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4456 AJ  Lewedorp
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Fax 0113 - 612773

Een rustpunt tussen Westerschelde en Veerse Meer

3x  Alaaf,  

             Wim de Kok!

Hallo beste

           K
raaiepikkers 

Na een lange voorbereiding en een moeizaam begin zijn 
we toch weer compleet. Er zouden best nog wat meer 
mensen in de vereniging mogen komen, dus schroom 
niet en geef je op bij het bestuur.

Edine en Roxanne zijn gestopt als hofdames. We hebben 
Marieke bereid gevonden om hofdame te worden. Edine 
en Roxanne bedankt voor jullie inzet en Marieke succes 
samen met Dorijne. Ronald is gestopt als pliessie. Ronald, 
ook jij langs deze weg hartelijk dank voor je inzet. Erik zal 
deze plaats van pliessie invullen samen met Kevin.

Dit jaar was er weer een spannende jeugdgardeverkie-
zing met als uitkomst dat Lucas de plaats naast zijn vader 
zal innemen als jeugdprins. Jeugdprinses is Amy en Fay is 
de jeugdnar. Allemaal veel succes en geniet er van!

Ook hebben we dit jaar een nieuwe prinsenwagen dus de 
nieuwe leden "voalen mie d'r neuze in de beuter".
Ik denk dat dit een motto is waar mooi op gebouwd kan 
worden en waar je van alles mee kan…
Ik wens iedereen een goede Carnaval



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 
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Beste 
Kraaiepikkers 
en Kraaiepiksters
Het jubileumjaar zit er nog maar net op en het volgende 
feest staat alweer voor de deur. We maken ons op voor 
jaargang 43 van carnaval in ’t Kraaienist. Terugkijkend 
op 2019 kan ik niet anders dan refereren naar ons vorige 
motto. Ik bin d’r grôôs op wat er allemaal georgani-
seerd is door alle vrijwilligers voor 90 jaar Lewedorp. We 
hebben Lewedorp goed op de kaart gezet als jongste 
dorp van de gemeente door het organiseren van allerlei 
activiteiten. Eén daarvan was het dorpsfeest, wat zeer 
succesvol verlopen is en ook voor het komende jaar 
weer georganiseerd gaat worden. De Kraaieloop is ook 
weer succesvol geweest op een erg zonnige dag. 

Sommigen zal het wel opgevallen zijn, anderen wellicht 
niet. We hebben een nieuwe ontwerper van de voorkant 
van ons boekje en dat ziet er keurig uit. Peter, dank voor 
de mooie tekeningen de afgelopen jaren en jammer 
dat je niet meer in staat bent om de voorkant voor je 
rekening te nemen! Zoals je ziet hebben we een waardig 
vervanger gevonden.
 Graag wil ik ook nog een woord van dank uitbrengen 
aan de jeugdgarde van vorig jaar. Tijdens onze evalua-
tievergadering kwamen ze langs met een grote taart om 
ons allen te bedanken. Die moeten meer hebben gewe-
ten over het motto van dit jaar: “je voal mie je neuze in 
de beuter”, want het was heerlijk. Voor iedereen die wil 
weten wat dat eigenlijk allemaal inhoudt met die beuter, 
lees het stukje van adjudant Jasper maar eens door.  
Die legt haarfijn uit wat hier de betekenis van is. 

Zoals bijna elk jaar, zijn er ook dit jaar weer wat muta-
ties in de vereniging. Edine en Roxanne zijn gestopt als 
hofdame, dames dank voor jullie inzet de afgelopen 
jaren! Gelukkig hebben we Dorijne en Marieke bereid 
gevonden als nieuwe hofdames. Ronald heeft te kennen 

gegeven te stoppen 
als pliessie. Hij heeft 
daarmee net z’n 11-jarig 
jubileum niet vol weten 
te maken, dank voor je inzet! Hij wordt vervangen door 
Erik, die samen met Kevin toe zal zien op een veilig 
verloop van ’t carnavalsweekend. 

Tijdens het Neuzenbal werd de jeugdgardeverkiezing 
gehouden. Daarmee vielen niet alleen zij met hun neus 
in de beuter, maar ik persoonlijk ook. Mijn zoon Lucas 
heeft de verkiezing als jeugdprins gewonnen, wat mij 
als vader natuurlijk erg trots maakt. Het is niet de eerste 
keer in de geschiedenis van onze vereniging, maar 
wel speciaal om dit mee te mogen maken. Hij wordt 
bijgestaan door jeugdprinses Amy en jeugdnar Fay. Met 
deze jeugdgarde gaan we zeker toe naar een geweldig 
carnaval. Vorig jaar konden we ook genieten van een 
prachtige optocht. Hopelijk vallen we ook dit jaar weer 
met onze neus in de beuter op de zaterdag. Wij als 
vereniging doen er in ieder geval alles aan om daaraan 
bij te dragen, want we rijden dit jaar met een nieuwe 
wagen mee.

Kortom weer een hoop moois om op terug te kijken, 
maar ook om naar uit te kijken. Het stemt me dan ook 
tevreden dat het toch nog gelukt is om de carnavalsmis 
te organiseren. Het leek er even op dat deze jarenlange 
traditie niet voortgezet kon worden, maar op carnavals-
vrijdag is er toch weer een viering. 

Als laatst nog een woord van dank aan al onze spon-
sors, adverteerders en vrijwilligers. Zonder deze hulp 
zouden we waarschijnlijk met onze neus naast de 
beuter zijn gevallen.

3x Alaaf,,,  Prins Marcel

WWW.KRAAIENIST.NL



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
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Dit jaar ook weer een berichtje van de hofdames van 
‘t Kraaienist. Zoals jullie op de foto zien is de samen-
stelling dit jaar iets anders. Edine en Roxanne hebben 
helaas afscheid genomen van de vereniging. Er moest 
dus met spoed gezocht worden naar twee nieuwe 
hofdames. Nu wist Prins Marcel ons zo gek te krijgen 
om hem en zijn gevolg bij te staan. Aangezien wij de 
beroerdste niet zijn, zeiden we natuurlijk gelijk: ‘JA!!!’ 

