle plezier.

Terwijl ik dit schrijf hebben we 11/11 al gehad en dus 
ook de verkiezingen voor de jeugdgarde, wat een 
spannende strijd was. Door het spelletje ‘hoger-
lager’ te spelen is er uiteindelijk uitgekomen dat Lars 
Boonman jeugdprins is geworden, Lynn de Jonge 
jeugdprinses en Silvan Adriaenssens jeugdnar. 
En om 23:11 werd natuurlijk ook het nieuwe motto 
bekend gemaakt: me bin d’r groôs op. En groôs dat 
zijn we zeker. Om te beginnen op prins Marcel die toch 
ook vorig jaar weer zorgde dat alles in goede orde is 
gegaan, op de pliessie die op tijd ons biertje bracht 
en de optocht in goede banen heeft laten lopen, op 
de raad die d’r toch elke keer een feestje van weet te 
maken, op de hofdames die de capes netjes ophalen 
na binnenkomst, op AC de Kooning dat ie toch de car-
navalsmis hier in de kerk weet te houden, op adjudant 
Adrie die na vele jaren lid helaas is gestopt, op Jasper 
die het stokje van Adrie heeft overgenomen. Maar 
vooral groôs op het durp wat nu 90 jaar jubileum viert 
kortom ME BIN D’R GROÔS OP. Overigens ook een 
mooi motto om op te bouwen. 
We hopen dat er weer velen meedoen aan de optocht 
want a je mee doet kan je ook groôs op je eigen wezen. 

Ik wens iedereen die gaat bouwen veel succes en 
vooral veel plezier toe en aan alle loopgroepen ook. 
Hopelijk zien we jullie allemaal weer met carnaval 
want zonder jullie kunnen we er geen geslaagd car-
naval van maken.

3 x alaaf, Narretje Gerrit

BESTE KRAAIEPIKKERS 
EN KRAAIEPIKKERTJES

ARRANGEMENT FEESTEN VERGADEREN
Bij ons kunt u terecht voor al uw 

feesten • partijen • bruiloften • vergaderingen
cursussen • werkoverleg • begrafenissen.

CONTACT
DETAILS

ARRANGEMENT

DORPSHUIS DE ZANDLïïPER
 kunnen gebruik maken van een ruime locatie die naar wens feestelijk in kan worden

gericht. In onze brasserie vindt u ruimte voor ongeveer 80 personen en in de bij te trekken gymzaal is ook meer dan voldoende

ARRANGEMENTEN DORPSHUIS DE ZANDLïïPER
Om u een beeld te geven van wat wij allemaal aanbieden qua arrangementen moet u weten dat wij standaard overal voor open

 vindt u meer informatie terug over de organisatie van een Lunch buffet, BBQ, High Tea
of High Wine. Voor ieder arrangement hebben wij verschillende standaard opzetjes beschikbaar. Dit alles kan aangevuld worden
naar keuze en in overleg tegen een eventuele meerprijs. Om het allemaal van te voren eenvoudig te houden werken wij met een
prijs per persoon. Afhankelijk van het gekozen arrangement zijn daarbij wel of geen dranken inbegrepen. Heeft u zelf andere
ideeën voor de organisatie van een gezellige middag of avond? Dan is dat uiteraard altijd met ons te bespreken en kunt u
vrijblijvend langs komen voor meer informatie en een prijsopgave.

http://www.dorpshuisdezandlooper.nl/[27-10-18 16:54:23]

CONTACT
DETAILS

ARRANGEMENT FEESTEN VERGADEREN

DORPSHUIS DE ZANDLïïPER
Bezoekers van Dorpshuis de Zandlôôper kunnen gebruik maken van een ruime locatie die naar wens feestelijk in kan worden
gericht. In onze brasserie vindt u ruimte voor ongeveer 80 personen en in de bij te trekken gymzaal is ook meer dan voldoende
ruimte voor het ontplooien van activiteiten.

ARRANGEMENTEN DORPSHUIS DE ZANDLïïPER
Om u een beeld te geven van wat wij allemaal aanbieden qua arrangementen moet u weten dat wij standaard overal voor open
staan. Op onze arrangementen pagina vindt u meer informatie terug over de organisatie van een Lunch buffet, BBQ, High Tea
of High Wine. Voor ieder arrangement hebben wij verschillende standaard opzetjes beschikbaar. Dit alles kan aangevuld worden
naar keuze en in overleg tegen een eventuele meerprijs. Om het allemaal van te voren eenvoudig te houden werken wij met een
prijs per persoon. Afhankelijk van het gekozen arrangement zijn daarbij wel of geen dranken inbegrepen. Heeft u zelf andere
ideeën voor de organisatie van een gezellige middag of avond? Dan is dat uiteraard altijd met ons te bespreken en kunt u
vrijblijvend langs komen voor meer informatie en een prijsopgave.

LUNCH ARRANGEMENT

Ontdek onze Lunch arrangementenOntdek onze Lunch arrangementen
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Wij verzorgen ook warme en koude buffetten, 
lunches en brunches. 

Vraag naar de vele mogelijkheden 
of kijk op onze website!

  Zandkreekstraat 33, 4456 AL Lewedorp

  0113 612 892

  dezandlooper@hotmail.com 

www.dorpshuisdezandlooper.nl
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     3X Alaaf 
Adjudant Jasper de Baar

TRANSPORTBEDRIJF

Industrieterrein Eindewege
4458 AT ‘s-Heer Arendskerke

Telefoon 0113-562134
info@joka.nl
www.joka.nl 

 Voorstad 17-19, 4461 KK Goes
(tel.: 0113 -215950)

Wenst de Kraaienpikkers
een fantastisch carnaval 2018

 

VERF-GROOTHANDEL  

 

  
GOES 0113-270109 

KIJK OOK OP: 

WWW.FRANSE.NL 

www.autobek.nl Vrielingweg 1, 4433 RV Hoedekenskerke0113634034

Sloopauto’s
Occasions

Onderdelen
APK

Reparatie & onderhoud

0652788799

Nu ook bereikbaar 
via WhatsApp

Diverse pakketten mogelijk

• Geen wachtlijst
• Rijlessen vanaf 16,5 jaar en 
 examen doen op 17 jaar
• Flexibel
• Niet meer lessen dan nodig
• 20 jaar ervaring
• Lessen zo vaak je wilt
• Lessen van 60, 90 of 120 minuten
• Vaste instructeur

Vanaf dit jaar mag ik jullie nieuwe adjudant zijn. Adrie is na vele 
jaren gestopt als adjudant en deze functie kwam dus vrij. 

