5 - 6 - 7 - 8 februari 2005
De krant van leutig Betekoppenstad
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DATA
Wagenbouwersbal
Zaterdag 15 januari 2005
in café Reseda om 21.00 uur

UITSLAG LOTERIJ
1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs
5e Prijs
6e Prijs
7e Prijs
8e Prijs
9e Prijs
10e Prijs
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Prijsuitreiking
ballonnenwedstrijd
Zaterdag 9 april 2005
in café ‘t Schippershuis
om 14.00 uur

Waardebon
nr.
t.w.v.
120,00
3187
� 75,00
3741
50,00
1972
25,00
1488
25,00
4165
25,00
4412
25,00
3251
15,00
4480
15,00
3491
15,004693

Heb je al gekeken op:
http://clubnet.zeelandnet.nl/
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Prijzen af te halen
(vóór 1 maart 2005) bij:
Robin van der Hooft,
Westdam 9, 4551 GA Sas van Gent
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Op 21 maart 1973 komt Michelangelo onder toeziend oog van dokter Frank Puylaert in het ziekenhuis
van Sluiskil ter wereld. Hij groeit op in de Amaliastraat 16 in Betekoppenstad.
De kleine Michelangelo krijgt ”carnaval” met de paplepel ingegoten; zijn beide ouders vieren zelf carnaval
en dus gaat hij in zijn eerste levensjaren samen met papa en mama naar de optocht kijken en maakt hij
zijn eerste rondjes op de arm van papa langs de kroegen in Betekoppenstad.
Op 4-jarige leeftijd gaat hij naar de kleuterschool (Marie-José) in Betekoppenstad waar o.a. juffrouw
Marjolein (ook een bekende verschijning mee die daoge) zijn kleuterjuf was. Hij maakt kennis met
carnaval vieren op school en loopt natuurlijk mee in de kinderoptocht.
Vervolgens gaat hij naar de lagere school (St. Michaëlschool) waar hij samen in een klas komt met
bijvoorbeeld Aswin Polmann, Angelique Heijens, Mandy van Hecke en Edwin de Groff. Allemaal
mensen die je nu nog steeds met carnaval tegenkomt. Carnaval op school wordt in die tijd gevierd in ”de
Roselaer”, die via het schoolplein gemakkelijk te bereiken was. Ook Prins carnaval en zijn Raad van Elf
komen langs; in die jaren zwaaiden Prins Bernardo en Prins Mario de scepter over Betekoppenstad.
Michelangelo loopt in die jaren ook mee in de optocht. Het eerste optreden in de stoet (als een soort
familie Flodder) was samen met Pascal (Deurdouwer) en Barry (Ventje) de Rijcke, Johnny van Haele
en Aswin Polmann.
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Michelangelo I
in 1996

Michelangelo wordt ouder en gaat carnaval vieren in ”de Roselaer” samen met Edwin de Groff, Nico de
Moor, Jeroen van de Rijt en Robin van der Hooft.
Eddy Steyaert van de Deurdouwers probeert Michelangelo in die tijd nog te strikken voor zijn
vereniging, maar Michelangelo houdt nog te veel van het vrije, ongebonden leven.
In de jaren die volgen viert Michelangelo ook nog carnaval met Aswin Polmann, Carlo de Groene,
Peter Kalfsvel, Marc Maes, Robin van der Hooft, Martin Dhaene, Sven Vermeersch, Steven Slock en
Stefan van Zeele (een hele bende bij elkaar). Het waren mooie onbezorgde tijden van carnaval vieren in
Betekoppenstad en er werd veel gelachen (en gedronken).
In 1995 krijgt Rinus van der Hooft Michelangelo zover, dat hij samen met Robin van der Hooft
toetreedt tot de Raad van Elf; ze maken samen de afspraak, dat als één van hen ooit Prins mocht
worden, de ander de eerste Minister wordt (en aldus geschiedde).
In de daaropvolgende jaren leert Michelangelo ”het vak”. De Prinsen waaronder hij diende waren
Adelein I en Leonardo XI.
Tijdens carnaval 1998 ontmoet hij Cindy Bevelander, die als een blok voor hem valt (”hij is voor mij de
Prins op het witte paard” zei ze ooit) en op 16 augustus ’04 zijn ze in het bijzijn van o.a. hun dochtertje
Marit stiekem getrouwd.
Op 19 september 2004 stelt Leo Dezutter, voorzitter van c.s. ”de Betekoppen” hem de vraag:”Ben je bereid
de functie van Prins der Betekoppen te vervullen”? Het antwoord is U inmiddels allen bekend…….
Beste Betekoppen,
De weg naar ”het ambt” van Prins der Betekoppen heeft zoals U hierboven hebt kunnen lezen 31 jaar
(en nog wat maanden) geduurd. Al die jaren heeft carnaval in ’t Sas een speciaal plekje gehad en
waarschijnlijk zal het altijd een speciaal plekje blijven houden, zolang als ik leef……….

Tsja...
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.

Ik wens U allen, jong en oud een
GEWELDIG LEUTIG carnaval 2005 toe!!!
Alaaf,
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Beste carnavalvierders
in Betekoppenstad
Nog even en ’t is weer zovèr, het carnaval
in Betekoppenstad barst weer los! Ik zijn
nou inmiddels toch al zo goed op d’oogte
da’k uit eigen ervaoring kan zègge da mee
die daoge carnaval in Sas van Gent bruist.
Zelf èn ik ook weer al wreed veel zin in die
vier daoge vol lol en leut en vaneige zal ’k
prombere zoveel mogelijk van de partij te
zijn. ’t Carnavalsfeest in Sas wor gedraoge
deur eel de gemeenschap en trekt ook vele
carnavalsvierders van buiten Sas van Gent.
Daor kan ik allenig maor blij mee zijn natuurlijk. Wat is nou mooier dan da de mensen
van Sas saomen mee veel mensen uit andere plaotsen bij mekaor komme om feest te vieren. Saomen leut maoken, waor je ook vandaon komt: beter kan toch nie zeker ééé?
Een carnavalsfeest dat è je natuurlijk niet zomaor voor mekaor: daor ligt een ele organisaotie aan ten grondslag. Vele vrijwilligers zijn al maondenlang weer in touw geweest om
alles in goeie baonen te leiden, veel Betekoppen steken eel veel van ulder vrije tijd in ’t
verzinnen en maoken van mooie en leutige kreaosies, zodat alle sasseneirs en iedereen
die mee de carnaval in Sas komt kan genieten van dit volksfeest. Daorvoor verdienen al
die vrijwilligers veel waardering. Nie alleen de inwoners van Sas, maor ook het bedrijfsleven draogt carnaval een wèrrum art toe. Da bleek pas weer toen Nedalco, een nieuw
bedrijf in Sas, aon de carnavalsstichting è toegezeed ulder de kommende vijf jaar mee
een forse jaorlijkse gift te steunen: een mooi gebaor!
Carnaval in Sas van Gent kent een rijke traditie, naor verluidt wordt in Sas van Gent al
ruim 350 jaor carnaval gevierd. U kunt d’r van op aon dat ’t gemeentebestuur deze goede
traditie gèrren in stand wil ouwen en daorom geef ik ook dit jaor, voor vier daogen, met
veel plezier de sleutel van de stad aon Prins Carnaval.
Ik wens iedereen een feestelijke en kleurrijke carnaval, de leut éééé
J.A.H. Lonink
Burgemeester van Terneuzen

Mogge Betekoppen,

De P rtrettentrekkers

Van d’un burhemeester...
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Nao ons debuut in d’n optocht van
2003 emme we in 2004 verstek
moeten laoten gaon. W’emme toen
beloofd om in 2005 enorm te zulle
toeslaon.
Nou wete we allemaol dattur mee
carnaval wel eens wa meer wor gezeit.
Wij emme daor eigelijk wel een
beetje spijt van. Maor gelukkig is
ut geen eenen opgevallen da we
zo’n grote mond opgezet emme.
Der is der dus ook geen eenen die
wa van ons verwacht. En da komt
ons goed uit natuurlijk. We doen
wel weer mee, maor we slaon der
maor een slag naor dees keer. (kenners emme iermee weeral genoeg
informaotie om te wete wadat ’tzal
worre).
Aﬃjn w’emme weer genoeg geleuterd, we zien julder wel at zo ver
is.
Een dikke jas aon doen eeh want
t’zal koud worre is tur ons beloofd.
We doen dur nog een klein fototje van ons debuut bij anders weet
geen eenen wie damme zijn.
De groeten
en au julder bezig hee

Veiligheid voorop bij het opbouwen van de wagens!
Elk jaar op de zondag van carnaval is het weer zover, Betekoppenstad maakt zich op voor de grote
optocht die ’s middags door de straten van Sas zal trekken. Al vroeg in de morgen is er veel bedrijvigheid op het Suikerplein, met name het opbouwen van de wagens is een spektakel op zich.
Een grote kraan takelt de poppen of andere attributen hoog boven het plein uit om vervolgens op de
diverse wagens te plaatsen, iets wat op een respectabele afstand goed te volgen is. Toch zie je het
nog veel te vaak gebeuren dat aanwezige toeschouwers dichterbij gaan staan dan goed voor ze is.
Tijdens het opbouwen van de wagens is er een zone waar je als toeschouwer niet binnen mag
komen. Deze zone is er niet voor niets!!! Iedereen die zich binnen deze zone begeeft, loopt het risico
dat dingen die onverhoopt naar beneden komen, bovenop hem of haar belanden. Dat dit rampzalige
gevolgen kan hebben moge duidelijk zijn.
Als aanwezige stoetopstellers, leden van de diverse bouwverenigingen of leden van de stichting
vragen op veilige afstand te blijven, luister hier dan naar, dit kan een hoop onnodige ellende voorkomen!

Nu het feest der feesten weer voor de
deur staat is het ook tijd voor ’BOB’.
Eigenlijk moet het vanzelfsprekend zijn
dat ’BOB’ altijd van de partij is als men
gaat feesten, dus niet alleen met Carnaval.
Geef ’Koning Alcohol’ geen vrij spel! En
regel een ’BOB’!!
Samen met vrienden het glas heﬀen met
Carnaval dat hoort erbij. Maar is er ook
van tevoren afgesproken wie de ’BOB’ is?
Je weet wel, ’BOB’ is immers degene die
nuchter blijft en zichzelf en de rest veilig
naar huis rijdt. Geen BOB gevonden die je
veilig en nuchter naar huis kan brengen?
Bel naar ROB en laat je veilig door ’ROB de
BOB’ naar huis rijden.
Zo blijft Sas de leutigste en veiligste stad
om Carnaval te vieren.
De nadelige gevolgen van alcoholgebruik
in het verkeer is ons zo langzamerhand

Coördinator BOB-team
Zeeuws Vlaanderen

�� �

Voor mijn gevoel kan het nog geen jaar
geleden zijn dat de redactie van de
’Betekopkrant’ mij vroeg om het jaarlijkse
stukje te schrijven in de ’Betekop’.
En toch is het zo! Want inmiddels staan
we weer aan de vooravond van Carnaval
2005 in ons aller Betekoppenstad.

wel bekend. Want als ’BOB’ rijdt, komt
iedereen ook weer gezond en veilig thuis.
Ik wens iedere ’Betekop’ en iedereen die
carnaval komt vieren in Sas van Gent een
fantastisch CarnavaL... en vergeet ’BOB’
niet!
Marijke Hemelsoet
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Beste Betekoppen,
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1+1=11
In deze economisch barre tijden heeft ook
1+1=11 moeite om de koppen boven water
te houden. Zwemlessen waren helaas niet
meer voldoende en dus besltoen we dit jaar
dan ook maar iets te bouwen waarmee we
veilig kopje onder kunnen gaan. Een bouwplaats was nog even een probleem maar
die mannen van de Deurdouwers boden
aan om in hun kielzog te komen bouwen.
Al gauw bleek echter dat we onder water
veel groter werden dan we boven water
aanvankelijk gepland haddden. En aangezien de straten van betekoppenstad evenals het kanaal nog steeds niet op last van
onze Zuiderburen zijn verbreed, zien wij
van 1+1=11 ons genoodzaakt om met die
dagen de diepte te laten voor wat hij is en
naar het oppervlak te stijgen.
Veel plezier,
De meiden van 1+1=11
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Het lijkt nog als de dag van gisteren dat
de Deurdouwers de eerste prijs kwamen
ophalen, de Hells Angels door de straten
van Sas scheurden en Leonardo XI zijn
afscheid als Prins aankondigde. En nu
is het weer bijna zover, carnaval 2005
staat voor de deur. Een hele vroege van
het jaar, maar dat mag de pret niet drukken. Langs deze weg dan ook iedereen
een geweldig carnaval toegewenst!!
Alaaf!!!!!!!!
Eerste Minister
der Betekoppen
Robin I

Na 12 jaar jullie Eerste Minister te zijn geweest,
hetgeen ik altijd met veel plezier heb gedaan
heeft men besloten mij te benoemen tot EreEerste minister oftewel Eerste Minister voor
het leven, een titel die in de geschiedenis van
de Betekoppen nog nooit is voorgekomen,
deze ceremoniële titel heeft mij enorm vereerd en ik ben hier dan ook enorm dankbaar
voor. Deze titel betekent dat er een nieuwe
Eerste Minister zal zijn en ik ben erg trots dat
die dan ook gevonden is, dit in de hoedanigheid van Robin van der Hooft.
Natuurlijk zal ik als Ere-Eerste Minister de nieuwe
Eerste Minister en onze nieuwe Prins Michelangelo
de Eerste, indien dit gewenst zal zijn hun met raad en daad bijstaan. Rest mij niets anders
te zeggen dan dat ik het nieuwe koppel en de rest van de raad en natuurlijk elke andere
Betekop jullie een heel goed en leutig carnaval 2005 toewens.
Met vele carnavaleske groeten,
Ere-eerste Minister Barend I
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Na een jaartje overgeslagen te hebben hier toch weer een
stukje van julder grootvorst.
Hierbij natuurlijk goeie en minder goeie opmerkingen.
Allereerst, en dat moet echt even van mijn lever, nu, 4 jaar
geleden heeft de jubileumcommissie een gigantisch mooi
en leutig feest georganiseerd waar iedereen, allee toch
bijna heel Sas, aan heeft meegewerkt en van genoten. Met
als belangrijkste nalatenschap een fantastisch betekoppenbeeld op de kaai. Nu het grote minpunt: dat beeldje is
nog steeds niet af.
Mijns inziens mag dit toch niet. Hoe moeilijk kan het zijn
een project af te werken zoals het hoort. Aan de commissie zou ik willen vragen: laat ons dit op een goeie en mooie
manier afsluiten en verder gaan zoals we altijd al gedaan hebben. Feest vieren met zijn allen. Ook hier geldt weer: het is niet moeilijk om kritiek te hebben en moeilijk te doen, maar... De dagen van lol en leut komen er weer aan en ik hoop dat
we onder leiding van Prins Michelangelo en zijn 1e minister er met zijn allen weer een giga
feest van zullen maken. Ik weet uit ervaring dat de huidige raad van elf, en daar hoor ook ik
nog steeds bij, zijn uiterste best doet om alles voor iedereen naar de zin te maken. Zonder
de medewerking van jullie allen zou dit echter niet kunnen. Laat ons deze trend dan ook
zeker vasthouden en er een leuk feest van maken voor jong en oud. Er is namelijk al genoeg
ellende op de wereld.
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Op zaterdag 13 november werden
we op de pomp gepresenteerd aan
de Betekoppen. Michelangelo werd
geïnstalleerd als Prins en ook ik werd
voorzien van de benodigde attributen.
Aansluitend hierop mocht ik voor het
eerst in m’n carnavalscarrière met veren
op de Sasse cafés betreden…..dit viel
nog niet mee. Overal een klein beetje
bukken als je naar binnen gaat, ruzie
hebben met de lamp die toevallig net
boven je hangt etc etc. We zullen maar
zeggen dat alle begin moeilijk is.