We zullen ons even kort voorstellen: wij zijn Marieke 
en Dorijne alias ‘de Bendieś  en wij zijn al een aantal 
jaar een vast feit bij het Heel Kraaienist Zingt. Zo 
hebben we een Dixie en 50 dozen het podium mee 
opgenomen. Wat het dit jaar gaat worden weten we 
nog niet, maar dat het weer iets aparts wordt is zeker. 

Bij nieuwe hofdames hoort ook nieuwe kleding.  
Alleen de keuze is zo groot dat we, zo als je ziet op de 
foto, nog geen keuze hebben kunnen maken.

Onze kleding is dus nog een verassing. 
Kortom wij vallen dus met onze neuzen in de 
beuter. Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens 
het mooiste weekend van het jaar!

Beste Kraaiepikkers 
en -piksters

3x Alaaf van de Hofdames 

       Marieke en Dorijne

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Paard in 
de gang?
Gelukkig bieden wij een 
goede inboedelverzekering!

Je bent welkom op Park Veldzigt 75 in Middelburg,
voor al je particuliere en zakelijke verzekeringen. 
Bel ons ook om je carnavalswagen te verzekeren!
Tel. 0118-616355 of e-mail middelburg@veldsink.nl



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

Dorpsstraat 105
4451 AA Heinkenszand
www.petshopmydiary.nl
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In mijn eerste jaar als Pliessie stopte Ronald 
Onderdijk en stond ik, Kevin, er gelijk alleen 
voor. Bij deze wil ik je nog een keer bedanken 
voor afgelopen jaar met gezelligheid en een 
verwarmde stoel in onze nieuwe Pliessie auto. 
Na slapeloze nachten en veel vergaderen heb ik 
een nieuwe copiloot gevonden.

Mag ik me voorstellen als nieuwe pliessie, Erik Lijm-
bach. De meeste kennen mij wel van een lange carna-
valscarrière in de optocht bij de Sloebers, de Jonkies, 
de Deurdrammers enzovoort. Natuurlijk ook in het café 
en sinds twee jaar in de Raad van Elf. 
Deze carrière was van korte duur, door chronisch per-
soneelsgebrek zit ik nu naast Kevin in de pliessieauto 
en ga proberen het zooitje in het gareel te houden. 
Hoewel ik weet dat dit een kansloze missie is, ga ik het 
toch proberen! 

We gaan dit jaar ook eens proberen onze pliessieauto 
niet kwijt te raken zodat we onze taakomschrijving 
naar behoren kunnen uitvoeren tijdens de optocht. 

Daarover gesproken, onze prinsenwagen was 
maar een middenmeuter, maar dit jaar valt 
Prins Marcel en gevolg met ulder neuze
in de beuter. 

Wij vallen ook met ons neuze in de beuter 
met onze jeugdgarde, jeugdprins Lucas, 
jeugdprinses Amy en jeugdnar Fay. 
Veel leut en lol bij de carnaval en doe n
iets wat wij ook niet durven!

Gegroet,, de Pliessie,

Kerklaan 1B
4451 BE Heinkenszand

0113 - 268000
info@jansenwielersport.nl

www.jansenwielersport.nl

Gespecialiseerd in 
race en ATB Fietsen

Beste Kraaiepikkers 
en -piksters
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Het is weer begonnen. Het carnavalseizoen is geopend! 
Iedereen voelt dat de touwtjes worden aangetrokken, maar 
laat dat geen invloed hebben op ons gezellige carnavals-
feest. Dus zet even al je zorgen aan de kant, zodat we ook dit 
jaar er weer een groot feest ervan kunnen maken. 

Met onze prins Marcel, de nieuwe hofdames, nieuwe pliessie, 
de nieuwe jeugdgarde en de Raad van Elf gaan we er dan 
ook weer volop van genieten. We maken er weer een spet-
terend carnaval van. Wie wil er nu niet een gezellig feestje 
bouwen, u toch ook? 

Verzin iets leuks voor de optocht, ga opzoek naar een te gek-
ke act voor Heel Kraaienist Zingt of kom gewoon genieten 
van het feesten in de Goede Verwachting. Laat je overdonde-
ren door wat iedereen er weer van gemaakt heeft tijdens de 
grote optocht, of kom lekker met de kleintjes mee feesten in 
het Dorpshuis. 

Ik hoop dat ik u tegenkom tijdens het gezellige carnavals-
weekend, of een weekje eerder bij het jong-belegen bal wat 
ook altijd gezellig is en steeds drukker bezocht wordt. Op de 
maandagavond tijdens het Nakraaien kunnen we dan terug-
kijken op een geslaagd en gezellig carnaval.

Beste Kraaiepikkers, 
-piksters en -pikkertjes

3 x alaaf, 
  Nar Gerritje

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



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 -215960)

Wenst de Kraaienpikkers
een fantastisch carnaval 2020

 

VERF-GROOTHANDEL  

 

  
GOES 0113-270109 

KIJK OOK OP: 

WWW.FRANSE.NL 

AUTOBEDRIJF       AUTORECYCLING       AUTO ONDERDELEN

VRIELINGWEG 1 | 4433 RV | HOEDEKENSKERKE
WWW.AUTOBEK.NL
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 3x Alaaf 

    Adjudant 

        Jasper de Baar

 
Dit jaar voal ook ik mie mun neuze in de beuter, 
ik ben er weer bij als adjudant. 

