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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
We hebben vorig jaar een gezellig carnaval achter de rug. 
Dit ging gelukkig op het nippertje nog door. In juli 
hebben we het 44-jarig bestaan, in een warm carnavals-
tenue, gevierd gevolgd door het geslaagde dorpsfeest. 
Nu staat carnaval 2023 voor de deur! Met als motto: 
me blûûve has heve! Ik weet zeker dat jeugprins Lars, 
jeugdprinses Lanou en jeugdnar Damian has zullen 
heve als jeugdgarde. Gelukkig geven de bouwgroepen 
ook allemaal gas, want daar was ik even ongerust in na 
de coronaperiode. Ze hebben gelukkig allemaal de 
draad weer opgepakt. Zo hopen we natuurlijk op een 
mooie optocht, want dat hoort toch bij het carnaval 
vieren. 

Zoals gewoonlijk is er dit jaar weer een mooi 
programma! Vrijdagavond met Helemaal Hollands, 
DJ Dave en DJ Detag. Zaterdag zal Danny Canters 
optreden samen met DJ Dave en DJ Detag. Traditioneel treden zondag 
artiesten uit ons eigen Kraaienist op tijdens het Hollands Hits Festival! Dus ik zou zeggen kom kijken en 
genieten van de muziek! Kijk gelijk hoe netjes de Raad van Elf er bij loopt in de nieuwe hesjes en steken.

Er is een tijd van komen en gaan, dus bij deze wil ik Corné Magnus verwelkomen bij de vereniging als reservelid 
van de Raad van Elf en Mees Raas bedanken voor zijn inzet afgelopen jaar. 

Tenslotte moeten we niet vergeten dat het carnaval in ons prachtige Kraaienist niet vanzelf tot stand komt. 
Ik wil daarom dus alle sponsors, vrijwilligers, adverteerders, loten- en olliebollenkopers, leden van de carnavals-
vereniging, Raad van Elf, Hofdames, de Pliessie, de Nar, Adjudant en Prins bedanken voor het mogelijk maken 
en bijdragen aan ons geweldige carnaval!

Ik wil iedereen een super carnaval toewensen en maak er wat van! 3 x Alaaf
De voorzitter

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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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 

WWW.KRAAIENIST.NL

beste Kraaiepikkers 
en -piksters

3 x Alaaf
Prins Marcel

Vorig jaar konden we gelukkig weer bijna normaal 
carnaval vieren. Een optocht was helaas nog niet moge-
lijk, maar dit jaar kunnen we daar weer van genieten. Ook 
was er geen carnavalsmis. Helaas heeft in 2020 de laatste 
mis plaatsgevonden. Zoals jullie weten heeft recentelijk 
de laatste dienst plaatsgevonden in de Eligiuskerk. Als 
carnavalsvereniging kijken wij terug op een mooie 
traditie, gestart in 2005 door Prins Roel. Verderop in dit 
blad wordt nog uitgebreid ingegaan op wat de carna-
valsmis voor ’t Kraaienist betekend heeft. Langs deze 
weg wil ik mijn dank uitspreken aan alle voorgangers 
van de afgelopen jaren, blaaskapel de Koenkelpot en 
niet te vergeten de dames van Con Dios voor de 
muzikale omlijsting!

Op 11-11 is het motto bekend gemaakt: “me blûûve 
has heve!” Een mooi motto waar veel leuks voor te 
verzinnen is. De vele bouwgroepen die al druk bezig zijn met de voorbereidin-
gen op de optocht weten hier vast iets creatiefs mee te verzinnen. We kijken daarom uit naar een mooi evene-
ment. Op deze avond is ook de jeugdgardeverkiezing geweest. Dit jaar zijn jeugdnar Lars, jeugdprinses Lanou 
en jeugdnar Damian de gelukkigen. Zij stellen zich verderop in dit blad voor, want ze hebben er veel zin in. Ik 
wil jullie veel plezier toewensen tijdens het carnavalsweekend.

Afgelopen jaar hebben we ook ons 44-jarig jubileum kunnen vieren. Een bijzondere entourage om hartje 
zomer in je prinsenpak te hossen. Dat pak is echt voor een andere periode gemaakt, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Het was een groot feest met DJ Dave, DJ Detag en Zanger Kafke! Voor DJ Dave is het dit jaar zijn 
laatste kunstje, hij laat nog één carnavalsweekend zijn draaitafels los gaan in ’t Kraaienist en gaat dan met 
DJ-pensioen. Namens de carnavalsvereniging bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren. Je hebt aardig wat 
uurtjes gemaakt in die tijd. Verder wil ik Mees Raas bedanken voor bewezen diensten en Corné Magnus welkom 
heten als reserve bij de raad.

Rest mij verder nog een woord van dank uit te spreken naar 
onze sponsors, adverteerders, vrijwilligers, leden en ook 
iedereen die op een andere manier een bijdrage levert. Mede 
door deze bijdragen zijn wij in staat de jaarlijks terugkerende 
activiteiten te organiseren en de leden van de vereniging in het 
nieuw te steken. Let maar eens op dit jaar.

Veel leut toegewenst!
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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 openin tijden  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
‘s-Heer Arendskerke

Tel. 0113-562134
www.jokatransport.nl 

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

beste Kraaiepikkers 
en -piksters
Hier ons jaarlijkse woordje.

Na alle ellende van de afgelopen jaren gaan we nu eens 
een “normaal” carnaval vieren. Dit betekent dat  wij ook 
weer flink gas mogen geven met onze mooie bolide. 
Al moeten we deze wel eerst even grondig poetsen na 
twee jaar stil staan, maar dat kunnen we heel mooi bij 
Buuze in de nieuwe loods!

