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Nieuwe Vlaggen: ze zijn er weer!
Het gaat al redelijk goed 'mee tie daoge' als het om vlaggen gaat.
Je weet wel, iedere `Beet van het zuiverste ras' hangt dan de
wereldberoemde Betekoppenvlag voor zijn raam. De vorige vlag
was een witte mee een blauwe beet, ook zijn er al rooie geweest
en nog veel meer andere kleuren. Vanaf heden zijn er echter weer
'nieuwe': EEN GELE VLAG MEE EEN BLAUWE BEET. Da’s is dus echt
van het zuiverste ras want dat zijn de originele kleuren. Dus om de boel nog meer op fleuren als
het weer zover is, is dat een echte
aanraaier ééé.

De Betekop op internet:
clubnet.zeelandnet.nl/betekop
E-mail:
betekoppen@zeelandnet.nl

Mocht je je collectie verder willen
uitbreiden of een start willen maken
met DE NIEUWE BETEKOPPENVLAG,
dan kun je er voor 25 Euro één aanschaffen. Ze gaan jaren mee en eigenlijk zou iedereen - voor zover da nog
nie gebeurt natuurlijk - 'mee tie
daoge' eens lekker pontificaal die
vlaggen voor of uit het raam moeten hangen.
De bekende verkoopadressen zijn:
Michel Noët
Europalaan 48, Sas van Gent
Robin van der Hooft
Westdam 9, Sas van Gent
Rinus van der Hooft
Oostdam 4, Sas van Gent

Heb je al gekeken op:
http://clubnet.zeelandnet.nl/

Alvast veel vlagplezier!

en op ZeelandNet TV
(kanaal 22)
Teletekstpagina

BELANGRIJKE DATA
Wagenbouwersbal:
Zaterdag 1 februari 2003
bij de Reseda. Aanvang: 21.00 u.
Voorbeschouwings-vergadering:
Vrijdag 7 februari 20.00 u.
in café Reseda, Noordweststraat 11
Evaluatievergadering:
Vrijdag 28 maart 20.00 u.
in café Reseda
Prijsuitreiking
Ballonnenwedstrijd:
Zaterdag 10 mei om 13.30 u.
in café Reseda

UITSLAG LOTERIJ
1e
2e
3e
4e
5e

Prijs: 2300;
Prijs: 2290;
Prijs: 4904;
Prijs: 1585;
Prijs: 3079;

6e
7e
8e
9e
10e

Prijs: 3052
Prijs: 4943
Prijs: 4316
Prijs: 3438
Prijs: 1963

Prijzen af te halen (vóór 1 maart) bij:
R. van der Hooft, Oostdam 4,
4551 CH Sas van Gent
Telefoon 0115 - 45 24 10

COLOFON
”De Betekop” is de jaarlijks uitkomende
carnavalskrant van Carnavalsstichting
”de Betekoppen”, p/a Postbus 63,
4550 AB, Sas van Gent
Deze krant is samengesteld voor en door
carnavalvierend Sas van Gent.
De redactie bestaande uit:
Brian Meesen, Marcel Vinke en
Rinus van der Hooft
Hoofdredactie: Robin van der Hooft

Grote carnavalsstoet en dweilbandfestival:

INSCHRIJVINGEN

Vrijdag 14 februari 19.00 - 21.00 u.
Zaterdag 15 februari 14.00 - 18.00 u. in café Reseda

Oude wijven en boeren:
Nummers afhalen in café Reseda vanaf vrijdag 14 februari.
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Carnavalsstichting
”de Betekoppen” wenst U
een leutig carnaval!!!!
en bedankt iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de
organisatie van carnaval.
Een speciaal woord van dank voor
Burgemeester en Wethouders,
Dienst Openbare Werken,
Rijkspolitie,
Middenstandsvereniging ”Sas ’70”,
Sasse horeca, adverteerders,
sponsors en de Sasse bevolking.
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Carnavals Kalender
of: wannéér èmme
weer van die daoge?

Jaar

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

21
05
26
17
02
21
13
05
18
18
09
01
14
06
25
10
02
22
13
26
18
10
01

22
06
27
18
03
22
14
06
19
19
10
02
15
07
26
11
03
23
14
27
19
11
02

23
07
28
19
04
23
15
07
20
20
11
03
16
08
27
12
04
24
15
28
20
12
03

24
08
01
20
05
24
16
08
21
21
12
04
17
09
28
13
05
25
16
01
21
13
04

maand
februari
februari
februari/mrt.
februari
februari
februari
februari
maart
februari
februari
februari
maart
februari
februari
februari
februari
maart
februari
februari
februari/mrt.
februari
februari
maart

Met carnaval wordt het dankzij C1000
niet alleen voordeliger maar nog
leuker ook! Zeker voor de kinderen!
Door de komst van de nieuwe C1000 heeft
u zeker in de openingsweek zoveel geld
bespaard dat er extra euro's overblijven
voor de leukere dingen in het leven, voor
carnaval bijvoorbeeld. U zult merken dat
onze winkel u ook na de openingsweken
week in week uit geld gaat besparen op
uw dagelijkse boodschappen. Vergelijk
gerust onze prijzen bijvoorbeeld van de
C1000 selectie merken en u zult zien...
Carnaval 2003 wordt nog leuker.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Houdt u onze openingsfolder in de gaten.
Sla wat extra's in want ook wij vieren
natuurlijk Carnaval. Vrijdag voor
Carnaval kunt u bij ons terecht tot 9 uur
’s avonds zodat u extra tijd hebt om de
kast te vullen. Maandag en dinsdag sluiten
we echter een beetje vroeger. Beide dagen
zijn we open van 8 uur ’s morgens (wij
wel!!!) tot 6 uur ’s avonds. Na carnaval is
dat weer van 8 tot 8.

DINSDAG KINDEROPTOCHT LEUKER
DAN OOIT
C1000 doet echter meer. Dinsdag is
traditioneel de kindermiddag. Als uw
mini-clowntje of mini-boefje of wat dan
ook, zijn carnavalspakje aan heeft mag
u hem of haar dinsdagmorgen tussen 9.30
en 13.30 uur naar onze winkel sturen.
Liefst zo vroeg mogelijk natuurlijk dan
kunnen we extra ons best doen. Drie grote
C1000clowns versieren hem of haar dan...
Hoe? Uw kind wordt geschminkt, een
prachtig smoeltje aangepast aan zijn
mooie pakkie. Zodoende wordt het een
echte clown, een echte boef, of... wij zijn
benieuwd maar volgens ons wordt
Carnaval zo écht leuker. Zeker voor de
kinderen en daardoor ook voor u en voor
ons.

”EN MIJN EIGEN SMOELTJE DAN?”
zult u vragen.
Alleen kinderen kunnen dinsdagmorgen
terecht. Immers de meeste Sasse carnavalssmoeltjes kunnen ook wij niet mooier
maken dan ze al zijn. Of u moest met
carnaval een extra blij gezicht hebben
dan normaal. Dat komt dan ongetwijfeld
door al het openingsvoordeel dat we de
week voor carnaval en daarna voor u in
petto hebben. Carnaval 2003 wordt
vrolijker dan ooit, dankzij u en... dankzij
C1000.
We wensen Sas veel lol en leut toe.

Medewerkers C1000
Sas van Gent

”BOB” IN
BETEKOPPENSTAD
Het carnavalsfeest staat weer voor
de deur en dus is het weer tijd voor
’BOB’.
De steun en toeverlaat van feestneuzen. Onder het motto ’HET IS FEEST
ALS BOB RIJDT’
vraagt het ’BOB’-team van 3VO aandacht voor het terug dringen van rijden onder invloed van alcohol.
'Wie is die BOB eigenlijk, en waar kan ik
hem ontmoeten'?
Welnu: ’BOB’ kan iedereen zijn en je
komt hem of haar overal tegen. In het
café, op straat, in de disco en tijdens
carnaval. ’BOB’ is de persoon die zijn
vrienden veilig naar huis brengt. ’BOB’ is
de persoon die geen alcohol drinkt als
hij of zij nog moet rijden: dat is ’BOB’.
Want tijdens carnaval willen carnavalsvierders, wat betreft alcoholgebruik zich
wel eens anders gedragen. Zoals we met
z'n allen weten wordt carnaval bijgestaan door Koning Alcohol en wordt er
vaker, eerder en meer gedronken tijdens
carnaval. Op zich geen punt maar….
Het wordt wel problematisch als men
met een slok op toch nog in de auto, op
de motor of (brom)fiets stapt en aan het
verkeer deelneemt. Deze carnavalsvierders vormen dan een gevaar voor andere
verkeerdeelnemers en zichzelf.
Want alcohol en verkeer is geen goede
combinatie.

WIST U: ob met zijn taxi altijd

Wist u dat R
Sas om alle
klaar staat in
thuis te
rders veilig
carnavalsvie
malen
dat dit vele
brengen! en
e en in
dan een boet
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et
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Rob met carn
hij taxi rijdt!

Ik wens jullie een fantastisch carnaval in
Sas van Gent. Het eerste carnaval in de
nieuwe gemeente... maar zeker niet de
laatste in de rij van jaren.
Want, beste carnavalsvierders:
'Het is beter op bier en op brood,
dan een Betekop in de sloot
En is het pas goed balen, als men
een Betekop uit het kanaal moet halen!
Met vriendelijke groet,
Marijke Hemelsoet
Coördinator BOB-team
Zeeuws Vlaanderen

Het BOB-concept is eigendom van het Belgisch Instituut voor
de Verkeers Veiligheid en de Arnoldus Groep
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Betekoppen,
Door omstandigheden was ik in september 2002 genoodzaakt mijn functie als voorzitter
van Carnavalsstichting ”de Betekoppen” neer te leggen. Voor de leden van de Stichting en
de Raad van Elf schijnbaar een tegenvaller. Ze wilden nog niet van me af! Tot mijn grote
verrassing werd ik op 16 november, tijdens de Mega Kroegentocht, benoemd tot ”Ere
Voorzitter”. De eerste in de geschiedenis van de Carnavalsstichting! Een hele eer en ik ben
er dan ook enorm trots op.

Van onze
Ere voorzitter

Wat de functie precies inhoudt? Zelf denk ik aan een adviserende taak, op de achtergrond maar toch aanwezig. Ik zal
in elk geval mijn best doen om deze eretitel zoveel als mogelijk inhoud te geven. Helaas kan ik dan niet meer aan
alle activiteiten, welke de Raad van Elf gedurende de carnavalsperiode bezig houdt, deelnemen maar er is altijd nog
wel een mogelijkheid om toch nuttig werk voor de Stichting te doen. Velen, ook de carnavalsvierder, hebben geen
idee wat de organisatie van een dergelijk evenement inhoudt. Denk maar aan het financieel rond krijgen van dit
evenement, alleen dat is elk jaar weer opnieuw een hele klus. Toch heb ik een enorm vertrouwen in het bestuur en
de leden van de huidige Stichting. Een groep mensen welke bereid is de schouders er onder te zetten.
Het bestuur bestaat voornamelijk uit jonge mensen welke nog weinig bestuurlijke ervaring hebben maar ik weet
zeker dat carnaval weer op een volwaardige wijze gevierd kan worden.
Wat ik de carnavalsvierders, de Betekoppen in het bijzonder, wel wil vragen: ”Leg niet op elke slak zout, dan wordt
het ook voor de Raad van Elf weer een leuk carnaval!” Want begrijp goed dat deze mensen een heel jaar aan het werk
zijn om jullie een zo'n groots mogelijk carnavalsfeest te laten vieren. Want feest moet het zijn. Daar is het carnaval
voor en daarvoor zijn deze mensen het hele jaar bezig. Laten we hopen dat dit door iedereen begrepen wordt. Ook
door de mensen welke alleen maar de negatieve dingen zoeken.
Alaaaaaaf en een heel prettig carnaval 2003 toegewenst.

Wat een eer om in onze
Betekoppenstad voor de elfde
keer achtereenvolgend jullie
Eerste Minister te zijn en ik
vervul deze erebaan nog
steeds met heel veel plezier, via deze weg wil ik natuurlijk onze Grootvorst Adelein I
bedanken waarbij ik 8 jaar zijn Eerste Minister ben geweest en natuurlijk onze huidige
Prins Leonardo XI die mij voor de derde keer heeft gekozen als zijn Eerste Minister en natuurlijk ook onze eigen
Raad van Elf die mij altijd hebben gesteund waarvoor
mijn hartelijke dank.
Eerste Minister zijn is een erebaan en zeker geen
onbelangrijke want je bent voor de Prins een onmisbare rechterhand en ik ervaar dit als zeer positief
en waardeer dit dan ook, want bij elke officiële
gelegenheid zorg je er voor dat de Prins zijn functie goed kan uitvoeren, denk hierbij aan jubilea,
medailles, oorkonde, prijsuitreikingen, etc, etc.