Wat een bijzonder jaar voor Lewedorp. We hebben 
het 90-jarig bestaan van Lewedorp goed gevierd met 
verschillende activiteiten, waaronder het dorpsontbijt, 
waarbij iedereen mie zn neuze in de beuter is geval-
len. Tijdens het dorpsfeest in de tent op het Kerkplein 
is er veel mie de neuze in het bier gevallen. Tijdens 
het 75-jarig bestaan van Lebo is er met alle deelne-
mers aan de wedstrijd van 'Heel Lebo bakt, flink mie 
de neuze in de kilo's beuter gevallen. Bij de wederom 
geslaagde Kraaieloop was er na afloop alleen nog 
maar gesmolten beuter. 

Carnaval 2020 beginnen we met een compleet nieu-
we jeugdgarde; jeugdprins Lucas, jeugdprinses Amy 
en jeugdnar Fay. Wat vallen we hiermee mie onze 
neuze in de beuter. De Raad van Elf valt dit jaar ook 
mie hun neuze in de beuter. Zij mogen op pad met 
een nieuwe prinsenwagen. Wat is nou toch al dat ge-
neuzel mie al die beuter denk je misschien? Nou, dat 
heeft alles te maken met het motto van 2020; 'Je voal 
mie je neuze in de beuter'. 

Deze uitspraak is zelfs nog te verbinden aan de carna-
val; mensen mochten vroeger tijdens de vastendagen 
geen boter, melk en eieren gebruiken. Als je je het 
kon veroorloven kon je door middel van een gekocht 
'boterbriefje' toch boter, melk en eieren krijgen. 

Hallo allemaal

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

Door dit ‘boterbriefje’ vielen ze dan zogezegd 
'mie hun neuze in de beuter'. 

Op naar een supercarnaval, dat er maar 
veel gelachen, genoten, gezongen en 
gedanst mag worden!



Dagelijks geopend
van 8.30 tot 17.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Carnavalskoopavond
op donderdag 20 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!
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3 x  Alaaf van  jeugdprins Lucas

Hallo Kraaiepikkers

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

Mijn naam is Lucas Onderdijk. Ik ben 10 jaar oud en zit 
in groep 7 van de Leeuwerik. Ik heb een oudere broer, 
Micah en een jongere zus, Eefje. Mijn hobby’s zijn ten-
nissen, gamen en filmpjes kijken op tiktok. 

Dit jaar heb ik tijdens het Neuzenbal de jeugdprinsver-
kiezing gewonnen. Ik viel daardoor gelijk met m’n neus 
in de beuter. Mijn vader is prins dus ik heb superveel zin 
om samen met hem op de grote wagen te staan tijdens 
de optocht. Ik heb ook veel zin in kindercarnaval.

Samen met jeugdprinses Amy en jeugdnar Fay gaan we 
er een supercarnaval van maken waar ze in ’t Kraaienist 
nog lang over zullen napraten.



Maakt beter onderhoud betaalbaar.

In ongeveer 45 minuten controleren we je auto op deze punten:

Verkeersveiligheid (o.a. banden, remmen, schokdempers, 
verlichting, carrosserie en wielophanging)
Milieu (o.a. controle uitlaatgassen)
Algemeen (o.a. kentekenbewijs, 
voertuig-indentificatienummer + afmelden RDW)

Onze  APK-keuring!

een afspraak! Ga naar  Profile.nl
Check je APK vervaldatum en maak direct

Bij een GROTE BEURT altijd GRATIS APK

Banden en Onderhoud

Westwal 11, 4461 CM Goes
(nieuw adres)

Scoor je nieuwe baan via
4U Group Personeelsdiensten!

Stuur je CV naar:
sollicitatie@4ugroup.nl

0113 - 405 119

Of bel Kawun
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3X  Alaaf van 
                 jeugdprinses Amy

J. de Buck
mobiel 06 - 51 06 22 55

Scheldestraat 43
4456 AR  Lewedorp
Tel. 0113 - 61 32 75
Fax 0113 - 61 44 33

Hallo allemaal

Ik ben Amy van As, ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Ik woon de ene 
week, samen met mijn zusje Ailine, bij mijn vader Alex, mijn bonus-
moeder Karlijn en mijn bonuszusjes Bindi en Xaja. De andere week 
wonen we bij mijn moeder Amanda en bonusvader Wilco, waar in de 
weekenden ook mijn bonusbroers Milan en Liam zijn.

Dit jaar ‘voal ik mie mun neuze in de beuter’, want ik mag de jeugd-
prinses zijn. De jeugdprins en ik hebben dit jaar allebei een nieuwe 
outfit gekregen. We zijn eigenlijk net als roombeuter, wij zitten straks 
ook in een mooier pakje dan andere!

Als ik vrij ben zing en dans ik veel of ik sta op de trampoline te sprin-
gen. Eigenlijk allemaal dingen die je bij carnaval ook doet: zingen, 
dansen, hossen, springen en plezier maken!
Ik heb er super veel zin in! Tot ziens allemaal in’t Kraaienist!

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



 

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 

 

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
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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

Ik ben Fay Blom. 
Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7.  
Ik ben met me ‘neuze in de beuter gevoalen’, 
want ik ben jeugdnar geworden.
Ik wilde graag jeugdnar worden, omdat mijn 
broer Sem dit ook is geweest. 

Ik heb heel veel zin in om er samen met 
jeugdprins Lucas en jeugdprinses Amy 
een groot feest van te maken! 

Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens de optocht!

Groetjes  jeugdnar Fay
                           Alaaf, Alaaf, Alaaf

Hallo 

Kraaiepikkers



Verrijn Stuartweg 8 
4462 GE Goes
t 0113 211 682

CBG Food Trucks is gespecialiseerd 
  in het bouwen van verkoopwagens 
    naar uw wensen! 

Je voal mie je neuze

in de beuter

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

www.werkenbijparee.nl
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'Je vaôl mie je neuze in de beuter!' Dit is het motto 
van carnaval in het Kraaienist en de carnavals missluit 
traditiegetrouw hierop aan.