Ik heb mezelf aangemeld bij het bestuur en die kwam al snel 
met de mededeling dat ik niet de enige was. Maar na twee  
hele lange weken afwachten lag er een envelop in de bus.  
Daarin zat een brief met de vraag of ik prins Marcel en voorzit-
ter Wim de Kok in het diepste geheim kon ontmoeten.  
Tijdens deze ontmoeting kwam naar voren dat ze het een 
goed idee vonden als ik de nieuwe adjudant zou worden. 
Tijdens onze zeer geheime ontmoeting hebben mensen ons 
zien praten en nadat prins Marcel ook nog een paar keer op 
visite was geweest bij mij thuis kwamen de geruchten op 
gang. Ineens reden er vreemde auto’s door de straat, mensen 
bespioneerden vanuit de struiken mijn huis en liepen op de 
gekste tijden voorbij. Dit allemaal in de hoop een glimp op te 
kunnen vangen van mij in mijn nieuwe pak.  Ik was blij toen 
het eindelijk de 11e van de 11e was en ik kon vertellen dat ik de 
nieuwe adjudant zou worden. 

Ik wil er met de prins, politie, hofdames, nar, jeugdgarde 
en natuurlijk de Raad van Elf een geweldige carnaval 
van maken met het motto `me bin d r̀ groôs op̀ .

BESTE KRAAIEPIKKERS EN PIKSTERS
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Dagelijks geopend
van 8.30 tot 17.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Carnavalskoopavond
op donderdag 28 februari

 www.carnavalskledingzeeland.nl

Volg en like ons op               

’S-HEERENHOEK
Werrilaan 67  -   tel.: 0113 - 35 16 51
’S-HEERENHOEK

Werrilaan 67  -   tel.: 0113 - 35 16 51

Carnavalskleding!

Ik ben Jens Boonman, ik ben 10 jaar oud en zit 
in groep 7 en wat ben ik er groôs op dat ik 
jeugdprins ben geworden.

Mijn broertje heet Lars, mijn vader heet Eric 
en mijn moeder heet Mirjam. 

Mijn hobby’s zijn buiten spelen, tennissen en gamen.

In de optocht liep ik altijd al mee met de bouwgroep 
de Happy Birds maar dit jaar ga ik de optocht 
meebeleven op de prinsenwagen. 

Samen met de jeugdnar Silvan, jeugdprinses Lynn,
 de prins en zijn gevolg wil ik er samen met jullie 
Kraaiepikkers een geweldig carnavalsfeest van 
maken.

HOI CARNAVALSVIERDERS

3X  Alaaf van  jeugdprins Jens

ZEELAND REFINERY
produceert kwalitatief hoogwaardige 

olieproducten met een voortdurende

zorg voor veiligheid en milieu. 

Wilt u meer weten, kijk op 

www.zeelandrefinery.nl

ZEELAND REFINERY
kwaliteit in raffinage
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Costuumpje
verhuur van verkleedkleding
en schmink voor jong en oud

www.costuumpje.nl

Kostuums, pruiken
en accessoires voor 

themafeesten, gala’s, toneelstukken
en -stukjes op school,

voor de aankleding van uw voordracht
op een feest of party.

We hebben zo’n 5000 kostuums op voorraad

Kinderen t/m basisschoolleeftijd huren bij ons 

een pak voor .............................................................€ 10,-
Ieder ander voor .....................................................€ 23,-

smokings, rokkostuums, avondjurken€ 30,-

Noordstaat 24, Arnemuiden, Tel 0118 - 601094

Openingstijden onder voorbehoud
ma., wo., vr. 9.00-17.00 uur

do. 19.00-20.30 uur / za. 9.00-12.00 uur

Nieuw

de balletent.indd   1 29-11-11   20:12

Huidverzorging en Huidverbetering 

Hét adres voor:

Grondverzet.
Machinaal afreien.
Drainage en rioolreiniging.
Verhuur kunststofrijplaten.

Tel 0113 - 351489  Mobiel 06 22 69 87 39

www.hoondertverhuur.nl 

Ik ben Lynn de Jonge. Ik ben 10 jaar. Jullie kennen 
me vast nog wel van vorig jaar. Toen was ik ook 
jeugdprinses. Ik vond het heel leuk, dus ik dacht 
waarom niet nog een keer. Gelukkig was ik de enige 
die jeugdprinses wilde worden. Ik bin d’r groôs op 
dat ik het nog een keer mag meemaken.

Ik wil Kapster Judith nogmaals en alvast bedanken. 
Zij deed mijn haar altijd zo mooi en dit jaar wil ze dat 
weer doen. Dat vind ik heel lief van haar.

Ik vind het gezellig om samen met jeugdprins Jens 
en jeugdnar Silvan de jeugdgarde van 2019 te zijn. 
We gaan er een feest van maken en natuurlijk hoop 
ik jullie allemaal tegen te komen.

BESTE KRAAIEPIKK(ST)ERS

3X  Alaaf van 
            jeugdprinses Lynn

J. de Buck
mobiel 06 - 51 06 22 55

Scheldestraat 43
4456 AR  Lewedorp
Tel. 0113 - 61 32 75
Fax 0113 - 61 44 33
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wwwwenst enst enst enst ’’’’t Kraaienist t Kraaienist t Kraaienist t Kraaienist een spetterende carnaval!een spetterende carnaval!een spetterende carnaval!een spetterende carnaval!    

Dorpsstraat 51b Heinkenszand         (0113) 644 398                  www.rplusmakelaardij.nl 

Vestiging Terneuzen
Noorwegenweg 1, 4538 BG  Terneuzen
Postbus 151, 4530 AD  Terneuzen
tel. +31(0)115 – 642700    
fax +31(0)115 – 642701 

Vestiging Goes
Beukenstraat 56, 4462 TT  Goes
Postbus 376, 4460 AT  Goes
tel. +31(0)113 – 213030   
fax +31(0)113 – 213122 

info@kochadviesgroep.nl   www.kochadviesgroep.nl 

KOCH Adviesgroep
Ingenieurs & Architecten

 

Albert Plesmanweg 6  -  Goes  -  Tel. 0113-212620
www.meeuwse-goes.com  -  info@meeuwse-goes.com

watertechniek elektrotechniek agritechniek

Meeuwse Handelsonderneming bv is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in 

het leveren van hoogwaardige producten en diensten voor de water-, elektro,

en agritechniek. Een brede kennis en ervaring binnen de verschillende

werkgebieden zorgen voor hoge kwaliteit en een gewenst eindresultaat.

Meeuwsen HO advertentie.indd   1 26-04-2010   10:45:52

Ik ben Silvan Adriaenssens. Ik ben 10 jaar. 
Dit jaar ben ik jeugdnar.
Ik woon op Oude Kraaiertsedijk 18. 
Samen met mijn ouders, broer Carsten en zus Aniek.

Ik zit op school op de Leeuwerik in groep 7. Ik doe 
aan judo. Ik vind het leuk om mee te helpen op onze 
kwekerij. Ik wou jeugdnar worden omdat ik carnaval 
altijd een leuk feest vind.

