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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

Hallo Kraaiepikkers 
en -piksters
Het is half december toen ik begon met het schrijven van dit stukje. Voor dit jaar is 
“me prikke d’r wè deurene” ons motto. Me kunnen er wel door heen prikken maar het 
café is weer op slot en de carnaval staat weer op wiebelen. Zo ook het 44-jarig 
jubileumfeest wat niet door kon gaan. En hoe ziet de toekomst er uit met telkens 
een andere variant? Kunnen we in de wintermaanden nog wel evenementen 
organiseren? Of moeten we aan de zomermaanden  gaan denken zomercarnaval?

Ik denk dat we wat moeten als vereniging en ik denk als dit boekje op de mat valt dat 
we dan ook al meer weten. Ook voor de jeugdgarde is dat te hopen. Want je kunt wel 
jeugd prins/ses of nar zijn maar als je niet in pak kan is dat zeker niet zo leuk.

  Ik zou zeggen hou onze website of Facebookpagina 
goed in de gaten want de kaarten van het 44-jarig 
jubileumfeest waren zo uitverkocht. 
Als we in de zomer naar buiten kunnen verkopen we 
wellicht nog meer kaarten, dus blijf alert om teleur-
stellingen te voor komen. Trouwens, de kaarten die 
al verkocht zijn blijven natuurlijk geldig.

Als laatste wil ik Andre nog bedanken voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren en iedereen een 
plezierige carnaval wensen. Winter of zomer 
Carnaval…

Alaaf
De voorzitter
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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 

WWW.KRAAIENIST.NL

Beste Kraaiepikkers en 
Kraaiepiksters,
In het vorige boekje begon ik mijn verhaal met een terugblik op de schrikkelzaterdag. Helaas is dit nog steeds 
het laatste evenement wat we in grote getalen hebben mogen vieren. Afgelopen september hebben we alle 
vrijwilligers nog kunnen bedanken tijdens een gezellige avond met BBQ. Het was raar om weer samen te 
komen, maar daarom niet minder gezellig. 

Vervolgens zijn er plannen gemaakt voor het vieren van het 44-jarig jubileum. Het idee was dit eind november 
te vieren. De kaartjes gingen als zoete broodjes en ook de diverse verenigingen uit de regio meldden zich aan, 
allen klaar om weer te gaan hossen. Helaas ging twee weken voorafgaand de boel toch weer op slot. We pogen 
nu om het jubileumfeest deze zomer te houden, gevolgd door een afterparty. Houd allen het eerste weekend 
van juli vrij! 

Vorig jaar is ook de allereerste kraaienistquiz gehouden. Gezien de positieve reacties zeker voor herhaling 
vatbaar, maar dan wel op een moment dat we het zelf kunnen bepalen in plaats van als alternatief voor een 
feestweekend. Ook voor de jeugdgarde van vorig jaar was dit helaas de enige activiteit. Eentje waar ze met 
trots op terug kunnen kijken, het ging supergoed. Jeugdprins Keano, jeugdprinses Amy en jeugdnar Dave 
hebben we daarom de belofte gedaan dat ze sowieso bij de eerstvolgende optocht mee mogen rijden. 
Of bij de pliessie of op de grote wagen.

Voor carnaval 2022 dachten we; “Me prikke d’r wè deuréne!” 
Helaas zullen we nog steeds af moeten wachten of het nog 
mogelijk is dit jaar carnaval te vieren. We zijn er in ieder geval 
wel klaar voor. In dit boekje dus nog geen programma, maar 
zodra het wel mogelijk is, houd dan onze website en socials 
in de gaten.