Betekoppen,

e

Toen op zondag, de dag na onze jaarvergadering, Michel, ofwel Michelangelo
I, bij mij aan de deur stond wist ik het
al. Hij had die avond bezoek gehad van
de voorzitter met de vraag of hij Prins
der Betekoppen wilde zijn. Toen wij 10
jaar geleden samen lid werden van de
Betekoppen werd de afspraak gemaakt
dat mocht één van ons beiden ooit Prins
worden, de ander zijn Eerste Minister
zou worden. Zijn vraag of ik Eerste
Minister wilde worden kwam dan ook
niet als een grote verrassing, vereerd
was ik echter wel.
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Na twaalf jaar Barend den Eersten,
een jaartje langer dan sommigen hadden gedacht, is het nu dan toch zover,
een nieuwe Eerste Minister is een feit.
Ondergetekende heeft de zware
taak om z’n voorganger een beetje te
doen vergeten. Dit zal overigens niet
meevallen want Barend I heeft zijn
taken de afgelopen 12 jaar met verve
volbracht. Verder is hij zoals we allemaal weten tegenwoordig actief als
Ere-Eerste Minister. Als ik dus durf te
verzuimen in mijn taken, zal hij me wel
achter de vodden zitten!!

Als voorzitter van Carnavals Stichting de Betekoppen
ben ik blij dat carnaval 2005 weer voor de deur
staat. De voorbereidingen zijn weer achter de rug
en het feest kan beginnen met de nieuwe Prins en
zijn Eerste Minister. Jongens, succes met die doagen!
Als voorzitter wil ik alle raadsleden bedanken voor
hun inzet in het afgelopen jaar (dat dit zo nog jaren
door mag gaan).
Natuurlijk willen wij ook NEDALCO bedanken voor het
sponsoren voor de komende vijf jaar en daarmee het
Sasse carnaval een warm hart toedragen. Niet alleen
Betekoppenstad maar ook Bergen op Zoom wordt niet vergeten.
En dat onze Betekoppenvlag nog jaren zal wapperen bij
NEDALCO Sas van Gent… of in Bergen op Zoom!!!!! (grapje). Verder wil ik iedereen die het
carnaval een warm hart toedraagt bedanken voor hun steun op welke manier dan ook. Tot
slot wil ik iedereen, namens mij zelf maar ook namens Carnavalsstichting de Betekoppen
een leutig carnaval toe wensen en tot mee doagen!
De Voorzitter der Betekoppen
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Prins Michelangelo en zijn 1e minister wens ik veel succes en alle andere carnavalsvierders
wens ik een machtig feest. Héél veel plezier en tot mee die dagen!!!

Bussen tijdens carnaval in Sas
De gezamenlijke horecabedrijven in
Sas van Gent laten tijdens de carnavalsdagen bussen rijden om de carnavalsvierders veilig naar huis te vervoeren.
Dit gebeurd in samenwerking met
Connexxion.
De kaarten zijn voor vier euro per stuk
tijdens carnaval te koop bij sportcafé
Jeffrey’s. De bussen vertrekken van
zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 febru-

ari tussen 1.00 uur en 1.15 uur vanaf het
Keizer Karelplein. Er zullen, net als verleden jaar drie routes worden gereden.
Een bus rijdt via Westdorpe naar Axel, de
tweede rijdt via Sluiskil naar Terneuzen en
de derde bus rijdt via Philippine en Hoek
naar Terneuzen.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij sportcafé Jeffrey’s: 0115-451398.

betekop 05
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Carnaval staat voor de deur, op de bouwplaatsen is bijna permanente bezetting en … de
bouw van de Nedalcofabriek is in volle gang. Onze
eigen alcoholfabriek: da’s toch wel het toppunt van
de kat op het spek binden.
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.
.
.
....

Wij, Ventjesmuizen, maken ons dan ook grote
zorgen om de komende carnavalsdagen, want een kat in
’t nauw maakt rare sprongen. We hopen dan ook niet dat
veel carnavalsvierders hun kat sturen, want anders staan
wij hier te bouwen voor de kat z’n k.. viool!
Tja, de strijd zal weer hoog oplaaien op d’n zondag, want
het is natuurlijk niet zomaar een kat en muis spelletje. De
één zal misschien beslagen ten ijs komen en bij de ander
zit er muziek in. Of misschien dat er een schip met man en
muis zal vergaan, dus daarom voor ons geen boot, ijs of
beat dit jaar… Maar ja, maak dat de kat wijs!
Wij zullen zeker niet muisstil zijn of er vanonder muizen,
want als de katten muizen, dan mauwen ze niet. En juich
niet te vroeg, want het eerste gewin is kattengespin.
En wij laten natuurlijk ook niet de kaas van ons
brood eten.
Maar goed, genoeg over de zondag. We willen
natuurlijk nog wel even van de gelegenheid
gebruik maken om iedereen die de Ventjes
steunt hartelijk te danken: iedereen die
loten en buttons koopt en natuurlijk alle
sponsors, in het bijzonder Machinefabriek
Sas van Gent, Het Schippershuis,
Installatiebedrijf J. Neve, Recht door
Zee, want het is geen kattenpis wat
we daarvan krijgen.
Wij wensen iedereen vooral veel leut
en anders maken wij het wel, want daar
hebben wij ook wel kaas van gegeten.
Dus kijk vooral uit met die dagen want als
de kat van huis is…

www.deventjes.nl
Betekoppen,
Omdat het tijd wordt om weer eens wat tekst aan de redactie van
”de Betekop” toe te vertrouwen ben ik er maar eens voor gaan zitten... Helaas de zin en inspiratie ontbreken mij dus verwacht niet
dat het deze keer veel zal worden. Om toch maar iets op papier te
krijgen zal ik in het kort het afgelopen seizoen even met u doorlopen.
20 febr.
Na een moeizaam bouwseizoen rustig aan Carnaval 2004 begonnen.
21 febr.
Nog wat druiven geplet en al zeverend bier gedronken.
22 febr.
Een leuke stoet gelopen met helaas 2 man van de oude garde
wegens ongesteldheid langs de kant. Gelukkig hebben we in Ies
en Teun twee goede vervangers gevonden. Mannen bedankt. Goed
resultaat geboekt
Als jullie echt veel willen lezen ga dan maar eens naar: www.pierewieten.nl en zie wat Annie van Hoecke voor ons onnozelèrs in
elkaar heeft gestoken. (Prachtig Annie)
23 febr.
Als motorbende enorm veel plezier gehad (idee Maarten Torbijn)
met veel positieve reacties van vele Carnavalsvierders. ”Geweldig”
(om met de woorden van Eddy W. te spreken).
24 febr.
Een dagje ”ieder voor zich”. Voorzitter Robèr genoot met volle teugen en wist zich voortdurend omringd door sympathisanten.
’s Avonds zijn we elkaar weer tegengekomen en hebben samen nog
een paar cafeetjes bezocht alvorens van dit Carnaval afscheid te
nemen aan de pomp.
28 febr.
Loods opgeruimd en nog wat nagepraat en onszelf rust beloofd.
15 mrt.
Pierewieten-evaluatie-pakken passen-pinten drinken bijeenkomst.
Hier valt eigenlijk niets over te zeggen.

19 mrt.
Turbulente
Betekoppen-evaluatie
waaruit veel moois
kan groeien.
26 juli
Onze Voorzitter vindt het genoeg geweest.
31 juli
Afscheidsbijeenkomst en crematie van onze Voorzitter. Ondanks
het trieste gebeuren een prachtige dag. (Duit bedankt)
In augustus en september lopende zaken afgewikkeld en nog eens
een bezoekje aan Sabrina gebracht. Voorzichtig al eens met elkaar
gemaild en zachtjes met elkaar gesproken om de zaak weer langzaamaan op de rails te krijgen.
17 okt.
Startvergadering met bijna complete groep. Duidelijke afspraken
gemaakt welke zeer waarschijnlijk ten tijde van het verschijnen van
deze enig echte Sasse Courant al weer enige malen zijn aangepast.
Wie heeft er nog hengels voor ons ???
22 okt.
Betekoppen voorbeschouwingvergadering. Ondergetekende heeft te
weinig informatie over de avond om er veel zinnigs over te vertellen. Volgens ”de straat” verliep e.e.a. nogal stug maar krijgt vervolg.
31 okt.
Zit er hier één op de Westdam ongewassen en ongeschoren, half
aangekleed en zonder inspiratie een stukje in elkaar te flansen.
Heeft iedereen toch de klokken verzet?
Hij stopt ermee want heeft nog meer te doen.
Aan iedereen: een leuke bouwtijd, gezellige elfde van de elfde
viering op de dertiende. Fijn Wagenbouwersbal en natuurlijk een
geweldige Carnaval 2005 gewenst.
Namens ”de Pierewieten”: Jonie
P.S. En niet vergeten: BLIJVEN SAMENWERKEN.
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Dweilband
Maandagmiddag 7 februari

Traditie is traditie, dat hoort men vaak in Sas, en
daarom zal ook dit jaar weer een ”dweilbandfestival”geh
ouden worden en zoals de traditie het wil zal wederom
dhr. Paul Boon de sponsor zijn voor de prijzen. De
Watergeus is ook aankomend jaar op maandagmiddag
de ”place to be” waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
Vanzelfsprekend zal een jury het hele muzikale
gebeuren weer beoordelen maar ook hier geldt: over de
uitslag valt niet te twisten. Overigens had vorig jaar het
jubilerende Tandsjen Bei de eerste prijs! Als vanouds
mogen we hopen op een heel leuk dweilbandfestival en
dat we maar veel ”dweilbandjes” mogen aanschouwen in
ons eigen Betekoppenstad.
Alvast heel veel plezier toegewenst maar dat zal
traditioneel geen probleem zijn.
Namens CS De Betekoppen en dhr. Paul Boon

Stiksje van den aren kant van ’t waeter!
Ja, ja, da’s even schrikken ee Betekoppen?
Hin Zeeuws Vlaams, mer een waerachtig mooi stiksje
Zuut Bevelans in julder krante!
Ak nie leugene, dan zien me de leste jaeren eiheluk a wereldberoemd in ’t Sas.
As voorzitter van de PinkPanthers mok dan ok zehhen, daan oans
mie ontzettend vee plezier de leste jaeren nir Sas kachelen. Mie den
auto op benzine heen, en terug op alcohol. Das gin waer oor, me
zien verkeersveilig, wan we slaepe meastal as VIP’s bie de Sjienees
in julder durpje, en dir ebbe ze zellefs een does, en die ei je zeker
noadig nae een aevendje Sas. Echt koud is ’t nooit in die kaffees.
D’n ontvangst en de sfeer bie julder is fantasties. Ok dit jaer hin me
d’r wee vol has voe, om voe oal die aan het willen oaren een stevig
deuntje te blaezen. Doe lekker mee, wan ’t is voe een klupje as oans
machtig mooi om te zien dat d’n inzet wor beloand mie feestend
vollek.
De vertalieng van dit stiksje in ’t ollans, mog je die noadig ebbe,
kun je kriehen tiedens de carnaval, tehen inleverieng van een verse
kouwe pinte, bie 1 van oanze leden (voe zo varre as aan die dit
lezen kunne!)
Vee plezier en ou t’t gezelleg !
Iederean van dweilbent de Pink Panthers.

s
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Betekoppe, ier weernieuvan de Klup van Hup
D’ees jaor is’t wel eel vroeg Karneval ee,
wan amme mekaor nievejaor gewènst
èn moemme nog maor 5 keer de vuilbak buite zètte èn t’is al zo laot. Weer
vier, èn ajje den vrijdag ook al weggaot,
5 daoge den beer los laote. Wij gaomme
da vaneiges ook doen, èn we gaomme
vaneiges ook weer ontbijte bij Kees op
den dinsdagmorge, alvorens we onzen
rondgank gaan doen. Nou zijjmme wij
wel gewènd om zo vroeg uit de veere te
komme, ook atta zo vroeg Karneval is,
dus we noope da Kees mee zijn personeel in de Rijnvaart da d’ook in de gaote èt,
anders emme een prombleem. Voramme
daorom goan ontbijte zumme eest nog is
vergaodere, wadamme gaon eete. Teeves
moemme onzen boddy-goard nog aan-

stèlle, wan ieder jaor moettie oppernief
g’installeerd worre. De rest van de leeje
nie, wan w’èmme een voorzitter voor ’t
leeve, en een sikretaoris, penninkmeester
en oe da ta allemaol eet, emme nie,
alleenig leeje. Vaneiges rekeene me weer
op een fasoenlijke bedienink bij Kees,
maor dan nie deur Kees alleenig, maor
voornaomelijk ook deur wa vrouwelijk
schoon, in gepaste kleedij, die atta moe
komme doen. Atta d’allemaol goe gekomme n’is doen me weer onze ronde, en we
noope die kleine jonges van de kinderstoet weer is teege te komme, amme in
een of ander deurgat van een stammenee
staon te kijke, naor al die schoone dinge
die an die kleine gaste gemaokt èn. Afijn,
we noope damme ze te zien krijge, wan

vorig jaor ging tie kinderstoet nie langst
onze roete, langs de stammenee’s maor
langst den andere kant. Wij vonne me
da nie zo leutig, en ik geloof een ander
ook nie, maar allii, van’t jaor messchiens
beter. Vaneiges gaomme weer is bij den
een af den andere op veziete, zoas ieder
jaor, maor ook da moemme nog is bekijke
op den vergaoderink, die amme vooraf
gaon doen, mee as tradisiegetrouw as afsluitink van den vergaoring, vlammetjes
van de sjienees. Alli, genoeg uitgeleet,
tot ergest in ’t Sas op den dinsdag den
achtsten feebruuwaorie en eel veel leute.
Groeten van onzen Weledele
Voorzitter, en de leeje Zjean,
Antwan, Edouward en Roolan
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Zal de wind mee moeten hebben!
Beste carnavalsvierders
in Sas van Gent,
Hadden we het vorig jaar 2004 over al die
jubilerende verenigingen zijn we nu toch
al gauw weer een jaar verder.
Wat zagen we er naar uit al die feesten 44,
33 en 22 bestaan, 1 ding is hiervan wel
een feit dat ze geweldig gezellig waren.
Met Tandsjen Bei kunnen we terugkijken
op een welgeslaagde viering van ons 22jarig bestaan.
Verweven in alweer het achtste
dweilbandfestival hebben we geweldig
genoten van al de optredende bands, DJ
Bram en natuurlijk van al die aanwezige
mensen die het feest met ons hebben
willen delen.
Het gaf Tandsjen Bei werkelijk een goed
gevoel om er nog eens 11 jaar er bij te
gaan doen.
Burgemeester Lonink beloofde Tandsjen
Bei om ook dan in 2015 (leg hem vast die
datum) als mogelijk aanwezig te zullen
zijn. Nu het feest inmiddels achter de rug
is kijken we weer vooruit naar carnaval
2005 want zeer zeker zullen we ook daar
weer een Tandsjen Bei zetten.
Waren we vorig jaar op maandag uitgedost
als Tirolers, ook nu zullen we weer in een
gepaste outﬁt op carnaval verschijnen.
Ons idee is eigenlijk al een redelijk tijdje
geleden komen aanwaaien, we zaten in
café d’Oude Brug toen we daar wat leutige
muziek hoorden waar we allemaal wel wat
melig op in haakten. Daar met een pot of
wa bier aan tafel en gezang werden heel

wat leutige en
gekke ideeën
gelanceerd.
Dat is nou
eigenlijk
precies wat
we hebben
moeten,
sfeer en
gezelligheid
voor het
creëren van
wat te gaan
doen tijdens
de carnaval.
Om de
nieuwsgierigheid
een beetje
op te doen
laaien,
kunnen we
wel een paar
hints geven.
We zullen
de wind mee moeten hebben en op
verschillende manieren toeteren zal er ook
wel bij zijn.
Toch moeten we wel oppassen dat we ons
niet laten onderschuimen anders kunnen
we niks meer aan de haak slaan.
Bij elk café zullen we ons vast leggen.
’t Zal zo wel genoeg gaan zijn want met
meer duidelijkheid te verschaﬀen zouden
we al gelijk in de kijker staan.
Met passende leutige muziek en tekst
zullen we weer de nodige sfeer en
ambiance trachten te scheppen zoals jullie
die van Tandsjen Bei kennen.