Op 10 november was het de bekendmaking van de 
jeugdraad. Ik vond het heel spannend of ik nar zou 
worden. We moesten een spel doen. Er werd een 
kaart getrokken en dan moest ik zeggen of het hoger 
of lager was. Ik had gewonnen. Hierna gingen we ons 
omkleden in de carnavalskleren en foto’s maken. 
Na het foto’s maken gingen we feesten! We gaan er 
met zijn allen een gezellige carnaval van maken!

HALLO 

Groetjes  jeugdnar Silvan

                           Alaaf, Alaaf, Alaaf
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‘Me bin d’r groôs op!’ is uiteraard ook het thema 
van onze jaarlijkse feestelijke carnavalsmis. Na 
vorig jaar Wiel Hacking is nu wederom pastoor van 
Hees (geboren en getogen Maastrichtenaar) bereid 
gevonden om zijn medewerking te verlenen, evenals 
Jongerenkoor Con Dios en Blaaskapel de Koenkel-
pot. Zowel Con Dios als de blaaskapel hebben altijd 
weer diverse muzikale en voca-
le verrassingen achter de hand, 
dus dat belooft weer wat! (Con 
Dios kan trouwens nog steeds 
nieuwe leden gebruiken!)

Prins Marcel en zijn gevolg (incl. 
de jeugdgarde) zijn ook aanwezig en onze Prins zal 
ongetwijfeld zijn licht laten schijnen op het 90 jarig 
bestaan van het dorp en de diverse festiviteiten, 
die daarmee gepaard zullen gaan in het jubileum 
jaar 2019. Carnaval is onlosmakelijk met Lewedorp 
verbonden! Let u allen trouwens ook eens op onze 
nieuwe Adjudant Jasper de Baar in zijn gloednieuwe 
outfit! Hij komt langs voor de collecte.

Vorig jaar was de goede doel collecte voor stichting 
Metakids. Dit keer is er unaniem gekozen voor de 
stichting Beat Batten. Batten is een slopende stofwis-
selingsziekte bij kinderen, welke zich openbaart 
tussen het 5e en 8e levensjaar. Deze kinderen 
overlijden gemiddeld tussen het 15e en 25e levensjaar. 
De stichting Beat Batten heeft als doel te komen 

tot therapie voor genezing of 
behandeling van deze ziekte, 
welke nu nog steeds onbehandel-
baar is. Prins Marcel en adjudant 
Jasper komen langs voor deze 
collecte en hopelijk is de kerk 
weer goed gevuld en komt er een 

mooi bedrag binnen voor Beat Batten. 

U bent hierbij allen uitgenodigd op carnavalsvrijdag 1 
maart om 19.30 uur, ongeacht welk specifiek geloof u 
aanhangt, verkleed of niet. Prins Marcel en zijn gevolg, 
pastoor Van Hees, Blaaskapel de Koenkelpot en koor 
Con Dios zullen u van harte welkom heten en u steunt 
tegelijkertijd een prachtig goed doel.

CARNAVALSMIS H. ELIGIUSKERK KRAAIENIST

Verrijn Stuartweg 8 
4462 GE Goes
t 0113 211 682
f 0113218456

CBG Food Trucks is gespecialiseerd in het 
  bouwen van verkoopwagens naar uw 
    wensen! wij halen voor u... 

We bin d’r groos mee

Kraanverhuur Melis Middelburg BV 
Ampèreweg 39 

4338 PT Middelburg

Telefoon: 0118-650688
Mobiel: 06-53281701

E-mail: info@meliskraanverhuur.nl

Industriële automatisering | Elektro – Beveiliging | Telecom – IT

Paree B.V. Werrilaan 8, 4453 CC ‘s-Heerenhoek 

T 0113 - 35 24 40 E info@paree.nl

www.paree.nl Driemaal alaaf, 
           en tot ziens!
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    Uw garantie 

voor comfortabel

        wonen!

Uw vertrouwde specialist voor
Sanitair- en verwarmingsinstallaties 

Gas, water, airco en elektra

Dakbedekkingen en loodgieterswerk

Onderhoud en serviceBEL: 0113 561386

Carnavalsvereniging “De Kraaiepikkers” dankt alle adverteerders, 
sponsors, vrijwilligers, leden, bouwgroepen en iedereen die we vergeten 

te vermelden zijn voor het mede mogelijk maken van carnaval 2019

internationaal transportbedrijf
jan volmer transport bv

middelburg

RPbouw
timmer- metsel- en tegelwerken

Rick Peeters
06-10 39 12 59
Oude Polderdijk 1
4435 RG Baarland
peetersrick@hotmail.com
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WWW.TRAAS.NLLAST VAN ONGEDIERTE? BEL TRAAS: 088-22 121 22

ZTZ Services
Duitslandweg 11
4389 PJ Ritthem

Haven 1160 Vlissingen Oost
The Netherlands
Postbus 409, 4380 AK Vlissingen

Tel:  +31 (0)113 563810
Fax: +31 (0)113 561678
Email: info@ztzservices.nl

www.ztzservices.nI

kwekerij
De Groene Kraai

Dé specialist voor uw 
nieuwe haag.

Oude Kraayertsedijk 18 
Lewedorp

telefoon (0113) 61 24 59
www.degroenekraai.nl

Verkoop alleen op zaterdag:
9.00- 14.00 uur

of op (telefonische) afspraak

Voor tijdens en na de carnaval 
het beste adres in de regio voor

 TUINHOUT - TUINBENODIGD-
HEDEN - BOUWMATERIALEN

  CLAESSENS HOUTHANDEL
  Schouwersweg 11, Heinkenszand.
   Tel: 0113 - 568466 / 06 - 44396631

   E-Mail : c.h.t@hetnet.nl

Sloestraat 2A
4456 AP Lewedorp

Telefoon 0113 - 613635

We zan ons eerst us voorstelle. 
Wij bin ‘De Kitty’s’ Marloes en Anne.

Vorig jear en we voe ut eerst mee 
u dee mie een weagentje. En we 
ware stikke groôs want we hadde 
de eerste pries!

We én dr bovenal zovee lol in uhad dat 
we dit jear nog een tochtje mee doen!  
De voorbereidingen bin a in hang. 
Dit jear zulle we probere nie te groôs te 
weze. Me we wedde der gin stuuver op! 

We wensen julder een hezellige carnaval! 

HOEIENDAG!