Ondanks geen neuzenbal en jubileumfeest, hebben we wel 
weer een jeugdgarde gekozen, want wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Voor degene die altijd naar de optocht 
komen kijken, jullie kennen ze vast wel. Van kleins af aan 
vieren ze al carnaval en/of doen ze mee aan de optocht. 
Als prins hoop ik dat we hen een onvergetelijk carnaval 
kunnen bezorgen en alvast te bouwen aan de toekomst van 
’t Kraaienist. Jeugdprins Niels, jeugdprinses Kiyana en 
jeugdnar Finley stellen zich verderop in dit boekje aan jullie 
voor. Laten we er ondanks alles proberen een mooie carnaval 
van te maken.

Als laatste nog een woord van dank aan al onze sponsors, 
adverteerders en vrijwilligers die ook dit jaar weer voor ons 
klaar staan en mede hopen dat er op korte termijn weer echt 
carnaval gevierd kan worden.

3x Alaaf, 
              Prins Marcel

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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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

TRANSPORTBEDRIJF

Industrieterrein Eindewege
4458 AT ‘s-Heer Arendskerke

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

Jullie mogen best weten; we hebben heel lang 
moeten nadenken om een positieve draai te geven aan dit mooie stukje. Maar zoals altijd hebben we het licht 
gezien, we gaan genieten van de kleine dingetjes die nog we mogen.

Van een besloten avond foto’s maken in het verenigingsgebouw tot een oliebollen verkoop en een vergadering, 
je kunt toch merken dat we elkaar missen, vooral de biertjes samen smaken dan weer zoals vanouds.

De oude prins Sef heeft trouwens z’n herazie ook eens opgeruimd en die had nog wat moois gevonden, ons 
oude dienblad. Stof eraf, nieuw likje verf en klaar voor ons grote jubileum feest.  Helaas ging dat niet door, maar 
bekijk het positief ons dienblad straalt weer als nooit te voren. Daarentegen, onze auto is onherkenbaar door het 
stof. Nogmaals dank aan ’t Plitje!

Ten slotte blijf gezond en me prikke oans eige d’r wè deurene! 3x Alaaf de Pliessie’s

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

Beste Kraaiepikkers- en piksters,
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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

Beste Kraaiepikkers en piksters,

Ook wij mogen weer een mooi stukje 
schrijven voor het boekje. Het zijn 
nu nog de donkere dagen voor kerst 
en hier en daar ligt nog wat inpak-
papier. We hebben net gehoord dat er 
weer een lockdown komt. Ons haar 
staat ondertussen alle kanten op en is 
niet meer te temmen. Onze nieuwe outfits 
hebben we nog maar één keer aan gehad.

Helaas kon ons mooie grote jubileumfeest van het 44 jaar bestaan niet door gaan. Maar wat in het vat zit 
verzuurd niet, zeggen we maar.

Ondanks alle maatregelen, hebben we de oliebollen verkoop door kunnen laten gaan, en is in de middag, 
in besloten kring, de nieuwe jeugdgarde gekozen. 
Dit na een razend spannend spel Jenga XXL. Het was muis stil in het café, zodat de kandidaten zich goed 
konden concentreren.  En na een bloedstollende finale, willen we jeugdnar Finley, jeugdprins Niels en jeugd-
prinses Kiyana feliciteren en welkom heten als jeugdgarde 2021-2022.

We hopen dat ondanks alle maatregelen, we er toch nog een mooi carnaval van kunnen maken, al is het 
misschien anders dan we gewend zijn. 

Dus let op elkaar en blijf gezond.

Beste Kraaie-
pikkers en 
Kraaiepiksters

3 X Alaaf
De hofdames Marieke en Dorijne
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Het carnavalseizoen is weer begonnen! Ondanks dat het 
door covid niet te zien is, wordt er achter de schermen 
genoeg gedaan en zitten we als vereniging niet stil. 
We hopen dan ook op een carnaval waar covid geen 
invloed op heeft. Dus laten we dat aan de kant zetten en 
hopen en duimen op een mooi carnavalsweekend. 
Een beetje nar blijft immers alles altijd positief inzien en 
prikt d’r wè deurene!