Alles samen gevat voor die daogen gaan
we weer voor de nodige ambiance zorgen,
want wat is er leutiger dan live muziek
tijdens de carnaval in Betekoppenstad te
Sas van Gent.
Als we jullie tegenkomen in ’t café, denk
dan een beetje om onze instrumenten en
als er wat ruimte is zullen we het weer
muzikaal en leutig opvullen.
Namens dweilband Tandsjen Bei
uit Westdorpe ieder weer
een leutige carnaval toegewenst
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dit jaor

Beetekampagne?

Ier ben me weer zeg, tis vanneigen nog nie
zoelank geleeen, wa dis da vlug voorbij
gegoan van’t joar. Ofda ta van da zuidwestertje van’t voorig joar nog was, kweet
ut nie. We e dur in ieder geval wel un gooi
noar gedoan en of da ta noe kop of munt
was da loate we der moar buiten. Dien
tweede was in ieder geval weer binnuh.
Vant joar wast nie zoe moeilijk veur nun
onderwerp, da an we a ligguh noamelijk.
In juli be me da oek opt gemakje begonne
mee dun bouw, moar mee die wermte val
tan ni me om in zoen sauna te goan stoan,
dus e me da moar oek tijdelijk dun bouw
stil gelegt e be me moar mee dun opbouw
vant nissehutfeeste begonne. Twas vant
joar dun 10e keere da me da geouwen en,
ent was weer top, we e weer wa mense
vant sas mooge begroete. Sommige e wa
verstand gekrege of da ta noe komt om da
ze veur de tweede keer vader be geworde.
We e zelfs voor dun eerste keer iemand va
de zotte pijk kunnen begroete. Jammer da
een vereniging darten belangrijker vinde
da ons te komme spekke, ze moeten oek
we want anders blijve die sjoaltjes oek
moar in de kast ligge, en woar de road zat
vant joar da weet oek niemand normaal ist
zuder vaste prik moar ik dienk da ze a wa
te vee op adden na hun vergadering.

ut worde, een onderwerp da zeker up
to date is int sas moar vant joar goan
we oek een stukje legende schrijven
en loaten we tsas weer eens herleven
van in de tijd mee de beetekampagne.
Kweet zeker da ta de zondag weer een
schoone pareed ga worre. Zal er zeker
swingend aan toe goan. Of da we noe
het ene joar mee den boat komme oft
andere joar mee dun truck we zijjn
zeker van de partij en oopen da oek
weer judder te moge begroete mee die
doage, alle bouwers deelnemers veel
succes mee juder creatie.
Heel veel carnavals
groeten vanaf
dun bouwploatse
Bouwklup de sloebers
philippine

Al om al een gesloagt feest wast zeker.
Volgend joar veur den elfde keer, da ga
zeker een knalfeest worde. Na ut nissehutfeeste moest er zo nodig eten int roet
gooien, er kwam dan oek mee een nieuw
onderwerp af, wa tekeningen gemoakt, wa
Pagina 1
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Bouwklup
de Sloebers
Feppine

Valtatege eist verbod op kramen met een luifel
SAS VAN GENT - Valtatege
eist verbod op vreetkraampjes met een luifel. Deze
Sjow- en revubende zegt al
een aantal jaren geremd te
worden in de uitvoering van
hun muzikale kunnen, maar
met name in het uitgebreide
sjowgedeelte met de nadruk
op de straatanimatie.
“De maat is nu vol”, aldus één
van de voorzitters, “elke keer
wordt onze act onderbroken en
ontstaan er gevaarlijke situaties”.
Het bestuur heeft dus een
bezwaarschrift ingediend bij
BmW. “We willen geen namen
noemen maar degene die snijvlees staat te bakken vormde
afgelopen jaar een belangrijke
belemmering voor ons”, aldus de
andere voorzitter, “er ontstonden gevaarlijk lange files omdat
onze caravan er niet langs kon”.

• De schrik van elke dweilband: Op de Westkade geen door komen aan

lijk stellen, want met deze tweede prijs missen we een belangJury
“Waarschijnlijk heeft de jury rijk stuk van onze inkomsten en
dus ook in deze file achter ons we moeten de eindjes toch al aan
gestaan en hebben we daarom elkaar knopen.” Valtatege is
weer minpunten gekregen met bang om in financiële moeilijkals gevolg dat we weer tweede heden te komen.
werden. Mochten we aanstaande dweilband festival weer twee- Geprikkeld
de worden dan zullen we zeker “Je moet nogal geprikkeld wordeze kraamhouders aansprake- den om het elk jaar weer rond te

breien. Deze carnaval is het dan
ook weer de eindjes aan elkaar
knopen om het licht aan te krijgen (of uit…., maar dat gaat
meestal vanzelf wel aan het
einde van de avond). En zo zal
de boel wel behoorlijk onder
spanning komen te staan.

meer info
op www.betekoppen.nl
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t’Is nie eemaol meer waor, Betekoppe,
1 ZONDER SNOR, wan we nèmme d’r een
bij die a z’n snor hereeheld afscheer, en
we nèmme d’r tweeje bij waor attie snor
nie van wil groeijje. We nemme t’al is
geprombeerd mee POOKON, maor da
d’ielp ook nie. Wa kunstmest d’r opgesmeerd, maor ook da was een farse,
dus we noope dan z’n andere manier
vinne om ulder snor wa te laote groeijje, alli een van die jonge gaste, wan d’r
moet t’r vaneiges 1 ZONDER SNOR blijve
loope. Julder weete meschiens damme ook
vorig jaor mee 1 ZONDER SNOR, bij de triejoos en kwartètte, (da’s toch eigelijk wel een
aordig woord, kwar-tètte), d’n eesten prijs gewonne èn, en ook d’ees jaor gaomme prombeere om da weer te
doen. ’t Sa nie meevalle, wan vorig jaor èmme een grooten brabantsen artiest uitgebeeld, die attaor van z’n kloote ston te maoke bij
z’n uis op wiele, genaomd Frans. Weete julder da nog, da tie zong,
ei jij eeve voor mij, awel, d’ees jaor gaomme is een keer ver over de
grens, nie zomaor ver, maor eel ver, naar t’ooste. Wa damme gaon
doen zegge me vaneiges nie, maor je kan ze beter nie teegekomme,
wan t’soe nogal zwaor op je maog ligge, en ze zijn nie zo makkelijk
in den ommegank. Ze zien d’r nie uit ook, en ze prombeere mekaor alsmaor te joonasse of te kloote. Afijn, nou weete julder nog nie
veel, maor ik zan een tikkeltje van de sluier oplichte, ze sjoemele
nogal veel mee wost en ze kijke vreet nouw. Alli, genoegt gezeet,
ajje da wil zien, dan moeje maor naor de stoet komme kijke op den
zondag van Karneval in ’t Sas vaneiges, dan zajje os wel zien bij de,
daor komttie weer, bij de kwar-tètte. Afijn, genoegt gezeet over 1
ZONDER SNOR, wel wille me ons Klupuis bij Henny en Ronald nog
bedanke voor de steun vaneiges, en oopelijk ziemme julder mee tie
daoe.
DE LEUT,

N DE
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1 ZONDER SNOR
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Twaalfde button
van de Ventjes!

Mag ’t
een Beetje
meer zijn?
De buttons zijn te koop bij
alle leden van de Ventjes en in
de Sasse café’s voor maar een euro!
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Zo snel gaat een jaar voorbij.
Carnaval 2005 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 111doet 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 carnavalsplezier.
Jan Sanderse, Luc de Meijer, Co Torbijn

d’UITLEGGERS
Beste carnavalsvrienden,
Vaneigus zullen ook dees jaor ”DE KEUTELAORS” weer van de partij
zijn, in de schoonsten optocht van ’t sas en omstreken. Mee oe veel
we aanwezig zulllen zijn is nog nie elemaal bekend, omda ter weer
nen kleine keutelaor op komst is en zelfs verwacht word mee den
carnaval! Wie es ter toch zo onozel!
Me gaome weer probeere om goed veur den dag te komme mee ons
waogentje. Maor daorveur emme wel nen paor keer moeten bijeen
komme in onzen garaziebox ( den bouwplaots). Maor na veel vijve
en zesse zijmme d’r weer uitgekomme waor damme den optocht in
’t sas weer scheunne mee gaon late worre. We gaon da vaneigus nie
veraoje, maor ut e van ’t jaor niks met nun djunkel te maoke. Aje ’t
dan toch wil wete, moe ge maor us komme kijke naor den optocht.
Eve zag ’t ur naor uit da we maor één garaziebox zouwen en (veurig
jaor an we der twee).
Maor da ga gelukkig nie deur, want ge snapt wel da twee garazieboxen al kleine zijn om te bouwe, laot staon maor ene, veurig jaor
is ons da ook gelukt dus di jaore natuurlijk ook.
Zoan waogentje kost ook wel een paor cente. Om die cente wa bij
elkaor te krijge en me op nen rommelmarkt gestaon wa ons goe
golpen hè, en we nu ons waogentje kunnen betaole.
Omda ons waogentje wa groter geworden is als veurig jaor zijmme
veel buite aon ’t bouwe, en at regent dan baole me as nun stekker.
Maor daorentege a ge buite bouw e je veel bekijks en op den noek
snappen ze daor niks van. Veurig jaor emme da allemaol aant uitlegge geweest voor wa me zoan waogentje aant maoke zijn en dees
jaor vraogen er toch nog vee mensen aon ons: ” is dat voor TER
LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT”. Daor wor je toch nie goed van!
We gaon er nu nen end aon breie want me en nu wel genoeg gezeverd. We hpoen dan ook dees jaor weer ons steentje bij te kunne
draoge, om saomen mee al die andre verenigingen er iets schoons
en leutigs van te maoken.
Ale tot mee den optocht, ”DE KEUTELAORS”

d’r kom nogal wa lucht bij kijke...
en da leggen we nie uit...

We zijn der ook weer bij vantjaor. ’t Had nie veel gescheeld of we
hadden heel wa uit te leggen ghad waarom da we der niet bij ware
geweest. Maor die ellende kunnen we julder bespaore. We zijn der
wel degelijk bij, de belletjes zulle in de stoet wel weer pas gaon rinkele ajje ons zie aonkomme. Want je weet et maor nooit mee ons.
En da vinne wij nou weer de leute van ’t spel. Weer of geen weer bel
maor alvast in de rondte da me van’tjaor nie zo veel uit zulle legge,
we gooien et over een andere boeg. Wa kan et ons schele of het
links of rechs naast het schip int waoter val, want aan alletwee de
kante komter toch schuim op. We zijn der eelemaal op voorbereid,
da wil zegge ajje dit leest hopen we
toch al een eel eind te zijn mee onzen act, want daar kom
nogal wa lucht bij
kijke, is ’t nie voor de
kleur dan toch voor ’t
geluid. Der moe toch
wa te zien en t’oren zijn,
nie waor. ’t Is in alle geval zeker: at nie spet of spat dan hoor je
toch nog wat. We wille, ondanks
onzen ouwerdom, ons deuntje
weer meeblaoze. Nou we da zo
zegge... op lange termijn moe de
stichting toch eens gaon dinke
over een 50+ stoet. We zullen
daorover bij die manne tijdens
de stoet eens een ballonnetje
oplaote. In opperste verwarring, zien we ieder weer graag
in de schoonste en leutigste
stoet van ’t zuiden.
d’UITLEGGERS
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De Spiekerskorner
O’k di jaer weer dún enige èchte op internet: www.betekoppen.com

Ouw julder greet, wan
MAONDAG 7 FEEBRUUWAORIE
gaomme weer zeevere op dat d’oekje
bij Kees, oftewel cafee de Rijnvaart. Weete
julder ’t nog van ’t vorig jaor, toen aomme
veel en leutige deelnemers, en we noope
damme da vaneiges van’t joar weer goan
èn.Oe meer en leutiger de deelnemers
zijn oe beter voor da gezeever, vaneiges.
Ik zoen van deze gelegeneid wel gebruik
wille maoke om eeve terug te komme,
op de ons, helaas veel te vroeg ontvalle,
Presentator, ROBBY COLPAERT, of zo a tij
da zoe gezeed èn, Rebbèr. Rebbèr was
een van de grootste gangmaokers van
de Sasse Karneval en ook dus van de
Spiekerskorner. Jaorelank èt tie da, op
z’n eige Karnavalèske, en leutige manier
gepreesenteerd. Reber aoi overal wel
een weerwoord op, atter rond die tijd
weer is wa gebeurd was in ’t Sas, of danzem prombeerden om um uit z’n tent te
lokke, deur over teen of tander te zeevere. Altijd aoi tie wel wa terug te zegge,
maor wel altijd op een leutige manier. De
preesentaosie was op z’n lijf geschreeve,
de manier waorop attie iemand aonkondigde, de manier waorop attie een zeevereir ook de kans gaf om z’n zegje te laote
zègge, en op tijd te laote stoppe, en nie te
vergeete de manier waarop attie meestal
gekleed was. Wie zietem nie voor em op
da podiumpje staon, mee tie miekrefoon
voor z’n toot, een ondeugende glimlach,
meestal in ’n kostuum meet een pet, een
tikje mee tie wijsvinger onder die pet, wat
in z’n aor vrijve, dan wis je vantevoore,
da t’er wa zoe gaon komme, wien zietta
nie meer voor ’m. Helaos, da zumme
nie meer kunne zien, en ook de leutige

preesentaosie op zijn eigen wijze, zumme
voorgoed moete, misse, maor, Rebbèr,
een ding, we zumme je nooit vergeete, zo
lang attie Spiekeskorner bestaot en nog
langer. Rebbèr, we zumme je verschrikkelijk misse. Da moest eeve van m’n art af,
mede naomes de verdere organisaotoore.
Vaneiges moe d’alles gewoon deurgaon,
en zo zumme van’t jaor een wijziging
èn wa betreft de bekers. We gaomme 1
beker doen voor de winnaor, en da wor
een Wisselbeker, waorop da de winnaor
z’n naom za komme staon, op ’n plaotje,
en die beker kom tan in de Rijnvaort op
een ereplaots t’ange in een prijzekast.