Alaaf
     De Kitty's
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BURGEMEESTER LEWESTRAAT (OPSTELLEN)
ZANDKREEKSTRAAT
SLOESTRAAT
SCHELDESTRAAT
DELTASTRAAT
DAMSTRAAT
ZANDKREEKSTRAAT
BURGEMEESER LEWESTRAAT
CAFÉ DE GOEDE VERWACHTING (EINDE)

GENOEMDE EN AANGEGEVEN STRATEN, 
GRAAG VRIJHOUDEN VAN AUTO’S OP DE 
DAG VAN DE OPTOCHT.

PARKEER DEZE BIJVOORBEELD IN ÉÉN VAN 
DE ANDERE STRATEN WAAR DE OPTOCHT 
NIET DOORKOMT A.U.B.

ROUTE CARNAVALSOPTOCHT

Opstellocatie, zodat Postweg 
niet afgezet hoeft te worden. 

ZEC is een onafhankelijk ingenieursbureau met kennis op 
het gebied van grond-, weg-, water- en betonbouw. Bij 
het verzorgen van onze diensten en producten staan de 
kernwaarden; integraliteit, pro-actief en perfectie centraal.

De combinatie van ZEC Civiel en ZEC Construct maakt een 
integrale projectaanpak mogelijk. Op deze manier kunnen 
raakvlakken op elkaar worden afgestemd, waardoor er 
efficiënter kan worden gewerkt en faalkosten tot een minimum 
worden beperkt.

Uw partner op het gebied van civiele 
en constructieve vraagstukken. 

Wij denken graag met u mee over duurzame en innovatieve 
oplossingen!  

ZEC Civiel
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecciviel.nl
www.zecciviel.nl

ZEC Construct
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecconstruct.nl
www.zecconstruct.nl

Meer weten?

Wij zorgen al weer 6 jaar voor een gezellige, ongedwongen sfeer 
in de kapsalon. We houden van een gezellig praatje en schenken 
u graag een bakje koffie tijdens de behandeling. 
Ons team staat voor professionele  kwaliteit en gezelligheid. 

Dames / Heren knippen  ................................................................. € 18.50
kinderen  ...................................................................................................... €16
Woensdagmiddag kinderknipmiddag( t/m 12 jaar) .............  €13,50 

Voor alle actie’s en prijzen zie: www.haarstudiosmg.nl 
of volg ons op Facebook: haarstudio Dauwendaele/Veerse Poort

Haarstudio Dauwendaele Haarstudio Veerse Poort
vrijlandstraat 67 Fazantenhof 12-14
4337EC Middelburg 4332 XT Middelburg
0118-625272 0118-628285

HAARSTUDIO’S
MIDDELBURG - GOES

actie:
Woensdagmiddag

kinderen t/m 12 jaar
knippen € 10,00

Westerstraat 33, 4451 BP Heinkenszand, 0113-562004 (alleen op afspraak)

Kijk voor meer informatie op:
www.kapsaloncarla.nl

Main areas covered :
Holland
Belgium

France (Northern)
Germany (Rhur Valley)
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  slapen......
jaap de jonge - goes

v.d. Spiegelstraat 60 - Zonnebloemstraat 61, Goes, Tel. 0113-215729
e-mail: jongejaapslapen@zeelandnet.nl

Zaterdag 23 februari
14.00 u. Ouderenbal
 In de Kraayert gaan de voetjes van de vloer.
15.00 u. Jong-belegenbal in “de Goede Verwachting”
 Carnavalsbal voor de jongere ouderen (vanaf 40+) met elk jaar een toepasselijk thema.

Donderdag 28 februari 
14.00 u. Ziekenbezoek 
 Prins Marcel brengt met zijn hofdames een bezoek aan de zieke inwoners van het Kraaienist.
19.00 u. Bezoek aan jongste en oudste kraaiepikker
 De jeugdgarde bezoekt de oudste en jongste inwoner van het Kraaienist. Het kindje dat 
 donderdag voor het carnavalsweekend vóór 18.00 uur geboren is, is de jongste kraaiepikker.
21.00 u. Bouwersbal in “de Goede Verwachting”
 Traditiegetrouw worden deze avond de nummers uitgereikt aan de deelnemers van de optocht.

Vrijdag 1 maart
14.30 u. Kindercarnaval in “de Zandlôôper”
 Feest voor de kleinste kraaiepikkertjes.
 Voor de kinderen van het Kraaienist en omstreken is het groot feest op vrijdagmiddag met  
 een spectaculaire opening en de hele middag de gelegenheid om te hossen.
19.30 u. Carnavalsmis
 Komt allen verkleed, want veel van de huidige carnavalsgebruiken vinden hun 
 oorsprong in de katholieke kerk.
 Onder muzikale begeleiding van dameskoor “Con Dios” en blaaskapel de “Koenkelpot”
21.00 u. Carnavalsbal in “de Goede Verwachting”
 Groot feest in de residentie met DJ Dave tot in de late uurtjes.

Zaterdag 2 maart
13.00 u. Sleuteloverhandiging
 De sleutel wordt door de burgemeester van de gemeente Borsele overhandigd, 
 waarna Prins Marcel de scepter zwaait over het Kraaienist.
14.00 u. Start van de optocht vanaf het kerkplein
 Grote optocht met verschillende loopgroepen, kleine en grote praalwagens.
 Aanmelden: www.kraaienist.nl
18.30 u. Prijsuitreiking optocht in “de Goede Verwachting”
 In de residentie worden de prijzen van de optocht uitgereikt. 
 Naast de prijzen in de eigen categorie wordt ook de publieksprijs uitgereikt. 
 Aansluitend Carnavalsbal in de residentie met DJ Dave tot in de late uurtjes.

Zondag 3 maart
17.00 u. Heel Kraaienist Zingt in “de Goede Verwachting”
 De uitgelezen mogelijkheid om je zangkunsten te vertonen aan het grote publiek. 
 Uiteraard zijn degenen die niet meer zo bij stem zijn ook van harte welkom.
 Aanmelden: www.kraaienist.nl

Maandag 4 maart
20.30 u. NaKraaien in “de Goede Verwachting”
 NaKraaien over 't afgelopen carnavalsweekend.

Gewo
on

mensen
werk

Mensenwerk 120x90 mm/kl

KWS Infra bv, 
Wervenweg 3 

4551 MC Sas van Gent 
tel. 0115-472520, fax 0115-472357
e-mail: sluiskil@kws.nl, www.kws.nl

Ons vak is bij uitstek mensenwerk. Of 
we nu een weg asfalteren, een bedrijfs-
terrein bouwrijp maken of een riolering 

in een dorpskern vervangen. Daarom 
moeten wij flexibel en inventief  kun-

nen inspelen op alle uitdagingen die wij 
tegenkomen.  Dat vraagt om mensen 

met kennis, kunde en ervaring. Kortom: 
vakmensen die uw stad en streek ken-

nen. Zulke infrastructuurbouwers vindt 
u onder één naam:  KWS Infra bv.