En met onze Prins Marcel, Adjudant Jasper, de Hofda-
mes, de Pliesse en de Raad van Elf moet dat dan ook 
zeker lukken. En dan natuurlijk ook niet te vergeten 
onze nieuwe jeugdgarde jeugdprins Niels, jeugdprin-
ses Kiyana en jeugdnar Finley. Ook met hun zal het 
een spetterend feest worden. We hopen dan ook u 
allen te zien tijdens het carnavalsweekend en wie 
weet tijdens een van onze activiteiten. 

Verzin iets leuks voor de optocht (misschien gaat 
die ineens toch wel door) of voor heel kraaienist 
zingt wat ieder jaar weer een gezellig en leuke 
middag is voor jong en oud. Of mee feesten met 
de kleintjes op de vrijdag in het dorpshuis. 

Ik hoop dat ik u tegen kom tijdens het gezellige 
carnavalsweekend!

Beste Kraaiepikkers, 
-piksters en -pikkertjes

3 x alaaf, 
  Nar Gerritje

Prik tur nog ma eentje in
Dat vermoeden ock ah sinds begin
Dr schijnt geen einde an de horizon te wezen
Oal die prikken douwuh ze tussen je pezen
T hopuh dat beter wordt, is weh voorbie
Nih zoveeh injecties, bink nog nie vrie
Mae me prikkuh dr weh dureenuh
Tot dat t onweer is verdwenuh
Mie een feest in juli int verschiet
Vergeten we meugelijk t voorbijuh verdriet
Twee daegun volle bak dr tegen an
En weeh hopuh dat aollemilluh mag en kan
Zo een summers carnaval is weh een stik goed idee
Lekker braziliaans en neem je zunnebril meh mee
Schaars geklede mensen, zwierend door de tent
Prik tur meh deureenuh, ock dat bimmuh zo hewend.

Dur dureenuh

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

krakra
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T O T A A L  W O N E N

WWW.TOTAALWONENDEJONGE.NL 

R U B E N  D E  J O N G E

PVC vloeren, di prik je nie snel deurene  !

MEUBELEN
TAPIJT

GORDIJN
ZONWERING
MEUBELEN

PVC EN LAMINAAT VLOEREN

‘ S H E E R E N H O E K
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Wanneer ik dit stukje schrijf is er nog veel onzekerheid vanwege 
corona, de vooruitzichten en de dan geldende regels tijdens carnaval. 
Het corona-virus is nog steeds onder ons en houdt iedereen bezig. 
Gaat alles door? 

Ondertussen hebben we toch niet stilgezeten. De olie bollen  verkoop 
in december is een succes geweest. De verkoop verliep goed, dankzij 
onze oliebollen verkopers. Dank aan kopers en verkopers.

Die dag van de verkoop stond ook in het teken van onze jeugd-
verkiezing. Onze jeugdprinses Kiyana en jeugdnar Finley waren snel 
gekozen. “Wie wordt onze jeugdprins?” was een spannende aangele-
genheid. Het spel Jenga gaf hiervoor de doorslag. Uiteindelijk, na een 
spannende strijd van een half uur, kwam Niels as winnaar uit de bus 
en mag zich jeugdprins Niels noemen.

Met jeugdprins Niels, jeugdprinses Kiyana en jeugdnar Finley hopen 
we deze carnaval er samen doorheen te prikken.

Tot slot wil ik alle sponsoren bedanken. Dankzij hun hebben we het ook 
dit jaar weer voor elkaar gekregen om een mooi carnavalsboekje te maken.

Me prikke d’r wé deurene!

Onderhoud & APK
Reparaties

Schadeherstel
Roetfilter-problematiek
Vermogenstuning voor 

auto’s en campers 
Banden

Trekhaken
Airco-check
Accessoires

www.vakgarageleendertkrijger.nl

ME PRIKKE D’R

 WÈ DEURENE!