Als de pliessieauto weer staat te 
glimmen vooraan in de optocht zal het 
dit jaar wel extra druk worden in d’n 
auto. Doordat de auto vorig jaar niet 
heeft kunnen rijden hebben we nog een 
rondje tegoed voor de jeugdgarde van 
vorig jaar. Met een dubbele jeugd garde 
heve me extra has. 

We hopen ook de eerste te zijn van een lange stoet, want na dat jullie twee jaar niet hebben kunnen bouwen in 
een koude schuur, met nog kouder bier, kriebelt het voor jullie natuurlijk weer enorm. Dus heef hoed has en 
mikt ‘r wa moojs van!

Dan kunnen jullie deze zomer, net zoals afgelopen zomer, weer goed opwarmen in een dampende tent op het 
Kerkplein!

3x Alaaf de Pliessie
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beste Kraaiepikkers 
en -piksters
Wij mogen ook dit jaar weer een stukje schrijven voor in 
het boekje. 
Na twee jaar carnaval vieren op een andere manier dan 
we gewend zijn, mogen we dan eindelijk weer carnaval 
vieren zo als van ouds! We mogen weer op ziekenbezoek, 
jong-belegen bal, kwartettenbal en de optocht gaat ook 
door! Ja ja, we mogen ook weer langs de deuren, dus als 
je dacht na het ledengeld en de oliebollen ze komen niet 
meer langs, dan heb je het mis, want anders hadden 
jullie dit boekje ook niet kunnen lezen...
Afgelopen zomer hebben we ons 44-jarige bestaan 
gevierd tijdens het feestweekend. Zanger Kafke kwam 
langs en liet het Kraaienist op zijn grondvesten trillen. 
We kunnen niet anders zeggen, gas gaf die zeker en 
het was een super mooi feest. De volgende morgen 
met een druk bezocht dorpsontbijt en in de avond 
weer een spetterend feest met de Party Criminals!
Dit jaar mogen we samen met Soos-tour een Frisparty organiseren voor de 12+ 
Kraaiepikkers en -piksters. We gaan er natuurlijk van uit dat jullie allemaal komen, zodat we er een super gaaf 
feest van kunnen maken.  Aan de kleintjes is ook gedacht en we hopen nog een leuke knutselmiddag te 
organiseren. Dus houd onze Facebook- en Instagrampagina goed in de gaten. 
Op 11-11 hebben we onze nieuwe jeugdgarde gekozen: jeugdprinses Lanou, jeugdprins Lars en jeugdnar 
Damian van harte gefeliciteerd! We gaan er samen met jullie een heel mooi carnavalsseizoen van maken en we 
hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij.
Kortom er staat voor komend carnaval nog een hoop op de planning en zal er volop gas gegeven worden. 
We hebben er zin in!

PS: Mocht je je afvragen wat wordt de kledingkeuze van dit jaar, 
daar zijn we zelf ook nog niet uit!

’T Is tur dan uuteindelijk toch nog van hukomuh 
Heb een HAS(t) arbeid collega aangenomuh

’T Is tur dan uuteindelijk toch nog van hukomuh 
Heb een HAS(t) arbeid collega aangenomuh

www.tiszohelapt.nlwww.tiszohelapt.nl

Traas en Ovaa

Noordland 7 • 4451 RP Heinkenszand
0113 - 612 322 • www.traasenovaa.nl

Infra

  &
Sport

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

3 X Alaaf  De hofdames Dorijne en Marieke
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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

AUTOBEDRIJF       AUTORECYCLING       AUTO ONDERDELEN

VRIELINGWEG 1 | 4433 RV | HOEDEKENSKERKE

WWW.AUTOBEK.NL

BESTE KRAAIE-
PIKKERS, PIKSTERS 
EN PIKKERTJES

3 x alaaf,   Nar Gerritje

Het carnavalseizoen is weer begonnen! Achter de 
schermen wordt er weer genoeg gedaan en zitten we als 
vereniging niet stil. We hopen dan ook op een carnaval 
waar corona dit keer geen invloed op heeft. Dus laten 
we dat aan de kant zetten en hopen en duimen op een 
mooi carnavalsweekend. 

Met onze Prins Marcel, Adjudant Jasper, de hofdames, 
de pliesse en de raad van elf moet dat dan ook zeker 
lukken. En dan natuurlijk ook niet te vergeten onze 
nieuwe jeugdgarde jeugdprins Lars, jeugdprinses 
Lanou en jeugdnar Damian, ook met hen 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 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!
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BEDRIJFSNAAMLEENDERT KRIJGER

Specialisaties:

Onderhoud & APK
 Reparaties
 DSG- Tuning & Reparaties
 Schadeherstel

Banden
 Trekhaken
 Airco-Onderhoud
 Accessoires

Clara’s Pad 22  |  4451 HD Heinkenszand  |  T. (0113) 853 209 
info@vakgarageleendertkrijger.nl  | www.vakgarageleendertkrijger.nl

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

Beste Kraaiepikkers 
en natuurlijk 
Kraaiepiksters,
De carnaval zit er weer aan te komen, de afgelopen jaren 
hield dit in dat we met z’n allen aan het gissen waren of 
dit wel door kon gaan. Zoals wij als carnavalsvereniging 
vorig jaar al voorspelde, me è d’r deurene hêprikt. Ons 
grootse carnaval werd in een iets afgeslankte Sonja 
Bakker versie gevierd. Dit hield in dat onze optocht 
helaas weer niet door kon gaan. 