Adv. SaG 120x90mm lig-kl draai van kaai.indd   1 18-6-2007   14:24:02

PROGRAMMA
            CARNAVAL 2019

Middelburg

Telefoon 0118-616200

www.vankeulentransport.nl
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www.werelt.nl

Goes

goedgoed

Een lekker stuk vlees, precies

gebakken zoals jij het wilt! 

Voor als je iets minder tijd hebt.

vanaf

€ 14,-
Spiesenconcept

Diverse menu’s met 

voorgerechten en 

vlees van de spies.

vanaf

€ 19,95

Kwaliteits

  Schilderwerk

06 52 02 40 57
www.boterhoekschilders.nl

BESTE KRAAIEPIKKERS 
EN KRAAIEPIKSTERS

3 X Alaaf,
Jeffry de Kooning

Carnaval is er bij mij met de paplepel ingegoten. 
Het was vroeger bij ons thuis altijd al een zoete inval, 
maar zo rond de carnaval was het helemaal een 
in- en uitloop van de carnavalsvereniging en andere 
carnavalisten. 

Mijn vader was er één van de eerste uurtjes binnen 
de carnavalsvereniging. Eerst als adjudant van Prins 
Adrie Goetheer en daarna zelf prins. Na zijn dienst-
jaren als prins heeft hij nog jaren allerlei functies 
bekleed binnen de vereniging. Ik kan mij nog goed de 
jaarlijkse weekendjes weg herinneren met de ver-
eniging. Het ene jaar naar camping Ter Spegelt, het 
andere jaar naar Sporthuis Centrum. Wat mij toen 
al opviel was de enorme saamhorigheid binnen de 
vereniging en hoeveel lol er gemaakt werd. Daar wil ik 
later ook bij, moet ik toen wel gedacht hebben. 

We deden met ons gezin ook ieder jaar mee met de 
optocht. We vormden een loopgroep met meerdere 
gezinnen, namelijk familie Franse, familie Raas, fami-
lie Vermeulen en dus ook familie De Kooning. Ieder 
jaar waren de ouders fanatiek in de weer om iets 
leuks te verzinnen, wat dan ook nog eens aan moest 
sluiten op het motto. Ik moet zeggen dat ze dat ieder 
jaar goed voor elkaar kregen.

Wat jaartjes later toen ik de leeftijd van een jaar of 
17 had bereikt, was er een raadslid te weinig. Ik kreeg 
een telefoontje of ik het al zag zitten om bij de raad 
van elf te komen. Het probleem was wel dat ik op dat 
moment bij bouwgroep “de Vreugdewippers” zat. 
U kent vast de magistrale creaties nog wel van deze 
bouwgroep. “Het Schaap” of “De Toppers Feestbus” 
staan u vast nog wel in het geheugen gegrift. Omdat 
ik 2 linkerhanden bleek te hebben, heb ik in 2009 
maar gekozen om bij de carnavalsvereniging te gaan. 

“Me begonne dus in 2009 an de weg te timmere”. 
“Je steekt je nek uut” in een vereniging om er wat 
moois van te maken. Uuteindelijk als je er mie zn 
oallen hard voe werkt, ei je uuteindelijk “de wind 
mee”. At et dan oal zo lekker lôôpt dienk je wel is, 
“Vee hekker mot ’t nie worre”. En onthou “gesmeerd 
lôôpt oaltied beter”. En a je dan de “touwtjes leat 
viere” omdat je dienkt dat et “Van eiges git”. 
Dan  motte me nog we is roepe dat et “ Mie z’n oallen 
toch beter git”. Met z’n allen “Oalles uut de kaste”. 
“Me geve er ieder jear wee een slinger an”. 
Di bin ik dan toch een bitje “Groôs op”.

Nu rest het mij nog om Adrie Moreauw te bedanken 
voor zijn jaren als adjudant en de andere functies 
die hij binnen de carnaval heeft bekleed. Adjudant 
Jasper neemt zijn taken vanaf dit jaar over. Ook 
binnen de hofdames een verandering. Mijn vrien-
din Roxanne is hoogzwanger (jongste Kraaiepik-
ster misschien?) en gelukkig hebben we in Dorijne 
een goede vervanger kunnen vinden als hofdame. 
Politie Bas Blok is na 11 jaar gestopt binnen de ver-
eniging en Kevin wordt de nieuwe politieagent. Bas, 
bedankt voor je strenge instructies en het lachen!

Dorijne, Jasper en Kevin alle drie heel veel succes 
en plezier in jullie nieuwe rol.
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Oans bin bouwteam Lomp En Onhandig, Verleë jeare 
bin oans mie brandweerwagen over de straete uh wist. 
Eh me dr un flinke slinger an geve om oalle brandjes te 
blussen, en dih bin me eel hrôôs op. 

Oans zitte ok nie stille en bin a wee flink an ut tummeren 
voe un nieuwe weagen. Van de jeare zette me oans beste 
beentje voor, iets om hrôôs op te weze. 

Wan wat â je noe over je oot zie vliege wor un heus mirakel. 
Het wordt een groot spektakel. Uut ’t sprookjesboek 
verdwenen, en op de straten van ’t Kraaienist verschenen.
’t Kraaienist za 11 Arabische nachten beleeve,
om te begriepen wat ur boven ut dorp za zweeve.

Ik zou zeker komme kieke!

BESTE KRAAIEPIKKERS

Tot ziens bij de optocht

Bouwteam LEO

	  

Pedicuresalon
Josette de Vos
Prins Clausstraat 12

Tel.0113-613693
4455BH Nieuwdorp

Deeweg 1, 4444 RV ‘s-Heer Abtskerke
0113 - 316033 /  0653-323402

Loon- een AAnnemersbedrijf

Fa. W. de Jonge en Zn.
deeweg 1-  ’s Heer Abtskerke

0113 -316033
0653 - 323402

Caravanstalling
Loon en Aannemersbedrijf

 Fa. W. de Jonge en Zn.

Voor iedere 
winnaar een prijs!

Burg. Andriessenstraat 2
4441 AP  Ovezande
Tel. (0113) 21 57 97
Info@deltasucces.nl
 www.deltasucces.nl 

zuiverFINANCIEEL .nl

Zuiver Financieel is financieel adviseur op het gebied van hypotheken,  
verzekeringen,sparen, lenen en beleggen.

IJZERSTERK IN HYPOTHEKEN
EN VERZEKERINGEN

Wij zijn Zuiver Financieel. 
Een onafhankelijk en klein team,

dat zich inzet voor 
persoonlijk advies op maat.