Specialisaties

Clara’s Pad 22 
4451 HD Heinkenszand

T : 0113 - 853209 
E : info@vakgarageleendertkrijger.nl

Alaaf,
De Mini's

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

Beste Kraaiepikkers,

 3x Alaaf 

          Adjudant 

                  Jasper de Baar

 Voorstad 17-19, 4461 KK Goes
(tel.: 0113 -215960)

Wenst de Kraaienpikkers
een fantastisch carnaval 2020
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  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

Beste Kraaiepikkers 
en Kraaiepiksters,
Mijn naam is Niels en na een episch spannend 
potje Jenga tijdens de jeugdgardeverkiezing mag 
ik me dit jaar Jeugdprins noemen. 

Ik woon aan de Korenweg met mijn vader, 
moeder en broer Sander. Mijn vader zit in de raad 
van 11 en mijn moeder doet graag mee met de 
optocht, ze heeft zelfs een keer gewonnen in de 
D-categorie. Carnaval is mij dus met de paplepel 
ingegoten. 

Mijn moeder, broer en ik doen al vele jaren mee samen met andere kinderen en moeders aan de optocht als bouw-
groep “De Happy Birds”, waarbij we altijd met veel plezier meedoen en ze nu een jaartje, mocht het doorgaan, zonder 
mij mee mogen proberen.

Zelf zit ik in groep 7 van de Leeuwerik en ik ben 11 jaar oud.  Mijn hobby’s zijn: voetballen, veel met vrienden spelen 
en/of gamen en 31-en (kaarten) met mijn familie of andere bordspelletjes.

Of het dit jaar wel door mag gaan weten we nu helaas nog niet, maar daar hebben we het niet over. Die “verstandige” 
raad van elf heeft vast wel plannen om het later dit jaar alsnog te vieren zodat we weer kunnen HOSSEN op “Links 
Rechts". Bijvoorbeeld bij het “vierunveertig” jarig bestaan, het jaar is immers nog lang genoeg.

Me prikke d’r wè deuréne (nieuwe datums)

Hét adres voor:

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

Tel 0113 - 351489  Mobiel 06 22 69 87 39

www.hoondertverhuur.nl 

Alaaf Jeugdprins Niels

Bin tegenwoordig vee van uus
Nou, tis echt nie, dat niet leuk is tuus
Proberuh vee bie een ander te weze
Of in de kroeg een dagje kranten leze
Dan kan tuus de verwerming nih benee
Eenfuuftig voe een cuubje gas, vink echt tevee
Keertjuh lange douche, kost een godsvermogen
Mie de afrekening sprienguh de tranen uut je oogen
Kookuh op gas, das verleden tijd
De magnetron is die gene, die t noe bereid
Hih mae is booruh in de Noordzee
Kunnuh mn tarievun wee nih benee
Zah weeh nie meuguh van die linkse groene lui
Mah ik zittuh savonds in een wol gebreiduh trui
Op hout stokuh, das slecht voe je longen
Maah financieel word je weeh weh uutgevrongen
Dan vroeg nih bedje toe is een idee
Nih negen maanden een baby-boom of twee
Hou de zummer in, das de wens
Of emigreren, zo varruh meugelijk over de grens

Gas, gas, gas

krakra

Beste Kraaiepikkers, 
Kraaie piksters en 
Kraaiepikkertjes.
Ik ben Kiyana Borsboom, ik ben 12 jaar oud en ik zit in groep 8 van 
De Leeuwerik. Ik wil graag de jeugdprinses zijn omdat ik het al sinds 
dat ik in de kinderwagen voor het eerst mee ging al leuk vond. 
En omdat ik elk jaar bij carnaval ben behalve als er corona is 

Mijn hobby’s zijn: voetballen, paardrijden, spelen met mijn 
vrienden en vriendinnen, films en filmpjes kijken, spelletjes spelen 
met familie en games spelen.

Ik ben blij dat ik dit jaar ben uitgeroepen tot jeugdprinses 
en dat ik nog wel iets van dit carnavalsjaar kan maken met: 
jeugdnar Finley en jeugdprins Niels en met mijn lieve vader Robin 
en de rest van de raad van 11 en alle andere carnavalsvierders.