Gelukkig zijn de vooruitzichten voor dit carnaval al 
weer een stuk rooskleuriger. We hebben er alle hoop 
op dat de optocht dit jaar gewoon door kan gaan. We 
hebben heel wat in te halen, dus me eh éél wat has te 
heve! Dat valt in deze tijden niet mee met de gasprij-
zen die sneller omhoog vliegen dan dat een gemid-
delde Boeing 737 opstijgt. 

Verder hebben wij afgelopen zomer ons 44-jarig jubileum nog kunnen vieren. Een grote feesttent op het 
dorpsplein zorgde voor een net zo groots feest. Er kwamen veel mensen, andere carnavalsverenigingen en we 
hebben zelfs een onbekende zanger, Zanger Kafke, de kans gegeven om voor het grote publiek op te treden en 
door te breken. Ik wil graag iedereen bedanken die er bij was, maar in het speciaal degene die hebben gehol-
pen met het realiseren van dit geweldige feest! Op naar de 55 jaar!

Als afsluiting wil ik graag alle vrijwilligers, sponsoren, adverteerders, lotenkopers, leden van de vereniging en 
iedereen die het Kraaienist een warm hart toedraagt bedanken voor alle inspanningen.

Dit jaar gaan we er weer tegenaan! Mè blûûve has heve!

3 x alaaf, 
  de Adjudant
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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

Hét adres voor:

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

Tel 0113 - 351489  Mobiel 06 22 69 87 39

www.hoondertverhuur.nl 

Hallo kraaiepikkers 
Mijn naam is Lars Boonman en ik ben 11 jaar oud en ik zit 
in groep 7.
Ik heb één broer en hij heet Jens, hij is ook jeugdprins 
geweest. Mijn hobby’s zijn gamen, voetballen en filmpjes 
kijken. Ik heb vanaf kleins af aan al meegedaan met de 
optocht, met de bouwgroep happy birds. 
Ik wilde ook heel graag jeugdprins worden omdat mij 
het tof lijkt om boven op de prinsenwagen te staan 
tijdens de optocht.
Samen met jeugdprinses Lanou en jeugdnar Damian 
gaan we  er een gezellige sfeer van maken en ik heb 
heel veel zin om met jullie te gaan feesten.
Dus me blûûve has heve in ’t Kraaienist!

3 x alaaf, 
  van Jeugdprins Lars

G
ril

lro
om

 P
izz

er
ia www.turksenzo.nl
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Tis tegenwoordig in oalluh kleuren
Sommige hroepun bin dur eiguh ant 
betreuren
Bruun of zwart, geel of wit
Tintruseer me nix, in wat voe kleur ah juh 
vel ock zit
Links en rechts of regenboog actief
Homo, hetro, transgender, ik geef je een 
advies
Wees wie je wilt, ik zal t accepteren
Hih juh neigun nie ontzettend uitgebreid 
lopuh profileren 
Wees hullukig, maar houd juh neigen in.
Of mock mn eigen schaamuh, dak un 
nederlandse hetro bin.
Neem un voorbeeld an de carnaval in t 
algemeen 
Iedereen is welkom, samen is namelijk 
nooit alleen
Dus doe een gezellig pakje an en steek die 
regenboog achterin
Kom huwoon nit kraaienist, saemun 
maakuh wut naar ons zin

Ah jiet nog 
weet…

krakra

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                VOE UN SNELLE VLOER   
 

 
 

MEUBELEN       TAPIJT     GORDIJN      ZONWERING   
     PVC EN LAMINAAT VLOEREN 

               WWW.TOTAALWONENDEJONGE.NL    
  

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

T O T A A L  W O N E N  

  ‘ S - H E E R E N H O E K  

VOL GAS NI TOTAALWONEN 
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Wij willen dat onze klanten met plezier hun boodschappen bij ons doen. Dat het van 
een verplichting een feestje wordt. Daarom doen wij een aantal beloften waar jij ons 

altijd aan mag houden. Die beloften noemen wij de 7 Zekerheden. 
Zo hebben wij bij Jumbo bijvoorbeeld de unieke LAAGSTE PRIJS GARANTIE. 

Vind je een product dat ergens blijvend goedkoper wordt aangeboden? Vertel het ons. 
Je krijgt het product gratis en wij passen de prijs zo snel mogelijk aan. 

Zie de overige zekerheden én de voorwaarden op JUMBO.com/zekerheden

HALLO
LEKKER GOEDKOOP 

 Jumbo, Heinkenszand, Stenevate 2

Heinkenszand

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

route carnavalsoptocht
ROUTE CARNAVALSOPTOCHT 

- Burgemeester Lewestraat (opstellen) 
- Zandkreekstraat 
- Sloestraat 
- Scheldestraat 
- Deltastraat 
- Damstraat 
- Zandkreekstraat 
- Burgemeester Lewestraat 
- Café de Goede Verwachting (einde) 
 
 
Genoemde straten vrijhouden van auto’s 
op de dag van de optocht. 
(liefst avond ervoor verplaatsen!) 
 
Parkeer deze bijvoorbeeld in één van de 
andere straten waar de optocht niet 
doorheen komt. 
 

Opstellocatie, zodat 
Postweg niet afgezet 
hoeft te worden. 

- Burgemeester Lewestraat (opstellen)
- Zandkreekstraat
- Sloestraat
- Scheldestraat
- Deltastraat
- Damstraat
- Zandkreekstraat
- Burgemeester Lewestraat
- Café de Goede Verwachting (einde)

Genoemde straten vrijhouden van auto’s
op de dag van de optocht (liefst avond 
ervoor verplaatsen!)
Parkeer deze bijvoorbeeld in één van de
andere straten waar de optocht niet
doorheen komt.

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.