Natuurlijk moet je enorm kunnen improviseren
als er iets onverwachts gebeurt daarom is het van
groot belang dat onze Prins dit niet allemaal
alleen hoeft op te lossen en dat de goede man kan
vertrouwen op zijn Eerste Minister die dan natuurlijk zijn
oplossing uit de befaamde koffer tovert.
11 is voor mij het getal, het getal der zotten, ja dat moet je wel zijn om
Betekoppencarnaval zo'n warm hart toe te dragen en trots om als enige 11 keer Eerste
Minister der Betekoppen te zijn en daar heb ik geen minuut spijt van.
Ik wens jullie een heel leutig en goed carnaval 2003 toe,
Barend I, Eerste Minister der Betekoppen

Beste Betekoppen,

Van onze
Voorzitter

Als nieuw gekozen voorzitter van Carnavals
Stichting de Betekoppen mocht ik nóg een stukje
schrijven in deze Betekoppen-krant. De eerste Betekop in Sas van Gent horend bij de
nieuwe gemeente Terneuzen.
Op dit moment is het nog afwachten wat dat voor ons aan veran-deringen met zich mee
zal brengen. We kunnen alleen maar hopen dat ook vanuit dit nieuwe Terneuzen het
Sasse Carnavals-geluid zal blijven klinken. Want de eerste veranderingen zijn al in
zicht: komend Carnaval zal de laatste zijn waarop wij in het Sasse Stadshuis ont-vangen
zullen worden door de burgemeester. Daar zal alvast weer een alternatief voor gezocht
moeten worden, maar dat zal vast wel in orde komen, de Betekoppen kennende. Het
Stadhuis als zodanig zal dus ophouden te bestaan hoewel er wel al een nieuwe bestemming genoemd wordt; het zou misschien ingericht worden als
Sas' Museum. En als Betekop wil ik dan alvast een suggestie doen voor een stukje invulling van dit museum in
en over Betekoppenstad, want wat mij betreft mag daar
natuurlijk juist een stukje Betekoppen-historie niet ontbreken! Dus ik zou zeggen: duik nog eens in die oude
doos, wie weet wat er nog op zolder ligt, zodat dat stukje
geschiedenis van dat Carnavalsstadje Sas van Gent bewaard
blijft voor alle toekomstige Betekoppen en Betezaadjes!
Tot slot wil ik dan natuurlijk alvast iedereen, namens de
C.S. de Betekoppen, een gedenkwaardig Carnaval toewensen, wie weet wel de 5 carnavalsdagen die de geschiedenis in zullen gaan als de leutigste sinds lange tijd!
Tot mee die doagen!
De Voorzitter

Beste carnavalvierders,

Van onze
Grootvorst

Van onze
Eerste minister

11 keer Eerste Minister
der Betekoppen Barend I

Alweer een jaar voorbij en nog maar
enkele weken af van alweer een groots
feest voor jong en oud.
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken
om iedereen te bedanken voor de goede en leuke
samenwerking die ik in de afgelopen jaren als secretaris heb mogen beleven.
De tel ben ik kwijt maar het waren er in ieder geval
meer dan 20. Nogmaals bedankt hiervoor.
Nu kijk en doe ik dan kritisch mee als grootvorst, en
ook dan heb je het voordeel om een stuk in de krant
te schrijven. Nou, hier komt het dan.
Wat ik de laatste tijd allemaal hoor komt bij mij niet
erg positief over, ik zal hier niet te diep op ingaan
maar goed vind ik het niet.
De BETEKOPPEN zijn de enigen die iedereen laten
meedenken en daar ook de gelegenheid voor geven.
Dat vind je in heel de carnavalvierende natie niet
terug. Zoals het spreekwoord zegt: WE MOETEN MET
ZIJN ALLEN DE KAR TREKKEN is het dan ook heel lang
goed gegaan. Tot mijn grote verbazing zijn er nu
mensen die de verkeerde kant op trekken, waar zijn
zij mee bezig?
Zoals iedereen zou moeten weten doet de stichting
er ieder jaar weer alles aan om het geheel goed en
naar ieders tevredenheid te organiseren, en de jaren
dat er nog eens iets voor niets kon zijn bij mijn
weten al lang voorbij.
Ook de stichting moet zich hierbij houden aan
gemaakte afspraken zoals ook ieder ander dit moet
doen. Een ding wil ik dus kwijt en dat is: kritiek moet
kunnen, maar vooraleer je allerlei wilde verhalen de
ronde in gaat sturen kun je beter eens overleggen.
Want je kunt jezelf en ook anderen daar behoorlijk
veel schade mee berokkenen.
Aan opruiers hebben we dus niets maar wil je iets
weten of bespreken klop dan gerust bij het bestuur
aan. Omdat wij als enige iedereen laten meedenken
hebben we er ook geen bezwaar tegen dat men weet
hoe de vork in de steel zit.
Tot slot hoop ik echt dat we elkaar na de carnaval
recht in de ogen kunnen kijken en zeggen ”we hebben het toch maar weer voor mekaar met zijn allen”.
Laat ze in Terneuzen niet lachen maar laat ze weten
dat we BETEKOPPEN zijn en dat ook zullen blijven.
Dat is iets wat heel Zeeland mag weten dus niet vergeten laten we met zijn allen dezelfde kant optrekken.
Voor mee die daoge eel veel lol en leut en ast
meezit schoon weer.
Julder GROOTVORST
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Kieze
mee die daoge
Nee, t'is geen term voor de verkiezinge. As we di schrijve,
moete die nog kome, dus 't zou
kunne. Voor ons as dweilbende
betekent di eel wa anders. We
wete op di moment nog steeds
nie wa we gaon doen mee 't carnaval. Elk idee is afgekeurd of
nie uitvoerbaor. Uren vergaderinge èn we al gehad (voornamelijk aon de bar) en de oplossing è zich
nog nie gemeld.
Ah we goe gerekend hebbe, wor ti 't 3e jaor da onze bende ga spele
mee die daoge. W'en bij onze oprichting gekoze voor 't moto "BEK
TOE BEESIKS" wa nie anders betekent da'n da we 't anders wilde
doen. Alleen... oe anders???? We weete 't gewoon nie. Daorom èn we
besloote om pas mee carneval te beslisse wa we gaon doen. "Kan da
zomaor?" In't Sas kan alles, dus da ook.
De mensen die onze bende nu al 'n beetje kenne, weete da we nogal
probeere af te wijke van de andere dweilbandes. En da's juist goe.
Ierdoor krijg je veel verschillende en leutige muziek te hoore. Da
maok 't voor iedereen afwisselend en anders.
Waor we 't wel over eens waore, was da we terug wilde naor onze
roets. Da's een moeilijk Engels woord voor terug gaon naor 't begin.
Maor ja... waor is't begin. Is da duizende jaore terug, honderde jaore
misschien, wa's da gister. We weete 't nie. En daor zit nu ook ons
probleem. Waor moete we beginnen?? As't 'n beetje meezit zijn we
d'r over enkele daoge wel uit, en daormee bedoele we 'enkele daoge'
voorda 't carneval ga zijn. Zolang we maor leute èn, is't voor ons wel
goe.
Zoas da bij een bende hoort, èn wij ook weer wa veranderinge mee
gemaokt. Goeie en minder goeie. Zo zijn d'r wa mense bij ons
gestopt. Nie omda ze 't nie leutig vonde, maar 3 omda ze veruist
zijn (die zulle nie in de gemeente Terneuze wille wonen èn) en 1
omda tie ging vaore (die kon ook nie tegen die naomsverandering).
Gelukkig èn we die plaotse weer snel kunnen opvulle mee nieuwe
leeje. Jullie zulle dus ier en daor nieuwe gezichte zien, maor da geef
nie, wan die vinde 't stik leutig in de dweilbende dus die gaon d'r
net zo hard tegenaon as de vorige. Wel wille we nog eeve die 'oudleeje' van harte bedanke, wan t'is door hen da we onze nieuwe
bende hebben kunnen starte, waordoor Sas weer een dweilbende rijker werd. Luitjes... BEDANKT!!!!!
Aongezien we nie veel kunnen zegge over onze planne, zulle we di
verhaol zo maor vol moete schrijve. Oeh doe we da?? Door te vetelle
wa we 't afgelope jaor (vanaf de carnaval) gedaon èn. ...Eigelijk niks.
We èn in augustus onze jaorlijkse BARbecue gehad, en in november
zijn we gestart mee reputeere. Da was't eigelijk. Toch weer 'n paor
regels vol geschreeve.
Verder èn we eigelijk niks te vertelle. We zouwe zegge "Tot mee die
daoge", en... kan je zo lang nie wachte, dan ben je op zaterdag 22
feebuuwaarie altijd van harte welkom in bij Carlo Sandrini, vanaf
een ur of 7. We houwe dan weer ons jaorlijkse "LAAIFREEPETIESIE",
wa betekent da we al onze nieuwe muziek 'laaif' gaon brenge, maor
wel in de vorm van 'n reepetiesie. Ah't nie goe ga, beginnen we
gewoon opnieuw. T'is af en toe 'n bende, maor wel ontzettend leutig, en 't wor meestal nogal laot (bij ons tog).
De manne en vrouwe van
Dweilband "Tè geen naom"

MIJN DAGBOEK (5)
(door Willy de Groff)
We beginnen dit dagboek zoals te doen gebruikelijk in
Westdorpe, op zaterdagmiddag 13.00 uur ver-zamelt zich
altijd een bont gezelschap rond ’de Prins der Koeters’ en
kunnen de plichtplegingen beginnen. De overhandiging van
de ’stadssleutel’, de installatie van de 'Jeugdprins' en het
opsommen van de wensen die in ’Koeterstad’ volop leven, er
is wel een dorpsraad (in Westdorpe is men bescheiden en
heeft men dorpsraad elders een stadsraad) maar er blijft
altijd wat te wensen.

Zaterdag
Burgemeester Peter van den Baar had (zoals gebruikelijk) haast
want precies om 13.00 uur richtte hij in Eetcafé ’t ’Polderken’ het
woord tot Edwindo den Eerste. De inmiddels voltrokken (het lijkt
wel een doodvonnis) gemeentelijke samenvoeging is een feit, maar
vorig jaar nog een soort ’zwaard van Damocles’ en Edwindo den
Eerste vroeg zich hardop af hoe de installatie dit jaar zou plaatsvinden. Dat is niet moeilijk, Maurice is er toch, die heeft de afgelopen 11 jaar kunnen oefenen in zijn kiel en geblokte pet! Na deze
plechtigheid naar 'Betekoppenstad' de stortbuien tegemoet, die
buien waren (volgens oud-Burgemeester Van den Baar) erg selectief. De een werd nat, de ander niet! De onthulling van het prachtige ’Carnavalsmonument’ was op zich nog een fors gebeuren. Het
leek wel een wedstrijd hoé schroef je een kist open. Maar het
gelukte om de nar na noeste arbeid ’aan den volke’ te tonen!
Raymonda, de enige zwemster in ’Betekoppenstad’ met grote allure, hield een passende toespraak en de aanwezigen zongen uit
volle borst het fraaie lied ’Een beet is geen betekop’. ”Gelukkig staat
onze ’nar’ met zijn kont naar Terneuzen”, zei Raymonda tijdens
haar onthullingstoespraak. Daarna doken de ’Betekoppen’ in de
estaminets, de jongeren gingen op ’vossenjacht’ misschien kunnen
we dat dit jaar ’betekoppenjacht’ noemen. Tijdens de officiële ontvangst hing er toch een sluier van weemoed, iedereen vroeg zich in
gedachten af, kan dit volgend jaar ook nog. De ’boerenmaaltijd’
was als vanouds een succes én zoals gebruikelijk komt de stemming er pas op het eind goed in. De jeugd moest zich in ’De
Vlaanderen’ vermaken, daar was de stemming erg mat, voor iedere
bezoeker was er een ’lijfwacht’! Enfin, de zaterdagavond was (dat is
al vele jaren zo) té druk. De verbodsbepalingen werden overtreden
en ook, zoals al vele jaren, gebeurde er niets. De naweeën bereikten ons tijdens de voorbije zomer, althans voor de politie-rechter
in Terneuzen. Er bleken zich nogal wat incidenten voorgedaan te
hebben. Gelukkig moesten de verdachten in Terneuzen niet ver
lopen om de rechtbank te bereiken. Zouden we tijdens ons komende carnaval geen ’Sas-identiteitsbewijs’ moeten invoeren? Wie zo'n
bewijs niét kan tonen aan de leden van de Hermandad worden dan
onmiddellijk uit het feest verwijderd. We zouden de enorme drukte iets kun-nen verminderen door ’De Roselaer’ én ’De Speye’ tijdens deze overdrukke dagen een ontheffing kunnen geven en als
normaal horecabedrijf gedurende drie dagen te beschouwen.

Zondag
Kan het nóg mooier, kan het nóg kunstzinniger? Ja dat kan ieder
jaar wéér! De optocht (waaraan nu alweer 7 maanden is gewerkt als
u dit leest) geeft ’Betekoppenstad’ de naam en de faam, dat de
mooiste Carnavalsoptocht van Zeeland en Oost-Vlaanderen, de
zondag van dit 5-daagse volksfeest de straten siert. Tienduizenden
kwamen zich vergapen aan deze creativiteit en noeste geheel vrijwillige inspanningen, we kunnen de wagenbouwers alleen maar
gelukwensen met de resultaten. Hulde! Jammer dat ’s avonds enkele idioten het nodig vonden het feest voor velen te vergallen.

Maandag

Let op! Gezelligheid kent ook risico’s!

Wagens opbouwen
Zondagochtend is voor de wagenbouwers eigenlijk het spannendste moment van de carnaval: het opbouwen van de wagen. Zal
alles goed gaan? Past alles wel? En ziet het er uiteindelijk uit
zoals je bedoeld had?
Inmiddels komen steeds meer mensen op zondagochtend naar
het opstelterrein om dit speciale moment mee te maken. Wel
gezellig, maar we willen er bij deze toch iedereen op wijzen dat
dit opbouwen niet geheel zonder risico's is.
Omdat we er alles aan willen doen om alles veilig te laten verlopen, willen we iedereen die komt kijken verzoeken om op ruime
afstand van de wagens te blijven tijdens het opbouwen. Zeker
wanneer u met kinderen komt kijken!!

Deze dag wordt steeds meer het hoogtepunt voor het ’Betezaad’
Prachtig om te zien hoe ouders de kleinsten hadden uitgedost,
heerlijk om te zien hoe ze hun tijdelijke rol beleefden, over de toekomst van ons 5-daagse feest moeten we geen zorgen hebben, de
nieuwe generatie is er al! Kortom deze morgen én middag toont Sas
zoals het normaal is tijdens ons feest! Geen raddraaiers van elders,
neen onder elkaar, reuze gezellig en zeer vermakelijk en zo hoort
het. Het 'Dweilbandfestival' en de 'Spiekerscorner' maakten het
beeld van deze maandag kompleet.

Dinsdag
Ook hier was de jeugd weer paraat tijdens de eigen optocht, nog
een paar jaar en we weten niet waar we het meest van genieten ’de
groten op zondag, of de jeugd op dinsdag’. Carnaval zit in de lift
en dat moeten we zo houden!! De sterkeren in jaren waren gegroepeerd in ’De Speye’ en ook daar een zinderend feest! De terugkeer
naar het centrum van 'Betekoppenstad' werd op prijs gesteld. Nu
een gebouw dat voor iederéén toegankelijk is! Dinsdagavond konden we terugkijken naar opnieuw een zéér geslaagd feest waar we
Rinus en de zijnen dankbaar voor moeten zijn en onszelf allemaal
een pluim op de carnavalshoed mogen steken.
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maandagmiddag 3 maart

Dweilbandfestival
Al vele jaren is dit muzikale festijn niet meer weg te denken in ons
Sasse carnaval en we zijn dan ook erg verheugd wanneer dit
spektakel weer van start kan gaan en de muzikale noten ons
weer tegemoet komen.
Dit muzikaal hoogtepunt is voor velen een uitdaging om hun
kunsten ten gehore te brengen, en het doet ons altijd weer goed
als verschillende dweilbands hieraan mee doen. Ook de niet-deskundigen laten van zich horen en brengen hun act met veel furore naar voren, zoals dat alleen maar in ons Sas kan. Natuurlijk zal
dhr. Paul Boon dit unieke gebeuren weer voorzien van enkele
prijzen die tevens in zijn eigen ludieke toko ”de Watergeus” worden uitgereikt. Langs deze weg willen wij iedereen dan ook veel lol en leut
toewensen.