Hoe dan ook: “Me prikke d’r wè deurene” Alaaf’ en nog 2 keer’

        Jeugdprinses Kiyana’
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J. de Buck
mobiel 06 - 51 06 22 55

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

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

Gerwin Steenbakker

Tel.: 06- 384 355 33
van Zijlstraat 16

4453 BA  ‘s-Heerenhoek
info@gsvloeren
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R+ Makelaardij 
Dorpsstraat 51b 

Heinkenszand 

(0113) 644 398 
www.rplusmakelaardij.nl 
info@rplusmakelaardij.nl 

VERKOOPPLANNEN?  
 

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

Hallo Kraaiepikkers 
en Kraaiepiksters!
Ik ben Finley Louisse, 11 jaar en zit in groep 8 van de Leeuwerik. 
Mijn hobby’s zijn gamen, voetballen  en buiten spelen. Dit jaar ben ik 
jullie jeugdnar.

Carnaval is mij met paplepel ingegoten. Mijn opa’s en oma’s deden 
al mee met de optocht toen mijn papa en mama nog klein waren. 
Mijn moeder was een Rampestamper en mijn vader deed mee met 
de groep “de ijzeren pijp”. Later is mijn moeder hofdame geweest 
en bestuurslid. Mijn vader zat in de bouwgroep de Broekies en is 
nog een paar keer chauffeur geweest van de prinsenwagen. 

Mijn eerste optocht was in de buik van mijn moeder en sindsdien 
heb ik geen optocht gemist (behalve vorig jaar). De eerste jaren 
zat ik bij de groep de Huus van de Guus en later met diverse 
groepjes.

Ik ben heel blij dat ik jeugdnar ben omdat ik dit altijd al wilde. 
Het lijkt me heel leuk om met de raad van elf grapjes uit te halen. 
Ik hoop jullie allemaal te zien van af de prinsenwagen en dat corona 
niet weer alles verpest want ik heb wel zin in een feestje!!!!! 3x Alaaf!  

Jeugdnar Finley
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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
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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

	  

Pedicuresalon
Josette de Vos
Prins Clausstraat 12

Tel.0113-613693
4455BH Nieuwdorp

Kruiswoordpuzzel
Horizontaal
2 kerkdienst 3 ronddansen 6 carnavalsgroet 8 feeststoet 10 lewedorp 12 geloof 13 gekkengetal 15 genieten van het leven 
16 feest 18 feestartikel 22 ordehandhavers 23 speech 25 volksfeest 26 grappenmaker 27 leus
Verticaal
1 vorst 4 prinsenstaf 5 brak 7 uitbundig 9 orkest 11 kruisjesdag 14 carnavalsdans 17 vermomming 19 land in Europa 
20 hoofddeksel 21 abstineren 22 kerkelijk feest 24 papiersnippers

Oplossing
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g

a b c d e f g h i j Leuke prijs winnen? 
Stuur dan je antwoord naar advertentie@kraaienist.nl
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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

•	Geen wachtlijst

•	Rijlessen vanaf 16,5 jaar en 

 examen doen op 17 jaar

•	Flexibel

•	Niet meer lessen dan nodig

•	25 jaar ervaring

•	Lessen zo vaak je wilt

•	Lessen van 60, 90 of 120 minuten

•	Vaste instructeur

Bij Lam
b W
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eijer is een aardappel niet zom

aar een aardappel. 
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Kijk voor ons sm
akelijke aanbod of een interessante vacature op lam

bw
eston.eu

Lekker 
vernieuw

end
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Met jouw danstalent een uitglijder gemaakt?
Ook tijdens carnaval zijn we er voor jou.

Park Veldzigt 75 , Middelburg  |  0118 - 616 355  |  middelburg@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Groenedijk 22

4441 SK Ovezande

0113-21 57 97

info@deltasucces.nl

www.deltasucces.nl
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OVERLAST DOOR PLAAGDIEREN?