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

Hallo kraaiepikkers 
Ik ben Lanou en ik mag dit jaar de jeugdprinses van 't 
Kraaienist zijn. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7 van de 
Leeuwerik. 
Mijn hobby's zijn dansen, feesten en gezellige dingen 
doen met mijn familie.
Ik heb een zus Fynne, die is 12 jaar oud. Mijn papa heet 
Vincent en mijn moeder heet Jessica. Ik vind het leuk dat 
ik jeugdprinses ben, want ik hou erg van feesten tijdens 
carnaval en ik heb ook al meegelopen in verschillende 
optochten. 
Ik vind het heel leuk dat ik dit jaar bovenop op de 
prinsenkar mag staan, want van kleins af aan vind ik de 
prinsenkar heel leuk en tof! 
Samen met jeugdprins Lars en jeugdnar Damian 
'blûûve me has heve' tijdens carnaval! 

3 x alaaf, 
  van Jeugdprinses  Lanou
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WIE ZIJN WIJ? 
Heftruckservice de Vlieger B.V. heeft meer 
dan 40 jaar ervaring op het gebied van 
interntransport materieel.
Wij zijn offcieel dealer van de merken 
STILL en HYSTER en bieden hoogwaardige 
intra-logistieke oplossingen aan. Wij heb-
ben een compleet productprogramma van 
vorkheftruck tot pallettruck en magazijn-
stelling tot fleet-management systeem.

Staat u voor een belangrijke logistieke 
uitdaging, dan willen wij u graag 
adviseren.

WIJ ZOEKEN MONTEURS!
Sleutel jij graag aan toonaangevende 
merken zoals STILL en HYSTER? Kom 
dan ons team versterken!

J. de Buck
mobiel 06 - 51 06 22 55

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

J. de Buck
mobiel 06 - 51 06 22 55

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

Zwake 7, Heinkenszand
Telefoon 0113-561634

www.bloemisterijwisse.nl

Kruiswoordpuzzel
Horizontaal
4 liedjesfestival  6 jonge zot  8 gezichtsversiering  10 hoofdversiersel  13 gezichtsbedekking  16 electie van de jeugdgarde 
17 gewild atribuut van de prins  20 sterk gevoel van dorst  23 start van het carnaval  24 ordehandhavers  25 vrolijkheid 
26 zot  27 pulp van papier  29 mannelijke kat  31 feest met vier verenigingen  32 papieren feestversiering
Verticaal
1 feest voor de kleinsten  2 symbool voorzien van carnavalsslogan  3 harmonie orkest  5 inwoner van lewedorp  7 liedje
8 hoofddeksel  9 Traditionele carnavalskleding  11 feestlocatie  12 Lewedorp bij carnaval  14 feest in de kraayert  
15 jaarlijks overleg van de vereniging  18 wagen voor de optocht  19 feestavond voor het ophalen van je nummer
21 rechterhand van de prins  22 smalle ring opgerold papier  28 carnavalsslogan  30 stoet

1 2

8

3

4 5

12

9

6

1

7

10

8 9 10

6

11

11

12

13

2

14

5

15 16

3

17 18

19

7

20

21 22

23

24

4

25

26

27 28

29

30

31

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Leuke prijs winnen? 
Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te winnen met de Kraaiepuzzel! Maak het woord dat te maken heeft met carnaval en stuur 
de oplossing voor 17 februari naar oplossing@kraaienist.nl o.v.v. puzzel of lever een briefje in met de oplossing, naam en adres bij 
Zandkreekstraat 1 in Lewedorp. 
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WWW.TRAAS.NL

Me blûûve
has heve!

Ook in 2023 staat Traas 
Nederland klaar voor hulp  
bij plaagdieren, biologische 
bestrijding en specialistisch 
werk aan gebouwen.  
Overlast of preventief  
aan de slag? Bel Traas  
via 0113-63 97 60.

Een groeiend bedrijf...
Als Lamb Weston / Meijer maken we in onze Zeeuwse fritesfabriek al meer dan 25 jaar 
aardappelproducten die je terug kunt vinden in de supermarkt of in restaurants. De groei zit 
er bij ons bedrijf fl ink in en we willen graag nog meer lekkere frites en specialiteiten maken, 
zoals Twisters en Ziggy Fries. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onze processen. 
In 2020 is er een innovatieve lijn voor gedroogde aardappelvlokken in gebruik genomen. 
En in 2024 komt er een nieuwe friteslijn bij.

... waar jij goed op je plek bent!
• Je komt in een enthousiast team op een veilige werkplek
• Er wordt gewerkt in 5 ploegen
• Onze processen zijn duurzaam en sparen het milieu
• Een vaste baan met een goed salaris en een ploegentoeslag van 30,8%
• De mogelijkheid om door te groeien

Kijk snel voor meer info op: 
https://lambweston.eu/nl/vacaturesinkruiningen 

Groei jij met ons mee in Kruiningen?

Scan dan deze 
QR code 
en solliciteer!

www.RijlesBen.nl

T: 06 579 449 99

M: info@rijlesben.nl
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Groenedijk 22

4441 SK Ovezande

0113-21 57 97

info@deltasucces.nl

www.deltasucces.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

Hallo kraaiepikkers en 
kraaienpiksters 
Ik ben Damian Rooze en ik ben 11 jaar oud. Ik ben super-
blij dat ik dit jaar jeugdnar ben. Ik hou heel erg van gek 
doen, dus jeugdnar is mij op het lijf geschreven! 
Ik zit in groep 7 van de Leeuwerik en mijn hobby’s zijn 
voetballen en judo. 