Aanvankelijk hing het voortbestaan van de carnavals-
mis aan een zijden draadje; er was aanvankelijk geen 
pastoor of pastoraal werker beschikbaar op carnavals-
vrijdag. Uiteindelijk vond men pastoor Fons van Hees 
toch bereid om voor te gaan in deze feestelijke viering. 
Koor Con Dios en onze muzikale vrienden uit Paerehat, 
Blaaskapel de Koenkelpot waren allemaal ook  ver-
heugd, dat deze mooie traditie in stand kon blijven. 
Volgend jaar kijken we weer verder.

Prins Marcel met zijn gevolg zal de mis uiteraard 
bijwonen en hij zal in zijn toespraak ongetwijfeld 
terugkijken op het feestjaar' 90 jaar Lewedorp', wat 
op vrijdagavond 13 december jl.is afgesloten met een 
lichtjestocht door het dorp.

Ook dit jaar is er natuurlijk een collecte voor een goed 
doel en dit keer komen Prins Marcel en Adjudant 
Jasper de rijen langs voor de stichting Belmaatje.

Deze stichting zet zich in voor eenzame mensen, 
jong en oud. Door middel van regelmatig contact, 
probeert Belmaatje iedereen bij de maatschappij te 
betrekken. Samen met donateurs, vrijwilligers instan-
ties, medewerkers en bedrijven streven zij naar dit 
gezamenlijke doel.

Hopelijk is de kerk weer goed gevuld en kan er een 
mooi bedrag opgehaald gaan worden hiervoor.
Volgens doorgaans goed geïnformeerde bronnen zijn 
Con Dios en Blaaskapel de Koenkelpot al druk aan het 
repeteren, om er een feestelijke viering van te maken 
met muzikale verrassingen. Mochten de voegen uit 
de kerktoren geblazen worden, dan hebben we altijd 
nog Adjudant Jasper om de schade te herstellen. Ook 
pastoor van Hees zal, op zijn typisch Maastrichtse 
wijze, zijn licht laten schijnen over 'Vastelaovond'.
U bent dus hierbij allen uitgenodigd op vrijdag 21 
februari, om 19.30 uur, ongeacht welk specifiek geloof 
u aanhangt, verkleed of niet en met uw komst steunt 
u tevens een mooi goed doel.

Carnavalsmis H. Eligiuskerk Kraaienist



    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

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

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 2020!
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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 2020!



WWW.TRAAS.NLLAST VAN ONGEDIERTE? BEL TRAAS: 088-22 121 22

ZTZ Logistics
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.ztz-logistics.nI

Ok bie ons "voal je mie je neuze in de beuter "

YOUR LOGISTIC PARTNER

TRANSPORT
SHIPPING
STORAGE
SERVICE

24



WWW.KRAAIENIST.NL

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

Na de optochten vorig jaar zijn de zeilen weer inge-
haald, het dek en de boot geschrobd en de bouwplek 
weer aan kant gemaakt.
Een paar weken geleden was het dan ook weer tijd om 
na te denken hoe we ook dit jaar weer met veel plezier 
een creatieve en originele wagen te bouwen om door 
de gangen van 't Kraaienist te rijden.
 
Na een paar rondjes vragen in de zak zijn we mie onze 
neuze in de beuter gevallen en hartstikke blij dat we 
een goudmijntje van een bouwplek mogen gebruiken 
in Heinkenszand.

Tot bij de optocht!

GOEIEDAG 
KRAAIEPIKKERS

3x  Alaaf,  

             De Gebruukers
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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. 

Woensdagmiddag
kinderknipmiddag

t/m 12 jaar 
voor € 12,50

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

Kijk voor meer informatie op:
www.kapsaloncarla.nl

24-uurs service

Installatietechniek Huijsen  -  Nisse  |  Lewedorp
T. 06 50 81 45 22  -  E. huibhuijsen@zeelandnet.nl

W W W . H U I J S E N I N S T A L L A T I E . N L

Lid van

Debbie's 
Sparkling Nails

Pedicure
&

Nagelstyliste

Telefoon:
06-11031297

Landelijke Organisatie voor de 
Voetverzorger / Pedicure



  slapen......
jaap de jonge - goes

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

Middelburg

Telefoon 0118-616200

www.vankeulentransport.nl

Wij zorgen al weer 7 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 - GOESDr zit wat an mn neuze, ik weet alleen nie wat

Keh dr an hevreve en tis een bitje hlad
Volgens mien ist beuter, dan ek toch weh helluk
Bink dih dan ingevolle, noe hik echt weh even stuk
In t kraaienist ist mae eel gewone margarine
Roomboter op het naast gelegen durp of in de wienkel van corine
Ak t werm kriege druupt de beuter van mn neuze
T wor glad, volle op mn bakkus, dr is geen keuze
Gelukkig nog een druppel bluuve ange
T volle heluk eih me bevange
Of at noe vloeibaar, vast of omega beuter zah weze
Ah je dr bie je neuze involt, bih je zeker weh gepreze
Dus hou m vet en je hebt t naar je zin
Lang leve de beuter, want dr zitte geweldig vee goeie dingen in
Beuter op je hoofd, das dan wee minder nih mn zin
Beuter op je bakkes, is goed tegen de kouwe
Beuter op je kont, dih kuh je mooie dingen van bouwe
Tis beuter zochte proat die ak noe schrieve
Smeert mae in je haar en lekker uutvrieve.

NEUZE IN BEUTER

krakra
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Zaterdag 15 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 20 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 21 februari
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 22 februari
13.00 u. Sleuteloverhandiging
 De sleutel wordt door de wethouder 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 23 februari
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

PROGRAMMA
            CARNAVAL 2020
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Wereltmenu

Voor wie het liever bij één 
hoofdgerecht houdt en 

dat zelf op een hete 
lavasteen precies naar 

eigen smaak wil bereiden.