Carnavalsstichting

de Koeters
33 jaar!
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Ieder jaor dus een nieuwe winnaor mee
z’n naom op dien beker, en Carlo, alias
Kees van de Rijnvaart draog zurg voor ta
tink. Vaneiges za d’ook de preesantaosie
geregeld worre, evenals de tradisioneele
zjurieleeje, en de techniesen dienst. We
noope julder allemaol te meugen verwelkommen op da d’oekje bij de Rijnvaart, op
MAONDAG 7 FEEBRUUWAORIE om ALF DRIE
op da d’oekje, of as zeevereir, of as luistereir.
Alli, tot dien maondagmiddag en veel
leute.
D’ORGANISAOTIE VAN DE SPIEKRSKORNER

Voor de oprichting van
de huidige carnavalsstichting
”de Koeters” was er al een
carnavalsvereniging in
Westdorpe namelijk de
Poldermuizen. Na een kort
bestaan van de Poldermuizen
zijn op 9 september 1971
de Koeters als vereniging
opgericht en in 1981 werd
de vereniging een stichting.
In de afgelopen 33 jaar
hebben 10 prinsen en 1 prinses
over Westdorpe geregeerd. Even op een rijtje: Sonny Pluym, Willy
Dumez, Leon Marossi, Henk Mosman, Benny
Hemelsoet, Theo de la Ruelle, Luc van Hurck, Jan
Brooymans, Edwin de Bock, Peter van Dijk en Ilse
van Hurck-Kox. Ook hebben we uit groep 8 van
de basisschool een jeugdraad met 33 prins(es)jes
gehad.
Ons programma is nog altijd hetzelfde als het
eerste carnaval in 1972. Vrijdag bezoeken we de
school en het ziekenhuis, zaterdag onze optocht,
maandag limonadebal en dinsdag bejaardenbal.
Ook Westdorpe heft nog verschillende
wagenbouwers gekend zoals Den Zwartenhoek,
Klein Gent en de Zuipcilinders die overgegaan
zijn in Tandsjen Bei. Ook in de Horeca, toch
niet onbelangrijk tijdens carnaval is het nodige
gewijzigd in de loop der jaren.
Dit was de geschiedenis uit ”’t Polderke” van de
afgelopen 33 jaar en we gaan op naar de 44!
Verder wensen we iedereen een plezierig carnaval
toe en sluiten af met een 3-voud alaaf! alaaf! alaaf!
De Koeters
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8 februari om 14.30 uur in de Speye

55+ MIDDAG
Beste Betekoppen,

Ook dit jaar zal er weer een middag georganiseerd worden speciaal
voor onze 55+-ers. Het gebeuren zal weer plaatsvinden in de Speye
en wel op dinsdag 8 februari van 14.30 tot 18.00 uur. En het zal
dit jaar weer een spetterend, vrolijk en vooral carnavalesk feest
worden!
Na een iets minder geslaagde middag vorig jaar (noem het maar een
slechte casting…) moest de activiteiten-commissie dit jaar met iets
groots op de proppen komen om deze middag in ere te houden.
En we hebben iets leuks gevonden hoor.
Vooral bij de 55+ ers zal deze dame bekent zijn, daar zij al enige
malen optredens heeft verzorgd in de Redoute, en ook bij andere
feestgelegenheden in Betekoppenstad heeft deze dame haar
opwachting al enige malen gemaakt. Het gaat hier natuurlijk over
niemand minder dan Sabrina!
Een middagje ”Sabrina” staat garant voor een fantastische ambiance,
met veel bekende liedjes om luidkeels mee te zingen, of om een
vrolijke wals op te maken. Succes gegarandeerd, en ondergetekende
kan daarover meepraten.
Sabrina werd in Betekoppenstad vooral bekend door haar optreden
op een dinsdagavond een paar jaar geleden. Toen hadden de
”Pierewieten” voor haar een caravan omgebouwd tot een soort
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In het weekend van
5 en 6 februari verjaren
enkele van onze leden.
Reden voor een feestje,
waarbij jullie allemaal zijn
uitgenodigd!
Wanneer:
Zondag 6 februari
Waar:
In de straten van
Betekoppenstad
Om hoe laat:
Vanaf 14.00 zullen we komen
langsdenderen
Wil je alstublieft je zwemspullen
meenemen?
Tot dan,
de Woedies
Deze verjaardag werd mede
mogelijk gemaakt door
Freddy en Marie-Louise,
Ronald en Henny
P.S.
Je wordt
niet
thuisgebracht.....
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rijdende disco,
zodat zij op
straat haar
optredens
kon geven.
En de sfeer
die avond zal
bij iedereen
die dat heeft
meegemaakt
nog wel
bekend zijn.
Kortom, wij
zijn er vrij
zeker van
dat deze
dinsdag
middag
aan ieders
verwachtingen zal
voldoen,
en dat dit
de meest
gezellige
en vrolijke
55+-middag ooit zal worden.
Nog even voor alle duidelijkheid: de entree is natuurlijk gratis en bij
aankomst zal er voor degenen die er op tijd bij zijn een bakje koﬃe
en een stukje taart klaar staan.
Hopelijk tot dan en alvast een leutig Carnaval toegewenst!
Namens de activiteiten-commissie van
Carnavalsstichting De Betekoppen,

DE KOMMEEREN
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Beste Betekoppen,

gaan

Ook dit jaar zijn wij,
DE KOMMEEREN, weer van de partij.
Bij het schrijven van dit stukje, zijn we
volop bezig met de voorbereidingen van
ons bouwwerk.
We zijn er nog niet helemaal aan uit, wat
het gaat worden, maar het belooft een
”swingend” gebeuren te worden.
De laatste jaren wordt er in onze categorie
groter en mooier gebouwd. Het wordt dan
ook steeds moeilijker, om de eerste prijs
te behalen. Toch is dat voor ons
niet het belangrijkste. De reacties
van het publiek tijdens de stoet en
onze eigen lol en leut staan bij ons
voorop.
We zullen dan ook weer proberen, ons steentje bij te dragen, om
samen met al die fraaie wagens en
groepen, de stoet in Sas weer tot de
mooiste en origineelste van Zeeland
te maken.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar
weer bouwen in de oude garage van
Rene Bode.

Mochten we daar niet zijn, dan kun je ons
waarschijnlijk wel zien in ons clubhuis de
Reseda, waar we regelmatig spoedvergaderingen hebben.
Met de hulp van onze bekende sponsors
en naaister Viv, moet het weer lukken om
goed voor de dag te komen.
Wij wensen alle Betekoppen
een leutig Carnaval...
DE KOMMEEREN
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De Papzakkers:
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Wij zullen er dit jaar schitterend uitzien!
Toen we de Rijnvaart binnenkwamen voor
onze eerste vergadering slaakten we een
zucht van verlichting, er was weer Pimpel.
Carlo sprong monter vanachter zijn toog
met in de linkerhand de ranke glaasjes en
in de rechterhand: De Fles.

Zonder onbescheiden te
zijn: ons idee van dit jaar
vinden we top. Er zullen
misschien mensen zijn
die er geen bal aan vinden, maar wij verzekeren
jullie: we zullen er schitterend uitzien.

Na het eerste rondje raakten we op dreef
en jawel als vanouds geschiedde het wonder: een van ons kreeg de haast goddelijke
glimlach om de mond, van inspiratie ﬂonkerende pretoogjes en het rechtervingertje
ging de lucht in: Ik heb het... we gaan van
’t jaar als... Wat we precies zullen voorstellen gaan we jullie natuurlijk niet vertellen,
maar een tipje van de sluier kunnen we
wel oplichten; de meeste van jullie hebben
ons van het jaar wel al eens naar buiten
geslingerd.

Al met al hebben we
weer een bewogen jaartje
achter de rug. Zoals bij
vele carnavals verenigingen zijn wij niet langer
actief net voor en tijdens
de leutige dagen. Nee het
lidmaatschap krijgt ook een door de jaarse
invulling.
Koninginnedag, een jaarlijks uitje (dit jaar
naar de zenuwslopende attracties in de
Efteling), tijdens de jaarlijkse 1 mei markt

Beste Betekoppen,

d’ Erremenie

van Lol en Leut

Plof! en daar lag
t’ ie weer op de mat,
de envelop met het
bekende logo van
de Betekoppen met
daarin de prangende
vraag om een stukje
in te leveren voor
het huisorgaan van
de stichting. Nu al?
Snel een blik op de
kalender. Ja hoor,
het buitenzetten
van de verschillende
bakken was elkaar
weer in een razend
tempo opgevolgd en
we zijn alweer zover dat het aantal bakjes
wat nog buiten moet een stuk of 13 bedraagt.

Dit jaar wordt het voor carnavallend Sas
helemaal een race tegen de tijd. We hebben
een supervroege carnaval, nog midden in
de winter. De lange, wollen onderbroek
zal een onmisbaar attribuut zijn. Voor de
muzikanten is het helemaal een probleem
als het zo waanzinnig koud is. De vingers
zijn stram, de lippen pijnlijk, het mondvocht en onderdelen van de instrumenten
bevriezen... kortom een lekker deuntje
spelen kost moeite.
Voor de vingers hebben enige muzikanten
vorig jaar een nieuw soort handschoen
gevonden: ouderwetse vingerhandschoentjes, zonder vingertoppen. Niks bijzonders
zie ik u denken! maar de truc zit erin dat
er een stuk ”aangebouwd” zit, een aparte
want en dit deel kan, als er niet gespeeld
wordt over de ontblote vingers gedaan
worden: een gouden vondst.
Naast een vroege carnaval hebben we ook
nog eens dat kerst en oud-en-nieuw in het
weekend vallen of te wel op het aantal
bouw-, naai-, bedenk-,....dagen wordt ﬂink
beknot. Maar allez, als jullie dit lezen hebben we de oliebollen al achter de kiezen en
zullen we wel op schema liggen.
Het is voor het muziek wederom een bewogen jaar geweest. Cathy heeft bewezen uit
het juiste carnavalshout te zijn gesneden.
Tijdens de 4 dagen der dagen geeft onze
dirigent het stokje door aan nestor Rezee

verzorgen wij culinaire hoogstandjes uit
Brussel, kortom Papzakker ben je het hele
jaar door. Maar het hoogtepunt voor ons
is en blijft natuurlijk nog altijd die vier
dagen.

Koddekoi
en de
3 Giecheltjes
Hallo, beste mede betezaadjes...
Komende karnaval zal de grote mensen
optocht uitgebreid worden met een nieuwe
jeugdbende. De afgelopen 2 jaar hebben
enkele van ons het aan lager wal geraakte
gezelschap De Sasse Leutesnokkers weer op
het rechte pad gebracht, ze haalden eindelijk weer eens een prijsje.

Suukerklont en liep daarna vrolijk ﬂuitend
mee tijdens de verschillende rondgangen.
Daarnaast bewees ze in de loop van het
jaar haar mannetje te staan tijdens een
internationaal concours in Praag, waar ze
mee den eersten prijs voor dirigenten ging
lopen.
Verder dit jaar is binnen de club een tweetal opleidingstrajecten gestart. Een voor de
jonge slagwerkers in ons midden en een
voor de overige beginnende muzikanten:
het opleidingsorkest de Jonge Vrienden.
Beide hebben reeds verschillende voorprogramma’s van de Harmonie verzorgd.
Zo als jullie zien zijn we druk bezig met de
jeugd, want (om een aloud cliché te gebruiken) die heeft de toekomst. We hopen op
deze manier de nodige jongens en meisjes
klaar te stomen voor het grote werk en
daarnaast hopen we uiteraard dat ze via
de verschillende dweilbandjes de karnaval met hun sprankelende klanken gaan
opvrolijken.
Ook voor volgende jaar, na de carnaval
staat er een belangrijk evenement op het
programma: een concert met de van Radio
en TV bekende pianist Cor Bakker. (noteer
alvast 16 april 2005 in de agenda).
Zo maar nu gaan we oefenen:
de Kop, Maak zo van je neus nie, De purperen hei, the Saint en vele andere carnavalskrakers kunnen weer uit de mottenballen.
We wensen jullie allen
een fantastische vier dagen. Alaaf....

In de miniparade lopen we al enkele jaren
mee. Pompoentjes, aardbeien, Pardoes
en de Pardijntjes en vorig jaar oosterse
schonen hebben we al uitgebeeld. Omdat
ook de grote mensen met veel geheimzinnigheid naar de grote optocht toe leven, is
het niet meer dan logisch dat ook wij niets
gaan verklappen. Uiteraard gaan we wel
met een eigen naam meelopen. 3 dames en
een stoere gast, dat vraagt om iets speciaals: Koddekoi en de 3 Giecheltjes.
We hebben onze vergadering al achter de
rug, de bouwtekening is klaar, de stoﬀen
zijn ingekocht, de kwasten staan in de
terpetijn, het rolletje foam hangt klaar,
kortom we kunnen beginnen, en we zijn er
zeker van dat het iets moois gaat worden.
Jullie zullen wel zien.
Allez tot mee die doagen, we gaan nog een
stukje bouwen.
Koddekoi en de 3 Giecheltjes
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Courantje van Sas
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Wiste julder da’?
(deel 1)

6 februari 2005

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity. Hoofdredakteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
15e jaargang. Nummer 1. Prijs: € 1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: http://www.sasseleutesnokkers.nl

Het KOMO promo team op pad
Na een steeds verder teruglopende belangstelling voor de klassieke grijze vuilniszak
door de moordende concurrentie van de
veelkleurige bakken, de papieren zakken,
de composthopen e.d. heeft de directie van
KOMO b.v. ten einde raad besloten om hondstrouwe KOMO dragers De Sasse Leutesnokkers uit te nodigen om het product KOMO
wederom op de markt te zetten.
De Leutesnokkers hebben zich uiteraard
met verve van deze taak gekweten en na
een succesvolle campagne van het KOMO
Promo Team met de onvervalste KOMO-BIEL
is het gebruik van de KOMO wederom in de
lift. Tot in Amerika toe, waar celebrity Cameron Diaz haar garderobe heeft uitgebreid
met een KOMO setje.

Leutesnokker is puur
Tijdens een van hun vele aanvallen van
midlife-crisis besloten twee Leutesnokkers
een bezoek te brengen aan een hangplek ergens in het land om zich onder de jeugd te
mengen.
Ze haalden hun hipste kleren tevoorschijn,
kamden hun haren en voorzagen hun gettoblaster van de laatste breakdance hits uit
1988.

Op de hangplek aangekomen startten ze hun
gettoblaster en begonnen te breakdancen.
De langste van de twee, niet een van de soepelste, gaf het al snel op. De ander gooide
zijn hele hebben en houden in de strijd.
De jongeren keken in eerste instantie dreigend en vreemd, een beetje zoals in die verzekeringsreclame waar die twee weirdo’s
met hun discoauto een terreintje oprijden.
Na verloop van tijd verscheen er een glimlach op de jonge gelaten. Aangemoedigd
door zoveel succes begon de lange ”yo yo
yo vet koel” te roepen, terwijl de andere
snokker nog fanatieker begon te springen
en pirouettes draaien. Uiteindelijk raakten
ze zo buiten adem dat ze moesten stoppen.
De jongeren lachten nu breeduit, en zeiden:
”jullie zijn puur”.
Tevreden keerden de Snokkers huiswaarts,
het was een goede dag geweest, wie had dat
kunnen denken zei de een tegen de ander,
WE ZIJN PUUR.
Wat de heren niet wisten dat het hier jongerenjargon betrof. Puur betekent dat je een
eikel bent zonder dat je dat zelf in de gaten
hebt.
Rollator met internet
Na hun succesvolle avontuur onder de jongeren gingen de twee vrolijke leutesnokkers
weer eens op pad, ditmaal om zich onder de
bejaarden te begeven, om te onderzoeken
of er een markt zou zijn voor hun nieuwste
vinding, de rollator met internet.
Die oudjes hebben er ook recht op om te
chatten en te daten, hoe kan dat beter dan
via internet. We bouwen toetsenbord en
scherm in een rollator, en waar men zich ook
bevindt, je bent altijd online. Als proefstation werd bejaardenhuis ”De laatste halte”
gebruikt, voor de eerste marktverkenning.
Bij aankomst was de zaal reeds gevuld.
Nieuwsgierige blikken alom. De heren vertelden dat iedereen recht heeft op internet,
overal, en dat ze daarom een nieuwe vinding wilden presenteren. De speech was
niet helemaal goed voorbereid, maar dat
maakte allemaal niet uit, de sfeer was goed.
Halverwege de speech lag de helft te slapen,
de andere helft begon te zingen over Kortjakje, het leek er op dat de boodschap niet
helemaal goed aankwam.
Het proefmodel rollator, nog zonder internet bleek ook nog een lekke band te hebben,
en het bier was niet gekoeld, de stemming
onder de bejaarden werd steeds beter, maar
de heren voelden wel dat de penetratie van
de bejaardenmarkt niet helemaal volgens
plan verliep.
Jullie willen niet gepenetreerd worden bromde een teleurgestelde Leutesnokker, de microfoon bleek nog open te staan.
Iedereen werd wakker en begon luid te joelen, de heren kozen eieren voor hun geld en
vluchtten met de kreupele rollator de laatste halte uit.
Het gejoel galmde nog lang na.