Ik loop ook al jaren met veel plezier mee in de optocht. 
Mijn ouders zijn Marcel en Lucinda. Zij hebben ook in de 
carnavalsvereniging gezeten. Mijn vader is ook jeugd-
prins geweest en heeft jarenlang in de raad van elf 
gezeten. Mijn moeder is hofdame geweest en mijn 
broer Keano was jeugdprins een paar jaar geleden.
Dus carnaval is mij met de paplepel ingegoten!
Ik heb reuze zin in de carnaval en ga er samen met 
jeugdprins Lars en jeugdprinses Lanou een feestje van 
maken!

3 x alaaf, 
  van Jeugdnar  Damian

Scheldestraat 54, 4456 AT Lewedorp • www.goetheertolman.nl • 0113 – 67 00 75

• Accountancy
• Advies
• Fiscaal
• Bedrijfsbegeleiding

Scheldestraat 54, 4456 AT Lewedorp • www.goetheertolman.nl • 0113 – 67 00 75

• Accountancy
• Advies
• Fiscaal
• Bedrijfsbegeleiding
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Dagelijks geopend
van 8.30 tot 17.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

 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! Nou, dat zou lekkur wezen
Zittuh net mn hasverbruuk te lezen
Komma hrust un kuubjuh brienguh
Kank misschien duh kouwuh wat 
budwienguh
Mah has hevuh, heerlijk, lekkur plankuh
Tachtig deurt durp, zit juh 3 seconden 
eerder in de bankuh
Zoiezo, ondanks oalluh ellenduh mottuh 
muh deur
Dus has hevuh bie zn oallun, zonder oal 
tuvee huzeur
Tijdens bal komt duh stomende damp nih 
buutun
Tis werm, juh heef veeh has, dus blûûve 
zuupuh
Sochtends eh juh weeh rust voor even
Want tijdens poepun oef je echt geen has 
tuh hevun
Nih juh waegen of groep, t moh spik en 
span
Zodoende kuh juh in dn optocht has 
hevuh dan
Dan stik juh van dn oengur, un vettuh 
hap op has gefrituurd
Geef mah weeh has, juh weet nie 
oelanguh at dn avond nog duurt
Sochens weeh fris en hoed ontbijtuh
Has, nie gevuh, eerder mie juh billun 
knijpuh
Un keertjuh zienguh in t kraaienist, 
is weh zo fijn
Soms wist je nie dat t zo foutloos had 
kunnen zijn
Noe weeh rustuh, en ben juh wat bedaard
Drie dagen van uus, heb juh toch wat 
extra has bespaard

Me blûûve 
has heve…..

krakra
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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

Roeselarestraat 89 - B-8980 Zonnebeke         
T +32 (0)51 77 84 33 - F +32 (0)51 77 72 79 

Email : info@nvdebatra.be

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
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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

Beste Kraaiepikkers 
en -piksters
Me blûûve has heve! Aan mij de eer om dit jaar als raadslid 
een stukje te mogen plaatsen in ons boekje. Ik zal me 
even voorstellen. Mijn naam is Robin Borsboom en ik 
woon samen met mijn vriendin en onze dochter Kiyana 
(vorig jaar jeugdprinses) in dit prachtige Kraaienist. 
Carnaval vieren zit bij ons in het bloed. Ik zit nu al vele 
jaren in de carnavalsvereniging, zelf ben ik de tel kwijt 
geraakt. Voor degene die de tel nog niet kwijt is, laat het 
me weten ! In de carnavalsvereniging vervul ik mijn taak 
als lid van de Raad van Elf. 

Ik kijk enorm uit naar het carnavalsweekend, hopende 
dat we dit jaar weer eens een carnaval kunnen vieren 
zoals we die het liefste zien!

Samen met Prins Marcel, Adjudant Jasper, de Hof dames, 
de Pliessie, Nar Gerwin, de Raad van Elf en dan zeker niet te 
vergeten (de jeugd heeft de toekomst) Jeugdprins Lars, 
Jeugdprinses Lanou en Nar Damian gaan wij er dit jaar samen 
met jullie carnavalsvierders een fantastisch carnaval van maken. 

Me blûûve has heve! 

Ik hoop jullie allen te zien in het carnavalsweekend.  

Driemaal Alaaf,
Raad van Elf lid Robin
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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

	  

Pedicuresalon
Josette de Vos
Prins Clausstraat 12

Tel.0113-613693
4455BH Nieuwdorp

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

gbuise@kpnplanet.nl

Oudste Kraaiepikker 2022

Klaas 
Priester

Jongste Kraaiepikker 2022saar
best

Ik vloog wat over t Kraaienist, mah lande 
op de heilige tempel.
Voe iedereen toehankelijk, zonder enige 
drempel.
Voordat t dan eindelijk echt zou 
hebeuruh.
T einde van een jarenlange traditie, 
wat ak zeker hih betreuruh.
Voet zingen en hossuh, nog even de 
kerkuh in.
De Eligius was veranderd, in feestelijke 
zin.
Pastoor Paul of pastoor van Hees.
Leiden de mis voordat we begonnen aan 
de malaise race.
Gemusiceerde medley’s van Bart Hooge-
steger.
Ten gehore gebracht door t steenvaste 
Con Dios leger.
Meet orkest van blaaskapel de Koenkel-
pot, die have has.
Vloguh de pannun van de kerkuh, voor 
op t terras.
Vele hebben meegewerkt, ant ontstaan 
van deze mis.
Een jarenlange traditie, die van uut t 
katholieke geboren is.
Dus vele dank aan pastoren, blazers, 
helpers en t koor.
Voor al die samenwerking, bin toch geen 
woorden voor.
Als laatste de zegen van Prins en Pastoor.

Heef noe mè Has, 3 x Alaaf ervoor.