Heerlijke scampi´s in 
allerlei varianten, die 

we verspreid over
de avond serveren.

We serveren een 
hele avond heerlijke 

vleesgerechten bereid 
op onze Braziliaanse 

barbecue.

We starten met een plank vol lekkernijen. Je krijgt een enorme 
Tapas plank voorgeschoteld die je lekker met z´n allen kunt delen.

Voorgerecht

Hoofdgerechten

of of

of
Nagerecht

www.werelt.nl
Wijngaardstraat 53, 44 61 DB Goes
Tel: 0113 - 252 249   |   info@werelt.nl

 Dessert van de Week voor slechts 1,00 euro.
Heerlijke warme ananas zo van de spies. € 29,95

per persoon
€ 29,95

per persoon

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
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Beste Kraaiepikkers 
en -piksters

Dit jaar is het mijn beurt om iets te schrijven voor in het 
boekje. Ik zit namelijk alweer 11 jaar in de Raad van Elf. 
Dit jaar val ik dus ook met mun neuze in de beuter want 
ik heb mijn jubileum. Ik ben begonnen onder prins Sef 
en nu onder prins Marcel. Ik doe dat nog steeds met veel 
plezier. In de voorbereiding op carnaval hebben wij het 
als vereniging best druk. In september beginnen we met 
de eerste vergadering en organiseren we verschillende 
activiteiten zoals de Kraaieloop en later in november het 
Neuzenbal. In december gaan we het dorp rond met olie-
bollen en sinds afgelopen jaar organiseren we in juli het 
dorpsfeest. We vieren ook elk jaar het Kwartettenbal en 
natuurlijk alle activiteiten rond het carnavalsweekend. Ik 
zit zelf in de commissie die de optocht organiseert. Ik heb 
er dit jaar heel veel zin in en wens iedereen een fantas-
tisch carnaval toe. 

Tot ziens in ’t Kraaienist!

3x  Alaaf,  

             Andre Krijger



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.

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

PAAUWE’S 
BLOEMEN
CENTRUM

Clara’s Pad 21
Heinkenszand

tel. 0113 - 562875

Groenedijk 22

4441 SK Ovezande

0113-21 57 97

info@deltasucces.nl

www.deltasucces.nl
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Oans bin Bouwteam Lomp En Onhandig. 
Verleë jeare dee oans mee as Aladin.
Noe a Aladin is verdweene, 
is ter wee un nieuw thema verscheene.
Dus noe zaten oans te dienken,
Wat mot ur noe in de straete van ut Kraaienist gih klienke?
Toen doachte me nog is terug an onze naam,’
Van di uut ist nieuwe idee onstaan.
Zo doende valle me as nog 
mie onze neuze in d’n boter.

BESTE
KRAAIEPIKKERS

3x  Alaaf,  

             Bouwteam LEO



Jeugdgarde 2019 op bezoek 
bij de oudste kraaiepikker 

mw. Driedijk-Vermue.

Professioneel

Flexibel

Op een bijzondere locatie 

Nieuwe Kraaijertsedijk 33
Lewedorp

 

Bel òf stuur een berichtje voor 
een afspraak: 0620103205

CARNAVALSKLEDING
CARNAVALSARTIKELEN

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

extra koopavond 13+14 en 20+21 februari

W.Rijk
mode • jeans • sport

Boco 108

Robin Borsboom
Biljart service

robo36@zeelandnet.nl
06-22158805

Jeugdgarde 2019 op bezoek 
bij de jongste kraaiepikker 
Helen yonas menghisteab.
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Zwake 7, Heinkenszand
Telefoon 0113-561634

www.bloemisterijwisse.nl

A je opslagruumte
nodug ei,

voe hroot
of klein,

voe korte of lange tied:

gbuise@kpnplanet.nl

“An Fong”
zaterdag + zondag

lopend buffet à €16,90

Tel. 0113-562304
www.restaurantanfong.nl
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Of we dit jaar “MIE ONZE NEUZE IN DE BEUTER 
VAOLE!” zullen we wel zien. 
Binnen onze groep is er een transfer geweest 
naar een andere bouwgroep. De betaling moet 
nog binnen komen, wellicht bij de carnaval, 
maar natuurlijk doen de Mini’s desondanks weer 
mee. Mini’s zijn we allang niet meer, maar de 
naam hebben sinds onze deelname (2001) altijd 
gehouden. Eigenlijk doen we dus weer al voor 
de 20ste keer mee aan de optocht. We zijn aan 
het brainstormen wat we dit jaar gaan doen, dat 
gaat zeker goedkomen. 

We wensen alle Kraaiepikkers 
een prachtig carnaval!

3x  Alaaf,  

             De Mini's

Alaaf, Alaaf, Alaaf, 

         De Spruutjes

NIEUWDORP
“atvlugmot”

PAKKETDIENST

NIEUWDORP

CO DE VOS

Tel. 06-53268401

PAKKETDIENST

DE MINI'S

Nagelstyling
Bubbles!!!!

Antoinette Korteweg
Tarwestraat 22

4456 CC  Lewedorp

Wenst u een leuk en

gezellig carnaval!



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

Nét dat stapje extra…!

Mie ons advies voal je 
mie je neuze in de beuter!
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Alaaf,
De Mini's

In de wintermaanden
ieder zondag brunch!

 
Wij van de Happybirds kijken terug 
op een geslaagd carnaval in 2019
en hebben alweer bij elkaar gezeten 
met het nieuwe motto in gedachten 
om er dit jaar weer een kleurrijke optocht
van te maken .
Want “ met je neus in de Boter vallen “, 
hoe ga je dat in het vat gieten.
Daar komen we vast wel weer uit. 
Dit jaar met een iets kleiner groepje
maar dat mag de pret niet drukken. 
De voorbereidingen zijn altijd het leukst en o
ok het ontbijt voor de optocht met z’n allen.
Wij wensen jullie allen een gezellige optocht toe en 
wie weet” val je met je neus in de boter !”