De Beteblaoren

Etalagewedstrijd
Ook dit jaar maken de Sasse ondernemers middels de etalagewedstrijd weer kans op de titel van ”mooiste etalage”. Reeds vele
jaren wordt deze wedstrijd gehouden onder alles en iedereen die
zich ondernemer mag noemen. We hebben in de loop der jaren
dan ook al heel wat creaties voorbij zien komen.

Hallo Betekoppen,
Hier het laatste nieuws van ons,
de Beteblaoren. Er is de laatste
tijd heel wat gebeurt bij onze
club. Je zult het niet geloven,
maar we zijn een Blaore kwijt.
Het ligt niet aan de tijd van het
jaar, maar een of ander vreemd
clubje heeft hem weten te strikken. Het zal ons benieuwen of
het jullie allemaal zal opvallen
wie dat het is, want ze selecteren daar volgens ons op lengte.
Het kan ook zijn dat ze moeten
bezuinigen of dat ze moeten inkrimpen. Maar goed, wij zijn hem er
toch mee kwijt en dat scheelt ons weer een paar handen (om te bouwen). Er is wel nieuwe aanwas op komst, alleen weten we nog niet
wat dat zal worden, een Beteblaore of een Ventje, want ja wat krijg
als je zoiets kruist???
We hebben ondertussen al een paar vergaderingen achter de rug en
eigenlijk hadden we al een idee voor de stoet vanaf de eerste vergadering. Maar bij ons kan dat nog makkelijk een paar keer
veranderen tijdens het bouwen. Geloof het of niet, maar dit
jaar is dat niet gebeurt.Het zal wel opvallen, want ons motto
dit jaar is: Het moet niet mooi zijn , als het maar groot is.
Op ware grootte konden wij het niet maken, anders konden
we de bochten niet nemen. Maar opvallen zal het wel doen.
Wij hopen natuurlijk op goed weer met de optocht, maar een
buitje kan voor ons ook geen kwaad. Nat zijn we toch wel.
Het is alweer voor de tiende keer, dat we bij Rene en Marleen
kunnen bouwen en daar zijn we ze natuurlijk steeds dankbaar voor. Het valt niet mee om zo een stelletje plakkers in
huis te hebben, maar gelukkig zit er van hun ook een bij,
en dat scheelt natuurlijk. Ook met onze medebouwende
buren kunnen we het nog steeds goed vinden. Alleen moeten die mannen eens wat kleiner gaan bouwen, dan hebben
wij ook eens wat meer plaats. Ja, die mannen zitten ook
weer al een paar jaar samen met ons bij Rene, en dat is best
gezellig. Zo hoor je nog wel eens wat tijdens de koffie. Maar
goed ,wij hopen dat zij ook nog lang zullen blijven bouwen,
net als wij zeker zullen doen.
Wij hopen verder dat iedereen een leutig carnaval mag hebben en we komen elkaar zeker nog wel tegen met die
dagen!
De Beteblaoren

Het was jammer dat op een bepaald moment steeds minder aandacht aan de etalagewedstrijd werd gegeven. ”Jammer” omdat het
voor Sas van Gent één van die mogelijkheden is om te laten zien
dat we een echte carnavalsstad (tegenwoordig dorp?) zijn.
Maar goed, de laatste paar jaar zien we toch weer wat meer versierde etalages en/of gevels in de weken voor carnaval. Het gaat
dus de goede kant op. De deskundige jury besloot afgelopen jaar
dat IJzerwarenhandel Ranschaert & zn. de eerste prijs verdiende. Tweede werd Torbijn bloemwerken en een goede derde
was Schoonheidssalon/parfumerie Jolie.
Het spreekt voor zich dat we hopen dat de opgaande lijn van de
laatste jaren zich doorzet. Alleen dan laten we als ondernemend
en Vitaal Sas zien dat carnaval leeft als nooit tevoren.

Ouwe wijven!!!
Zaterdagavond 1 maart is het weer zover namelijk de
invasie van de ”oude wijven en oude boeren” en het lijkt
of deze mensen van derde leeftijd nog niet zijn
uitgefeest, trouwens het is meer een virus te noemen
want het worden er steeds meer.
Natuurlijk hopen wij dat jullie
Betekoppenstad weer massaal zullen
bezoeken zodat het lijkt alsof er geen
jeugdigen meer bestaan.
De prijzen zullen net zoals altijd
worden gesponsord door Hotel
Restaurant ”Royal” waarvoor onze dank
(ook namens de oude wijven en oude boeren).
De jury zal al dit ”grijze volk” beoordelen en
om het hen niet al te moeilijk te maken,
kunnen jullie je nummer al ophalen bij
café de Reseda vanaf vrijdag 14 februari.
Namens de Stichting wens ik jullie
alvast veel succes.
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De Deurdouwers:
Un keer nie op zun Sááás...
Beste Betekoppen,
Jullie zijn van ons gewend dat er in de
Betekop een stukje verschijnt in ons eigen
mooie Sasse taal. Nou is er afgelopen januari het een en ander veranderd waardoor ze
nou in Spui, Terneuzen, Axel, Koewacht,
Zuiddorpe enzovoorts ook ineens bij Sas
horen. Met andere woorden Betekoppenstad is uitgebreid, of beter Betekoppenstad
is Betekoppenland geworden. Voor iedere
Betekop zal het duidelijk zijn dat de hoofdstad van Betekoppenland natuurlijk gewoon Betekoppenstad zal blijven, want tenslotte zal het nog wel een eeuwigheid aan
inburgeren duren voordat onze nieuwe
landgenoten echt iets van carnaval begrijpen.Omdat die nieuwelingen door dat
inburgeringsprobleem ook nog niet alle
finesses van onze sasse taal kunnen doorgronden, en omdat het toch van belang is
dat je als (kandidaat-)Betekop kan meepraten over de Deurdouwers en alle andere
wetenswaardigheden en ontwikkelingen in
het Sasse carnavalswereldje helpen wij ze
een beetje. We schrijven daarom ons stukje
voor één keer niet in de voertaal van
Betekoppenstad, het "Algemeen Beschaofd
Sas", maar in het voor (nog) niet echte
Betekoppen toegankelijker Nederlands dialect.
De laatste tijd is d'r in Sas aardig wat aandacht besteed aan de Carnavalshistorie.
Denk maar eens aan het 4x11 feest, het carnavalsboek en pas nog de videoband met

de mooiste beelden van Betekoppenstad.
Wie dat allemaal zo'n beetje gevolgd heeft,
kan het niet ontgaan zijn dat de
Deurdouwers in het Betekoppenwereldje al
heel wat jaren hun partij goed meeblazen.
Inderdaad zijn we als wagenbouwersclub
niet van de jongste meer en als je het nog
niet mocht weten: volgend jaar vieren we
een bijzondere verjaardag, want dan draaien we voor de 33e keer ons rondje mee.
Dat onze club niet zo jong meer is, wil niet
zeggen dat we zelf al aan de oude kant
zouden zijn. Wij hebben een harde kern
van doorgewinterde, ervaren bouwers die
heel wat hoogtepunten met onze club meegemaakt hebben. Die ouwe lui zijn nog buitengewoon jong van wagenbouwershart en
die willen graag onze club nog een keer in
bloei zien staan.
Daarnaast hebben we tegenwoordig een
flinke club jonge bouwers, die in de afgelopen jaren als nog heel jeugdig Betezaad bij
onze ploeg gekomen zijn. Wij hebben die
gasten eerst water, melk en koffie gegeven
en inderdaad ze zijn beginnen groeien. Na
verloop van tijd zijn we ze bier gaan geven
en nog bier enzovoorts... en op den duur
gingen ze zelf bier halen... en ze groeiden,
groeiden en groeiden en werden uiteindelijk
prima
wagenbouwers,
echte
Deurdouwers. En al die wat oudere en (nu
ook groot gegroeide) jongere Deurdouwers
vonden aan het begin van het nu lopende
carnavalsbouwseizoen dat het nu echt tijd
is om te oogsten.

Rond
sasse
kermis hebben
wij bouwplannen geplant en
"geplent". Den
elfde van den
elfden en het
wagenbouwersbal hebben we
benut om onze
plan(ne)tjes te besproeien en let op alles is
gaan groeien. En precies op tijd, begin
maart, de lentemaand, zal ons tuintje in
volle bloei staan. Als wij de bloemetjes buiten zetten moet je niet denken aan muurbloempjes of waterlelies, maar aan een
bloemensoort dat swingt, springt, zingt en
bier drinkt.
Nieuwsgierig geworden? Nog meer verklappen? Nou vooruit dan: omdat vorig jaar
onbegrijpelijkerwijs onze vorstelijke wagen
niet door iedereen begrepen werd die het
wel zou moeten begrijpen, zorgen we er
deze keer voor dat niemand om onze
nieuwste creatie heen kan (noch letterlijk,
noch figuurlijk). De nieuwste techniek, ons
vitale wapen tegen bewustzijnsvernauwing
en wegversmallingen heet... (leggen we
later wel uit). Kom gewoon weer kijken DE
zondag, we zullen er weer bij zijn.
En dan toch nog even gewoon op
z'n sas: "De leut ééé', tot mee die
daoge. de Deurdouwers
(kijk ook eens op www.deurdouwers.com)

d’Erremenie
van lol en leut

De 4 dagen van lol en leut naderen weer met rasse schreden. Op moment van schrijven
nog een 16 keer de vuilniszakken buiten zetten en we kunnen onze neus en pruikje
weer van de zolder halen. We praten wel over vuilniszakken, maar ja reeds enige jaren
zijn het grijze- en de groene bakken die op dins- of woensdag het Sasse straatbeeld
bepalen. Na de vereniging met Terneuzen krijgen we er nog een 3e bak bij: den blauwe. Je moet om den duur een rekenwonder zijn om uit te rekenen hoeveel keer welke
bak nog buiten moet om de vrolijke kostuumpjes uit de mottenballen te halen.
Al degenen die de video 44 jaar Betekoppencarnaval hebben gezien zullen niet verbaasd zijn dat ook wij dit jaar onze kiel uit de grote carnavalsmand halen en onze
instrumenten nog eens extra oppoetsen... dat doen we uiteindelijk al zolang er
carnaval is.
Er zijn in Sas van Gent verschillende klassieke carnavalskrakers geschreven,
(bijvoorbeeld ”de kop van een beet” en ”maak zo van je neus nie”). Naast deze
echt eigen liedjes is er ook een periode geweest, dat op de wijs van een bekend
liedje eigen teksten werden gemaakt. Deze werden dan gedrukt op wat we
tegenwoordig ’flyers’ noemen, maar toen gewoon stenciltjes heetten. Deze
werden dan uitgedeeld en in de café’s uit volle borst meegezongen.
Deze traditie bestond niet alleen bij de carnaval, maar ook bij andere grote
feesten. Het leek ons aardig om zo'n oude tekst eens in de Betekop op te
nemen. De gekozen tekst is niet specifiek voor carnaval geschreven,
maar is wel al heel oud. (Sas en zijn tram).
Misschien is het wel een idee om deze traditie in ere te herstellen.
Allez, nog enkele woensdagen repeteren bij van Dam en dan zijn we
der weer klaar voor.
Tot mee die doagen,
d'Erremenie van Lol en Leut
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De Klup van Hup
Ier weer nieuws van deenige èchte vroege veugels mee ten dinsdag van de carnaval. Wij moemme julder allemaol
bedanke voor de veele schoone kadoows
die amme vorig jaor gekreegen èn mee
ons zjubilee. We nèmme ze is goed
bekeeke en naor veel vijve en zèsse
èmme ze mee ten vuilkèrre meegegeeve.
Nie da ta nie schoon was, maor om da
dallemaol bij Kees te laote ligge da ging
nie want da zoe gaon stinke. Ons ontbijt
bij Kees was overiges wèl sjiek geregeld,
want ei aoj taor kèrsse op toafel gezèt
mee een eel sjiek ontbijt. De smaok was
redelijk, maor ei moe nog wel veel leere,
dien Kees. Ei kan ta bijvoorbeeld nie
laote om te gaon klooje tegen ons. Vorig
jaor behost tie mee een waterpiestool te
spuite op ons goeje goed, dus julder
kunne wèl indinke wa dan daor de gevolluge van waore. Kees een paor natte
kloote èn een paor van ons ook. Maor
goed, voor dees jaor moemme weer is
vergaodere wa dan amme as ontbijt op
taofel willen èn. An julder deezen krant
leeze za ta wel al bekènt zijn, want onze
voorzitter schrijf altijd een vergaodering
uit voor het einde van 't jaor, dus dan
weet Kees mee Karolien èn weet ik wien
attie allemaol achter zijn toog zèt, wa da
tie klaor moe maoke. Nou èttie ons al in
ons oor gefluisterd da tie nie uit z'n nist
wil komme, maor attie da nie doet moe
tie t'zelf maor weete, maor dindagmorge
4 maort om neegen uur s'morges staonmme wij op zijn stoep,dan zègge me
teege Kees, zeeesammee openuu. En a
zeesammee of beter gezeet, Keesammee
nie open moest doen of nog in zijn nist
ligt, dan gaomme ons beraoje onder leiding van onzen voorzitter oe amme dien
Terneuzeneir an moete pakke, want oe
ajje't draoit of keert ei is èn blijf een
Terneuzeneir, èn we zumme van de jaor
al genoegt moete betaole an die stoepeschijters,nou dan z'ons ingepalmd èn.
Maor alli moesten julder vroeg uit julder
nist kunne, kom is kijke bij Kees in de
Rijnvaort, ik zee kijke wan mee eete
meuge julder nie, daor èmme nie
genoegt eete voor. da's alleen voor den
voorzitter Dirk, mee zijn leeje Antwan,
Edouward, Zjean en Rolan èn vaneiges
alles opgediend deur onzen eenigen
èchte ober Bèn, dit d'álles zwaor bewaokt
deur onzen boddie goard Diedzjee. Blijf
maor uit den diene zijn buurt want die is
nie zo gemakkelijk èn zeker nie attie zijn
eige kwaod maokt. Hoewèl, voor een
kleine bijdraoge, kan je wèl een potje bij
em breeke. Die pot moeje wèl zelf meebringe, da breeke doe tie zèlf. Alli tot
mee tie daoge, veel leute èn smaokelijk
ontbijt.
De voorzitter mee zijn
leeje van de Klup van Hup