Een mis, die muh 
gih missuh

krakra

30



WWW.KRAAIENIST.NL

Smithweg 18, 4462 BC Goes

Boco 108

Robin Borsboom
Biljart service

robo36@zeelandnet.nl
06-22158805
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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

OUTE
               KEZIENEN
                          EN  

DEUREN

                   VOE
OAL JE

OUTE
               KEZIENEN
                          EN  

DEUREN

                   VOE
OAL JE

OUTE
               KEZIENEN
                          EN  

DEUREN

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
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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

email: info@wrijkmode.nl

W.Rijk
damesmode • herenmode • jeans

Dorpsstraat 76, Heinkenszand, tel. 0113-561301

EXTRA KOOPAVOND 
9 en 10 & 16 en 17 februari 2023

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

DJ Roy I DJ DETAG I DJ montis
v.v.k. tickets € 5,- 
Aan de deur €7,50

Via www.soostour.nl

c
n
val

r
a
a

www.soostour.nl

12+ feest! 
10 februari 2023 I 20:00 - 23:30 UUR

Locatie : Dorpshuis 'De Zandlôôper' I Zandkreekstraat 33, 4456 AL Lewedorp

Met medewerking van:

powered by:
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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 bluuve 

has heve!
Kerklaan 1B

4451 BE Heinkenszand
0113 - 268000

info@jansenwielersport.nl

www.jansenwielersport.nl

Gespecialiseerd in 
race en ATB Fietsen

Paree B.V.
Werrilaan 8
4453 CC ‘s-Heerenhoek 
0113 - 35 24 40

InTec Installatietechniek 
Kloosterweg 16
4421 PV Kapelle
0113 - 78 30 01

IT  KLIMAATTECHNIEK  SANITAIRTECHNIEK  BEHEER

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING  ELEKTRO  BEVEILIGING  TELECOM

werkenbijparee.nl werkenbijintec.nl

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

 
TUINHOUT - TUINBENODIGDHEDEN

BOUWMATERIALEN

  

 “Has blûûve heve oor, 
a ju ut nodig ei voe de tuun 

of de verbouwehu.”

 

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

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

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

Wenst de Kraaiepikkers
een fantastisch carnaval!

0118-625272

haarstudiodauwendaele.nl

Haarstudio Dauwendaele
Vrijlandstraat 87,
Middelburg

Haarstudio Dauwendaele

Knippen
€ 23,50 

 
Highlights

vanaf € 42,95
 

Extensions
vanaf € 249,-
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 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Park Veldzigt 75, Middelburg     |     0118 - 61 63 55     |     middelburg@veldsink.nl     |     veldsink.nl 

  Hypotheken   |  
   Verzekeringen    |  

  Pensioenen   |  
  Betalen   |  

  Sparen  

  Loop vrijblijvend 
   bij ons binnen.  
Onze deur staat
voor je open.     

 Wij zijn er voor al je particuliere en 
zakelijke verzekeringen, 
het gehele jaar door.   
   Je kan bij ons een verzekering afsluiten 
voor de carnavalswagen incl. het trekkend 
voertuig.

Daarnaast kan je een extra verzekering 
afsluiten voor de deelnemers die meerijden 
of -lopen.     

 Wij wensen het hele Kraaienist 
een fantastisch carnaval  
   Bel ons om je carnavalswagen te verzekeren 

 Wij wensen het hele Kraaienist 
een fantastisch carnaval 
   Bel ons om je carnavalswagen te verzekeren 

20230111095501_1309.adpro.indd   1 1/11/2023   9:55:19 AM

internationaal transportbedrijf
jan volmer transport bv

middelburg

Constant Permekelaan 25 
8490 Jabbeke

desimpel-transport.com
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Een paard in de gang, een kamerbreed tapt of 
bloemetjesgordn?
W helpen je met het vinden van de beste 
hypotheek voor jouw woning!

www.zuiverfinancieel.nl
Goes 0113-700219
Zierikzee 0111-411229

De humeentuh eih beslotuh
Om weeh een stiksjuh bouwgrond an te kopuh
Noe is mn nist ah flienk uut de klauwun hewassuh
Mah nog meer takken, zah dat toch 
weh passuh
In de achtertuun van Geert, Thijs, 
Kees en Jef
Van t verziektuh uutzicht eih duh 
gemeentuh hin busef
Ach ja, maar is t uitzicht echt verziekt?
Tis noe dah juh op de kerkuh van t Paerehat kiekt
Maar at mot, misschien weh un hoed  idee
De joenguh kraaitjus worre dan tevree
Een leuke starters wijk, om te beginnen
Blûûve zuh int Kraaienist weunuh, 
zonder wat anders te verzinnen
En ock wat senioren bunghalloos, at mag
Kwil ier best blûûve weunuh op mn ouwuh dag
Een leuk speeltuuntje voor de huus is 
een leuk idee
Dat houdt ook de paralelse achterburen wee tevree
Dus humeentuh doe un korting voe de oudere jeugd
Zou zegguh, oeh meer zielun, oeh meer vreugd

Mun nist moh 
hroejuh

krakra
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Arendstraat 2b, 4458 AS ’s-Heer Arendskerke, T (0113) 30 82 52
info@depanhoeve.nu  -  www.depanhoeve.nu

BRASSERIE
DE PANHOEVE 

GEZELLIG ETEN EN DRINKEN

Iets te vieren?
Gezellig borrelen?

Of gewoon lekker uit eten?

KRIACREATIES

WIJ FIXEN 
JOUW JOB

OVER ONS
Bij FixJobs is het onze missie om werkzoekende
te helpen aan een geschikte baan. Dit doen wij
op een persoonlijke en duidelijke wijze. Wij
proberen de juiste match te vinden tussen de
kandidaat en een opdrachtgever, zodat zij een
langdurige relatie met elkaar kunnen aangaan.