Me prikke d’r wē deurene!

WWW.TRAAS.NL

Heeft u overlast door knaagdieren, 
vliegende insecten of houtaantasters? 
Bel Traas voor preventie en bestrijding 
via 0113-639760.

AL 25 JAAR DÉ SPECIALIST

Noord Kraaijertsedijk 2
4458 NJ ‘s-Heer Arendskerke
06-30082308 of 06-21515552

Verkoop van: biologische eieren en 
biologische producten

Vanaf het voorjaar biologische 
pluktuin met biologische tulpen 

en veldbloemen

BIOLOGISCHBEDRIJFBLOK.NL

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.

CV de Kraaiepikkers dankt deze anonieme 
sponsor voor een bijdrage aan dit boekje!
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Vanuit de Raad 

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.

Me prikke d’r wè deurene! Met andere woorden;  “Het komt wel 
goed”. Dat mag ik thuis nooit zeggen, maar na 22 jaar Raad van Elf 
heb ik geleerd dat eigenlijk altijd alles, gewoon weer op zijn pootjes 
terecht komt.

Elk jaar beginnen we in september met de voorbereidingen van 
het nieuwe Carnavalsseizoen. Vanaf dat moment slaan we de 
draai boeken open en begint de trein weer te rijden. Maar, ik kan je 
vertellen, dat gaat niet vanzelf. Voor buitenstaanders lijkt de Raad 
van Elf natuurlijk een geoliede machine, een elftal dat blind de bal 
in elkaars voeten speelt, een perfect op elkaar ingespeeld collectief 
van goed gesoigneerde, jonge mannen. 

In werkelijkheid moet er elk jaar flink geïmproviseerd worden. 
Neem de storm van twee jaar geleden. De optocht kon helaas niet 
doorgaan. In plaats van bij de pakken te gaan neerzitten - zoals een 
aantal andere verenigingen in de omgeving deden - incasseerden 
wij wel de klap, maar lieten ons niet uit het veld slaan. Direct de 
datum vastleggen voor de week erop en het werd de grootste 
optocht in de geschiedenis van ’t Kraaienist. Of iets langer geleden; 
de auto van de Pliessie ging kapot, vlak voor de optocht. Wat nu? 
Geen paniek, we regelen vervangend vervoer. De Pliessie reed op 
een groene John Deere grasmaaier voor de stoet uit en voor het 
publiek leek het of er niets aan de hand was. Dat is improvisatie-
talent! 

Covid 19 verstoorde vorig jaar het Carnaval. Het jaar ervoor nog een populair thema in de optocht, maar in 2021 
was er door datzelfde virus geen optocht, geen carnavalsbal, geen kindercarnaval, geen……geen Carnaval dus. 
“Me gih ’t vieruh” was toen het motto vanwege ons 44-jarig jubileum. Maar het werd “Me eh un vierus”. 
Vieruh en Vierus. Het lijkt op elkaar, maar dat ene lettertje verschil bleek dus veel uit te maken. 

Dit jaar pakken we de draad weer op. Vol goede moed zijn we gewoon weer begonnen met de voorbereidingen. 
De vooruitzichten in september waren goed. Met testen en vaccineren leek het er toen op dat Carnaval 2022 
gewoon door zou gaan. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is de zogenaamde omikron-variant dominant 
geworden en zitten we middenin de zoveelste lockdown. Maar, dat is helemaal niet erg. Ik weet namelijk waar-
om onze regering per se het land op slot wil gooien. Ik prik daar wel doorheen! 

Onze vrienden Hugo en Mark doen er echt alles aan om Carnaval dit jaar wel door te laten gaan en een lockdown 
geeft nou eenmaal de meeste zekerheid. Dat moet het wel zijn…...toch? 

Hoe dan ook, “me prikke d’r wè deurene”. 
Dat zijn we namelijk gewend 
in de Raad van Elf.

