Programma jubileumjaar
Dorpsvlag
Door inwoners van het dorp zijn ontwerpen aangeleverd voor een dorpsvlag. Door middel
van een verkiezing is daar één vlag van gekozen die tijdens het jubileumjaar door heel
Lewedorp zal wapperen.
Programmaboekje
De activiteiten tijdens het jubileumjaar worden vastgelegd in een dorpskrant als een
soort programmaboekje aangevuld met andere artikelen, zoals column dorpsbewoners,
stukje geschiedenis (interview met ouderen) en een voorwoord door de burgemeester.
Tevens stellen we ruimte beschikbaar voor onder andere fondsen en sponsoren om hun
steun kenbaar te maken. De dorpskrant zal zes keer verschijnen. Tevens is een website in
ontwikkeling.
Opening jubileumjaar | 16 januari
Tijdens deze bijeenkomst voor jong en oud zullen het programma en de dorpsvlag
gepresenteerd worden. De burgemeester is die avond aanwezig en zal het jubileumjaar
officieel openen. De activiteiten van de eerste maanden van het jaar, maar ook speciale
activiteiten (bv. Mozaïek en het feestweekend) worden tijdens de avond wat meer
uitgelicht.
Carnaval | 1,2,3 maart
Tijdens de carnaval wordt specifiek aandacht besteed aan het 90-jarig jubileum.
Projectweek | Basisschool De Leeuwerik | 11 t/m 27 maart
De school organiseert, in samenwerking met Zorgcentrum De Kraayert, een projectweek
ter ere van het 90-jarig jubileum. De bewoners van het zorgcentrum zullen nauw
betrokken worden bij de opzet van het project en, op momenten, daaraan deelnemen.
.
Badmintontoernooi | Badmintonvereniging | 23 maart
De badmintonvereniging organiseert een badmintonclinic gerelateerd aan het
jubileumjaar.
Tennistoernooi | L.T.V. | 31 maart
De tennisvereniging organiseert een activiteit gerelateerd aan het jubileumjaar.
Inhoudelijk nog niet bekend.
Mozaïekproject | April, Mei
Tijdens het “feestjaar” Lewedorp 90 jaar wordt er een mozaïek project georganiseerd voor
alle bewoners van het jongste dorp van Zeeland.
Wat gaan we doen : alle bewoners van Lewedorp worden in de gelegenheid gesteld om hun
eigen ontwerp om te zetten in een mozaïek tegel. Het ontwerp kan bijvoorbeeld gaan over
een hobby, (afbeelding van een bal, vis, fiets oid.), achternaam, beroep, huisnummer of

gewoon een vorm of afbeelding die de maker aanspreekt (bloem, boom oid. Naast de tegels
van de bewoners worden er zogenaamde “geschieds tegels” gemaakt die op de
aangebrachte plek een stukje geschiedenis van het dorp verbeelden. De tegels samen
vormen de route
“Heden ontmoet verleden”
De gemaakte tegels worden in de trottoirs van Lewedorp geplaatst en vormen samen een
blijvende route door het dorp. De route wordt beschreven in een boekje/routebeschrijving
waarin een korte uitleg over de tegels wordt vermeld.
Door de deelname van jong en oud, kinderen en ouders/grootouders aan dit project en met
name door het groepsgewijs maken van de mozaïek tegels denken wij dat we het sociaal- en
culturele leven in het dorp Lewedorp een stevige steun in de rug geven.
Uitvoering van het project is in de maanden april/mei 2019, de route zal in de maanden
daarna worden gerealiseerd en wordt officieel geopend in november 2019.
De inschatting is dat er zeker 100 bewoners/huishoudens van Lewedorp aan dit project
zullen deelnemen. Uiteraard zijn alle aanmelders welkom en wordt inschrijving niet
beperkt.
Informatieavond | EHBO Lewedorp | 11 april
De EHBO‐vereniging organiseert een voorlichtingsavond in samenwerking met
Indigo.