 
Hoofdstraat 45a
4441 AA  Ovezande
T. 0113 655 390
F. 0113 656 540
 info@bouwrent.nl
 www.bouwrent.nl

34



WWW.KRAAIENIST.NL

Zwake 7, Heinkenszand
Telefoon 0113-561634

Fax 0113 - 563494
www.bloemisterijwisse.nl

A je opslagruumte
nodug ei,

voe hroot
of klein,

voe korte of lange tied:

gbuise@kpnplanet.nl

Jeugdgarde 2018 op bezoek 
bij de oudste kraaiepikker 

mw. Driedijk-Vermue.

CARNAVALSKLEDING
CARNAVALSARTIKELEN

Dorpsstraat 76, Heinkenszand, tel. 0113-561301
email: w.j.rijk@zeelandnet.nl

extra koopavond 21/22/28 februari en 1 maart

W.Rijk
mode • jeans • sport

“An Fong”
zaterdag + zondag

lopend buffet à €15,90

Tel. 0113-562304
www.restaurantanfong.nl
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Vorig jaar slingerden we onze racewagen aan 
met hulp van het publiek. Er zaten heel wat 
bouwuurtjes in maar door het behalen van de 
2e prijs was dat het meer dan waard.

Dit jaar een speciaal jaar door het 90-jarig 
bestaan van Lewedorp en daar zijn wij als 
bouwgroep natuurlijk ok groôs op!! Een jaar 
met veel leuke activiteiten van alle verenigin-
gen en als dorp. 
We verheugen ons er al op. Met het schrijven 
van het stukje moeten we nog gaan bedenken 
waar wij groôs op bin, maar na een brainstorm 
sessie komen we daar vast en zeker wel uit. 

Wij zijn er in ieder geval groôs op dat Jens dit 
jaar jeugdprins is. Heel veel plezier !!!  Bruce 
bouwt dit jaar mee met groep 8, ook veel 
succes !!

Wensen we jullie allemaal weer een fijne 
carnaval toe en tot ziens weer bij de optocht.

Alaaf!!!
Groeten,
Bouwgroep de Happy Birds 

Alaaf, Alaaf, Alaaf, 

         De Spruutjes

Dorpsstraat 105
4451 AA Heinkenszand
www.petshopmydiary.nl

NIEUWDORP
“atvlugmot”

PAKKETDIENST

NIEUWDORP

CO DE VOS

Tel. 06-53268401

PAKKETDIENST

BESTE CARNAVALSVIERDERS

38



WWW.KRAAIENIST.NL

Tjonge jonge. Vorig jaar de laatste 
plaats. Iedereen langs de kant en ook 
de kleinste Kraaiepikkers vonden het 
ontzettend leuk. Maar goed, we hebben 
er geen biertje minder om gedronken, 
want meedoen is belangrijker dan win-
nen, toch? Natuurlijk doen we dit jaar 
weer mee. 

De voorbereidingen zijn weer al in volle 
gang. Denken, denken en nog eens 
denken hoe we ons het beste kunnen 
presenteren. En natuurlijk niet te verge-
ten: het (ver)bouwen van ons karretje. 
We gaan het publiek zeker weer verma-
ken, en hopen dat iedereen meedoet. 
Felicitaties trouwens aan heel het dorp. 

Het jongste dorp bestaat weer al 90 
jaar. Daar mag je best groôs op wezen. 
We wensen iedereen een goed carnaval.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Alaaf,
De Mini's

Mr. Dr. Meslaan 1      4451 AJ Heinkenszand      0113-244 377      info@simonse-geus.nl

Nét dat stapje extra…!
In de wintermaanden
ieder zondag brunch!

BESTE KRAAIEPIKKERS
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Ier wé een stîksje voe in’t boekje van de 
Spruutjes. Voor à me voorûût gî kieke nî an-
komend jear eerst een korte terugblik. Vorig 
jear è oans tijdens d’n optocht in ‘t Kraaienist 
Sint Patricksday eviert. Wij willen julder zeer 
bedanken voe julder enthousiasme, geklap 
en gedans toen oans voor bie kwamen. En 
natuurlijk bedankt voor d’n publiekspries. 
We waren d’r stik groôs op.

Dus, vol hoeie moed wé an de slag. Dat ging 
tot noe toe goed nî oans idee. Afgelopen 
zummer è me mî éél d’n club gebarbecued 
en d’r was nog hîn vuultje an d’n lucht. Toen 
kwam ‘t slechte nieuws als donderslag bie 
heldere hemel. Noe bliekt dit ‘t laeste jear 
te wezen da d’n telefoonboeken worden 
bezurgt.

Afijn, za je dienke. Wat mîkt dat ûût? Nou, 
oans gebrûûke die boeksjes oaltied voe de 
papiermaché. “Wat noe?!” dochten we. Als 
noodkreet è me ‘n oproep op de sociale 
media geplaatst mî de vraag of iemand een 
telefoonboek voe oans eit. En helukkig ei 
julder massaal gereageerd. Deur julder tele-
foonboek is dit probleem helukkig opgelost. 
Me bin groôs op julder.

Dus noe bîn me lekker an’t papier machéen 
mie julder telefoonboeken en bîn me biena 
klear voe d’n optocht op zaterdag 2 maart! 
We zien julder graag dan!

BESTE KRAAIEPIKKERS 
EN KRAAIEPIKSTERS!
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0113 - 56 13 06
WWW.KLOKUUS.NL

• Grote binnen- en 
buitenspeeltuin

• Lasergame
• Arrow Play

• Kinderfeestjes
• Bedrijfsuitjes

KOM SPELEN
LEKKER ETEN!EN

DE ACTIEVE VE
RRASSING

OP HET PLATTELAND

RESERVEREN 

Kar ná val
Iets te gek gemaakt deze carnaval?

Gelukkig bieden wij een goede autoverzekering!

www.veldsink.nl

Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg, óók zonder afspraak.
Bel 0118 - 616 355 of e-mail naar middelburg@veldsink.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

NOORDWEEGSEWEG 16-10
EINDEWEGE

TEL: 06 46 188 677

WWW.MOTORBANDENZEELAND.NL

INFO@MOTORBANDENZEELAND.NL

 

 

 
 

 

 

Zorgboerderij voor ouderen  

met o.a.  geheugenproblemen 

Roverweg 1, 4456 R L Lewedorp 

0113-670252 / o6 30742969 

info@ notenhoeve.nl / www.notenhoeve.nl 

 

Beste carnavalsvierders,

Wat zijn we blij dat de carnavalsvereniging op de vrijdag van car-
naval dit jaar weer een bezoekje brengt aan onze zorgboerderij. 

We vinden het fantastisch dat ondanks het drukke programma 
er toch tijd vrij gemaakt wordt om even langs te komen. Daar bin 
me groôs op. De verkleedkleren kunnen dan weer van de zolder 
worden gehaald en doordat de zorgboerderij groter is geworden 
hebben wat meer ruimte voor de polonaise. 