Un oop laweit
en ambras?
Beste Carnavalsvierders,
Ier un stukje vanaf dun bouwplaats in Fepine. Ut bouwseizoen is
aweer in volle hank e dun loatste loojes worden bij ut leze va di
stukje helegt.
Wa un jaor eme achter dun rik
zeg, dun 1e in 't Sas, mense wa é
we hefeest.
Nun eele verbouwing achter de
rik, dacht eerst da we nun duvekot a hebouwt, zoe kwamen dur
wa nieuwe leden bij en vertrokken dur een poar ouwe. 't Is in
ieder heval nie verkeert om wa
vers vlees dur bij te krijgen. "ka je
wa mee je handen ? Meld je herust aan of kom es binne wippe",
da ka je us zien wa we doar allemoal uitspooke.
Verder en we eel dun waoge
kunne verkope al moest er vaneigenst wel weer un nieuwe komen,
tussendeur nog een nissehutfeestje heven en voor jut weet
is't alweer november en
behint ut al weer mee dun
prinzeverkiezing, we wensen de prins mee z'n
hevolg vee succes toe mee
carnaval. Zo noe moenk
wa vertelln over de woage
zeker? Hobbel de bobbel

a nee da was vorig jaor, al stond
er op dun uitslag da we dun kermis deeën, ma vent wa den we
doar un oop leven en een noop
ambras over hehouwen (verraai ik
noe iets). Laoten wut moar ouwe
op een schoonheidsfoutje.
Dun Sloebers wensen de raad,
waogenbouwers, groepen, kwartetten, trio's, duo's en enkelingen
veel succes toe met hun creaties.
En u als lezer hopen we mee deze
daogen onder een oop laweit te
begroeten.
Groeten vanaf dun bouwplaats,
Stichting Bouwklup
de Sloebers

wa l l o !
Misschien zal ze nu denken, wie zijn dat nu
weer. Nou, wij zijn dus die Sneeuwpoppen
van vorig jaar in de stoet. Da was voor ons
het eerste jaar da we echt hebben gebouwd.
We bestaan wel al wat langer, want eigenlijk zijn we opgericht voor circus 't Saaaaas.
De laatste keer hebben we daar opgetreden
met die kast mee die klompen, als je da
nog weet. Daar is ook onze naam vandaan
gekomen, van die klompen. We zijn toen
begonnen met 4 leden.
Vorig jaar zijn we dus begonnen met bouwen, maar
toen met een stuk of 13
leden.
We konden terecht bij Free,
omdat we wisten dat het
daar goed bouwen was,
want de connecties mee de
Kommeeren zijn erg nauw,
althans voor sommigen.
Sinds die mannen bij Bode
bouwen, was der een plekje
vrij bij Free en Marie, dus
daar hebben we gelukkig
gebruik van kunnen maken.
Ons clublokaal is d'ouwe
Brug, waar we ook altijd
goed ontvangen worden
door Ronald en Henny,
ondanks onze streken.

Na het geweldige succes van Snowband Sas,
waarbij we meteen met de eerste prijs zijn
gaan strijken, willen we nu dat ons 2e
bouwjaar ook gladjes zal verlopen.
Na de uitgestreken gezichten van vorig jaar
zullen we nu weer laten zien dat we vol
streken zitten. Wat we precies gaan doen,
zeggen we natuurlijk niet. Het eerste idee
was paars kabinet, al tijdens het vorige carnaval, maar dat idee inspireerde alleen
voor ons verenigingstenue.
Wat we wel kunnen zeggen over ons idee,
is dat we strak in het pak zullen staan.
Gelukkig maakt niemand er bij ons een probleem van om de 2e viool te spelen.
Misschien zijn we nog niet allemaal even
droog achter de oren, maar als we allemaal
even over ons hart strijken en even wat
stoom afblazen, dan zal het resultaat de
zondag hopelijk iedereen weer bevallen.
Nou, ik denk dat er nu wel genoeg bekend
is over ons
Allee, tot mee die daoge!
De groeten van Margot,
Janna, Nicole, Emma, Steffi,
Robby, Kyra, Tycho, Free,
Marie, Jessica, Christine,
Benny en Maarten
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Tandsjen
Bei
Westdorpe

Op het moment dat dit stukje
geschreven wordt is het half oktober,
d'n elfden van d'n elfden is nog niet geweest en er wordt van je verwacht om weeral een stukje te schrijven
voor de carnavalskrant. Het lijkt wel alsof deze gemaakt wordt door
middenstanders: die maken tegenwoordig ook kerst-etalages voordat
Sinterklaas goed en wel vertrokken is vanuit Spanje. Maar goed, we
zullen net doen alsof het vlak voor Carnaval is. Hier gaan we:
Hallo allemaal, de kerst een beetje goed doorstaan? Ja? Wij ook, leuk
die kerstdagen, maar ook leuk dat ze weer gepasseerd zijn, dan is
Carnaval weer iets dichterbij. Ook zo gebaald van het slechte weer,
de afgelopen weken? Hopelijk is dat tijdens de Carnavalsdagen een
beetje beter, want op zo'n sneeuwstorm als begin februari zit toch
ook niemand te wachten. Maar ik heb van weerman Willy gehoord:
"Na sneeuwstorm komt zonneschijn". Volgens hem ziet dat er dus
heel goed uit. Volgens mij is-tie in spreekwoorden nog slechter dan
in het weer voorspellen, dus ik weet ook niet wat we daarvan moeten denken. We zullen d'r maar weer het beste van hopen…
Ondertussen is Tandsjen Bei er weer helemaal klaar voor, we hebben hard gerepeteerd om weer een paar nieuwe nummers te kunnen
spelen. Maar we hebben ook een paar ”gouwe ouwes” opgepoetst die
jullie allemaal kunnen meeblèren. Over blèren gesproken: Het
Tandsjen Bei-kroost is ook weer uitgebreid met een muzikantje, nou
ja muzikantje, een baby van 5 kilo mag je gerust al muzikant noemen. Hij kan in ieder geval al flink lawijten (precies hetgeen je moet
kunnen in een dweilband). Het ventje heet dan ook zeer toepasselijk
Fritsje (genoemd naar onze luidruchtigste muzikant).

De moeder
en vader

Fritsje

Iets geheel anders: ook onder dweilbands wordt er druk getransfereerd. Enkele jaren geleden werd Ronald K. (nee niet Koeman!) nog
van Komtatege naar Maventog verkocht voor de niet onaanzienlijke
prijs van 14 biertjes, 1 borrel en een paar trommelstokken. Al jaren
daarvoor had Tandsjen Bei echter de primeur toen Anne-Claire
(gelukkig voor ons transfervrij) vanuit de Kadees ons kon komen
versterken. Ondertussen is half Maventog verkocht (of weggegeven)
aan Tè geen naom en heeft David zich muzikaal ook een stuk verbeterd door vanuit De Honkers bij ons te komen spelen. Maarten is na
een slepende procedure zowel speelgerechtigd bij De Honkers als
bij Tandsjen Bei. En de laatste (zeer spraakmakende) transfer was
tussen Komtatege en (alweer) Tandsjen Bei. Zodoende is Max nu bij
ons te beluisteren. De niet geringe transfersom houden we voorlopig geheim, want naar het schijnt leest de fiscus ook De Betekop...
Zo, mijn schrijfseltje is weer bijna af. Het gaat niet zo snel als
muzieknoten schrijven, maar dat kan de lezer toch niet zien. Heb ik
nog wel een paar probleempjes… Stel dat die sneeuwstorm begin
februari uitblijft… en dat Zappa en Claire een dochtertje krijgen van
3 kilo die dan ook nog geen Fritsje heet maar Laurentien (genoemd
naar die knappe prinses)… Nou ja, we zullen er maar van uitgaan
dat alles goed gaat !
Veel carnavalsplezier, Tandsjen Bei

De P rtrèttentrèkkers
gaon een pogingske
waogen veur de’n optocht
van 2003 in ’t Sas.
A’t nie lukt worrut 2004.
de gr

ete

Club van

111

Zo snel gaat een jaar voorbij.
Carnaval 2003 staat weer voor de deur. En de echte carnavalsvierders zijn zo goed als klaar met hun voorbereidingen om zich
in het feest van lol en leut te storten. Voorbereidingen die veel
inspanning en ook de nodige duiten hebben gekost.
De club van 111 doet wat aan die financiën. De leden betalen
ieder jaar hun bijdrage om er voor te zorgen dat de Carnavalsstichting de Betekoppen voor de Sasse gemeenschap er weer een
grandioos feest van kan maken. Mede door het geld van de club
van 111 kunnen de zieken, de ouderen en de jongeren een paar
fijne dagen geboden worden. Ook de prijzen voor de optocht
wordt mede door ons betaald.
We zoeken nog steeds leden voor onze club. Hoe meer leden des
te groter het bedrag dat wij aan de Stichting kunnen overmaken.
Als U nog geen lid bent meldt U dan aan bij onderstaande personen of bij de Carnavalsstichting.
Wij wensen U veel carnavals plezier.
Jan Sanderse, Luc de Meijer, Co Torbijn.

1 zonder
sn r
Betekoppe, ier èmme weer het leste snorrenieuws. Van 't joar gaomme voor den dèrde keer prombeere om hoet voor den dag te komme
mee tie daoge èn vaneige, mee t'en stoet. Wadata leste betreft èmme
eigeluk nie te klaoge wan wij draoije me een gemiddelde van 2, da
wil zègge me nemme eest den derde prijs gewonne mee tie triejoos
en kwartètte, da vin ik zo'n aordig woord, eigeluk, kwartètte, oe
kom je d'r op, of d'r an, maor alli, we nèmme t'eeste jaor den derde
prijs gaole èn vorig jaor den eeste, waoramme vree trots op waorre,
wij alle vier, dus eigeluk, mee z'n driejen èn ook dien eene zonder
snor. An julder die schoone bekers, die amme gewonnen èn wille
zien, dan moe je gaon kijke in ons clubuis, bij Henny en Ronald,
over 't waoter dus, in Den Ouwen Brug. Daor staon ze uitgestald,
naost nog wa dandere die an gesponsord worden deur ulder, wan
van sponsere èn ze in Den Ouwen Brug wel verstand. Julder weete
meschiens nog wèl wa damme d'eeste twee jaor gebouwd èn, dus
t'eeste jaor dien tropiese verrassing in dien ton, daor aojjeme onzen
Zjos ingestooke èn afgeloope jaor liepe me te zeule mee tie krokkedille, weete julder da nog èn waor amme van't jaor mee gaon zeule,
awèl da zègge me nie, maor ik kan julder wèl zègge da ta wel snor
zit, alli op dien eene nao, wan die è geen snor. D'as naomelek onzen
Sander èn die mag van ons nooit èn te nooit nie, geen snor laote
groeije, al wor tie ondert jaor. Onzen Lèx, onzen Roon èn onzen
Zjos èn wèl een snor, aloewel da den diene van Lèx een Bèlsen is en
den diene van Zjos, die riekt wa naor Sjienees, wan Zjoskes ei een
tijd bij die spleetooge gezeete. Vanaf nou kom'tie bij ons vast
bouwe, wan nou krijg tie vaneiges meer tijd, èn ei ee gezeet dan die
Sjieneeze nooit geen snor èn, dus was tie da daor zo beu da tie
tegen die gaste gezeet èt, ik pak mijn koffers èn ik gaon terug naor
't Sas, ik èn tier nou wèl gezien, de leut of in ons tèrme zègge ze, de
snor. In augustus èmme nog is de Een Zonder Snor geems gouwe, èn
da was zo'n suuksès damme da in tweeduuzenddrie weer gaon
doen, voor de deur bij Den Ouwen Brug, da wil zègge, het offiesjeele
kampioenschap eijers gooje, alli, je moe zo vèr mogelijk gooje naor
je maot, en die mag ze nie laote valle, maor ei moe ze opvange, zonder dan ze breeke. Alli, teege die tijd oor je da nog wèl of lees je da
op onze affiesjes in augustus. Ik dink dank wel genoeg over ons
gezeet èn, dus we gaome an de slag, of an de snor, om voor den
stoet iets schoons te maoke. Ik zoen zègge sponsors van Den
Ouwen Brug, Henny en Ronald, alvast bedankt voor de sponsering
voor dee's jaor èn we zumme d'r alles an doen om dien beker van
den eesten prijs weer naor ons clubuis terug te bringe, èn teeves
bedanke me Jan Vereecke alvast voor het beschikbaor stèlle, van
een stukje loods om onze kèrre daor te bouwe.
Betekoppe, èn alle carnavalsvierders,
veel leute en tot mee tie doage.
De Leeje van 1 Zonder Snor
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De Spiekerskorner
Maondag 3 maort is't weer zo vèr, dan is't
weer Zeeverdag op dien oek bij da café van
Kees naomeluk, de Rijnvaort. Zoas gewoonlijk doemme da d'om alf drie, mee, oopemme veel Zeevereirs. De lèste jaore èmme
nog nie veel nief bloed gezien die an is
prombeere om is wa leutigs te komme vertèlle op da podium bij de Rijnvaort. Ik zoen
zègge Betekoppe, anders zijn julder toch
ook nie zo op julder weezen gevalle, doe
dís mee an onze Zeeveroek, kom ta doekje
is wa dópfleure mee wa leutige zeever over
deeze èn geene of over ditjes èn datjes, d'r
is altijd wèl wa om over te zeevere.
Vaneiges zijn de die die an altijd akte de
preezanse geeve ook weer van arte wèlkom. En om over weer te spreeke, vorige
jaor za ta weer nie ècht mee, t'was eigelek
klooteweer, maar me naome nog te weinig
tijd om da dóp da moment nog te gaon verandere van plaots. Atta déénigzins kan
doemme da gewoon buite, wan bij Kees in
da café stao je anders as aor op een ond,
messchiens zoemme kunne prombeere om
da eeventueel suust om den oek te doen zo
da je nie mee je weezen in de wind stao,
maor da moe ten organisaosie nog reegele
ondermekaor èn atta nodig moest zijn mee
tie manne van de Humeente om de nist
daor af te kunne sluite mee drank èkkes an
de Staosiestraat. Affijn we ziemme wèl