3x  Alaaf,  

             Happybirds

HAPPYBIRDS



Ah sinds mensen heugen zitte me sondags onder t afdek
Mie een stel ouwehoeren, die in zijn voe een hoed gesprek
2 prinsen, stel maloten en een pliessie
Trug proatend op de carnaval, mie een eigen wazige visie
Eerst koffie van marie, dan een eitje mie zout
Een bolus mie BEUTER, en de Hertog jan stih lekker koud
Serieuze gesprekken bin dr nie, ze reake kant nog wal
Stomme proat en over aanbeien, dat in ieder geval

Dn eenun lit een scheet, dn anderen een boer
Neme nog meh een eitje en een slokje herste voer
Soms komt tr eentje binnen en gae tr eentje weg
Roke in de herazie, die eih lekker dikke pech
Rond 2 ure , duume voe de spruuten
Dr lit ‘r 1 een scheet, dus iedereen wee nih buuten
Onder t afdek was t zeker weeh hoed toeven
En weeh wat bier voor meuge proeven
Op dn duur mae wat hin doee, nih 10 flessen bier
Wat teafels hin verzette, ok wih mie vee plezier

ONDER T AFDEK 

kr
ak

ra
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Vorig jear bin oans stik groôs ewist op’t Kraaienist. 
Oans bin toen als Zigeuners vanûût Oôst-Europa 
richting ’t Kraaienist etrokke. Toen è me in de 
A-categorie d’n eerste pries en d’n publiekspries 
in ontvangst moge nemen. Oans willen julder ier 
hartelijk voe bedanken. Noe wé een nieuw 
seizoen. Me voale mie oanze neuze in de beuter!
Oans bin à een paer keer dit seizoen mî oanze 
neus in de beuter e’voale. Zo è één Spruut 
beuter bie de vis edeâ. Die is voader eworre. 
’t Is ondertussen d’n derde mini Spruut. 
Ôk è mè wé ’t één en oar an bouwmateriaal 
ekrege, een bouwplekje, etc. 
Iedereen iervoe hartelijk dank!
Dit jear komme ons mî hoog bezoek deur ‘t durp. 
Dus oefen avast mè om je netjes en beleefd te gedragen 
tijdens d’n optocht op zaterdag 22 februari in’t Kraaienist.
We lîtte de beuter even an de kant en ghî oans best doe 
om die karre klaer te mîken voe de carnaval. 3x  Alaaf en tot dan,  

             De Spruutjes

BOEREN, BURGERS, 
BUITENLUI!

 

 

Carnavalsvereniging  

de Kraaiepikkers 

Bedankt voor jullie bezoek  

aan onze zorgboerderij !!!! 

 
 

 

 

Zorgboerderij voor ouderen  

met o.a. geheugenproblemen 

Roverweg 1, 4456 RL Lewedorp 

0113-670252 / o6 30742969 

info@notenhoeve.nl / www.notenhoeve.nl 

 

Beste carnavalsvierders,

Ook dit jaar weer een kort stukje vanuit onze zorgboer-
derij. Afgelopen jaar is de raad van elf weer bij ons langs 
geweest. Het was fantastisch. Alle oude carnavals-
krakers kwamen voorbij tijdens de polonaise. 
Extra bijzonder was voor ons dat onze oudste zoon 
Jens als jeugdprins er ook bij aanwezig was. 

Inmiddels hebben wij ons tienjarig jublieum ook gevierd 
met de mensen die naar onze zorgboerderij toe komen. 
We hadden een muzikale meezing middag, een open 
dag en een geweldige gezellige middag waarbij 
Zeeuwse Sien ook van de partij was. 

We wensen iedereen een plezierige carnaval toe !

Eric en Mirjam, zorgboerderij de Notenhoeve
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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 

NOORDWEEGSEWEG 16-10
EINDEWEGE

TEL: 06 46 188 677

WWW.MOTORBANDENZEELAND.NL

INFO@MOTORBANDENZEELAND.NL
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Zooo, stih me wee ant behun van ut carnavals-
seizoen 2020, oans vierduh bouwjear awee, 
en a voe ut derde jear bie Pier van Stee in de 
schuure en dir bin ons meh wat blie mee!

Voruge editie binne me errug goed ontvanguh 
bie julder! Toen ehn me lekker in onze potten 
en pannen lopen roefelen, en der bin goeie 
plannen op komme borrele. Me ehn de koeke-
panne an d'n wilgen ehange meh wat an we dit 
jear vast ehn, ouwe me nog even in temidden... 
komend jear gih me mie zwearder geschut de 
streeten van 't Kraaienist op stelten zetten! 

Tot carnaval,  

             De Brulapen

ALAAF BESTE 
KRAAIEPIKKERS

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.



  

 

 

 
 

 

 

 
 

Commissionair in: Uien 

Handel in: Gewasbeschermingsmiddelen, 
Landbouwzaden, Granen en Pootgoed 

Tel: 0620134808 

BESTE KRAAIEPIKKERS
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• al uw dagelijkse boodschappen
• brood van de warme bakker Bunt en/of de warme bakker Van de Bunder
• kwaliteitsvlees van Slagerij Slager uit St. Annaland
• drogisterij artikelen
• PostNL servicepunt
• stomerij servicepunt
• fruitmandjes, bierpakketten, boodschappenmanden etc. op bestelling

Burgemeester Lewestraat 7    tel. 0113-612474    e-mail: supermarktlewedorp@outlook.com

Je voal mie je neuze in de beuter! Een nieuwe bouw-
groep, ja het is echt waar! Wij zijn zes jongens en vijf 
meiden uit groep 8. Enthousiast zijn wij begonnen 
met het bouwen van een kar. Wij willen de groep 8-kar 
graag in ere houden. Een naam hebben we nog niet, 
deze maken we graag bekend tijdens carnaval 2020. 