Lewedorp bestaat dit jaar 90 jaar, maar ook wij hebben wat te 
vieren. Wij bestaan dit jaar alweer 10 jaar. Ook wij zullen hier op de 
zorgboerderij extra aandacht aan besteden. Een open dag staat 
dit jaar ook op de planning. Maar eerst gaan we lekker carnaval 
vieren. Iedereen veel plezier toegewenst !

Alaaf, alaaf, alaaf 
Eric en Mirjam 
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Commissionair in: Uien 

Handel in: Gewasbeschermingsmiddelen, 
Landbouwzaden, Granen en Pootgoed 

Tel: 0620134808 
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F. van Craenenbroeck & Zonen bv

F. van Craenenbroeck
& Zonen bv

Wie at kunne dienke zo een negentig jear helee

Dat waar me noe in weune zo tevree

Bedankt an oalle politicie vanuut die tied

Die ah ons durp erkend eh in dit bevelands gebied

Ook de jonkheer lewe van Neijenstein alle blaam

Voe t beschikbaar stellen van z’n achternaam 

Grappig want je mot t nogal s spellen

Aan de telefoon, om de plaatsnaam te vertellen

El, E, Wee, EE, dorp, een vee geoefende jel

En meestal snappe die ollanders t dan weer wel

Vee vereniging bin gesticht

Door echte bekende lewedurpers opgericht

Een durp mee een spektaculair verleden

Dih ebben vele mensen voe gestreden

Helaas al vele belangrijke mensen moeten missen

Blijvend in gedachten en niet meer uit te wissen

Respect voor hun die lewedorp kleur hebben gegeven

Zodat we in de prachtige durp zo samen kunnen leven

Vieren doe me t op onze manier

Mie vee lol en liters bier

Een commissie is reeds in volle gang

Dat kom hoed, wees maar niet bang

Iedereen draagt zijn stoeptegel bij

En de Gemeente legt ze voor je huis in de klei

Nou alvast oallemille gefeliciteerd en een dikke zoen

Kieke nih de toekomst, en denke terug an toen

TIS AH NEGENTIG
JEAR HELEEE

krakra
Johan Frisostraat 26

4434 AC  Kwadendamme

Telefoon (0113)-649361

Fax (0113)-649777

Internet www.schildersbedrijffranse.nl

E-mail fransebv@zeelandnet.nl 

Meer dan een kleurtje!
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Scan me 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gesmeerd lôôpt oaltied beterMe bin d’r groôs op
Het motto is afgestemd op het 90 jarig bestaan 
van ons dorp.

We zijn niet alleen groôs op Lewedorp met z’n 
actieve verenigingen, maar we zijn ook zeker 
trots op onze kinderen. Ondanks het gemis van 
Lynn, die vorig jaar maar ook dit jaar weer jeugd-
prinses is, hebben we vorig jaar de derde plaats 
behaald in de D-categorie en het jaar daarvoor 
de tweede plaats in de C-categorie. 

We hebben gelukkig nog twee maanden om deze 
prestatie te evenaren, want we hebben op dit 
moment nog geen flauw idee! Eén ding is zeker: 
wij doen zeker weer mee. Een hoge of een lage 
prijs, we zijn sowieso groôs op onze huus.

ME BIN D'R 
GROÔS OP!

Alaaf
 De Feestveugels
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SCHOUWERSWEG 104, 4451 HT HEINKENSZAND
T. (0113) 56 12 71 • DEMOL.NL

                   VOE
OAL JE

OUTE
               KEZIENEN
                          EN  

DEUREN

                   VOE
OAL JE

OUTE
               KEZIENEN
                          EN  

DEUREN

                   VOE
OAL JE

OUTE
               KEZIENEN
                          EN  

DEUREN

Jeugdgarde 2018 op bezoek 
bij de jongste kraaiepikker 

Yestin Scheepstra.

Misschien zijn we dit jaar dan wel niet jarig, maar 
voor d’Anouwers is het eigenlijk altijd wel feest. 
Vorig jaar hebben we de slingers opgehangen 
en vrolijkheid uitgedeeld, omdat we al 11 jaar 
anouwen in de optocht van t́ Kraaienist. 
Aj dan nog nie grôôs bin…!

En we zijn er ook nog lang niet klaar mee, want 
een èchte Anouwer zegt altijd: “aj nie mi kan, 
ku’je oaltied nog ‘n bitje!’ Dus reken er maar op 
dat jullie nog lang niet van ons af zijn, want we 
zijn nog lang niet aan het laatste bitje toe. 
Net als 't Kraaienist zijn we in ieder geval ook 
van plan om eens onze 90e verjaardag te vieren. 
Zijn jullie erbij in 2097…? En dus……….door! Me bin stikke grôôs op oans, op 

’t Kraaienist, op alle deelnemers, op het publiek 
en op de Raad van Elf. Mè me bin nog vee grôser 
op onze act. Hou je vast en wees voorbereid, 
want ‘bie hebrek an’ blazen we iedereen omver 
met onze deelname. D’anouwers maken er weer 
een potje van.

TÈTERETÈÈÈÈÈÈH

Tetereteeeeeeh
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Kerklaan 1B
4451 BE Heinkenszand

0113 - 268000
info@jansenwielersport.nl

www.jansenwielersport.nl

Gespecialiseerd in 
race en ATB Fietsen

De Baar mechanisatie
Nw kraayertsedijk 10

4458 NL ‘s heer Arendskerke
Netherlands

Phone: +31 (0) 113 670472
fax : +31 (0) 113 612454

mobile +31 (0) 6 53 420074
e mail: info@dbmexport.nl

Het leek dr op da me van de jeare wat minder 
hoed van start zoue gea, me o gin bouwplek, 
nie zo vee mankracht en nog gin idee wat me 
woue bouwen. Ma das uuteindelijk oal hoed 
ekomme en me eh oale trossen los egooid. 
De joengsjes eh dr vakantie of ezeit en Guido 
wist nog weh een schuurtje erges om te bouwe. 
Bedankt di voe! Me e dr stik vee zin in en bin a 
druk bezig mie de bouw. 
En bin stik groos da me dit jear wee int 
kraaienist mee moge rieje en me hope dat me 
n hezellige optocht tegemoet gea en de bomen 
int durp een beetje eel kunnen leate. 
Ma me hi nog even vadder mie bouwen en 
zulle oale zeile bie zette om dr wee iets moois 
van te meaken! 
Me zie julder greag bie dn optocht, tot dan! 