waor at schip strand maor 1 ding is zeker,
die Spiekerskorner gaot deur, weer of geen
weer. Moest ta weer zo slècht zijn da ta
eigeluk geen weer is da zumme da wel op
tijd laote weete deur middel van een plakkebord bij de Rijnvaort, of zo iets. Dan
gaomme vaneigus èrges naorbinne. Maor
goed, we reekene d'r op dan julder goe
weer meeneeme déés jaor èn damme kunne
reekene op veel zeevereirs en zeevereirsters,wan de lèsten tijd èmme ook nie veel
vrouwvolk op da podium gezien. Normaol
gesprooke èt ta vrouwvolk toch nie zooveel
moeite om te kummeere, dus waorom zoen
julder dan nie in't openbaor komme doen
bij onzen Zeeveroek. Vaneiges kan je ook
dees jaor weer eele schoone bekers winne
die an geschonke zijn deur Kees van de
Rijnvaort.
Den diene van Wijfels zurgt er altijd voor
dan da vreeje schoone beekers
zijn, dus wa ta betrèft is
da alleen al de moeite om mee te doen.
Ook onzen zjurie is
weer
aonwezig
onder leiding van
voorzitter
Rebbèr
de la Parra gassiesteerd deur Theo, Ies,
Jan en Ward (Ward van

de Humeente weet je wel, ei is den eeste
sikundant van den Burgervaoder geloof ik).
De preesentaosie is zoals gewoonlijk in
ande van Rebbèr Kolpeirt en Otto, alli, attie
kan tenminste. Het techniese gedeelte is in
ande van Jan, je weet wel, den diene van de
Pierewiete,die a dín de Witte Wijk weunt,
suust an den andere kant van 't Staokje.
Alli, ik dink dan julder weer goed genoeg
ginformeerd zijn voor den vierentwintigsten Spiekerskorner, èn julder weeten et ee:
WEER OF GEEN WEER, DE
SPIEKERSKORNER IS'TÉR WEER.
DE LEUTE EN TOT MEE TIE DAOGE.
ORGANISAOTIE
VAN DE SPIEKERSKORNER.

HOPPA TRIO

Jawool, da sient wier wieder
Est iest ja wieder einen jaar tsuuruuk das wier ien das Sas van
Gent kespielt haaben. Es waar vuur oens einen zeer sjeunes jaar,
oent wier dienken nog viele maalen tsuuruuk an das konsert, was
wier kukeebun haaben in ieren Sas van Gent. Daaroem haaben wir
beslosjun oem tsuuruuk tsoe kommen oem al die loite von Sas van
Gent wieder freulich tsoe machen miet oenseren sjeunes moesiek.
Oenter die leitoeng von oenserem dieriekent haaben wier das kanzen jaare keriepetiert oem einen neujes noemer tsoe kuunen spielen auf die moontaak iem Sas van Gent. Oent es soll wieder kanz
sjeun sein.
Wier starten die moontaak oem neun oer (09.00 uhre) im Café 'Die
Reinfahrt (das iest bei die Carlo) miet einieken kaffees oent sjeun
einieken klaasen bier. Oenseren dieriekent (deer Sjonnie von
Hapsbroeke) solst dan ankeeben woon wier starten solsten. Viele
walzen solsten dan klienken ien das Sas van Gent.
Aber, sie muusen seer schnel sein, da wier noer spielen van 09.00
oer bis 12.00 oer. Nach diesem tseit sient wir nicht meer im die
meukliegkeit oem einen sjeunes noot tsoe spielen. Dan iest es besser das wier stoppen.
Bier miet die taaken,
Die loite von das HOPPA TRIO.
Das ersten trio miet SEX

BESTE BETEKOPPEN
EN CARNAVALVIERDERS VAN BUITEN ONZE BETEKOPPENSTAD
Hier ons eerste verhaal in de Betekoppenkrant. Na een moeilijk
begin verleden jaar hopen wij dat de ons overkomen pech ons dit
jaar bespaard zal blijven. Daar wij verleden jaar met een onwelwillend bestuur te maken hadden en we kampten met tal van opzeggingen was de lucht boven onze nissenhut zwart gekleurd.
Daar wij pas in november 2001 met 3 leden aan het karwei begonnen zagen we het somber in om de datum te halen om deel te nemen
aan de stoet in Betekoppenstad. Maar doordat er in december en
januari vrienden kwamen kijken en aangaven er ook iets voor te voelen om te komen bouwen hadden we zoiets van ”Ja, we halen het”.
Door de onervarenheid brak de grote pop voorop de wagen en begaf
de versnellingsbak het. "Nu zijn de rapen gaar" dachten we, maar
door de hulp van boer Loek uit Westdorpe konden we toch nog meerijden in de stoet (hij heeft ons getrokken met z'n trekker). Gekscherend hebben we vaak gezegd ”Niet mooi, maar wel rijden” Deze
uitspraak gaf ons, tijdens de presentatie aan de Raad van Elf op de
Markt, toch wel een beetje een gevoel van trots, de wagen mocht
best wel gezien worden ondanks al onze tegenslagen.
Dit was voor ons een waar proefjaar. Doordat onze naam zeer slecht
was moesten we ons toch bewijzen. Maar de geluiden van buitenaf
hebben voor ons een positieve werking gehad en we hebben ons als
ploeg nog meer versterkt. Ook het vertouwen van Ronald en Henny
hebben wij niet geschaad en hebben ook zij, net als wij, een leutig
eerste carnaval achter de rug.
Dit jaar is de groep gegroeid naar 16 leden. Wij hebben wel moeten
strijden voor het voortbestaan van de vereniging want het was ”erop
of eronder”. Nu proberen we er iets moois van te maken en we
hopen op een leutig en veilig ”CARNAVAL”.
C.V. de Stamgasten
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’BETEJACHT’

OP ZATERDAGMIDDAG
Tijdens de carnaval van 2002 hebben we de aftrap gehouden van de
nu al befaamde 'Betejacht'. Na jarenlang op zaterdagmiddag in De
Roselaer te hebben vertoefd vonden we dat het toch tijd werd voor
nog meer actie. Wat kan je dan beter doen dan al dat kroost met of
zonder ouders tijdens een echte Betejacht een bezoek te laten brengen aan alle kroegen in 't Sas. Voor al die kleine mannen zit er dan
flink de vaart in en die ouwelui staan toch al graag in het café; met
andere woorden: Twee vliegen in één klap.
Het idee van de Betejacht was ontstaan tijdens één van de vergaderingen van de activiteitencommissie. ’Laten we eens zoiets doen als
een vossenjacht’: We sturen al die kinderen met een stempelkaart
alle café’s langs om daar deel te nemen aan verschillende activiteiten en als je die inlevert in de Reseda, dan krijg je er nog iets lekkers voor ook! ’Nou, dachten we, dat is een leuk idee, alleen die
naam van vossenjacht strepen we door, want dat is toch ergens
anders mee die daogen. Zo gezegd, zo gedaan, het brainstormen
voor de ’Betejacht’ kon beginnen en er ontstond een origineel programma. Na het oplaten van de traditionele ballonnen bij het stadhuis stoof de Sasse jeugd in alle richtingen uiteen.

Continu viel hij
pardoes in slaap
en moest hij
wakker gemaakt
worden.
Kwebbel
was
meer het type
dat continu aan
het woord was
en alle dansen
in gang zette.
Niets was hem
te gek en ook de
Plopdans werd
vele
malen
gedaan.

In ’De Dubliner’ waren er ballondraaiers actief. Zij maakte van ballonnen de meest fantastische creaties. Zo ontstonden er konijntjes,
bloemen, dubbelzinnige figuren en werd er voor menig loverboy
een roze hart in elkaar gedraaid.

’Oudt Sas’ bood
de mogelijkheid
om je door professionele schminkers te laten schminken. Een rode neus, een wit
gezicht en een lachende mond; wederom was er een clown geboren.
Ook leeuwen, tijgers, apen, sneeuwwitjes, piraten en boeven zagen
in no-time het levenslicht. Al met al trok er dus een bont gekleurde
kindergezichtjesoptocht door Sas.

Vervolgens naar ’De Watergeus’. Oh, o, oh, o. Wat is dat nou? Dat
zijn warempel de Teletubbies. Weliswaar met zijn tweeën in plaats
van met vier, een gezellige boel werd er wel van gemaakt. Het hele
café stond op zijn kop, maar dat kan ja aan die 2 tubbies wel overlaten, carnaval of geen carnaval.

Toen over de brug naar ’d’Ouwe Brug’. Blikken gooien was daar de
opdracht. Met drie ballen zo veel mogelijk blikken van de tafel af
gooien valt tijdens de carnaval natuurlijk niet mee. Het overgrote
deel slaagde echter wonderwel in deze opdracht. Nog een snoepje
en een stempel ophalen en dan op naar het Schippershuis.

’De Rijnvaart’ was het onderkomen van ’Lui en Kwebbel’. Zij dansten
daar polonaises, tenminste, als Lui niet in slaap viel natuurlijk.

In het Schip aangekomen kon je op de foto met de Smurfin! Deze
was blauwgeschminkt en al. De foto werd genomen door één van de
professionals van fotoclub Sas. Tijdens de kindermiddag op dinsdag
kon de foto weer worden opgehaald. Dat is dus een leuke herinnering voor later.

55+
MIDDAG

4 maart om
14.30 uur in de Speye
Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting ook dit jaar
weer een leuke middag voor de 55 plussers. De locatie zal, evenals
vorig jaar, weer de Speye zijn.
Wegens het succes van vorig jaar zijn de "The Two Tops" weer
gecontracteerd. Dit orkest brengt afwisselend liedjes uit de oude
doos, carnavalskrakers en nieuwe nummers ten gehore. Dit alles
afgestemd op hetgeen hun publiek wenst. Tevens wordt er nog
bekeken of het mogelijk is nog een extra act te boeken. Helaas is
bij de uitgave van deze krant hier nog geen mededeling over te
doen.
De aanvangstijd is wederom 14.30h.
Met de Speye is de afspraak gemaakt dat de zaal om stipt 14.00h
geopend wordt.
Ook is er weer het gratis kopje koffie met een lekker gebakje. Al
met al zullen de Stichting, de horeca en het personeel van de
Speye er alles aan doen de 55+middag weer tot een ouderwets
gezellig feest uit te laten groeien.
Vorig jaar is de eerste aanzet gegeven maar toch: Kom a.u.b. verkleed! Dit maakt het tot een echt carnavalsfeest. Een boerenkiel of
een jurkje of iets carnavalesk is dikwijls het verschil tussen carnaval of zomaar een feest. Omdat het carnaval is mag het ook gezien
worden. Veel geld hoeft het niet te kosten en je kunt er dikwijls
jaren mee doen.
Heeft U in het verleden wel eens een carnavalsmedaille gekregen?
Dit is de gelegenheid om deze medaille(s) nog eens te dragen!!
Alaaaaaf… en tot de 4e maart in de Speye!

Ook Jeffrey’s werd natuurlijk met een bezoek vereerd. Daar kon je
een overheerlijke pannenkoek krijgen. Een hele nacht lang was er
daar flink doorgebakken om alle deelnemertjes van de Betejacht te
laten smikkelen en smullen van een welverdiende pannenkoek. Met
suiker natuurlijk!
Tenslotte naar ’De Reseda’. De stempelkaart volmaken tijdens de
drukke openingsreceptie was al een prestatie op zich. De clown die
daar zou komen moest blijkbaar invallen voor ’Bassie’, maar al met
al was het een welbewogen middag. Een ’Betejacht’ die zeker voor
herhaling vatbaar is.

”van café naar café”
De titel van het boek over 44 jaar georganiseerd carnaval in
Sas van Gent, over de periode 1956 - 2000.
Het werd 2 jaar geleden uitgegeven en werd een groot succes.
Bij vele Betekoppen staat
het boek in de boekenkast.
Toch zijn er nog
Betekoppen welke dit boek
niet in hun bezit hebben.
Deze willen we nu alsnog
in de gelegenheid stellen
dit unieke document te
bemachtigen. Bij de leden
van de Raad van Elf zijn
nog enkele exemplaren
voorradig. Voor de prijs
van 11,00 (ELF EURO)
kunt U het boek de volgende adressen ophalen:
Foto/Video Piessens,
Oostdam 4, Westdam 9,
Nieuwe Bosstraat 1
en Europalaan 48.
Wees er vlug bij want:
op = op!
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De Pierewieten
Beste Betekoppen,
We dachten dat de vergadering klaar was
toen de voorzitter met dwingende blik zei:
En er moet ook nog een stukje geschreven
worden voor ”De Betekop”. Dit moet wel
snel ingestuurd worden en er moet dit jaar
weer een foto bij.
We keken verschrikt naar elkaar, er werd
wat gebrabbeld en gewezen en plotseling
werd besloten tot een co-schrijverschap.
Een voor 't verleden één voor de toekomst.
Het verleden was mooi en leuk. Want wie
herinnert zich niet de onthulling van het
Betekoppen monument op Carnavals zaterdag. Een waardig eerbetoon aan 't Sasse
Carnaval.
De zondag was weer als vanouds fantastisch. Niet alleen wonnen we met de
Comedy Keepers de eerste prijs maar
mochten we ook de prijs voor de Leutigste
Deelnemers in ontvangst nemen. De prijsuitreiking in De Vlaanderen was wat
vreemd. Gelukkig niet zo koud als aan de
kiosk maar lang niet zo gezellig als in De
Speye. Bovendien bleek de zaal zo groot
dat sommige ”verliezers” het niet voor
elkaar kregen om de winnaars te vinden om
het de hand te schudden.
Klapstuk van ons Carnaval was natuurlijk
"Zaal Sabrina" op dinsdag. Wat een plezier
we aan u allen beleefd hebben is uniek en
onbeschrijfelijk. Ondanks de regen zoveel
enthousiasme op straat, zoveel tevreden
gezichten en zoveel geweldige dansers (van
B.! ! !). Enorm. Of we zoiets nog zullen evenaren ligt in de toekomst en dus.... over
naar Wout, mijn co-schrijver
Jonie, dank u voor het woord, een schrijver
voor de toekomst was er al natuurlijk, want

de enige
die het
stukje voor
De Betekop
vorig jaar
heeft
geschreven.... oh
ja, co-jon
was er toen
niet, z’n
bijdehandje was ziek,
coach-jon
was er wel.
Co-jon was
ziek, nu we
het toch
over ziek
zijn
hebben is tevens een klein stukje van ons
thema de komende optocht onthuld, ziek
zullen jullie ervan worden, lieve Betekoppen, het spijt ons zeer, maar de zondagmiddag van carnaval zal het toch zo
zijn als wij door de straten van ’t Sas hobbelen.
Carnavals dinsdag zullen jullie ons hoogstwaarschijnlijk ook wel weer ergens zien
verschijnen hoe en wat verklappen we
natuurlijk nog niet, maar dat het weer een
klein spektakel zal worden, met veel plezier, bier, en nog meer carnavaleske ingrediënten, is u waarschijnlijk wel al duidelijk.
Wij zijn een beetje afgestapt van het fenomeen: ”de eerste prijs”, we doen het rustig
aan, het is alweer de vijfde keer dat we
hem hebben gehaald en we vinden dat de
concurrentie ook een beetje leut moet hebben natuurlijk, dat idee hadden we vorig
jaar ook al natuurlijk, maar toen was het

toch nog een en andere ingeving van links
en rechts die ons ertoe stimuleerden om
toch nog even in de eindspurt wat dingen
aan te passen zodat we alsnog met kop en
schouder boven de anderen in onze categorie uitstaken.
Beste Betekoppen en Betezaadjes, hopende
u genoeg geïnformeerd te hebben. Binnenkort kunt u alles over ons te weten komen
op de website: www.pierewieten.nl
Maar daar wordt voorlopig nog even aan
gesleuteld door de daarvoor aangewezen
technici, in de tussentijd kunnen jullie wel
alvast eventjes een kiekje nemen op
www.pierewieten.nl/fotos.
Een leutig carnaval toegewenst,
HOREN nog wel van ons

jullie

Namens de pierewietjes, Jonie en Wout.