Na een aantal brainstormsessies zijn we ijverig begon-
nen. De bouw vordert, af en toe met een aanwijzing 
van een ouder (dank daarvoor), maar we proberen het 
meeste zelf te doen en te regelen. Een bouwplaats 
hadden we snel gevonden. We willen familie Adriae-
nssens dan ook bedanken voor een dak boven ons 
hoofd, de vele uurtjes die we bij hun mochten bouwen 
en de gastvrijheid!

Ons voale mie onze neuze in de beuter. We doen ons 
best om er met z’n allen een mooie kar van te maken. 
We zien jullie graag tijdens de optocht in ’t Kraaienist. 
Aan ons zal het niet liggen. Wij gaan er weer een fan-
tastisch feestje van maken. Tot carnaval 2020. 
3x alaaf van Groep 8 2019/2020

,Espen

Fay

Jaelynn
Kevin

Jens Niek
Neline Lynn

Luuk,Fe,be
Silvan,

BESTE KRAAIEPIKKERS



 
Scan me 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gesmeerd lôôpt oaltied beterJe voal mie je neuze in de beuter
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De meest logische weg
om auto rijden betaalbaar te houden

Beste Kraaiepikk(st)ers,

Eind december is het op het moment dat we dit stukje 
schrijven. Wat gaan we doen… Slaan we een jaartje over 
of… We zijn er nog niet uit. Na twee jaar jeugdprinses 
gaat Lynn ons dit jaar nog niet versterken. Ze is druk aan 
de bouw met groep 8.  
Ja, zij wel, maar wij??? Wij weten het nog niet…  
De jongens (Dani en Dave) hebben er weer veel zin in! En 
misschien sluit Aiden dit jaar ook wel aan en  voalt ie mie 
z’n neuze in de beuter. Mirella en Jessica gaan toch weer 
proberen om carrière te maken in de voetbal. Dat vergt 
veel vrije uurtjes om weer op conditie te komen. We heb-
ben bijna geen tijd meer over om te brainstormen. Of we 
nog op tijd met een leuk idee komen zien jullie tijdens de 
optocht. Je voal mie je neuze in de beuter! Zo niet, dan 
slaan we toch een jaartje over. Wat we wel zeker weten is 
dat we jullie weer tegenkomen tijdens één van de leuke 
carnavalsfeestjes. 3x  Alaaf,  

             De Feestvleugels

BESTE KRAAIEPIKK(ST)ERS
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F. van Craenenbroeck & Zonen bv

F. van Craenenbroeck
& Zonen bv

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?

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

                   VOE
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               KEZIENEN
                          EN  
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                   VOE
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                          EN  

DEUREN

                   VOE
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PROEFDRUK

U heeft FMR Producties - LokaalTotaal opdracht gegeven tot het plaatsen van onderstaande advertentie in de gemeentegids van bovenstaande 
gemeente. De kleuren en resolutie van deze proefdruk kunnen afwijken van het uiteindelijke gedrukte resultaat. Indien u wijzigingen of correcties 
wilt laten doorvoeren, dan kunt u dit doorgeven per mail dtp@lokaaltotaal.nl of via faxnummer 0223 66 10 54.  Gelieve uw proefdruk goed door 
te nemen en alle wijzigingen in één keer door te geven. Als de proef akkoord bevonden is, ontvangen wij daar eveneens graag reactie op per mail. 
Indien na 14 dagen geen reactie is gegeven, gaan wij ervan uit dat de proefdruk akkoord bevonden is. Wij nemen dan geen verantwoordelijkheid 
voor eventuele fouten in uw advertentie. Aangeleverde advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Gemeente:
Klant: Datum:  3- 6 - 2019

Borsele
Fysio de Bevelanden 438963

NvdZB     

Akkoord

.......................................................................
(handtekening)

Niet akkoord
Wijzigingen aangegeven op 
deze proef / per mail gestuurd.

Niet akkoord
Nieuw bestand volgt.

Banner 300 x 100 px

(Fysiotherapie)

‘s-Heerenhoek Laustraat 1, 4453 AV, Tel. 0113 - 35 27 38

Lewedorp Deltastraat 2, 4456 BB, Tel. 0113 - 61 27 02

info@fysiodebevelanden.nl | M. 06 - 55 99 23 95

www.fysiodebevelanden.nl

F y s i o t h e r a p i e
M a n u e l e  t h e r a p i e  
O e d e e m t h e r a p i e 

O s t e o p a t h i e
O e f e n t h e r a p i e  Ce s a r

PROEFDRUK

U heeft FMR Producties - LokaalTotaal opdracht gegeven tot het plaatsen van onderstaande advertentie in de gemeentegids van bovenstaande 
gemeente. De kleuren en resolutie van deze proefdruk kunnen afwijken van het uiteindelijke gedrukte resultaat. Indien u wijzigingen of correcties 
wilt laten doorvoeren, dan kunt u dit doorgeven per mail dtp@lokaaltotaal.nl of via faxnummer 0223 66 10 54.  Gelieve uw proefdruk goed door 
te nemen en alle wijzigingen in één keer door te geven. Als de proef akkoord bevonden is, ontvangen wij daar eveneens graag reactie op per mail. 
Indien na 14 dagen geen reactie is gegeven, gaan wij ervan uit dat de proefdruk akkoord bevonden is. Wij nemen dan geen verantwoordelijkheid 
voor eventuele fouten in uw advertentie. Aangeleverde advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever.
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Lewedorp Deltastraat 2, 4456 BB, Tel. 0113 - 61 27 02

info@fysiodebevelanden.nl | M. 06 - 55 99 23 95

www.fysiodebevelanden.nl

F y s i o t h e r a p i e
M a n u e l e  t h e r a p i e  
O e d e e m t h e r a p i e 

O s t e o p a t h i e
O e f e n t h e r a p i e  Ce s a r

2019 was weer een leuk jaar  
carnaval! 2020 je voal mie je 
neus in de beuter, leuk motto! 
De ideeen kwamen al over en 
weer en ja we zijn eruit! We zijn 
dit keer met zn vieren en gaan er 
een leuke carnaval van maken!