Carnavalsstichting
de Mosselkrauwers
uit Feppine wensen
alle betekoppen
een leutig carnaval!

Het is alweer een aantal jaren geleden
dat deze rubriek in onze krant werd opgenomen. Toch vonden we het dit jaar
weer de hoogste tijd om weer eens terug
te grijpen naar dit aloude cliché.
Nou, daar gaan we dan...
Wiste julder da’...
- Michelangelo I de twaalfde prins van
Betekoppenstad is?
- zijn vrouw Cindy tegenwoordig als
prinses Cinderella door het leven
schijnt te gaan?
- de Betekoppen hun eigen website hebben, namelijk www.betekoppen.com?
- deze website ontworpen is door Annie
van Hoecke?
- we erg blij zijn dat zij dit voor haar
rekening neemt?
- Ere-eerste minister Barend I overwogen
heeft om te verhuizen naar de Veerweg?
- het Schippershuis dit jaar de Narrentempel is?
- het zodoende bijna Roel z’n tempel
was?
- de Sasse Horeca bij de Betejacht de
sponsoring van de versnaperingen en
overige hebbedingetjes voor hun rekening neemt?
- zij dit ook doen met het gebak tijdens
de 55+ middag?
- Joop komend carnaval weer op vakantie gaat?

Van café naar café

een mooi cadeau
De Sasse carnaval vastgelegd in
een schitterend
naslagwerk van
152 pagina’s
over de carnaval
in Sas van Gent
van 1956 tot en
met 2000.
44 Jaar carnaval samengebonden in een
boek met een
harde kaft.
Foto’s van alle
prinsen, winnende wagens, dweilbands, bestaande
en niet meer bestaande café’s en andere historische beelden. Tekstueel een
beschrijving van hoe het was vanaf het
allereerste begin van het georganiseerde
carnaval tot en met het 44e carnaval in
Sas van Gent.
Een aanrader voor een ieder die het nog
steeds niet in zijn bezit heeft. Ook is
het een mooi cadeau voor een verjaardag, vader- of moederdag, sinterklaas of
kerst. Echt heel erg leuk om te geven en
om te krijgen. En dat voor de
fantastische prijs van 11 Euro.
Het boek ‘Van café naar café’; niet alleen
een mooi cadeau om te geven of te krijgen. Het is een mooi cadeau
aan 44 jaar carnaval in Betekoppenstad.
Het boek is te koop op de
onderstaande adressen:
Oostdam 4 - Westdam 9
Nieuwe Bosstraat 1
Europalaan 48
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Oude wijven...
een uitstervend ras?
Overspoeld door oude wijven
Sinds jaar en dag is het de gewoonte dat
ons Sas op de zaterdagavond van carnaval
wordt overspoeld door oude wijven. Al
heel lang geleden deden zij hun intrede en
waar ze iedere keer vandaan komen blijft
een raadsel. Verkleed als oud wijf lopen ze
een hele avond door Sas tegen iedereen te
zagen en te zeveren. De uitdaging van dit
ludiek gebeuren is om voor andere carnavalsvierders onherkenbaar te blijven. Veelal trachten deze oude wijven dit te doen
door het dragen van een masker. Je moet
je natuurlijk niet afvragen of ze altijd een
masker nodig hebben, sommige zien der
van udder eigen al oud genoeg uit. Maar ja,
een mens wil ook wel eens wat anders. (of
zou dat soms die oude boer zijn die eens
wat anders wil?) en daar is het tenslotte
carnaval voor.
Oude boeren
Over oude boeren gesproken, ook deze bevolkingsgroep is in navolging van de oude
wijven tot ontdekking gekomen dat er in ’t
Sas toch wel wat te beleven valt op zaterdagavond van carnaval.

Hoe ze op dat idee zijn gekomen is niet
bekend, ineens waren ze er. Misschien van
horen zeggen dat er toch wel heel erg veel
oude wijven in Sas liepen op zaterdagavond, misschien uit verveling want in de
winter achter die kachel is ook niet alles,
of misschien is er nog wel een moderner
reden te bedenken: omgekeerde emancipatie. Zo’n oude boer gaat natuurlijk niet
thuis zitten als het oude wijf op stap gaat
om een beetje te zagen en te zeveren, dat
kan hij zelf namelijk net zo goed of misschien nog wel veel beter.
Nou ken je me lekker nie ééé...?
Zodoende wordt Sas, we kunnen met
recht zeggen Oud Sas, volgens de traditie
bezocht door deze leutige ouwe van dagen, die wel of niet gemaskerd en gekleed
volgens een eeuwenoude traditie een hele
avond zagen en zeveren en er de grootste
leut aan hebben om onherkenbaar door
deze zaterdagavond te gaan. Je vraagt je
als onwetende carnavalsvierder echt af wie
hij of zij toch is en op het moment dat er
weer eens één ”Nou ken je me lekker nie
ééé...” tegen je roept hoop je dat het snel
middernacht is want dan gaan eindelijk
al die maskers af en weet je door wie je al
een hele avond voor de zot wordt gehouden. Het raadsel is dan eindelijk opgelost.
Het oude wijf dat dit volgens een vakkundige jury het beste heeft gedaan krijgt
zelfs een ereplaats in de koets die op carnavalszondag mee rijdt in de optocht.
Vieltatege?
Een van de leukste anekdotes ooit vernomen naar aanleiding van een avondje oude
wijven is die van dat oude wijf dat dacht
die avond de verovering van zijn leven
te hebben gedaan. Het was nog wel niet
geheel duidelijk wie dat andere oude wijf
was, maar ja, dat maakt met de carnaval
toch ook niet zo veel uit. ’Het was wel een
leuk oud wijf’ om het zo maar eens te zeggen. Totdat om middernacht dan eindelijk
die maskers afgingen: Bleek dat eerste
oude wijf een hele avond met zijn eigen
moeder te hebben staan sjansen (en wat

nog meer). Dan val ta tog tege natuurlijk.
De uitdaging
Helaas, helaas, de laatste jaren worden er
op zaterdagavond toch wel opvallend minder oude wijven en boeren gesignaleerd
dan in het verleden. WORDEN DE OUDE
WIJVEN SOMS MET UITSTERVEN BEDREIGD
? Wat is er toch aan de hand met dit ras?
En waar zitten die oude boeren tegenwoordig op zaterdagavond?
Dus spreek het weer eens af om mee een
paar of mee een groepje uit je eigen ’redoute’, ’seniorenwoning’of waar je ook
woont, de zaterdagavond eens lekker een
avondje als oud wijf of oude boer in ’t Sas
te gaan zagen en zeveren. Dat je weer eens
tegen elkaar zegt ’weet je nog hoe leuk dat
vroeger was’. Zet je masker weer eens op,
trek je oude wijven pak weer eens aan,
vergeet die sjakos niet natuurlijk en neem
die oude boer mee. We blijven met zijn allen toch die Betekoppen van het zuiverste
ras en niet van een uitstervend ras.
Dus tot de zaterdagavond!!

P.S. Nummers voor oude wijven
en oude boeren zijn vanaf vrijdag
21 januari af te halen bij café
Reseda en de prijsuitreiking is om
middernacht in de Narrentempel
(’t Schippershuis).
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Onder de naam ”IER
ZIJME” hebben we vorig
jaar een voorzichtige
start gemaakt als carnavalsgezelschap; ’t was
even wennen, maar we
zijn gelukkig niet onopgemerkt gebleven!
’s Zaterdags hebben we met onze act ”de
Sasse V.V.V. op Toernee” meegereden in de
optocht in Westdorpe.
’s Maandags hebben we het nog eens dunnetjes overgedaan tijdens het traditionele
leuren in ’t Sas.

Geheel boven verwachting werd onze
act,uitgeroepen tot leutigste leurders hetgeen een opsteker was om verder te gaan.
Dit jaar proberen we voorzichtig een
stapje groter te gaan, we hebben inmiddels
onderdak gevonden in brasserie d’Ouwe
Brug bij Ronald & Henny en ook van een
bouwplaats zijn we verzekerd.

Alle begin is moeilijk maar we zijn zeker ”da
we der ons wel deur zullen slaon”
het komende carnaval.
De zaterdag zullen we deelnemen aan de optocht in Westdorpe, de zondag in Sas; op maandag gaan we dit jaar, vergezeld
door enkele vrienden, een vrolijke noot meeblazen!
Veel plezier
en tot mee die daogen...
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Het betekoppen-kaartspel:

Alle 15 troef!
Onze t
roef az
en:

Onze troef
(oude) heren
:

Michel: Onze kersverse prins
der Betekoppen ofwel Prins
Michelangelo I, tevens vervult hij
de taak als secretaris hetgeen hij
zeer zorgvuldig doet en hij deinst
er zelfs niet voor terug om indien
dit noodzakelijk zou zijn, zich als
gerechts-deurwaarder voor te doen
en dat allemaal volgens ons eigen
wetboek zie artikel 11.11.11. Maar
als kersverse papa van zijn eigen
Marit maakt hij pas echt de ”blits”

Leo: Onze eigen voorzitter ook
wel bekend als Leonardo XI, de
vorige prins der Betekoppen. Als
voorzitter wil hij graag iedereen
te vriend houden, een nobel
streven maar hij weet als géén
ander dat dat niet altijd mogelijk
is, echter zal hij (hoe klein als hij
is) dit toch proberen. Natuurlijk
vervult hij zijn rol als vader en
echtgenoot ook als een echte
voorzitter.

Adelein: Ook zo’n oude nestor uit
ons kaartspel maar het is wel onze
2e grootvorst der Betekoppen.
Tevens een man waar onze
maatschappij op kan bouwen
want zijn werk is hem alles, deze
”workaholic” viert toch graag
carnaval en je zult hem dus wel
zien tijdens die doagen.
Joop: We kennen hem als
oud prins en oud voorzitter
van de stichting en gezien
zijn leeftijd kan hij niet
meer deelnemen aan het
huidige intensieve carnaval
(grapje!!!!!). Desondanks zijn
wij als stichting hem heel
veel dankbaar voor al het
goede wat hij heeft betekend
voor ons carnaval en voor de
stichting.

f
e
o
r
t
Onze ren:
boe

Robin: De nieuwe Eerste Minister,
maar we kennen hem het meest
als hoofdredacteur van de
Betekoppenkrant. Eigenlijk zou hij met
zijn liberale kijk op de wereld heel
goed passen in het programma ”RTLBoulevard”, kortom iemand die graag
de touwtjes in eigen handen heeft.
Een eigenschap die hij heeft geërfd
van zijn vader, onze liberale erevoorzitter Rinus van der Hooft.

Marcel: Nog zo’n kersverse papa
maar deze keer van Jordy die zoals
het een echte penningmeester
betaamt hem al heel gauw de
financiële foefjes leert, kortom
onze eigen Gerrit Zalm is dan ook
een echte bruggenbouwer en zoals
hij zelf zegt ”als het maar geld
oplevert en betaalbaar is”.

Brian: Onze vice-voorzitter oftewel
Ere-eerste Minister wordt vaak
gezien als ”running mate” (lees hier
rechter hand van de prinsen Adelein
en Leonardo en rechterhand van
de voorzitter) en schroomt er niet
voor om altijd een vrolijke edoch
nuchtere tevens liberale visie
te geven over het leven, waarin
spijs, drank en vrouwen een grote
rol spelen hetgeen hem extra
ambitieus maakt, kortom een echte
”Bourgondiër”.

Wilbert: Onze eigen bromsnor van ’t
spel , oftewel ”Plisie Goor”, een taak
die hem op het lijf geschreven is
en wil dit dan ook minimaal 11 jaar
zijn. Natuurlijk is dit een belangrijke
functie voor de stichting; denk
hierbij aan het autovrij maken van
de route voor de optocht (liefst om
6.00 uur ’s ochtends met sirene aan)
en natuurlijk er voor waken dat
de stichting op tijd wat te drinken
krijgt, dus deze beschermheilige
verdient een dikke pluim.

Peter: Onze hulp-Plisie Goor doet
eigenlijk het zware werk. Dat wil
zeggen: hij waakt over de vrouwen
van de raad van elf. Naast deze
zware taak heeft hij nog een passie
nl. wagenbouwer en zijn eigen
vrouwtje. Eigenlijk is het duo
Wilbert en Peter van enorm belang
voor onze stichting en we zijn
hem hier dan ook enorm dankbaar
voor, kort samengevat ”Peter, ga
zo door”.

Bart: De junior van ons spel, de man
met de vele bijnamen. De laatste is
NJ wat betekent ”nooit jokken”
Maar voor ons is het een echte ”Willy
Wortel” en een echte promotor voor
de kindermiddag (denk maar aan
K3). Al met al een Betekop waarover
wij niets dan lof over kunnen
melden (de rest is vanwege de
censuur en de wet op de privacy
niet in deze krant verschenen).
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Het betekoppen-kaartspel:

Alle 15 troef!

Onze n
troef b ieuwe
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Roel: Onze spring in het veld. Ja,
ja, het was Roel die ons land heeft
verdedigd, echter het blijft een stille
genieter maar met een enorme dosis
humor, een echte Bock dus. Samen
met Saskia hebben ze hun eigen honk
gevonden in Sas en we mogen dan
ook hopen dat Roel wat meer tijd
krijgt voor de Stichting zodat hij
deze ook mag gaan verdedigen.

Udo: Unser Freund aus der Heimat.
Ja, U leest het goed...Udo komt uit
Duitsland ofwel Udo heeft zijn hart
in Heidelberg verloren maar is in
ons midden al aardig ingeburgerd.
Naar het schijnt heeft hij zelfs al
een bijnaam en die luidt: ”Heidi”.
Maar ook deze liberale vriend past
goed bij de ”Betekoppen” al was het
maar om zijn enorme kennis over
”Bier und Bratwurst”.

Marlon: Onze eigen ”Bob” van heel
ons kaartspel maar wel een ”Betebob”,
een onmisbare kracht achter en voor
de stichting. Geef hem een hamer en
een beitel en hij heeft zo een rechte
stellage in elkaar gezet, dit is een
bijzondere gave die niet iedereen
in de stichting heeft. Al met al een
echte carnavalsvriend die zich graag
verrijkt met een groot glas limonade,
het liefst twee.

Lucas: De enige echte ”valeur” in
ons spel, want deze Belgische vriend
draagt de stichting nog steeds een
warm hart toe. Wegens zijn eigen
bedrijf is hij genoodzaakt om zich
achter de schermen te begeven,
wie weet zal de toekomst anders
uitwijzen.

Wagens A
1. Mee ’n urgel deur ’t Sas op toernee, da’s een
béééére leutig jubilee – De Deurdouwers
2. A julder de Sloebers missen, zijn me in ’t Sas
achter het net ant visse – De Sloebers
3. Waar je het ook viert, carnaval in Sas stijgt er
bovenuit. – De Ventjes
4. Er was eens een vereniging van 44 jaar en
ieder jaar toverden ze een wagen voor elkaar.
Ook dit jaar, voor de zoveelste keer, bouwen
ze in ’t Sas voor de hoogste eer. – Pijke Zot
Wagens B
1. De Keutelaars in de Sasse jungle
2. Landpiraten
Groepen A
1. Het rondje van de zaak
2. Mee carnaval fladderen we van kroegje naar
kroegje
3. Heb je het ooit zo zout gegeten
4. Niet gegooid is niet gewonnen
Groepen B
1. Ook al geven we vol gas, we gaan toch maar
traag door ’t Sas
2. Vandaag geen Tweenies op televisie, ’t is in ’t
Sas
3. Je moet ’t van twee kanten bekijken of…
4. Met een vuilzak als jas, gaan we een hele dag
door ’t Sas
5. We schoppen ons de stoet deur
6. Wen de Bar-bie

Carlo: De vader van Peter en weer een
onvervalste levensgenieter die samen
met Brian graag over en eten en
drinken praat en het liefst niet alleen
praten. Carlo is niet onbekend met
ons carnaval want hij is jarenlang
wagenbouwer geweest en probeert
zijn ervaring door te geven en
aan de huidige generatie in onze
stichting en daarom zijn wij enorm
verheugd met deze sterke troef.