Uit dun bouwplaots van Pijke Zot
Net dun rotzooi opgeruimt van d' afgelope karneval, dus dan moe je al weer eens
gaon nadenken. Tsja, wa moe me nou weer es gaan maoken? We emme bijna alles
al eens un keer gemaokt.

Tijd om te vergaodere, wan da doe me graag!
Carlo gevraogd, ei-je noch un plekje voor
ons op dun vrijdag? Da vinden de meeste
(jonkjes) van ons den besten dag, wan dan
èn-ze un mooi ekskuus om weer es lekker
een avondje op stap te gaon. (Jah liefje,
kzijn op tijd tuis… niet dus!). Dan zetten me
de tent lekker op z'n kop, zei taar maar
zeker van. Wij da dus gevraogd. Maor neeeh, op dun vrijdag was t'er geen
plek in t'café. Oe kan ta dan, ei et
un zaal of elluf, maar geen plek
voor ons. Nee, t' was biljarten, en
dan moet ut rustig zijn. Toe an wij
ier 15 joar geleeje binnenkwaome
in ons nieuwe clublekaal, toen
wast pas rustig!! En vanaf toen ist
alleen maor drukker geworre! Die
biljarters zijn echte topsporters,
geen sex na de wedstrijd, geen
drank of sigarette boven het biljart, zachtjes deur 't café naor de wc kuiere
om vervolgens in alle stilte eens flink lawaai
te kunnen maoke, en dan achter de deur
staon te wachte om te vraoge of je weer naor
binnen mag omda ter een aon stoot is.
Ssssttt, wan daddis allemaol nie goed voor
dun konsentrazie. Ceulemans en consorten,
die èn rust nodig. Jammer, maor dan doen
me het eens un keer op dun zaterdag, vergaodere. Da is toch wel geen probleem, é
Carlo? Even d' un agenda raodplegen… Nee,
zaterdag kan ok al nie, want dan et de Raad
van Elf een 'mieting'. Een mieting, wat is da
dan? Da's eigheluk een duur woord voor vergaodering. A ja. En in dun andere zaal is t'er
een vleeskaorting, van de bond van bej…,
eh, senioren. Tsja, daar schieten wij lekker
veel mee op, de meeste van ons zijn te jong

om daar binnen te môôghe. En de Raad van
Elf, daar kan je ok al nie bij gaan zitten, wan
daar is 't zaaltje veels te klein voor. En
bovendien willen die manne graag wa preivesie èn. Dus ja, die laote me daor dan maor
lekker mee z'n zevene zitte, en slaon daor
geen acht op want dan emme un probleem.
Dan vergaodere we maor es op woensdag,
wan dan kunnen d'r ok un èleboel van ons.
Maar kzien al da't opperhoofd
van Dam daar nie gelukkig mee
is. Want als t'ie met z'n armen
over elkaor ga staon, dan zijn
dus de poppe aont danse, en dan
staot de tent dus echt op z'n kop
als je niet uitkijkt, dan kun je
maor beter maoke da je weg
komt (vergeet nie te betaole). Nee
dus, op woensdag zit het muziek
daar te repeteren. En als die mannen repeteren, dan doen ze dat
uit volle borst. De vrouwen trouwens ok, da
moenk er gelijk bij zeggen, want d'r zitten
d'r een paar bij die of da anders nie zou'en
kunnen wardeeren. Je kunt dan wel in het
zaaltje d'r nevens gaan zitten, maar d'erremenie maakt zoveel lawijt muziek, da je
elkaar nie ga kunnen verstaon. Daor schiet
je dus niks mee op. Dus blaoze wij dun
aftocht dan maor! Misschien kunne we 't
beter eens aon Anita vraoge, die is zo kwaad
nog nie, die e tenminste bitterballe!! Maor ja,
al mee al en wij dus un probleem, want mee
al die verenigingen in da cafeetje, en wij nog
nie kunne vergaodere en em me dus nog
geen idee voor t'komend jaor. Laot staon al
een tekening.
Alhoewel 15 jaor….
De zwoegers van Pijke Zot
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11 jaar van kwaad tot erger? Het viel in ieder geval tege!
De luitjes van dit groepje hebben er alle lol in
een prettig deuntje muziek (?) te maken en
intussen menig cafébaas de stuipen op het lijf
te jagen door de act die erbij hoort.
Legendarisch zijn al: hoe krijg je in 5 seconden
een café leeg, 100 kilo pepernoten voor een

uurtje smijtplezier, eieren-tennisen (met dank
aan Lut en Paula), erwtjes proppen in Zappa’s
broekje en natuurlijk een klein beetje stro her
en der. We snappen alleen nog niet dat jullie
niet geloven dat dit bedoeld was voor die
paarden die ’s avonds liepen. Ook dat het

geimpregneerd was geloofde niemand. We
hopen trouwens ook dat degene die tegen ons
luxe vervoermiddel aanreed een goede smoes
bij z’n baas had want zo’n krauwtje krijg je
niet zomaar op je bedrijfsauto. Wat onze
jubileumact betreft gaan we nog niks verklappen, want dat deden we al te VAAK HIER in de
krant.
Jubilarissen
Met een jubileum heb je meestal ook een aantal jubilarissen. We geloven ’t zelf niet maar er
zijn er toch een aantal (niet al te veel), die al
vanaf het prille begin bij Valtatege zitten,
hangen of te laat komen of erger nog die niet
opgehaald worden.
Even op een rijtje:
10 en een half jaar lid: Zappa omdat hij regelmatig te laat is/was. Na aftrek van deze uren
komen we dus op 10 1/2 jaar. Deze zomer
vieren we daarom z’n jubileumfeest.
5 jaar actief lid: Coen is pas tot ontplooiing
gekomen toen hij voorzitter mocht worden, hij
zit er dan wel 11 jaar bij, maar onder het juk

• Valtatege da viel nie tege

van de toenmalige voorzitters is het ook bij zitten gebleven die eerste jaren.
11 jaar lid: de enige echte, die alles heeft kunnen verdragen, die keren dat we hem vergaten op te halen en noem het maar op (met uitzondering van die ene keer bij het frietkraam)
en dus degene met het langste uithoudingsvermogen: ons muzikaal talent en
vooral ons zonnetje in huis: Werner.
Jubileumfeest
Zoals gebruikelijk bij dweilbands
en carnavalsverenigingen willen ook
wij ons jubileum met een feestje vieren.
De invulling hiervan is op dit moment
nog onduidelijk, maar een receptie
met veel kado’s lijkt ons wel
leuk. Omdat er al genoeg voorpret is voor carnaval en je de dagen
erna altijd in een (geestelijk,
lichamelijk en financieel)
gat valt, lijkt het ons leuk
om de zaterdag na carnaval
ons feest te houden. Je hoort er nog wel

van! (eventuele claims die voortvloeien uit
onze carnavalsact van dit jaar kunnen dan ook
meteen behandeld worden)
Gegroet, Die prutsers van Sjow en
Revubende Valtatege

Censuur

De voorzitters van Valtatege zijn niet aansprakkelijk
voor het (wan)gedrag van hun leden!

Elf jaar wordt Sas op de maandag nu al geterroriseerd door een
zooitje ongeregeld. Dat maar niet wil ophouden te bestaan.

Uitslagen Carnaval 2002
3 Bloemetjes en Bijtjes
4 Sjoeker lee hoeper is 't er ook bij….
1 Met de jeep door het oerwoud
2 Weer of geen weer, een Betekop…….

1
2
3
4
5

Trio's en kwartetten B

Leutigste Leurder

Trio's en kwartetten A

Wagens A
1 Mee al die hobbels op ons pad…
Sloebers
2 Honeymoon in Betekoppenstad…
Deurdouwers
3 Onder de rook van ’t Sas... Ventjes
4 Ze krijgen ons niet klein mee een nieuw
rangeerterrein... Pijke Zot
5 Als de kippen naar de kermis gaon...
Stamgasten

Wagens B
1 Wudder komme de Blomme buuten zette

Meest carnavaleske wagen
1 Honeymoon in Betekoppenstad……..

Groepen A
1 Herindeling als holly hob…
2 Het fruit swingt eruit
3 Hawaïaanse vulkanendans

Groepen B
1 Rober maakt ambras met de Comedy
Capers uit Sas
2 D'rop of 'dr onder
3 We gaan tekeer als een beest ……
4 KabouterPlop en zijn vrienden in Sas
5 De NS is weer het spoor bijster

Groepen C
1 In de pas met snowbant Sas
2 Weet je ook nog hoe het was …..

Dweilband festival

1
2
3
4
5

In 't Sas loop je goed in de gaten, als….
Kopvoeters
We trappen nog een jaar door
Surprise
Laat je GSM tijdens carnaval maar
thuis...
6 De Sasse leutesnokkers als
referentiekader

Duo's A
1 'k Zie ze vliegen
2 De Ceedeetjes

Duo's B
1 Goed of slecht weer, daor eje ze ook
weer
2 De gebroeders DECAP
3 Een Venetiaans gat in Betekoppenstad
4 GeSTROPT
5 Swingen
6 You never "WOK" alone
7 Steppend door Sas

Enkelingen A
1 De belbus van 't Sas komt eraan

Enkelingen B
1 Komtermaorop

Leutigste deelnemer aan de
optocht
1 Rober maakt ambras met de Comedy
Capers uit Sas
2 Goed of slecht weer, daor eje ze ook
weer
3 Gebroeders DECAP

Tandsjen bei
Val ta tege
Kom ta tege
Tietekont
Scheur ma deur
Taxibedrijf Bob en Co

Etalage wedstrijd
1 IJzerwarenhandel Ranschaert
2 Torbijn Bloemwerken
3 Parfumerie Jolie

Uitslagen
Kinderoptocht 2002
Enkelingen (0 tot 6 jaar)
1 Racewagen
2 Toreadoortje
3 Kozakje
Enkelingen (7 tot 12 jaar)
1 Sneeuwman
2 Krullendame
3 Sterrentovenaar
Groepen
1 Hart voor...
2 Vier visjes
3 Vier Chineesjes
Groepen met voertuig
1 Treintje
2 Zeemeermin en Neptunus
3 Bruidspaar Alex en Maxima
Meest carnavaleske deelnemer
1 PTT Post
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Daor
eje ze
oek
weer
Betekoppenstad, November 2002
Beste Betekoppen,

De Papzakkers

Dit jaar: Carnaval in stijl
Beste Betekoppen,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, we gaan dit jaar carnaval vieren in stijl. Helaas met 2 papzakkers minder, want Liesbeth
en Petra hebben besloten er mee te stoppen. Het dieet van Pimpeltjes en papkoeken werd waarschijnlijk toch te zwaar.
Over ons idee laten we nog niet al te veel los. Uiteraard hebben we
na 24 jaar nog steeds zoveel ambitie, dat we ook dit jaar gaan voor
minimaal een stijlvolle 3e plaats. Van het jaar zullen we op onze kar
geen steil dak bouwen, het zal iets zijn in een heel andere bouwstijl.
We zullen ook iets aan onze haarstijl moeten doen, misschien zou
steil haar dit jaar wel iets zijn voor ons. Tijdens ons jaarlijkse uitstapje hebben we veel inspiratie opgedaan op de Floriade. Om
alvast conditie op te doen voor de optocht hebben we daar een hele
steile trap beklommen.
Ons uitje hebben we afgesloten met een etentje in een restaurant
wat wel aansluit op onze leefstijl. Ze wasten daar tenminste nog af
in een afwasteil.
Met stijlvolle groeten, De Papzakkers

hier een berichtje van ”Daor eje ze oek weer”.
Deze keer effe nie over da weer, maor we komme mee iets eel
anders van ’t jaor... Me gaon ons eige van ’t jaor is uitgebreidt
verwennen en lekker relaxen... Je gaot ons mee de carnaval dus
zeker herkennen, want me zulle heerlijk rieken...
Van de keer kun je ons nog even nie volgen via onze site, want
dien is weg, maor der wordt hard aan een andere gewerkt...
Verder wensen we iedereen een ele fijne voorbereiding voor de
heerlijkste tijd van ’t jaor en tot mee die daoge...
Peter en Ronald
van ”Daor eje ze oek weer”
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De Sasse