HOEIENDAG

Stoofweg 14
4455 VR  Nieuwdorp
M: 06- 533 957 87
E : lnfo@quistdakdekkers.nl
I : www.quistdakdekkers.nl

Alaaf,Alaaf,Alaaf,
De Gebruukers
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de Kokde Kok
Burgemeester Lewestraat 7, 4456 AG  Lewedorp
Tel.: 0113-612474         Email: dekok@attent.info

ATTENT, SUPER IN DE BUURT!
• al uw dagelijkse boodschappen

• brood van de warme bakker Bunt en/of de warme bakker Van de Bunder 

• drogisterijartikelen

• PostNL/ING servicepunt 

• maaltijdservice 

• stomerij servicepunt 

• wekelijks verse bloemstukjes 

• bierpakketten, boodschappenmanden etc. 

• wij bezorgen graag uw boodschappen (gratis in Lewedorp) 

Paauwe’s Bloemencentrum
Clara’s Pad 21, Heinkenszand

tel. 0113 - 562875

Winkelcentrum “De Bussel”
Goes Zuid

tel. 0113 - 213352

Ak t analysere dan is t nee

Hroos bimme nie, ma weh tevree

Dr hroos op weze , dat bin me zeker

Wij hunne een ander ok wat, dat is toch weh vee beter

Jaloezie en afgunst kenne me in t kraaienist toch nie

Seamen 90 jear herdienke dih oort dat ok nie bie

Hroos op oalle clubs en bedrieven

Oans binne nie van t overdrieven

Over mekaere lulle, dih doe dr weh an mee

Ondanks 80% verzonne, t was toch hezellig in t cafe

Park, t plein en horeca

Corine dr wienkel, turks en natuurlijk de kraayert, ja

De kroeg, de tol en suffe tutten

De brugge, t scheap en de puute putten

De polders, gehuchten en t spoor

My mode, henny, judith, ga zo maar even door

Een prachtig durp en mooie mensen

Hroos dr op, meer is tr nie te wensen

Zandloper, schole en t boekhoud kantoor

Voe kalk neagels naar debbie, ik gih nog even door

Antoinet, koen de schilder en wilma voe je gerstekorrel

Maria doet de wimpers en wim zurg voe een lekkere borrel

Huibje mikt de cv weer helemaal oke

Buize kom klusse en houd je huis zodoende wel tevree

Alink timmert oalles van trap tot deur

Ad hoek klimt op je dak zonder enig hezeur

Dan eh me nog 2 dokters, fysio en therapie 

Ik eh dr nog verhete, mae kweet t even nie

Kraaienist dih bin me hroos op, zeker en vast

Dit jear hih me feeste en eale oalles uut de kast.  

HROOS

De meest logische weg
om auto rijden betaalbaar te houden

krakra

burgemeester lewestraat 41 | 4456 cd lewedorp | tel 0113 61 27 18 

e-mail info@vandenbosletselschaderegeling.nl  

Letselschade
Wanneer u gewond raakt, bijvoorbeeld in het 

verkeer of tijdens uw werk, is dat al vervelend 

genoeg. Zeker wanneer het niet uw eigen 

schuld is. Maar u hoeft er niet alleen voor 

te staan. Schakel ons in als uw persoonlijke 

deskundige om uw schade te verhalen.

Nagelstyling Bubbles!!!!
Antoinette Korteweg
Tarwestraat 22, 4456 CC  Lewedorp

Wenst u een leuk en

gezellig carnaval!
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Ook dit jaar weer aanwezig; “DE KRAAIEPUZZEL”. 
Er zijn wederom leuke prijzen te winnen… wat, dat blijft nog een verrassing! 

Maak van de overgebleven letters een woord dat te maken heeft met Lewedorp 
en stuur de oplossing voor 27 februari naar oplossing@kraaienist.nl o.v.v. puzzel, 

of lever een briefje in met de oplossing, naam en adres bij: 
Peter Kuijper, Middelgatstraat 1 in Lewedorp. 

Verhuur van Vrachtwagens, Bestel- en Bedrijfswagens, 
Personenbussen, Personenauto’s en Aanhangers

Tel. 0113-220 211 Email: info@pietvogelaar.nl  Adres: Livingstoneweg 44, 4462 GL Goes

kraaiepuzzel

T A A R T S T A G L E D D I M Q

A O L V E L D Z I C H T W E G U

A E O K E E T E N S T R A A T A

R O O S T G A T S T R A A T W R

T A A R T S K E E R K D N A Z L

S E V D E K K E R S W E G A N E

R N K L A V E R S T R A A T E S

E T A A R T S T O P M O O R I P

E T A A R T S R E V A P A P J O

M E N S P A R A L L E L W E G L

E T A A R T S D R A A J N A B D

S C H E L D E S T R A A T T E E

R T A A R T S N A M S T R O D R

E T A A R T S T A G T S E W I W

E T A A R T S T H C A R D N E E

V N J O N K E R F R A N S W E G

BANJAARDSTRAAT MIDDELGATSTRAAT ROOMPOTSTRAAT
DEKKERSWEG OOSTGATSTRAAT SCHELDESTRAAT
DORTSMANSTRAAT OOSTKETELAARWEG VEERSEMEERSTRAAT
EENDRACHTSTRAAT PAPAVERSTRAAT VELDZICHTWEG
JONKERFRANSWEG PARALLELWEG WESTGATSTRAAT
KEETENSTRAAT QUARLESPOLDERWEG ZANDKREEKSTRAAT
KLAVERSTRAAT  
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Un uus ingericht deur

www.totaalwonendejonge.nl

MEUBELEN TAPIJT GORDIJNEN
PVC VLOEREN LAMINAAT ZONWERING

Di kan je groos op weze

Slijterij Bie De Bolle

Dam 1a
4461 DZ Goes
0113-853956

i n f o @ b i e d e b o l l e . n l

NIEUW IN GOES

Whisky- en Bier specialist
Meer dan 600 soorten op voorraad

Opril Grote Markt 10 

4461 AK GOES 

0113 - 21 68 30 

info@kapsalonschot.nl 

www.kapsalonschot.nl

Ik eh dr s over nagedocht
En s in de boeken gezocht
Wat oor je vee in t caravals seizoen
Uutspraken die d’r wel toe doen
Keh ze op een rijtje neer geschreven
Gebruuk ze dagelijks tijdens t carnavalsleven

Zo ziek as een katte
Zo sterk as een beer 
Zo slecht as de weg
Oenger as een peard
Zo moe as een ond
Zo fit as een oentje
Spiee as een reiger
Schiete as een stier
Dost as een peard
Zo heil as een beer
Spiet as aer op mn oofd
Blauw as een tientje
Zo zat as een woste
Zo vol as een ei
Zo gek as een juun
Pisse as een oliefant
Zo gek as een deure

Dat was tan weer, ik ligge in een deuk
T rijmde weh niet, mae t was weh leuk

VEE HEBRUUKTE 
ZINNEN

krakra

wan  d’oenders  maeke  ‘ t  noga 

van  eiers  in  de  Dekkersweg!
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Zo simpel en zo lekker, 
de ovenfrites van McCain
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