Uitslagen
Carnaval
2004

Groepen C
1. ’t klein insectenboek viert carnaval
2. We gaon deur
3. We zijn d’r als de kippen bij
4. De deurdraaiers
5. ’t is weer ingewikkeld in ’t Sas
6. Wie de schoen past trekt hem aan
7. Vlindertuin
8. Weer nen bak
Trio’s en kwartetten A
1. Is de reiziger nog zo snel, de Sasse sterren
vertragen hem wel
2. Straatvegers
Trio’s en kwartetten B
1. E je eve voor mij
2. Aje nie kan bouwe of kope, laot je’n waogenbouwer lope
3. Er wordt wat afgedweild in ’t Sas
4. We lappen ’t um weer
5. Gezegd
Duo’s A
1. De groentjes van Sas
Duo’s B
1. ’t klinkt misschien afgezaagd, maar
daar eje z’oek weer
2. Na een biertje en een neut...
3. De sleurhut van de Kommeeren, zal julder
toekomst leren
4. Lekker af en toe teupe
5. Real life soap
6. Ik zag twee beren...
7. Harry Potter
8. De Sasse snoezen
Enkelingen A
1. Blikken meisje
2. Bange leeuw
3. Bruid van de toekomst
Enkelingen B
1. Me gaon’t nie droog ouwe van ’t jaor
2. Geen idee

Meest carnavaleske wagen
De Deurdouwers

Leukste deelnemer aan de optocht
’t klinkt misschien afgezaagd, maar:
”daar eje z’oek weer”
Gerard Verduyn trofee (1e prijs duo’s B)
’t klinkt misschien weer afgezaagd, maar:
”daar eje z’oek weer”
Jozef Nolle trofee
Me gaon ’t nie droog ouwe van ’t jaor

Miniparade 2004
De grote optocht op zondag heeft er de laatste
jaren een serieuze concurrent bij gekregen. In
de paar jaar dat de miniparade op dinsdag van
carnaval door de straten van Betekoppenstad
gaat, is duidelijk geworden dat er heel wat talentvol betezaad rondloopt.
De uitslag van vorig jaar was als volgt:
Enkelingen 0-6 jaar
1. Engeltje op de wolken
2. Brandweerman
3. Schippertje met bootje
Enkelingen 7-12 jaar
1. Vleermuis
2. Bouwvakker
3. Stoplicht
Groepen zonder voertuig
1. Bassie en Adriaan
2. Muurbloempjes
3. Betekoppen
Groepen met voertuig
1. Olifant
2. Drumband
3. Betekoppenschool
Johan de Block Trofee
- Vuilcontainers

D E B E T E KOP

O’k di jaer weer dún enige èchte op internet: www.betekoppen.com

20 05

Programma Carnaval 2005
Eventuele veranderingen in het programma
zullen, zoveel als mogelijk, d.m.v. de pers
worden bekendgemaakt.
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Carnaval 20

Zaterdag 5 februari
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
Gemeentehuis op de Westkade
14.15 Overhandiging sleutel door de
Burgemeester op het balkon van
het Gemeentehuis
14.25 Oplaten ballonnen bij het beeldje
14.30 Aanvang ”betenjacht” voor de kleintjes
bij de Sasse horeca
14.45 Openingsreceptie ”CARNAVAL 2005” in
de Reseda
Aanslaan eerste vat bier
15.30 Einde openingsreceptie, waarna kleine
kroegentocht
Tijdens de route zal de prijsuitreiking
van de etalagewedstrijd plaatsvinden.
16.00 Einde ”Betenjacht” met optreden van
”Sasse K3” bij Jeﬀrey’s
18.00 Ontvangst Raad van Elf en genodigden
op het voormalig Gemeentehuis
aan de Westkade
19.00 Aanvang ”Boerenmaaltijd” voor
genodigden in de Speye
20.30 Einde Boerenmaaltijd
Vertrek ”Oude wijven” en ”Oude Venten”
vanaf de Speye
Aanvang kroegentocht langs de Sasse
horeca
21.15 Diverse acts van oude wijven en venten
in en om de Reseda
Hieraan is een extra prijs verbonden
24.00 Prijsuitreiking oude wijven en venten in
de Narrentempel (Schippershuis)
01.00 Sluiting café’s
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Rinus van der Hooft Trofee

Na een periode van 11 jaar is er, zoals in de
vorige editie van de Betekop reeds werd aangekondigd, een eind gekomen aan de uitreiking van de ”Jozef Nolle trofee”.

Voor velen was de uitreiking van deze imposante beker aan het grootste talent in de
optocht een jaarlijks terugkerend hoogtepunt
tijdens de prijsuitreiking. Langs deze weg
bedanken we nogmaals iedereen die zich
heeft ingezet inzake de jurering en uitreiking
van deze prijs, en dan met name dan Linda
en Wies.
Met het wegvallen van de Jozef Nolle trofee komt natuurlijk geen einde aan het vele
talent tijdens de schoonsten optocht van

’t zuiden. Vandaar dat in
navolging op de Jozef Nolle
Trofee dit jaar een nieuwe prijs in het leven
wordt geroepen, namelijk de Rinus van der
Hooft Trofee, genoemd naar de in 2003 overleden ere-voorzitter van de Betekoppen.
Uitgangspunt bij het uitreiken van deze wisseltrofee blijft net als bij de voorganger dat
nieuw talent een speciaal stukje waardering
krijgt.
We hopen dat de komende elf jaar deze prijs
minstens net zoveel mag gaan betekenen als
de Jozef Nolle Trofee in de afgelopen 11 jaar
heeft gedaan.

Uit het rijke (carnavals)leven van de nieuwe prins..

Waor let die jury eigeluk allemaol op?
slagen we er telkens in om eensluidend een
juryrapport samen te stellen. Voor jullie nu
misschien wat verduidelijkt met het bovenvermelde overzicht aan criteria. Hopelijk is
het voor veel carnavalsvierders een stimulans om met een nog mooiere creatie naar
buiten te komen. Op deze manier stuwen
we het niveau van carnaval in Betekoppenstad nog verder de hoogte in.
Ik wens jullie veel plezier en een succesvolle carnaval toe.
Theo Sarneel,
voorzitter van de jury
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• De wagens tijdens de optocht worden
kritisch onder de loep genomen met de
onderdelen: idee, bouwtechnisch, afwerking, carnavalesk en afwerking. Een
bijzonder punt van aandacht is dat bij het
onderdeel bouwtechnisch ook de veiligheid een belangrijk aspect is.
• De groepen, kwartetten, trio’s, duo’s en
enkelingen krijgen bijna dezelfde beoordeling, namelijk: idee, afwerking, carnavalesk en afwerking.
• Op maandag bekijken we leutigste leurder en zien aan de hand van de criteria:
idee, actie en carnavalesk wie de winnaar
wordt.
• De dweilbands aan het dweilbandfestival
worden beoordeeld op de onderdelen:
muzikale uitvoering, originaliteit en actie.
• Op dinsdag gaat
de kinderoptocht
van start en kijken we voornamelijk naar idee
en carnavalesk.
Tussendoor zoeken
we ook nog de leutigste deelnemer aan de optocht.
Carnavalsvierders zullen begrijpen
dat niets zoveel verschillende reacties
oproept als de vraag: ”wat is mooi met
carnaval, wie is de beste, de mooiste, de
leutigste, de verdiende winnaar”?
Er is met deze ﬂinke hoeveelheid juryleden vaak een grote verscheidenheid aan
meningen. Dat is alleen maar prettig, want
dat beantwoordt precies aan wat de carnavalsactiviteiten allemaal losmaken. En toch

���

Als op zondag de mannen en vrouwenmet
rode en blauwe mappen zich langs de route
van de optocht opstellen, dan weten de
deelnemers van de mooiste carnavalsstoet
van Zeeland allang dat de jury uitvoerig
aan het kijken en beoordelen is. Dat is
een taak die zich niet alleen beperkt tot
de zondagse optocht, maar zich helemaal
uitstrekt over het volledige carnaval, vier
dagen lang… en eigenlijk nog ietsje meer.
Om te voorkomen dat elke jurylid, er zijn
er achttien in totaal, zo maar een beetje
zelf gaat bepalen waar hij of zij op gaat
letten, is er in 2002 een volledig nieuw
juryreglement opgesteld. Vorig carnaval is
daarmee voor de tweede achtereenvolgende keer gewerkt.
De reden waarom er een duidelijk reglement en overzichtelijke jurycriteria
moesten komen was om transparantie te
creëren naar deelnemers aan de diverse
activiteiten. Met een groot scala aan betrokkenen zijn de regels en criteria vastgesteld en vastgelegd in een boekwerkje. Als
het goed is ontvangt elke deelnemer aan
de optocht dit boekwerkje, of in ieder geval
het gedeelte eruit dat geldt voor zijn of
haar categorie. En heb je het niet ontvangen? Vraag het dan aan bij de stichting, zij
bezorgen je graag een exemplaar.
Zonder volledig te willen zijn worden
hierna wat criteria vermeld waarop de jury
let tijdens het beoordelen.
• Bij de etalagewedstrijd zijn punten te verdienen op de onderdelen: idee, afwerking
en het carnavaleske element.
• De Ouwe Wijven en Venten beoordelen we
op: afwerking, actie, idee en carnavalesk.
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Beste Betezaadjes,

Er is alweer een jaar voorbij, jee wat gaat dat vlug. Maar
natuurlijk gaan we er ook dit jaar weer een reuzenfeest van
maken. Hier kun je lezen wat er allemaal te gebeuren staat.
Op vrijdag komen we zoals ieder jaar weer bij jullie op school
om daar klein feestje te bouwen. Als je ervoor zorgt dat je
leuk verkleed bent, dan komt alles goed en zie je ons vanzelf
verschijnen.
Op zaterdag begint carnaval natuurlijk pas echt. Jullie
komen allemaal om een ballon, waarbij je je naam op het
kaartje schrijft. Zodra de sleutel bij het oude stadhuis
wordt overhandigd laten we met zijn allen de ballonnen op.
En dan kan het feest pas echt beginnen!
In ieder café is er weer iets voor jullie te doen. Zo zullen
we spijkers gaan poepen, blikken gaan gooien en nog veel
meer. Aan het eind van de middag zal Chaos (Sasse K3)
weer een spetterend optreden verzorgen in café Jeffrey´s.
Deze middag neem je je stempelkaart mee en je zorgt er
natuurlijk voor dat je stempelkaart aan het eind van de
middag helemaal vol is!
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Nu nog even iets over de dinsdagmiddag. Allereerst is er
natuurlijk de ’miniparade’. Je kunt net als elk jaar mooie
prijzen winnen. De hoofdprijs (wisselbeker) is de ’Johan de
Blocktrofee’. We verzamelen in de Vlaanderenhal, waar je
je nummer voor de optocht krijgt. We lopen dan met z´n
allen achter de muziek aan naar de markt. Op de markt
zal de jury kijken wie het mooist verkleed is. Jullie moeten
dan natuurlijk wel goed je best doen op het hossen en het
dansen.
Terug in de Vlaanderen ligt er voor iedereen een lekkere
snoepzak klaar en is er iets te drinken. Dit kun je lekker
oppeuzelen en opdrinken tijdens de prijsuitreiking van de
kleurwedstrijd.

Wanneer je naar huis gaat krijg je natuurlijk weer een mooie
medaille die je aan je verzameling kunt toevoegen.
Dit is in het kort wat we jullie wilden vertellen. We hopen
jullie allemaal te zien, zodat we tijdens dit carnaval veel lol
en leut met elkaar kunnen maken.
Groeten van de Raad van elf
alaaaaaaaaaf

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD 2004
Op 10 juli 2004, de dag dat Betekoppenstad in het teken stond van het zomercarnaval, werd in de feesttent op het Keizer Karelplein de uitreiking gehouden van de ballonnenwedstrijd. Dit jaar werden er slechts 4
kaartjes teruggestuurd wat dus ook resulteerde in slechts 4 prijswinnaars. Dit was de uitslag:

1 Rayan van Eijk 2 Kimberley van Aggelen 3 Stijn van der Vliet

4 Giovanni Wilders
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De Betekop blikt terug: 2004
Der weer an beginnen... Zo we zitten weer voor een leeg schermpje. Het kleine
opschrijfboekje ernaast. Een eenvoudige versnapering binnen handbereik. Het besef
dat we weer te laat zijn. Kortom het is weer Terugblik tijd.
De dagen van veel lol en leut komen eraan. Veel vroeger dan andere jaren. Dat
betekent dan ook veel vroeger een hoofdredacteur achter je vodden. Voor de meeste
verenigingen zijn de eerste vergaderingen achter de rug. Men is begonnen met
voorbereiden….. Maar uw geschiedschrijver komt weer eens achteraanhobbelen, die
zit nog volop in de carnaval 2004. Voor hem regeert Leo nog, zijn de Deurdouwers en
Pijke Zot nog aan het jubileren...

De pers
In Sas zijn we nogal overtuigd van de
grootsheid van onze optocht en onze
carnaval in het algemeen. We hebben de
oudste traditie in het Zuidwesten des lands
en uiteraard gaat op zondag de schoonste
optocht van Zeeland uit. Toch als we de
coverage in de pers zien voor het begin
van het grootse feest zou je zeggen dat
de pers deze mening niet geheel deelt, de
aandacht voor Sas is over het algemeen niet
overweldigend.
Maar als we de verslagen tijdens en na het
feest bekijken dan zie je onmiskenbaar
de invloed van Sas. Er gaat bijna geen
jaar voorbij of in een van de optochten in
de omgeving staan wel (onderdelen van)
wagens of creaties van loopgroepen, die
het jaar daarvoor (of soms nog verder terug
in de tijd) in Sas hebben meegelopen...
met dat verschil dat wij het zelf gemaakt
hebben.
Een voor uw correspondent indirect stukje
Betekop promotie las hij afgelopen jaar.
In een berichtje over de carnavalsmarkt
in Heikant. In dit stuk werd lovend
geschreven over de vele te verkopen
attributen. Echter het was wel duidelijk
dat de vereniging uit Brabant, die hier een
wagen aan de man probeerde te brengen
toch wel een klasse apart was. Een bewijs
daarvoor was toch wel dat al 2 jaar achter
elkaar verschillende eerste prijzen in de
wacht waren gesleept in enkele van de vele
Brabantse optochten. Maaaaar, ...het blijkt
dat deze jongens reeds 2 jaar achtereen
een volledige wagen kochten van een Sasse
bouwvereniging. Dus...!!!?

de verhoudingen van ledematen en koppen,
de uitbundige kleurschakeringen, de
kostuums...
Wat voor de bezoekers van de verschillende
bouwplaatsen vaak zo verbazingwekkend
is is de wijze waarop men met de relatief
kleine ruimte omgaat. Als je die enorme
wagens alleen kent uit de optocht, dan
is het onvoorstelbaar dat dit allemaal
gebouwd wordt in zo’n relatief kleine
ruimte. Men gaat enorme eﬃciënt om met
de beschikbare ruimte, elke millimeter
wordt benut en alles heeft z’n plaats. In
andere bouwplaatsen is een opvallend
fenomeen de saamhorigheid. Je ziet soms
10 (concurrerende) groepen samen onder
1 dak. In de cafés hebben de bouwers
de grootste mond tegen mekaar over het
gepresteerde. Ze zullen elkaar wel eens een
poepje laten ruiken. Maar als tijdens het
bouwen assistentie nodig is dan staan ze
snel voor elkaar klaar, en zo hoort het ook.