Alaaf,  De Kitty's

HOEIENDAG 
KRAAIEPIKKERS



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

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 
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Beste kraaiepikkers,

Mijn naam is Rob ik heb zelf ± 17 jaar in de carnavals-
vereniging  gezeten. Daar heb ik verschillende functies 
bekleed , lid van de raad van elf, pliessie en bestuurslid. 
Toen ik het te druk kreeg met andere dingen moest ik 
daar mee stoppen.  Later ben ik mee gaan doen aan 
de optocht, want dacht ik: "...zonder deelnemers geen 
optocht en zonder optocht geen carnaval". Je hebt me 
kunnen zien als buurman & buurman met de buurman, 
Annie de Rooy, clown Bassie, Elmo & koekiemonster en 
vorig jaar als Leuntje en Merien.

Dit jaar voale me mie onze neuze in de beuter!!
Een leuk motto waar volgens mij veel op te bedenken 
valt. Veel plezier in het kraaienist met carnaval.

3x  Alaaf, Rob

BESTE KRAAIEPIKKERS



Sinds kort rie ik op mn scooter deur Beveland
Mae onderweg wor ik oh mae misselijk, wat is tr an dn hand
Langs een mispit riee geef me ah een probleem
Moh spiee en ik zitte onder de eczeem
Onderdeur de snelweg, kriek wee jeuk
Piene in mn hoofd, en ellende, echt nie leuk
Nieuwbouw plannen, die mok echt ontwijke
Puusten uut mn ooren, en in mn broek zeike
Tis eigenlijk ah 3  of 4 maenden an de gang
Bin ongerust, toch nie eel snel bang.
Toen ak t stikstof probleem in de media hoorde vertellen
Kreeg ik acuut last van groene snottebellen
Wat kan zo een bericht toch eel vee doen
Voordien geen last, zelfs nie in t hooikoorts seizoen
Noe meuge de koeien nie meer scheite
De auto banden nie meer slijte
Onderd riee en nie harder dan dat
Geen huizen bouwe, anders doek ze wat
Noe even oalle hekheid op een stokje
T werkend volk is noe t bokje
Terwijl de elite mie de prive jet en limo scheure
Motte wij t stikstof en de problemen betreure
Probleem is echt ah vele jaeren een gevoelig punt
1 keer op tv , en we hebben een nederlandse mega-stunt
Compliment voe dn ambtenaar die bie dit idee is wakker geschrokken
Slaep asjeblief even vadder, wij zitte wee mie de brokken.

BIN NIE LEKKER

krakra

Gerwin Steenbakker Tel.: 06- 384 355 33
van Zijlstraat 16

4453 BA  ‘s-Heerenhoek
info@gsvloeren

Het bestuur van CV De Kraaiepikkers vlnr:

Ron Vermue, Peter Kuijper, 

Wim de Kok, Patrick Hermes en Mathé Koch.

54



WWW.KRAAIENIST.NL

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!

Het bestuur van CV De Kraaiepikkers vlnr:

Ron Vermue, Peter Kuijper, 

Wim de Kok, Patrick Hermes en Mathé Koch.



 
 
 

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

Tel. 0113-220 211 Email: info@pietvogelaar.nl 

Adres: Jenny Weijermanweg 9-11, 4462 GB                     (Goes)  

Tel. 0113-220 211 Email: info@pietvogelaar.nl 

Adres: Jenny Weijermanweg 9-11, 4462 GB                     (Goes)  

56



WWW.KRAAIENIST.NL

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 19 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. 



Opril Grote Markt 10 

4461 AK GOES 

0113 - 21 68 30 

info@kapsalonschot.nl 

www.kapsalonschot.nl

Bink net hewend oe lang ah de petoaten motte koke
Eh ze in Den Haag weeh wat anders afgesproke
T elektrisch dat wordt de nieuwe leus
Oalles op stroom, dus minder keus
Panelen op dek, nou liever nie
Een wermpte pompe, of liever drie
Mn cv vervange, dat kost tevee
Nog nae isolere, tel die ook mae mee
K wou een windmeulen in de tuun zette
Mae dat ging de Hemeente me belette
Dan mae 1 op de nok van t dak
Dih van eh de veugels weeh hin gemak
De keuze is enorm, mae weh te weinig
Oal dat gekies mik me redelijk saggerijnig
En straks ah de panelen over dn datum bin?
Die meuhge nie ni t stort, zit te vee vergif midden in
Voe 50 euro per stik, mag je ze storte
Vervolgens nog wat belasting dr op, om je extra te korte
Kope wel een hometrainer, mie een dynamo dr an
Fiets ik mn huis wel werm, dih hoor je nog van
Kwacht t wel of, en dan zie me wel
T gas dr of, of zoeke nih een nieuwe hroningse gasbel

VANT GAS OF

krakra

wan  d’oenders  maeke  ‘ t  noga 

van  eiers  in  de  Dekkersweg!
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Lit je uus inrichte deur
Totaalwonen de Jonge
Dan voal je oaltied mie

je neuze in de beuter
MEUBELEN TAPIJT GORDIJNEN
PVC VLOEREN LAMINAAT ZONWERING 

www.totaalwonendejonge.nl

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

	  

Pedicuresalon
Josette de Vos
Prins Clausstraat 12

Tel.0113-613693
4455BH Nieuwdorp



Zo simpel en zo lekker, 
de ovenfrites van McCain
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