Bekijk onze website voor meer info

06 22028803

www.fixjobs.nl

contact

solliciteren@fixjobs.nl

Access World Terminals B.V.
Monacoweg 2 | Nieuwdorp | 4455 SZ | Netherlands

www.accessworld.com
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Opril Grote Markt 8
4461 AK Goes

Thais Restaurant 
Pommetje

Onderhoud en reparatie - APK Keuring -  Aircocontrole
Banden en uitlaten - 4 Wieluitlijning

Spuitwerk en schadeherstel - 24 uurs Tankstation

Autobedrijf De Muynck

Wij doen alles voor uw auto!

Quistenburg 8, Borssele  -  www.demuynck.nl -  0113-350863

G. Bosman Transport Nisse BV Tel. +31 (0)113 64 97 51 Fax +31 (0)113 64 98 01  
Email: info@bosmantransport.nl  Bezoek adres: Drieweg 7, 4443 RD Nisse  KvK Middelburg: 54607469   
IBAN: NL51ABNA0567179109  BTW: NL851369996B01 BIC: ABNANL2A ABN AMRO: 5671.79.109 

 

Transport vanaf 1924 

 

 

 

 

 

 

 

G. Bosman Nisse is met een vloot van 110 trekkers een toonaangevende speler in de 
transportwereld. Vanuit het hoofdkantoor in het Zeeuwse Nisse worden dagelijks honderden 
vrachten gepland. G. Bosman Nisse is specialist op het gebied van agrarisch transport, 
dagelijks vervoeren wij diverse groentes, meststoffen en veevoeders. Het is deze combinatie 
van producten en mogelijkheden, op het terrein van vers en divers transport, dat ons tot een 
aantrekkelijke partner maakt voor tal van opdrachtgevers.  
 

 

 

 

 

wenst ’t Kraaienist een spetterende carnaval! 

Dorpsstraat 60a Heinkenszand         (0113) 644 398                  www.rplusmakelaardij.nl 
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B&B de Schelpkreek, Oude Veerweg 12a 
Lewedorp 0623984966

NIEUWE
WEBSITE

AL VANAF
€999,-excl. btw

|   www.letsgrowww.nl

Een website template op maat voor zzp’ers en kleine
bedrijven. Betaalbare websites, maar met kwaliteit, 

snelheid en professionaliteit hoog in het vaandel. Snelle 
laadtijden en marketingtechnisch gereed voor groei! 

Bekijk al onze tevreden klanten op de website.

Vakantiehuis online promoten om meer eigen boekingen 
te genereren? Kies dan voor ons website thema 

inclusief reserveringssysteem voor het verhuren van jouw 
vakantiewoning of chalet. Verhoog je omzet en loop geen 

onnodige percentages mis aan grote boekingssites.

|   www.letsbook.direct

56



WWW.KRAAIENIST.NL

Van Egmondstraat 1
1901 BA Castricum

Anthony Fokkerstraat 79
4462 ES Goes

Axelsestraat 18a
4537 AK Terneuzen

verzekeringen   |   hypotheken

T. (085) 13 00 450  |  info@verzekerdenwel.nl
www.verzekerdenwel.nl

Goes
Anthony Fokkerstraat 79

4462 ES Goes

Terneuzen
Axelsestraat 18 A

4537 AK Terneuzen
verzekeringen   |   hypotheken

Wij een nieuwe klant,

u een mooie beloning.

Als u een klant bij ons aanbrengt voor het afsluiten van 

een hypotheek, ontvangt u van ons 250 euro als beloning. 

Zodra de of� ciële stukken bij de notaris zijn ondertekend.

€250,-
Waardebon

www.verzekerdenwel.nl

funderingEen goede hypotheekadviesonder een gedegen

info@verzekerdenwel.nl 
(085) 13 00 450

Goes
Anthony Fokkerstraat 79

4462 ES Goes

Terneuzen
Axelsestraat 18 A

4537 AK Terneuzen
verzekeringen   |   hypotheken

Wij een nieuwe klant,

u een mooie beloning.

Als u een klant bij ons aanbrengt voor het afsluiten van 

een hypotheek, ontvangt u van ons 250 euro als beloning. 

Zodra de of� ciële stukken bij de notaris zijn ondertekend.

€250,-
Waardebon

www.verzekerdenwel.nl

funderingEen goede hypotheekadviesonder een gedegen

info@verzekerdenwel.nl 
(085) 13 00 450

Robotization
Camera
Weighing Technology

RMA-Techniek.nl

Wil je werken in een jong
en enthousiast team met zeer
afwisselde projecten? 
Kijk voor vacatures op 
www.rma-techniek.nl

Specialist in automatisering en machinebouw

Op zoek
naar een
baan?

+31 (0)113 623 006

Meer sollicitanten op uw 
openstaande vacatures?

Bie De Kooning HR Advies
bluuve mê has heve
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TRADING & TRANSPORT 

Bvba TRADEVER  

VERHELSTSTRAAT 4 
8460 OUDENBURG  

 BELGIUM 
 

 
 
 

Specialized in tranSport, logiSticS, chartering, Storage

goedendagstraat 29 gent

 catering - 
ve

rh
uu

r
 -

 U
w

 o
nl

in

e s
lager - viswinkel - w

w
w

.blo
k

21.n
l - just taste iT - 

blok21.nl

info@blok21.nl

BLOK21

krijg met de code: CVLWD2023 5% korting op uw bestelling vanaf €25,00 
(geldig t/m 20 februari 2023) 

    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
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De carnavalsmis: einde van 
een mooie traditie
In het carnavalsblad van 2005 schreef de toenmalige 
Prins Carnaval, (Roel Raas) de volgende woorden:
“Voor het eerst dit jaar gaan we ook een carnavals-
kerkdienst organiseren en wel op vrijdagavond 
4 februari 2005. Aangezien carnaval een Rooms-
Katholiek gebeuren is, vind ik dat dit elk jaar op de 
agenda dient te staan.”