Wagentjes kijken
Een jaarlijks terugkerende traditie is
het wagentjes kijken. De raad van 11,
het gemeentebestuur en enkele café
bazen trekken een zaterdag uit om de
verschillende bouwplaatsen te bezoeken.
Ook na de herindeling is deze traditie
gehandhaafd. Het is mooi om te zien
hoe onze hoogwaardigheid bekleders
telkens weer versteld staan van de enorme
creativiteit die tentoongespreid wordt. Het
is uiteraard niet alleen het verzinnen van
een mooie creatie, maar ook het maken.
Als je dan ziet met welk een enthousiasme
die wagen(-tje)s opgebouwd worden, met
welk een vakmanschap ook. Technisch
vakmanschap, het moet allemaal draaien,
op-en neergaan, het moet tegen een
(wind-)stootje kunnen, het moet rijden
(en blijven rijden), het moet tussen alle
lantarenpalen gelaveerd kunnen worden,
de verkeersdrempels moeten genomen
kunnen worden etc. Daarnaast het creatieve
vakmanschap, de gezichtsuitdrukkingen,

Voorbarig?
Tijdens een rondje loodsen liep uw
verslaggever binnen bij de dames van de
Papzakkers en tot zijn stomme verbazing
waren zij reeds aan de champagne???
Waren zij zo zeker van hun zaak? Het
smaakte in ieder geval en wat de zondag
zou brengen dat zagen ze wel.
Maar ze staan hierin niet alleen: jeugdige
overmoed is van alle tijden en naar mijn
idee gezond. Vind je dat je het goed hebt
gedaan laat het dan maar lekker merken.
Maak van je enthousiasme geen moordkuil
(of hoe zei mijn therapeut dat ook weer?).

voegen. Dit beloofde wat voor de zondag.
Een ander jubileum in 2004 is het 22 jarig
bestaan van dweilbende Tandje Bei. Ooit
ontstaan uit een wagenbouwersvereniging
uit ut Poldertjen en nu al jaren niet meer
weg te denken uit de Sasse cafés. Zij
zouden het jubileum opluisteren met het
inmiddels vermaarde dweilbandfestival in
november.
Na de herindeling
We gingen het tweede jaar in na de
gemeentelijke herindeling. Zou het
enthousiasme van de bestuurders blijven
of was het een eenmalige oprisping om de
gemoederen gesust te houden en zou men
na een eerste jaar het voor gezien houden?
In de aanloop kregen we nog een
onvoorziene (nou ja onvoorzien?)
verrassing: Ron Barbé was opgevolgd door
Tukker Jan. En dat wisten we nog uit z’n
vorige Sasse baan: die was uit het goede
carnavalshout gesneden.
In zijn inleiding in de Betekoppenkrant liet
hij er geen misverstand over bestaan, hij
lustte er nog pap van en in onvervalst Sas
liet hij dat weten ook.
Maar het moet me toch van het hart dat het
nog steeds erg veel pijn doet als ik daar
op het bordes de sleuteloverhandiging zie
plaatsvinden door de burgemeester van
Terneuzen (of all places).

Zoals bekend is Sas volop aan de gang met
het vitaliseren en een onderdeel daarbij
is het voormalig CSM-terrein. Net voor de
carnaval kwamen prachtige tekeningen op
tafel van het grote project ”De Zeeuwse
Poort”. Op deze tekeningen was in geen
velden of wegen een bouwloods waar te
nemen. Daar ontstond bij onze nijvere
bouwers toch een zorgelijke trek om de
mond: waar moeten wij nu naar toe als Sas
via de Zeeuwse Poort mee is in de vaart der
volken?? Voorlopig is echter gebleken dat
het niet zo’n vaart zal lopen. Een slechte
zaak voor Vitaal Sas, een goede zaak voor
de bouwers.

Jubileum
In de aanloop van de carnaval konden
we 2 jubilea tegemoet zien: de oudste
wagenbouwers vereniging Pijke Zot (44) en
de club met de meeste 1e prijzen (33) de
Deurdouwers.
Dat moest uiteraard gevierd worden. De
Deurdouwers bouwden hun clubhuis de
Rijnvaart om tot een heuse Hall of Rock
and Roll. Ze kregen het zelfs voor mekaar
om bij de gemeente een vergunning los te
peuteren voor een tent in de Stationsstraat.
Pijke Zot hield zich bij de oude vertrouwde
carnavalsmuziek en gaf een knalfeest in de
Reseda.
Voor de optocht werden de verwachtingen
hoog opgeschroefd. De Deurdouwers
stonden al enige jaren droog wat betreft
1e plaatsen. Alles werd uit de kast gehaald
om er weer te staan. Oud-leden werden
aangeschreven om hun steentje bij te
dragen. Dit leidde zelfs tot een met grote
poppen opgetuigde extra wagen. Ook Pijke
Zot toonde ambitie om aan de prijzenkast
weer eens een heuse podiumplaats toe te

We trappen af
Na de traditionele aftrap door de
wagenbouwers op donderdagavond in de
Rijnvaart en de klassieke rondgang op de
scholen en bij de zieken door de Raad van
11 kon men op vrijdagavond beginnen aan
de eerste kroegentocht. De ouderen onder
ons denken vaak met weemoed terug aan
de tijd dat we het nog hadden over de 11
kroegentocht.
Al snel was duidelijk dat we wederom geen
grote nieuwe carnavalshits hoefden te
verwachten. Het meest gedraaide liedje was
de meebruller van Fransje Bauer. Daarnaast
was er opvallend vaak orgelmuziek te
beluisteren, de Deurdouwers?
Wederom wil ik me hard maken voor het
tactvolle gebruik van de volumeknop.
Indien een café niet afgeladen vol is, laat de
mensen dan rustig een potje ouwehoeren.
Want ze hebben toch zoveel te zagen.
Bijvoorbeeld over hoe het ooit was. Voor
velen blijft de carnaval een grote reünie.
De vele mensen die het Sasse ooit hebben
verlaten voor een vrouwtje aan de overkant
(of soms helemaal over de rivieren) of
een baan in het buitenland, kunnen de
jaarlijkse verlokking van de carnaval niet
weerstaan en komen telkenmale weer naar
het zuiden afgezakt. Tegenwoordig met
de mogelijkheden van het internet blijven
ze nog nauwer betrokken bij het carnaval,
want vrijwel elke zichzelf respecterende
vereniging heeft een eigen website. Hierop
zijn alle nieuwtjes te vinden, vaak samen
met een uitgebreid historisch overzicht of
een complete fotogalerij, en middels de
chatbox kan men al eens ”bij-mailen’”.
Traditioneel wordt de muziek op
vrijdagavond verzorgd door de Sasse
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Kadees. Deze keer met het thema ’Brasil’.
Een carnavalsdag wordt door velen zeer
verschillend ervaren. Elk jaar zie je weer
dat een deel van de uitgaanders zich in z’n
vaste klofje hijst. Je kan hem/haar over
de afgelopen 10 - 15 jaar uittekenen in
hetzelfde kostuumpje. Anderen zijn er juist
ﬁer op dat ze elk jaar (en liefst elke dag)
iets anders aan hebben.
Zo zie je ook vaak een verschil tussen de
”einzelganger”, de man/vrouw die op het
gemakje door ’t Sas dweilt, zich van café
naar café verplaatst en een praatje maakt
met deze of gene. De andere vierder is
juist iemand die leeft in groepsverband,
kenmerken: een sterke afhankelijkheid van
de man met de Pot, een vaak schichtige blik
in de ogen: is de groep nog compleet?.
Wie kwam uw verslaggever zoal tegen?
Een groep roze vrouwen, die tot ieders
verbazing niet de Papzakkers waren,
lakeien en hofdames ontsnapt uit het Land
van Ooit, 2 liftboys (Abeltje en de A van
Abeltje)... enz. Het was deze vrijdagavond
behoorlijk druk. Het is opvallend te zien
hoe de bezoekersaantallen variëren
per avond. Vroeger was het de zondag
dat men de cafés bijna niet binnen kon
door de drukte. Nu is die druk veel meer
verplaatst naar de overige dagen en is het
juist zondagavond behoorlijk rustig. Een
oorzaak heb ik nog niet gevonden, maar
van ’t jaar zal ik eens een stukje veldwerk
doen en volgend jaar kom ik hierop terug
met een glasheldere analyse.
Een nieuw fenomeen is de doe-het-zelf
fotograaf. Door de digitale en/of wegwerp
revolutie loopt menigeen foto’s te maken.
Was men vroeger afhankelijk van de
man met de bonnetjes om terug te kieke,
nu kan men al bij aankomst thuis op de
computer de avond weer herbeleven. En
indien men niet zelf beschikt over een
digitaaltje, dan kan men nog dezelfde
avond via www.betekoppen.com de
eerste foto’s al bekijken, die daar door
een samenwerkingsverband van de Sasse
Fotoclub en Annie zeer snel te bewonderen
zijn. De prijs van een glaasje bier verschilt
dit jaar van café tot café, van 1.40 tot 1.50
Euro. Waar is de tijd van Pol en Denise,
die tijdens carnaval de pintjes goedkoper
maakten dan normaal? Naar mijn idee kun
je goed merken dat alles een stuk duurder
is geworden. In vroeger jaren zag je veel
meer half- of zelfs volle glazen teruggaan
naar de bar. Men drinkt wat (prijs-)bewuster. Het automatisme van ”...en geef die daar
ook wa...” is niet meer (of toch beduidend
minder).
We gaan den prins halen
Op zaterdag is het dan oﬃcieel: het is
carnaval. We halen de prins op vanaf het
Prinsenhof. Het is opvallend dat het dit jaar
beduidend minder druk is bij de St. Albert.
Voor velen is de afstand blijkbaar een
belemmering. Aan het muziek kan het niet
liggen. Prins Leonardo wordt opgehaald
door niet minder dan 3 gezelschappen: d’
Erremenie van Lol en Leut, de Showband en
de importband de Pink Panters.
Op het stadhuis wordt Leonardo onthaald
door 4 wethouders (in het al klassieke
streepjeskieltje) en ’onze’ Jan.
Na de gebruikelijke plichtplegingen
wordt na een serenade (”de Kop van
een Beet”) bij het Beeld afgezakt naar
de openingsreceptie bij van Dam. Het
Betezaad vangt de Betejacht aan met een
spetterend optreden van de ”net echte” K3
in café Jeﬀrey’s. Deze jacht wordt voor de
tweede maal georganiseerd en blijkt een
overweldigend succes. De kleintjes wordt
spelenderwijs het dweilen bijgebracht.
Tijdens de traditionele receptie op het
gemeentehuis doet Grootvorst Adelein een
dringend beroep op B & W om het stadhuis
aan de Westkade voor de Sasse carnaval (en
tevens voor onze gemijterde kindervriend)
te behouden.
De zaterdag is een en al traditie. Na
genoemde gebeurtenissen is er uiteraard
de klassieke boerenmaaltijd. Sinds 2 jaar
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is er een alternatieve maaltijd voor degene
die niet op de genodigden lijst voorkomt en
toch een traditioneel happie wil doen. In
café den Ouwen Brug is de wereldkampioen
Snert maken ingehuurd om de hongerige
magen te vullen. Met een volle maag wordt
het feestgewoel weer ingedoken.
Den optocht
Zondagmorgen wordt er met angst en
beven gekeken naar de opvolgers van
Armand Pien en onze eigen weerman Willy:
wat brengt ons het weer? We mogen niet
klagen, een enkel buitje maar voor de rest
ziet het er goed uit. Toch is de dreiging van
enige druppels voldoende om het duo B en
W aan de kant te houden.
Het zou dit jaar een waanzinnige strijd
worden, 2 jubilarissen, een ploeg Ventjes
die het als een uiterste uitdaging ziet
om jubilarissen te verslaan en uiteraard
de altijd ”gevaarlijke” mannen uit het
Mosselbolwerk. Tijdens de optocht sloeg
de pechduivel onverbiddelijk toe. De
wagen van Pijke Zot verloor een grote
kop. Gelukkig bleef dit alles zonder grote
gevolgen, maar de kans op een eerste prijs
was wel verkeken. De Deurdouwers konden
dit jaar eindelijk weer eens uitbundig uit
hun bol. Zowel de eerste als de prijs voor
de meest carnavaleske wagen viel hen ten
deel. De Kop van Steij bleek goud waard.
Outsider de Sloebers pakte een onverwachte 2e, net voor de prijzenkapers van
de afgelopen jaren De Ventjes.

In de grote mensen groepen waren de
Pierewieten voor de zoveelste maal
een maatje te snel. De Jos Verstappens
werden afgevlagd voor de Betebloaren
(wanneer krijgen die hun eigen TV-show),
de Papzakkers (die champagne hadden
ze in ieder geval al gehad, dus wie kon ze
wat) en de KOMO brothers (wat is met dat
clubje gebeurd, waar is de tijd dat men
ze standaard als eerste naar voren zag
komen).
Voor de rest van de uitslagen verwijs ik u
naar de uitslagen en foto’s in deze krant en
de website www.betekoppen.com.
Voor de grootste verrassing zorgde nog wel
de jury die de aanmoediging prijs mocht
uitreiken. Maarten Torbijn (die z’n dertigste
optocht meeliep) mocht deze beker op gaan
halen. Wie zegt dat de wegen van jury’s
ondoorgrondelijk zijn???
Mannekesmaandag
(die geen mannekesmaandag is)
Zoals te lezen valt in het geschiedenisboek
van café naar café is de naam mannekesmaandag een foute, maar voor de gemiddelde Betekop blijft het een begrip.
Deze maandag werd Betekopcity geteisterd
door enerzijds op opgevoerde Vespa’s
en Jawa’s rondscheurende langharige en
dikbuikige Hell’s Engelen en anderzijds
stevige winterse buien. Daarnaast werden
de straten weer afgestruind door leurders
van zeer uiteenlopende pluimage. We
werden geconfronteerd met ﬂitspalen, de
Koninklijke familie, buitenaardse wezens
in een echt ruimteschip, de VVV promotie
tour, de Firma List en Bedrog die elk
huis in Sas te koop aanbood, de roep om
meer blauw op straat, de Buitensporig
Grote Eerste Prijs was te bewonderen,
enquêtebureau ”en wa vin jij van ’t Sas?”,
de Mulder die z’n meulen eindelijk te koop

zet, een playbackend
Gospelgezelschap,
zigeunergezelschap
Valtatege, Tiroler
Tandje Bei en Jan Lonink op stap. Kortom
het was vanouds. Het organisatie-buro De
Spiekerskorner had een grote campagne
opgezet om oude spiekers te verleiden om
nog eens de kist te betreden. En voorwaar
er waren verschillende deelnemers en
het nivo was ouderwets hoog. Gelukkig
maar, een traditie blijft zo waarschijnlijk
behouden. Een andere traditie zal
waarschijnlijk een snelle dood sterven.
Vele mannen onder ons zullen op hun
weg van café naar café al eens hoge nood
gehad hebben en dan waarschijnlijk even
een kanaalstopje gemaakt hebben. Echter
met het tegenwoordige Zero tolerance
beleid kan dit een dure grap worden: een
wildplasser loopt al snel aan tegen een 50
Euro boete.
De Miniparade
Dinsdagmorgen komt Sas een stuk rustiger
op gang. We hebben de druktemakers
van de Club van Hup, die het Kees lastig
maken. Al valt de laatste jaren op dat de
leeftijd ook vat begint te krijgen op dit
illustere gezelschap, de maaltijden zijn al
een stuk rustiger. De Blauwe Postbankleeuw
probeert z’n eerste klantjes al te winnen en
in café de Reseda wordt rustig een boompje
gekaart.
Maar dit alles is de stilte voor de storm.
’s Middags trekt de Miniparade door
de straten van Betekoppestad. Dit
jaar weliswaar via een nieuwe, niet
aangekondigde en niet door iedereen
gewaardeerde route. Op het opstelterrein
bij de Vlaanderen kijk je je ogen uit. Waren
het vroeger alleen leuke kostuumpjes voor
de kinderen, tegenwoordig staan hele
wagens opgesteld. Olifanten, complete
klaslokalen, piratenschepen, een complete
harmonie Moeie Voeten, de Tweenies, Ali
en zijn oosterse schonen, Boefjes Beef,
Bassie en Adriaan... En ja, als alles zo groot
wordt dan wordt de route rond de pomp
te klein. We kunnen helaas niet meer een
afsluitende ronde rondom de pomp maken,
omdat de stoet te lang is. Hier zullen de
heren parkoers uitzetters zich maar eens
over moeten buigen, want de groeiende
belangstelling voor de miniparade mogen
we uiteraard niet frustreren.
Na een hemeltergend spannende prijsuitreiking met de klassieke blije en droeve
gezichten wordt afgezakt naar Sas voor de
laatste avond. Geen lichtjesparade zoals de
afgelopen jaren, wel een klassieke bolhoed
met kaars.
Het afscheid aan de pomp werd geteisterd
door regen, maar de emoties waren
er niet minder om. Na het wegpinken
van menig traantje werd ferm vooruit
gekeken, volgend jaar gaan we der weer vol
tegenaan.
Enkele dagen na de carnaval durfde de
gemeente de, vorig jaar besmeurde borden
Sas van Gent te vervangen door nieuwe, de
herindeling is nu deﬁnitief een feit, maar
Betekopstad blijft Betekopstad.