Kunsttentoonstelling | Protestantse Vrouwen Vereniging | 13 april
De Protestantse vrouwen vereniging gaat een kunsttentoonstelling organiseren.
Ze maken een wapen voor Lewedorp die ze tentoon zullen stellen in de kerk +
attentie voor bezoekers.
Koningsdag | Oranjevereniging | 27 april
De Oranjevereniging kiest als thema Feest. Daarnaast zorgen zij nog voor een speciaal
jubileum/oranje cadeau voor de kinderen. Alles in het teken van het 90-jarig jubileum.
Rolstoel- en wandeldriedaagse/Dikke bandenrace | Wielercomté | 3e week van mei
Het wielercomité Lewedorp organiseert een rolstoel- en wandeldriedaagse waaraan jong en
oud deelneemt. Rolstoelgebruikers worden door de lopende deelnemers meegenomen.
De dikke bandenrace is een wedstrijd voor leerlingen van de basisschool.
Braderie | 8 juni
De braderie staat dit jaar in het teken van het jubileum. Nadere inhoud volgt nog.
Recreatieve fiets(puzzel)tocht | Wielercomité | 22 juni
Ter ere van het 90 jarig bestaan van Lewedorp organiseert het Wielercomité een
extra activiteit, zijnde een recreatieve fiets(puzzel)tocht.
Film-fotomiddag | Kraayert | 2e of 3e kwartaal
Zorgcentrum De Kraayert organiseert een middag waar oude films/foto’s van het dorp
te zien zijn. Hierbij worden alle dorpsbewoners van harte uitgenodigd.

Feestweekend | o.a. Bioscoopavond, Dorpsontbijt en Feest | 5 en 6 juli
Tijdens dit weekend zal een tent op het kerkplein worden gezet. Vrijdag 5 juli is een
film avond waarin een familiefilm wordt getoond. Zaterdagochtend is het
dorpsontbijt. Zaterdagavond is het dorpsfeest, oftewel een feestavond om het
jubileum uitbundig te vieren.
Huttenbouwdag | Speeltuinvereniging | 16 augustus
Naast de reguliere huttenbouwdag gaat de speeltuin vereniging in het kader van het 90arig jubileum iets extra’s organiseren zoals een optreden of een extra attractie.
Kaartavond | Kaart- en pokerclub | Eind september, oktober, begin november.
De kaart- en pokerclub organiseert een kaartmarathon voor alle dorpsbewoners.
Jeu de boule | 1 september
‘s ochtends/begin middag vindt een jeu de boules toernooi plaats voor kinderen.
Daarna half de middag vindt een jeu de boules clinic en toernooi plaats voor
volwassenen.
Kraaieloop | 3e weekend september
Carnavalsvereniging de Kraaiepikkers organiseert voor de derde keer een hardloop- en
wandelwedstrijd en een kidsrun. Speciale aandacht gaat uit naar het 90-jarig jubileum.
Soosdag | Jeugdsoos | September
De soos gaat deelnemen aan het jubileumjaar met een speciale activiteit. Verder nog
geen info bekend.
Biljart | Oktober (zaterdagmiddag)
De biljartvereniging organiseert in het kader van het jubileumjaar een biljartmiddag
waar een demonstratie wordt gegeven van verschillende biljartspelen. Daarnaast
krijgen deelnemers hier ook les in om kennis te maken met de biljartsport.
Sinterklaas | November
De Sinterklaasvereniging gaat deelnemen aan het jubileumjaar met een activiteit.
Verder nog geen info bekend.
Verjaardag Lewedorp Lichtjestocht | 13 december
Op de exacte verjaardag van het dorp vindt een lichtjestocht plaats. Tevens zal tijdens
deze lichtjestocht de aangelegde mozaïekroute aangedaan worden.
Voetbal
Gedurende heel 2019 zullen er, ook vanwege het 75-jarig bestaan van vv Lewedorpse Boys,
diverse activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij aan een reunie, fototentoonstelling
75 jaar LEBO, memorialtoernooien, voetbalclinics voor de jeugd.