Dat eerste jaar was onze eigen dorpspastoor 
Tom Brooijmans de voorganger. Onze toenmalige 
hofdames Lucinda Boonman en Jessica Wondergem 
draaiden de dienst in elkaar, waarbij het handig was 
dat Lucinda lid was van koor Con Dios en haar broer 
destijds muzikaal leider was van blaaskapel de 
Koenkelpot.
De carnavalsmis bleek een succes; het waren vanaf 
het allereerste begin kleurrijke, stemmige vieringen 
met respect voor de Katholieke tradities binnen de 
kerk, met een knipoog naar actuele zaken in- en 
rondom het dorp. Er waren vaak hilarische toespraken 
door de Prins en de Voorzitter, de voorgangers 
hadden een op carnaval aangepaste preek en vaak 
op rijm. Met name de pastoors Paul Verbeek en Fons 
van Hees maakten daar veel werk van.
Koor Con Dios stemde hun liedjes altijd af op het 
motto van carnaval in ’t Kraaienist en hadden altijd 
speciaal gearrangeerde carnavalsmedleys als verras-
sing in de toegiften. Blaaskapel de Koenkelpot is ook 
altijd onmisbaar geweest in de carnavalsmis en 
samen met het koor zorgden zij er altijd voor dat de 
mis eindigde in een vrolijk feest. We herinneren ons 

allemaal Prins Sef die de klanken van de Hoofdman, 
een ware Kraaienistklassieker, onder begeleiding van 
Con Dios als een ware nachtegaal ten gehore bracht 
aan het aanwezige volk in de H. Eligiuskerk.
Heel mooi is ook dat er elk jaar een collecte werd 
gehouden voor een goed doel, waar elk jaar gul voor 
in de buidel werd getast. Aan alles komt helaas een 
eind……
Zo ook aan de jaarlijkse carnavals mis. De H. Eligius-
kerk; het meest markante gebouw van het dorp is 
gesloten per 8 januari 2023. Doordat er de afgelopen 
jaren door corona geen carnaval mogelijk was, is dus 
de viering van vrijdag 21 februari 2020 de allerlaatste 
geweest. Heel erg jammer, zeker omdat met de 
kerkdienst ook mensen bij carnaval werden betrok-
ken die zich niet zo snel in het feestgedruis in kroeg 
of verenigingsgebouw zullen begeven, maar wel 
genoten van deze speciale vieringen.
Rest ons als carnavalsvereniging nog om onze grote 
dankbaarheid en waardering uit te spreken naar 
iedereen die in het verleden heeft bijgedragen aan 
het welslagen van deze mooie traditie. Alle voorgan-
gers, koor Con Dios, Blaaskapel de Koenkelpot, de 
mensen van de Kerkversiering en natuurlijk alle 
Prinsen. Allemaal hartstikke bedankt en we staan 
uiteraard stil bij pastoor Fons van Hees, die op het 
moment van schrijven zeer ernstig ziek is en verblijft 
in het hospice van Zierikzee in vol vertrouwen op 
Gods genade en berustend in het onvermijdelijke.
Speciale dank aan oud Prins Roel, op wiens initiatief 
de carnavalsmis in 2005 tot stand kwam. Wat rest zijn 
de herinneringen, maar ongetwijfeld komen er weer 
andere mooie activiteiten voor in de plaats, want 
carnaval en Lewedorp zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Die traditie blijft gelukkig bestaan.

CV de Kraaiepikkers dankt deze anonieme 
sponsor voor een bijdrage aan dit boekje!
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Gerwin Steenbakker

Tel.: 06- 384 355 33
van Zijlstraat 16

4453 BA  ‘s-Heerenhoek
info@gsvloeren

ÓK IN 2023 WÉ 
HAS GEVE? 
  Kies ook voor vertrouwd 
onderhoud bij 
Autovakmeester de Ruyter  

DE RUYTER 

Schouwersweg 1A, 4451 HS Heinkenszand 
0113-563151, info@autobedrijfderuyter.nl 
www.autobedrijfderuyter.nl 

Fijne carnavalsdaege'n! 
...en lit d'n auto lekker een paer daege'n tuus 
staê 
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Twas un doorn in t oog van vele mensen
Duh vuulte van de zeumer in plantsoen 
en straetuh was te verwensen
Duh gemeente at tuh druk mie water 
geven
Zodat de rest wat achterstallig is gebleven
Keh gebeld, doe tr noe s wat aan
Is goed meneer, klegguh de melding 
maar weer onderaan
Duh hifspuituh meuguh ze niet meer 
gebruukuh
Stel dah je een vlieguh rikt, die net nie 
weg kan duukuh
Toen ek mn puntuh mesjuh mah weeh 
geslepen
En mn flessuh azien over stoepuh 
uutgeknepen
Voor mien part hih ze petoatuh messen 
an de bevolking verspreden
Doe mut zelf wel, om de ergernis te 
vermijden
Korting op de gemeente belasting voe 
ieder uus
Stier die plansoenuhdienst avast meh 
nih ruus

Vuultuh

krakra

Met een kerncentrale, een wind- en 
zonnepark wekt EPZ meer dan 16% van alle 

CO2-arme energie
in Nederland op! 

Kijk eens rond in de bol op kerncentrale.nl

Zeedijk 32, Borssele | www.epz.nl
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Zo simpel en zo lekker, 
de ovenfrites van McCain
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