D E B E T E KOP
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DAOR EJE ZE OEK WEER

Uit de besneeuwde en
koude bouwplaats van
Pijke Zot
Jammer dat de toverfee ons in de optocht in de
steek liet, dat was een kleine domper voor ons.
Maar niet lang getreurd, want we zijn inmiddels
weer opnieuw begonnen! We gaan jullie niet in
de kou laten staan de komende optocht. Hoewel,
als je ons ziet dan moeten de rillingen je over
het lijf lopen. Maar dat is omdat jullie dat niet
gewend zijn.

Wij wel, wij zijn echte bikkels. Een paar graden
minder maakt ons echt niet uit. Dat vinden we
juist lekker fris! Wij hebben geen warme
douche nodig om ons op te warmen, wij nemen
lieve een koud bad. Ik hoor u denken: ‘wie zijn
dat dan wel weer? Het is hartje winter en ze
hebben het niet koud ?’ Maar wij spelen ook zo
veel dat we het niet koud hebben. Wij zijn zo
druk
bezig
met
onze
vriendjes
en
vriendinnetjes dat we het altijd warm hebben.

Nu snapt u het helemaal niet meer. Logisch
eigenlijk, want meestal blijven wij altijd op
dezelfde plek, wij gaan bijna nooit op vakantie.
Wij houden namelijk niet zo van gewone huizen,
wij hebben iets anders. Maar daar hebben we
iets op gevonden, we hebben gewoon een stukje
van ons huis meegenomen naar Sas. Da’s wel zo
gemakkelijk, dan krijgen we niet zo snel
heimwee…. U zult zien dat wij het geweldig naar
onze zin hebben! Wij hopen wel dat de
winterfee nog wat sneeuw voor ons in petto
heeft…
Tot dan!

Beste Betekoppen,

HARTVERWARMEND !!

Ons favoriete spelletje: wie het eerst boven is.
Wie het eerst boven is die heeft gewonnen. De
winnaar mag ook weer als eerste naar beneden
glijden!
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Tsja, het is alweer een jaar geleden
zowat dat wij ons 4 x 11 jaar feest
gehad hebben. Wij vonden dit feest
in één woord: hartverwarmend.
Zoveel mensen die ons kwamen
feliciteren, mee twee van die
dweilbendes, dat was gewoon
fantastisch! Daar willen we dan
ook iedereen heel hartelijk voor
bedanken!

ja, ja, het ging oek bij ons eel erg kriebelen, want de carnaval komt weer in zicht.
Na zo’n succes als ’t afgelopen jaor hebben
we toch weer een zeer onstuimig idee veur
dien schonen optocht. Maor, misschien
begeven me ons dit keer wel op woelige
waoteren...
En drooghouen gaan me ’t van ’t jaor vast
en zeker nie doen. Dan dink je misschien,
DAOR EJE ZE OEK WEER mee ulder wartaal,
maar me gaon ’t zien en beleven.
Nog even een groot woord van dank aan 2
mensen mee een eeeeeel groot carnavalshart, Jan en Lut, hartstikke bedankt voor
ons plekje in de gezellige bouwplaats, en
ook dank aan alle andere mensen die ons
steunen...
Tot slot wense me iedereen veel plezier
mee de voorbereidingen, da zal oek bij ons
wel gaon lukken!!
En natuurlijk alvast tot mee die daogen...
Ronald en Peter
b.c ”Daor eje ze oek weer”

Etalagewedstrijd 2005...

Prijsuitreiking etalagewedstrijd aan de overkant?
Jaar na jaar is er in het centrum van Sas
een hevige strijd tussen de plaatselijke
ondernemers wie er de mooist versierde
etalage met carnaval heeft. Versiering van
binnenuit de winkel of meesterlijke polyester versieringen buiten aan de wand, je
kunt het zo gek niet verzinnen of de Sasse
ondernemer haalt het uit de kast. Het heeft
natuurlijk ook wel iets als Sas binnenkomt
en je al die versieringen ziet. Je carnavalshart gaat er spontaan elf keer zo hard van
kloppen.
Wat ook opvalt is dat je toch wel vaak bij
dezelfde ondernemers voor de deur staat
met een prijs. Het is natuurlijk een beetje
veel om al de prijswinnaars door de jaren
heen op te noemen, er is er echter één die
standaard in de top 3 zit: Torbijn.
Ieder jaar leuk versierd en hij brengt natuurlijk wat extra’s: drie kussen van zijn
vrouw, foto’s van de paus aan de muur en
ook nog een rondje bij de buurman.
De zaterdag kan niet meer stuk.
Echter, er gaan geruchten in ’t Sas dat die
Torbijn dit jaar van de troon zal worden
gestoten (inclusief paus?) door een stelletje
overkanters. Zouden die Pink Panters daar
iets mee te maken hebben?
Zover moet je het echter niet zoeken. Sinds

al die prijsuitreikingen van de etalagewedstrijd kan ik met niet herinneren dat we ooit al eens het kanaal via
het bruggetje of via de Oostdam naar
de overkant zijn overgestoken om 1
van de ondernemers aldaar te feliciteren. Dat wordt dus wel eens tijd !
Naar verluidt hebben de ondernemers aan de Oostkant zich verenigd
in de EO: ETALAGECOMMISSIE OOST.
Onder leiding van het familie-imperium P. hebben alle ondernemers
aldaar zicht aangemeld om er in 2005
iets fantastisch van te maken. Al die
aannemers, accountants, advocaten,
architecten, doe het zelvers, kapsalons, installateurs en alle andere
ondernemers gaan onder de bezielende leiding van het familie-imperium P. Sas-Oost versteld doen laten staan
van hun versierde etalages en aangeklede
gevels.
Omdat alle begin moeilijk is het volgende
advies: met slingers, een Betekoppenvlag
(Te koop bij De Stichting, zie elders in deze
krant) en een berg creativiteit en doorzettingsvermogen kom je al een heel eind. En
voor die versieringen aan de buitenkant:
treedt eens in overleg met een wagenbou-

wer, die wil je daar best bij helpen. Mocht
je op een andere manier de eerste prijs in
de wacht willen slepen, er is niemand die
je tegenhoudt.
En alle ondernemers in Sas-West: laat je
natuurlijk niet kisten in deze strijd en gooi
er nog een schepje bovenop.
De etalagewedstrijd 2005 heeft de krant
nu al gehaald !

D E B E T E KOP
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De Beteblaoren in hogere sferen?
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Allo, allo Betekoppen,

Het is weer zover, bijna,
de leutige dagen komen
er weer aan. Maar het
is wel vroeg dit jaar,
dat is ook te merken
aan de voorbereidingen allemaal. Het is maar
goed dat de stichting ook
vroeg was met de brief
voor het stukje in de
krant, anders waren we
zeker te laat begonnen.
Maar goed, we hebben
een vroege vergadering
gehad en deze was zeer
vruchtbaar. Toch hebben
we goed moeten nadenken over wat we dit jaar
weer eens zouden maken.
Na het succes met de
Tweenies vorig jaar, wilden we dit jaar eens iets
anders doen. Het valt iedere keer weer op,
dat het steeds moeilijker wordt om iets te
bedenken, want steeds komen we er weer
achter, dat een bepaald iets al eens geweest
is.Eerst zaten we te denken aan een race,
want dat zien, schijnbaar, veel mensen
graag. Dat viel af omdat dit al bijna ieder
jaar wel eens voorkomt.
Maar na veel denken en peinzen zijn we er
toch weer uitgekomen. Dit jaar zoeken we
het verder van huis en in hogere sferen.
Hoe het er precies gaat uitzien, dat weten
we nog niet, want bij ons verandert er wel
eens iets als we aan het bouwen zijn. We
zullen, uiteraard, weer wel ons best doen,
om het weer mooi eruit te laten zien.
Wij wensen iedereen een leutige carnaval
toe, met veel mooi weer, vooral op zondag
met de stoet, en verder zal je ons zeker
met die dagen nog wel tegenkomen.
De Beteblaoren

Wiste julder da’?
(deel 2)

Wiste julder da’...
- er dit jaar 141 bedrijven geadverteerd
hebben in deze krant?
- Betekoppenstad binnenkort een heuse
alcoholfabriek krijgt?
- Royal Nedalco de hoofdsponsor is van
het Sasse carnaval?
- de Raad van Elf in totaal 15 leden
heeft?
- er nog steeds een paar leden bij
kunnen?
- Bart zich wel eens verslaapt als hij op
de foto moet?
- hij dan ook naar drank ruikt?
- carnaval dit jaar erg vroeg valt?
- het alweer lang geleden is dat het
“Predikaat te laat” werd uitgedeeld?
- we dit graag zo willen houden?
- de sirene van de plisiebus kapot is?
- dit voor sommigen een reden kan zijn
om de (Betekoppen)vlag uit te hangen?
- de nieuwe sirene tijdens carnaval 2005
te horen zal zijn?
- d’un opmaker van deze krant vaak
door Sas loopt met een wit hondje?
- dit hondje luistert naar de naam Youp?
- aan het eind van de grote optocht alle
deelnemers gepresenteerd worden aan
de pomp?
- het een erg lang ”wiste julder da’?”
dreigt te worden?

Mijn

Dagbo ek

Michelangelo den Eerste, heet hij en zo zullen we hem eerbiedig moeten aanspreken.
Maar is hij wel Michelangelo den Eerste?
Jazeker, in de wereldgeschiedenis natuurlijk den Tweeden, maar zijn naamgever
was iemand geheel anders. Toch straalt die
mare toch een beetje op onze Michelangelo
den Eerste af, hij hanteert de kwast niet
met zoveel talent, ...hoewel!
Onze Michelangelo voert een leger van
talentvolle schilders aan, dat moet toch
ook gezegd worden. Sinds die opmerkelijke avond in het zijzaaltje van Taverne
’Reseda’ in maart van vorig jaar, toen hij
aankondigde als Prins Leonardo den Elfde
af te treden, leefden wij échte Betekoppen
in opperste verwarring, wie zou Leonardo
opvolgen? Dat was met grote geheimzinnigheid omgeven, temeer omdat we van het
secretariaat niets vernamen, in voorgaande
jaren kregen we wel eens, onder de grootste geheimhouding en onder ’embargo’ dat
schenden is voor echte journalisten het
onverstandigste dat je kunt doen, een tip,
wie hét zou worden. Maar dit keer niets, op
het allerlaatste moment een uitnodiging en
bijna geblindeerd werden we naar het huis
van de nieuwe prins gebracht. Dat gebeurde geheel volgens het protocol door de
oud-prins. Daarna werden we voorgesteld
aan de nieuwe prins. Na het vraaggesprek
werden we met vereende krachten buiten
gezet, samen met ex-prins Leonardo den
Elfde, maar die moest zijn moeder ophalen omdat hij die avond zijn verjaardag
vierde. Enfin, Michel is nu Michelangelo
den Eerste, weet u wat de naam Michel nu
eigenlijk betekent? Dat is een Duitse jongensnaam en Michiel is de verpersoonlijking van het Duitse volk, Michiel is ook een
heiligennaam. Gelukkig heet onze prins
gewoon Michel en verder René, Marquerite.
U ziet die derde voornaam heeft toch iets
exotisch. Zoals gebruikelijk was de opening in Westdorpe bij ’De Koeters’, je kunt
zeggen van onze gemeentegenoten wat
je wilt, ze kunnen dan onvolledig zijn als
Raad van Elf, ze hébben een Jeugdraad!!
In Betekoppenstad was het bij terugkomst
(zonder voor de brug te hebben moeten
staan) al gezellig druk, rekeninghoudend
met de kans voor de brug... waren we wat
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te vroeg en gingen rustig de muurkranten
lezen, loopt het geschreven en gesproken
woord wat terug? Je zou het bijna zeggen,
minder sprankelende muurkranten en 48
versneld naar voren, de ’Speekerscorner’
miste ook wat opmerkelijke uitspraken,
zeker een gevolg van het feit dat het tot
iedereen is doorgedrongen dat we onze
zelfstandigheid kwijt zijn.
Toch mogen we u iets niet onthouden, de
kop van de maandagkrant ’Lik-op-stuk
werpt vruchten af’. Een vreemde opening
van een reeks verslagen over een vrolijk
volksfeest, temeer omdat ons aller Jan,
verder vertelde: ’Carnaval in Sas kent een
heel rustig verloop, het is een gemoedelijk
volksfeest eigenlijk. Waarom dan die kop?
Mogelijk voor Hulst daar was men boos
omdat er een sluitingsuur was ingesteld, of
horecamensen géén behoefte hebben aan
rust.
We vonden nog meer in de carnavalistische maandagkrant, Esther Anna Jacoba
Barmhartigheid was failliet verklaard, niet
vreemd in deze harde wereld met zo’n
naam. Er was nog ander opvallend nieuws,
een jongen van 16 jaar en een even oud
meisje hadden een 26-jarige man uit Breda
mishandeld. Aanleiding: de man had het
meisje een compliment gemaakt over haar
rondborstigheid wat niet waar bleek te
zijn. Een 36-jarige man zocht ruzie in een
taverne, wat een doodzonde is tijdens het
carnaval en kreeg prompt een bekeuring.
Dan was er een 25-jarige man die op de
openbare weg stond te urineren, niet
vreemd na een avond innemen, kreeg ook
een bekeuring. Niet voor dat openbaar plassen maar omdat hij een valse naam opgaf,
hé hier klopt iets niet.
Het carnaval 2004 was hét feest van de
’Deurdouwers’, jullie weten nog wel waarom. Overigens een prachtig carnaval een
schitterende optocht, een zeer vermakelijke maandag en een frisse dinsdag. Zo kort
zijn we nog nooit geweest om ons 5-daagse
feest te beschrijven, maar we moeten er
een eind aan maken, anders kregen we een
soort predicaat! We wensen jullie veel plezier tijdens het feest gedurende het eerste
weekeinde van februari en de zevende en
achtste dag van deze maand.
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Inleveren van je kleurplaat (voor 31 januari!!) kan op de volgende adressen:
Robin van der Hooft
Westdam 9
Sas van Gent

Leo DeZutter
Nieuwe Bosstraat 1
Sas van Gent