Kadéés
Beste Betekoppen en Betezaadjes,
We weten niet precies hoeveel stukjes we
in de loop van de jaren al hebben geschreven voor de carnavalskrant, maar iedere
keer is het weer een teken dat het Sasse
carnaval met rasse schreden nadert. Regelmatig moesten we dan echt nog bedenken
wat we met carnaval eens zouden gaan
doen, maar dit jaar was het heel anders.
Zoals jullie vorig jaar op de vrijdagavond
van carnaval konden zien en horen zijn wij,
de Sasse Kadéés, een heel andere weg ingeslagen. We zouden er dan ook niet vreemd
van opkijken als er mensen bij waren die
ons niet als zodanig herkend hadden.
Uitgedost als Tina Turner brachten we
nummers als Proud Mary, River deep
mountain high en Tonight ten gehore. We
kunnen jullie vertellen dat wij ons prima
vermaakt hebben (en hopelijk jullie ook).
Diezelfde avond is het idee voor dit jaar al
geboren. We moesten en zouden weer iets
heel anders laten horen in 2003.
Veel gaan we natuurlijk niet verklappen,
maar het wordt in ieder geval weer net zo
verrassend als ons 'Tina Turner'-optreden.
We zoeken het in een heel andere sfeer,
maar de muziek liegt er niet om. Wie de
swingende nummers niet herkent komt of
niet van deze planeet of is niet van onze
tijd. We zijn al van afgelopen zomer aan
het repeteren om de nummers zo goed mogelijk in te studeren en al zeggen we het
zelf, we komen al een heel eind in de goede
richting. Afijn, nieuwsgierig geworden?
Kom gewoon op vrijdag 28 februari naar
één van de Sasse cafés waar wij goede tijden doen herleven. Je komt ons vast wel
ergens tegen. Rest ons om iedereen een
leutig en vooral swingend carnaval te wensen.
Groeten van Iris, Margo,
Sandra, Mandy, Carmen,
Maddy, Joke, Vivian, Wendy,
Marissa, Will en Nathalie
ofwel: DE SASSE KADEES

Carnavalsbutton
2003

C.S. de Mosselkrauwers
Philippine
Hallo carnavalsvrienden
en vriendinnen.
Op 9 november 2002 was
het weer zover,in het mosseldorpje Philippine werd
om elf minuten over elf de
nieuwe
prins
carnaval
bekend gemaakt voor het
seizoen 2002 / 2003 de
nieuwe prins heet Paul
Wauters (Prins Peewee den
eersten).
Hij werd gekozen voor
zijn goede inzet tijdens,
voor en na carnaval en hij
ook al jaren voorzitter is
van de vereniging. Ook
heeft onze nieuwe prins
een NAR naast zich staan Deze heet Pazzie
den tweede (Patrick Hamerlick). Ook werd
er ’s middags een kinderdisco gehouden.
Tijdens de disco werd er ook een jeugdprins gekozen dit is Sven Jurriens geworden hij zal de prins alle dagen aan zijn
zijde staan.
Ook zijn de Mosselkrauwers al druk bezig
met het 33 jaar bestaan. Ons 33jarig jubileum zal worden gevierd op 7-8-9 november 2003. Dit gaat een Mega Mega party
worden. Inmiddels is er een overeenstem-

De buttons zijn voor 1 euro te koop
bij de Ventjes en bij alle Sasse café’s.

Wij Groeten u met
een drievoudig alaaf
C.S de Mosselkrauwers
Philippine

DE KOMMEEREN
Beste Betekoppen,

Heb je hem al? De nieuwe button? Menig
carnavalsvierder koopt dit collector's
item.
Al voor de tiende keer wordt de carnavalsbutton in z'n huidige vorm door de
Ventjes uitgebracht. Het thema dit jaar
is: ”Ben ik een Beetje in beeld?”, duidend
op zowel het beeldje van de Betekop als
de video van 4x11 jaar Betekoppen.
Weer een actueel carnavalsitem dat niet
in uw verzameling mag ontbreken.

ming bereikt met ’t Feest uit Hulst om samen met hen van dit jubileum een daverend succes te maken.
C.s de Mosselkrauwers wil bij deze alle
raden van Elf, wagenbouwers en andere
verklede personen een goed en plezierig
carnaval toe wensen.

Bij het schrijven van dit stukje, zijn wij,
"DE KOMMEEREN", volop bezig met de voorbereidingen van ons bouwwerk voor de
stoet.
Het valt niet altijd mee, om iets te bouwen,
wat nog zonder problemen door de Sasse
straten kan rijden. In het verleden moesten
we rekening houden met de hoogte, omdat
er nog zoveel bomen waren in Sas. De
gemeente heeft dat probleem goed bestudeerd en zoveel mogelijk bomen gekapt.
Maar gelijk hebben onze gemeentebestuurders de wegen versmald, zodat we nou
goed moeten opletten, dat we niet te breed
worden, anders kunnen we er nog niet
door.
Vorig jaar hebben we weer eens meegedaan
in de categorie duo's. Alhoewel sommigen
dachten, dat we met z'n drieën waren, maar
de derde Kommeer was een pop, waarmee
onze voorzitter de hele stoet, onder muzikale begeleiding van ons Cap-orgel aan het
sleuren was.
Wat ons opviel, was, dat de kwaliteit bij de
duo's ook elk jaar nog steeds stijgt. Maar

dat geldt voor elke categorie. De originaliteit en Carnavaleske ontwerpen van de
wagens en groepen is onbeschrijflijk, wat
de stoet in Sas zo uniek maakt en terecht,
ook door het geweldig mooi bouwen van de
bouwers, de mooiste optocht van Zeeland
genoemd mag worden.
Wij, als KOMMEEREN, willen ook dit jaar
weer ons steentje hieraan bijdragen. Met de
steun van onze sponsors, de creativiteit
van onze naaister Viv, de medewerking van
ons clubhuis "de RESEDA" en niet te vergeten de gastvrijheid van Rene en Marleen
Bode op onze bouwplaats, zal ons dit
beslist weer inspireren om er iets leutigs
van te maken. In welke categorie we mee
doen, weten we nog niet, maar dat zien we
wel bij het inschrijven. We weten, dat we
altijd als het nodig is, de zondag een
beroep kunnen doen op Fré en Adri, wat
voor ons het bouwen iets makkelijker
maakt.
Zondag 2 maart zullen we het wel zien….
Heel veel Carnavalsleute
toegewenst door de "KOMMEEREN"
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Carnavalstichting de Betekoppen, even voorstellen:
Ere wie ere toekomt: onze ereleden:

De Block, Adelein François Alouisius
(Roepnaam Ad (of Poes voor intimi): Onze grootvorst en erelid is sinds enige tijd ook grootvader van
een wolk van een kleindochter. Naast zijn al drukke
bestaan, heeft hij er nu weer een taak bijgekregen...
oppassen (samen met oma Loes).
Van der Vliet, Marinus Johannes (Roepnaam
Joop): Onze ex-prins, ex-voorzitter en erelid is tijdens
carnaval niet meer in Betekoppenstad te bewonderen.
De laatste jaren verkiest hij zon, zee en strand boven
boerenmaaltijd, optocht, spiekerscorner en kinderoptocht. Maar eerlijk is eerlijk... ook al is hij mee die
daoge niet Betekoppenstad... er wordt wat over hem
afgezeeverd!
Van der Hooft, Marinus (Roepnaam Rinus): Rinus
van der Hooft en Wim Kok... Beide boegbeelden deden
afgelopen jaar een stapje terug. Rinus als voorzitter
van de Betekoppen en Wim Kok als premier van
Nederland. En beiden verdienen waardering en
respect voor hetgeen ze hebben gedaan en nog
steeds doen! Wim Kok kreeg een groots afscheid in
Carré en werd benoemd tot erelid van zijn partij.
Rinus is nog steeds lid van de Betekoppen, dus
afscheid nemen doen we niet. Wel verdient Rinus de
eer en waardering die hem toekomt, vandaar dat hij
op 16 november 2002 is benoemd tot erevoorzitter
van de Betekoppen!

De Prins en zijn 1e minister:
De voorzitter en vice-voorzitter
Dezutter, Leonardus Petrus (Roepnaam Leo):
Tijdens carnaval beter bekend als Prins Leonardo XI,
de heerser over ons aller Betekoppenstad (alweer
voor het derde achtereenvolgende jaar). Voorts is hij
de huidige voorzitter van c.s. ”De Betekoppen” én
voorzitter van de wagenbouwcommissie. Al met al
een drukbezet man.
Meesen, Brian (Roepnaam Brian): Voor de
elfde achtereenvolgende maal vervult hij de functie van 1e minister (U weet wel... die man die op
zaterdag de hele dag een koffertje met zich meesleept). Ook is onze oud-penningmeester sinds dit
carnavalsjaar de vervanger van de voorzitter, ook
wel vice-voorzitter genoemd. Dé uitspraak van Brian
tijdens carnaval 2002: Die verdomde snertbretels,
daar zakt m'n broek niet van af!

Buitenlandse inbreng:
Lucas heeft een eigen bedrijf waardoor we hem niet zo veel zien
tijdens carnaval.Voor wat betreft zijn carnavalshart zit het echter
wel goed. Hij is namelijk niet alleen in Sas actief in het carnavalsleven. Ook in z'n woonplaats Assenede heeft hij op dit gebied al
veel van zich laten horen. En wat te denken van zijn gulle gebaar ten
behoeve van de Grote Optocht van Betekoppenstad enkele jaren geleden. Door deze gift konden we de prijzenpot enkele jaren flink
opschroeven. Mede door deze fantastische geste werd het niveau van de
optocht nog hoger dan 'ie al was. Lucas, via deze weg namens alle carnavalsvierders van Betekoppenstad: nogmaals bedankt!

Onze vrienden van het secretariaat:
Noët (spreek uit ”Nowet”), Michel René
Marquerite (Roepnaam Michel): Is familie van
n’onkel (prijsvraag: wie is n'onkel... oplossingen kunt
U sturen naar het secretariaat) en de huidige secretaris van de Betekoppen. Heeft thuis één pumpkin (zijn
erg zeldzaam) en een konijn, Buckley genaamd.
Is nog aan het bijkomen van het verhuizen van het
Betekoppenarchief (de oud-secretaris had me daar
toch een hoop materiaal verzameld!).
Van der Hooft, Robin Abraham Maria
(Roepnaam Robin): Heeft tegenwoordig iets met
Ronald Möring... zijn pak. Hij is de huidige 2e secretaris van de Betekoppen. Daarnaast is Robin voorzitter
van de krantencommissie (en die maken weer de
krant die U nu zit te lezen). Robin is ook gek op vanillevla evenals zijn geliefde Marieke (vanillevla?... ja
echt... vanillevla). Wilt U over zijn voorliefde voor
vanillevla meer weten... vraag het hem zelf maar!

De handhavers van de wet...
Plisie Goor en zijn assistent:

Van Hurck, Wilbert Edmondus Paula
(Roepnaam Wilbert): De man met de knuppel in de
broek, of is het nu aan de broek. In ieder geval heeft
hij weer zijn handboeien bij en zijn irritante toeter.
Voor de veiligheid van Betekoppen-stad hebben we in
zijn bus een snelheidsbegrenzer laten bouwen en zijn
de bumpers verstevigd met extra stootkussens. Dus
mensen…U bent weer veilig in Betekoppenstad!
Frusch, Peter (Roepnaam Peter): Moet ook dit jaar
weer doodsangsten uitstaan als hij naast Plisie Goor
in het busje door Sas moet rijden (naar het schijnt
heeft hij zich bij Johan de Block extra laten verzekeren). Na een jarenlange verbouwing (de doe-het-zelfzaak in Hoek is er zeker niet slechter van geworden)
woont hij nu eindelijk in zijn liefdesnestje (samen
met zijn liefje Jessica) in Hoek. Maar het gerucht gaat,
dat Peter Betekoppenstad toch niet kan missen en dat
hij alweer op zoek is naar een nieuwe woning...
in Betekoppenstad.

Onze Nar Cezar den 2den:
Verduijn, Ivan (Roepnaam Ivan): Onze Nar is het afgelopen jaar op cursus geweest; een cursus ”watermanagement”. Zo heeft hij geleerd, dat je bij vorst ervoor moet
zorgen, dat je waterleiding niet bevriest, anders krijg je
ongewild een zwembad in je huis. Ook het kanaalwater
heeft hij aan een nader onderzoek onderworpen (conclusie:
kanaalwater is erg koud)….kortom onze Nar is er weer
helemaal klaar voor!

De man van de (Euro)centen:
Vinke, Marcel (Roepnaam Marcel): Onze huidige
penningmeester. De man die ervoor zorgt, dat er verantwoord met de centen wordt omgegaan. Hopelijk
slaapt hij zo tegen carnaval beter dan onze vorige
penningmeester, al is dit nog maar zeer de vraag.
Sinds Marcel in het huwelijksbootje is gestapt wordt
er naar het schijnt weinig meer geslapen.

Het nieuwe bloed:
Engels, Bart Piërre Elisabeth (Roepnaam Bart
(voor internetters ”Bacardibart”)): Bart is sinds dit
jaar lid van de wagenbouw-commissie (o jee, als dat
maar goed gaat!) en de activiteitencommissie.
Afgelopen carnaval heeft Bart bewezen uit het juiste
carnavalshout te zijn gesneden. Ook de meisjes liggen
nog steeds aan zijn voeten (hij doet zijn naam
"Loverboy” nog steeds alle eer aan) en ook de
Nationale Prinses Carnaval van België, Arlette I, was
erg van onze Bart gecharmeerd!
De Bock, Roel Roger Mary (Roepnaam Roel):
Volgens eigen zeggen geen familie van. Bocksken
junior is het carnaval vieren door vaders en moeders
met de paplepel ingegoten. Na jaren te hebben
gebouwd bij de Beteblaoren heeft hij dit jaar de overstap gemaakt naar de Betekoppen. Tijdens de afgelopen Megakroegentocht verwierf hij reeds een nieuwe
bijnaam: Loverboy II.