Driemaal Alaaf’

Mathe’
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A je opslagruumte nodug ei,
voe hroot of klein,
voe korte of lange tied,
ok voe je klapkarre, boat of sleurhut

gbuise@kpnplanet.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

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

Jongste Kraaiepikker 2021

Oudste Kraaiepikker 2021

Klaas 
Priester

Kae 
Otte
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Boco 108

Robin Borsboom
Biljart service

robo36@zeelandnet.nl
06-22158805

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
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NOORDWEEGSEWEG 16-10
EINDEWEGE

TEL: 06 46 188 677

WWW.MOTORBANDENZEELAND.NL

INFO@MOTORBANDENZEELAND.NL

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.

Opril Grote Markt 10 

4461 AK GOES 

0113 - 21 68 30 

info@kapsalonschot.nl 

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

                   VOE
OAL JE
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               KEZIENEN
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DEUREN
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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

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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+31 13 56 56 56

www.canuck.nl

Info@canuck.nl

Noordlandseweg11
Heinkenszand

 

De meest logische weg
om auto rijden betaalbaar te houden

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
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CARNAVALSKLEDING
CARNAVALSARTIKELEN

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

W.Rijk
damesmode • herenmode • jeans

MCG ZUIDWEST B.V.
Schouwersweg 9
4451 HS Heinkenszand
www.mcgzuidwest.nl
info@mcgzuidwest.nl

42



WWW.KRAAIENIST.NL

 
 
 

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)  

Me prikke 

d'r we deurene!
Kerklaan 1B

4451 BE Heinkenszand
0113 - 268000

info@jansenwielersport.nl

www.jansenwielersport.nl

Gespecialiseerd in 
race en ATB Fietsen

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

RPbouw
timmer- metsel- en tegelwerken

Rick Peetersl 06-10 39 12 59
peetersrick@hotmail.com

Oude Polderdijk 1
4435 RG Baarland

RPbouw
timmer- metsel- en tegelwerken

Rick Peetersl 06-10 39 12 59
peetersrick@hotmail.com

Oude Polderdijk 1
4435 RG Baarland
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0118 – 606746 

info@restaurantoranjeplaat.nl

Muidenweg 1a, 4341 PS Arnemuiden 

www.restaurantoranjeplaat.nl

/restaurantoranjeplaat/

LUNCH 
DINER

DRINKS

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

wan  d’oenders  
maeke  ‘ t  noga 

van  eiers  in  
de  Dekkersweg!

Kraaienist wor langzaam vol
Uuzun van de kraayediek, tot an de Tol
De bouw materialen vlieguh langs je ooren
Heipalen en pneumatische beton boren
T inweuners getal hih flink nih boven
Mie nieuwe buutendiekers die int kraaienist geloven
Oal die nieuwe anwas, is zeker welkom hier
Voe bedrijven en verenigingen zurgen ze voe vertier
Mae wil je een brave kraaiepikker kunnuh wezen
Zuh je eerst die elf geboden mottuh lezen
Das de basisregel die wor gesteld
Ze woruh meestal in de kraaiekrantuh vermeld
Dus bie deze welkom allemaal
En leer ock even duh lewedurpse streektaal
Dan kunnuh we mekaer wat beter verstaan
Zo hih muh dr gezamenlijk tegenaan

Volle bak

krakra

Wij zorgen sinds 01-12-2021 alweer 9 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 ................................................................................................................................€ 21,50
Kinderen ...........................................................................................................................................................................€ 16,95
Wij hebben op woensdagmiddag kinderknipmiddag 
(t/m 12 jaar) .................................................................................................................................................................€ 14,50
Voor alle actie's en prijzen zie: www.haarstudiosmg.nl of volg ons op 
onze Facebook pagina: haarstudio Dauwendaele/Veerse Poort.

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

HAARSTUDIO
DAUwenDAele/VeeRSe POORT
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Zo simpel en zo lekker, 
de ovenfrites van McCain
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