En nu ben ik BoB...:
Hemelsoet, Eddie: Roepnaam Eddie. Mee die daoge
komt hij vanuit Koeterdorp naar Betekoppen-stad. En
ook Eddie weet... glaasje op, laat je rijden! Vandaar
dat Eddie zorgt, dat hij altijd een BoB heeft... ons aller
Marijke ”Bob” Hemelsoet.
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Programma Carnaval
2003
Zondag 2 ma
art

Eventuele veranderingen in het programma zullen,
zoveel als mogelijk, d.m.v. de pers worden
bekendgemaakt.
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Zaterdag 1 maart
13.00 Uitdelen ballonnen bij de St. Albert
13.25 Vertrek optocht naar het Prinsenhof voor
ophalen Prins
13.45 Vanaf Prinsenhof in optocht naar het voormalig Gemeentehuis op de Westkade
14.15 Overhandiging sleutel door de Burgemeester
op het balkon van het voormalig
Gemeentehuis
14.25 Oplaten Ballonnen
14.30 Aanvang ”Betejacht” voor de kleintjes bij de
Sasse horeca
17.00 Einde ”Betejacht”
14.45 Openingsreceptie ”CARNAVAL 2003” in de
Reseda. Het eerste vat bier wordt aangeboden door café Reseda
15.30 Einde openingsreceptie, waarna kleine kroegentocht. Tijdens de route zal de prijsuitreiking van de etalagewedstrijd plaatsvinden.
18.00 Ontvangst Raad van Elf en genodigden op
het voormalig Gemeentehuis aan de
Westkade.
18.50 Vertrek naar de Speye
19.00 Aanvang ”Boerenmaaltijd” voor genodigden
in de Speye
20.00 Aanvang ”Megadisco” in de Vlaanderen
20.30 Einde Boerenmaaltijd
Vertrek ”Oude wijven” en ”Oude Boeren”
vanaf de Speye
Aanvang kroegentocht langs de Sasse horeca
21.15 Diverse acts van oude wijven en boeren in
en om de Reseda
Hieraan is een extra prijs verbonden
24.00 Prijsuitreiking oude wijven en boeren in de
Watergeus
01.00 Sluiting café's en ”Megadisco” in de
Vlaanderen
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't Zeverke
Jawel van 't jaor zijmme d'r oek weer. Maondag morrege om 09:00
kunnen we weer 't leste nieuws uit Betekoppestad leze. D'r gao
weer vee gezeverd en gekommeerd worre.
Inspiraosie emme genoeg kijk maor in de gewone krante of leg je
oor maor is te luister in een der Sasse estaminee.
't Zou wel makkelijk zijn om over de politiek t'ebbe of over Vitaol
(fataol) Sas of over de Speye en de Vlaonder'nal. Da gaomme dan

1+1=11
Na ons eerste jaor (als 1 + 1 = 11) emme wij
beslote om er nog 'n jaor aon vast te plakke.
Da koste we vaneigest nie laote omdat we in
twee duuzt en twee de Jozef Nolle trofee
gewonnen èn. Da's natuurlijk nie gek voor
je debuut. Ervaring in de stoet amme n'al
maor nog nie mee 1+1=11. Wellicht gaomme dan oek nog wel wa verder als twee
duuzt en drie, maor da's koffiedik kijke éé.
Voorlopig zijmme mee z'n tweetjes dus

oek zeker nie laote. De vaste rubrieke rond Ben de Sigaor, Willy
weer en ons stripfiguur Loedele gaon
natuurlijk oek weer van de partij zijn. 't
Leutigst is om weer nieuws te brenge
waor da jullie nie bij stilstaon. Een voorbeeld is een 100-jaorig jubileum in ons Tot me
e tie
46-jaorig Carnaval. Klinkt raor maor tis dao
g
e
waor. Oke tis geen echt Carnavals-jubi- e
n kom
lee maor ondert jaor, daor moeje toch
g
o
m die erust
bij stilstaon. Wa gao ta zijn! Awel komk
rante
meert 'r maor 's lekker over. Zovee vraoge
!
emme nie meer te zevere dus sluite (Mao
ndag
me af mee:
03-03
-03)

doemme mee de duo's mee. Maor je weet
nooit wadda de toekomst brengt! Aje 't
leste jaor de stoet gezien èt dan kon je zien
da je maor twee "man" nodig èt om 'n eele
waoge te bouwe", dus 't zal voor ons nie
gemakkelijk worre om ooit dien eerste prijs
te haole. Daar doemme 't oek nie voor. Aje
maor leut èt en gère iets wil maoke dan
kom je van zelf in de stoet uit.
Maor wa gaomme dan maoke van 'tjaor?
Oek wij zijn g'inspiereerd door fitaol Saas.
Echter emme ontdekt da alles nog nie eelmaol bekent gemaokt is. "t Schijnt da er op
de punt bij Kees Sardienie voor (ons club'uis net als van die maaslanders) nog ruimte was voor een kinder boerderie mee uitheemse beeste. Daor emme op in
gespronge want da vonne wij zo'n leutig

’t Zeve
rke

idee damme maor gelijk die boerderie gaon
promoote. We zijmme mee z'n tweeje en da
ga je zien oek maar toch ist 'r maor één!?!?
Afijn, je gaot wè zien wa dat er komt, maor
aje nog eens langs de punt loopt (bij
Sardinie voor) oope me daje kijkt en zegt:
"Kijk daor 's, een ………"
Bij deze wille we Kees oek nog bedanke
voor de nodige boswandelinge en de ruimte voor onze prijzekast (misschien moete
we volgend jaor maor ruile mee die deurzakkers).
Nu gaomme aon de slag en amme maor
geen bult van 't werke krijge dan zie j'ons
weer terug in de stoet!
Alaof en almaol eel braof
Die meisjes van 1+1=11

De zweetdruppels van de jury
Gewapend met mappen vol papieren,
pen nerveus achter de oren, fronsende
blik en oplettende aandacht. Dat kan
tijdens de leukste vierdaagse van het
jaar maar één groep mensen zijn: de
leden van de jury. Het achttien man en
vrouw sterk tellende jurykorps van
Betekoppenstad loopt soms zichtbaar,
maar meestal onzichtbaar, bij alle evenementen
die
officieel
door
de
Stichting worden georganiseerd, langs
de deelnemers om te zorgen voor een
eerlijke klassering.
Voor de jury begint het eigenlijke werk al
in de week voorafgaand aan het carnavalsfeest. Verschillende keren gaat een groep
juryleden op stap om de meest carnavaleske etalage in Sas te bepalen. Op zaterdag
zijn de ouwe wijven en de ouwe venten aan
de beurt om beoordeeld te worden door het
alziend oog van de spiedende juryleden.
Niet te laat naar bed is het credo voor de
zaterdagavond, want op zondag staat de
grootste klus te wachten. Alle deelnemers
van de optocht op zondag hebben zo niet
vele maanden, dan toch spannende weken,
gewerkt aan hun creatie. En dat verdient
een oprechte en serieuze beoordeling. Is er
tijdens de bouw van de wagens of tijdens
het creëren van de meest carnavaleske uitdossingen al menig zweetdruppeltje gevallen, dan loopt de spanning op zondagmiddag voor een aantal deelnemers nog wat
verder op. En die achttien juryleden realiseren zich dat terdege. Want zij staan voor de
opgave om die hele optocht te jureren. Met
liefde en plezier. Maar vooral met oprechtheid en realiteitszin. Nauwgezet worden de
beoordelingen gemaakt, gewikt en gewogen, overlegd en gedacht. Papieren worden
ingevuld, cijfers gegeven, weer uitgeveegd
en opnieuw neergezet. Kortom: er wordt
niet over één nacht ijs gegaan. En als dan
de prijsuitreiking achter de rug is, met
tevreden en verheugde gezichten, maar
ook met teleurgestelde reacties, dan valt er

ook een last van de juryleden af voor de
zondag. Op maandag gaat het werk echter
verder. Dan is het de beurt aan de leutigste
leurder om een prijs in de wacht te slepen.
De jury bevindt zich onopvallend tussen de
leurders om de allerleukste uit het rijke
gezelschap van leurders te halen.
's Middags zijn de muzikale juryleden in
het kielzog van de dweilbands te vinden
om 's avonds de meest muzikale een beker
te kunnen overhandigen.
De laatste carnavalsdag staat voor de jury
in het teken van de kinderen. In de wirwar
en mêlee van kinderen is het haast een
ondoenlijke taak om daar in de vier categorieën de prijswinnaars te zoeken. Maar elk
jaar slagen de juryleden erin om het overzicht te behouden en de overgelukkige winnaar een prijs te bezorgen.
Jureert de jury er nu eigenlijk zomaar op
los? Worden de beoordelingen een beetje
met de natte vinger gedaan? Waar let de
jury eigenlijk op? Hoe moeten we bouwen
om volgend jaar wel de eerste te krijgen?
Het zijn vragen die we elk jaar weer te
horen krijgen en waar we inmiddels een
afdoend antwoord op hebben. Vorig jaar
zijn we gestart met het omschrijven van de
jurycriteria. Zo nauwkeurig mogelijk opschrijven wat de jury in elke categorie belangrijk vindt. Daarvoor hebben we de
steun gekregen van de wagenbouwers, de
stichting, de deelnemers aan alle categorieën, SAS '70 en de dweilbands. Vertegenwoordigers van of namens die genoemde
groepen hebben verschillende avonden
gewerkt aan overzichtelijke en voor
iedereen aanvaardbare criteria. Ook het
reglement is aangepast aan de actualiteit. Vorige carnaval hebben we voor
het eerst gewerkt met die nieuwe criteria en dat hebben we in november
2002 met alle partijen grondig geëvalueerd.
Met als gevolg dat er een spiksplinternieuw boekwerkje ligt. Met daarin

opgenomen het reglement, alle jurycriteria
en de voorwaarden per categorie. Als je
inschrijft voor de optocht behoor je dit ook
allemaal te ontvangen. Krijg je het niet,
vraag er dan naar. Of ben je misschien
nieuwsgierig naar wat er allemaal is opgeschreven. Laat het weten aan de stichting
en je ontvangt ook een exemplaar.
Wat wij als jury hiermee willen bereiken is
dat de beoordeling van al de categorieën op
een transparante wijze gebeurt. Dat komt
het kwaliteitsniveau ten goede. Maar ondanks de vastgelegde regels is toch nog één
ding belangrijker tijdens carnaval: en dat is
de spontaniteit. Voor deelnemers als voor
alle betrokkenen. Dat tezamen maakt het
Sasse carnaval tot hetgeen het nu is: vier
dagen lang spontane lol en leut, maar met
de serieuze beoordelingen waar het nodig
is. Wij dragen daar graag ons steentje aan
bij. Ook al kost het een zweetdruppeltje
hier en daar. Is het niet bij de juryleden,
dan toch zeker bij de bouwers.
Theo Sarneel
voorzitter van
de jury
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Betezaadjespagina
Beste Betezaadjes,

prijzen winnen., met als
hoofdprijs de "Johan de

Hier is speciaal een pagina voor jullie. Het is alweer

Block Trofee". Jullie kunnen

een jaar geleden! Natuurlijk ook dit jaar maken we er

verzamelen bij de

met zijn alle weer een groot feest van. Daarom

"Vlaanderenhal" en daar

hebben we nog wat op papier gezet. Wij wensen

krijgen jullie een

jullie een geweldig carnaval met veel lol en leut.

optochtnummer en een

Net als vorig jaar worden er ook dit jaar

verrassing om mee te nemen in de

kleurplaten,bete-koppenjachtkaartjes en

optocht. We lopen dan met zijn alle achter de muziek

ballonwedstrijd-kaartjes uitgedeeld.

aan naar de markt. Daar mogen jullie allemaal rond
hossen en springen zodat de jury kan kiezen wie er

Zoals altijd komen wij ook dit jaar weer op de

gaat winnen.

scholen langs. Wij komen naar jullie toe op

als we terug zijn in de "Vlaanderenhal" gaat een

vrijdagmiddag. Om hoe laat we komen horen jullie nog

goochelaar voor jullie optreden. Ook worden deze

wel. Zorg er maar voor dat jullie mooi zijn verkleed

middag de prijzen van de "mini-parade" en de

en dat we flink kunnen hossen en springen.

kleurplaatwedstrijd uitgereikt. In de pauze kunnen
jullie drinken en snoepjes komen halen. En

Zaterdag gaat het carnaval echt van start. Natuurlijk

natuurlijk is een plaspauze ingelast.

hebben we ook dit jaar een ballonnen wedstrijd. De

Na de pauze treedt de goochelaar nog een keer voor

ballonnen laten we op zodra de prins het carnaval

jullie op.

heeft geopend.
Zo, dat was het eigenlijk wel wat we jullie wilden
Net als vorig jaar kunnen jullie mee doen met de

vertellen. Natuurlijk wensen wij jullie veel plezier

"Betekoppenjacht".

deze dagen. We zullen

De activiteiten vinden plaats bij de café's in Sas. Ook

elkaar nog wel

dit jaar krijgen jullie een stempelkaart. Het wordt

tegenkomen, denk ik.

een dolle boel. Jullie kunnen o.a. verwachten de
"Sasse K3”, Bob de bouwer, kwebbel en lui en nog veel

Groeten van

meer. Dus kom en doe mee!

de raad van elf.

Nu nog even iets over dinsdagmiddag. Dan is er de

Alaaaaaaaf!

"miniparade". Je kunt net als voorgaande jaren mooie

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD 2002
Op zaterdag 6 april 2002 werden in café Reseda de prijzen van de ballonnenwedstrijd van 9 februari 2002 uitgereikt.
Prins Leonardo IX met enkele leden van de Raad van Elf en Johan de Block van Assurantiekantoor Johan de Block
overhandigden de onderstaande prijswinnaars hun cadeaubon.

1. Kelly Schweigert
5. Renske de Buck

2. Margot de Groff 3. Michel Versloot 4. Aurora Boeter
6. Oguzhan Ince 7. Esmee de Visser 8. Bryan Dietrich

Behalve Michel Versloot uit Heikant wonen de andere prijswinnaars in Sas van Gent.
Omdat er dit jaar maar 8 kaarten waren terug gestuurd konden er ook maar 8 prijzen worden uitgereikt. De verste
ballon was trouwens in het noordoosten van Duitsland terecht gekomen. In de buurt van Rostock.
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dit is de kleurplaat van:
Naam: ........................................................................................................... Adres: .............................................................................................................
postcocde: ....................................... woonplaats: .................................................................................... telefoon: ...............................................
telefoon .................................................................................................... leeftijd: ........................

Inleveren van je kleurplaat (voor 1 maart!!) kan op de volgende adressen:
Robin van der Hooft
Westdam 9
Sas van Gent

Leo DeZutter
Nieuwe Bosstraat 1
Sas van Gent
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