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’ulder vlag uit ’ut raom! ’ steken ”mee die daoge”

Het ultieme sy mbool vo
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natuurlijk ”De Betekop”,
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Heb je al gekeken op:
http://clubnet.zeelandnet.nl/
de

gelooft in de toekomst !
Wij investeerden in een nieuwe 4-kleuren vellenpers
die u de volgende voordelen biedt : • direct drukresultaat

• nog hogere kwaliteit
Dru
Uit
Ka
Ind
Tel
Fax
E-m
www.eecloonaar.be

• grotere capaciteit
• nog scherpere prijzen

oor al uw kleurendrukwerk
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Carnavalsstichting
”de Betekoppen”
wenst iedereen een
leutig carnaval!!

Prins Michelang
elo I

Burgemeester en Wethouders,
Dienst Openbare Werken,
Politie, Middenstands vereniging ”Sas ’70”, Sasse
horeca, adverteerders in onze
”Betekop” en de
Sasse bevolking.
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Van d’un Eersten Minister...
Op zondag 11 november zag ik
op TV beelden uit o.a. Mestreech
(Maastricht) en Oeteldonk (Den Bosch)
waarop te zien was hoe daar de start
van het nieuwe carnavalsjaar werd
ingeluid. Vele duizenden, veelal uitgedoste mensen luidden daar het
nieuwe carnavalsjaar in. Werkelijk
waar; prachtige beelden vanuit steden
waar het carnaval hoogtijdagen lijkt te
vieren.
Wat mij betreft is carnaval in
Betekoppenstad enig in z’n soort.
Vooral het dweilen van het ene café
naar het andere, de creatieve uitspattingen tijdens de grote optocht

Brian

en miniparade en niet te vergeten de
typisch Sasse carnavalsmaandag zijn
wat mij betreft onlosmakelijk aan het
Betencarnaval verbonden. De carnavalsdagen in Betekoppenstad zijn volgens
mij dan ook tip top in orde!!

Ook de Mega-kroegentocht, ofwel
de start van het carnavalsjaar in
Betekoppenstad loopt wat publieke
belangstelling betreft al jaren terug.

MiVia deze weg wil ik onze Prins en zijn Eerste Mi
nister van harte feliciteren, met alweer hun 4e
benoeming op rij. Voorts wil ik hun dan ook veel succes wensen voor het komende
carnaval in 2008.
Tevens wil ik iedereen een heel goed en leutig carnaval toewensen, en mocht je interesse hebben om in onze ”Raad van 11” te komen dan ben je natuurlijk van harte
welkom.
Met vele carnavaleske groeten,
Ere-Eerste Minister Barend I

BESTE BETEKOPPEN,
We naderen weer de dagen van lol en
leut. Maar het zijn ook drukke dagen
voor de EHBO Sas van Gent. Al jaren
geleden zijn wij gevraagd om Eerste
hulpverleners in te zetten met Carnaval.
Als vereniging willen wij daar natuurlijk
graag op ingaan.
Waar de Carnavalsvierders van café naar
café gaan, lopen wij als Eerste hulpverleners met onze EHBO koffer rond. En
ja we zijn wel nodig om bijvoorbeeld
te plakken; nee, niet op vrijdagavond
onze A-4-tjes, maar gewoon pleisters!!
Of een verband aanleggen, slachtoffers
geruststellen, bloedneus stelpen of iemand helpen die te diep in het glaasje
heeft gekeken.
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Robin

Maar toch, je kunt er niet omheen dat
sommige dingen niet meer zijn wat ze
ooit geweest zijn. Zo heeft men jarenlang geprobeerd om 11-11 in ere te herstellen door op de dag zelf een feestavond te organiseren. Maar helaas, als
je op zo’n avond de Reseda half gevuld
kreeg was je als organisatie al blij.

Rita Verdonk kan het niet beter zeggen:
”ik ben trots op Nederland” hierbij bedoelt ze
natuurlijk: ”ik ben trots op Betekoppen-stad”.
Om dit alles nog iet wat te complementeren:
”ik ben trots op onze Prins Michelangelo en
natuurlijk zijn Eerste Minister Robin”, eigenlijk
bedoel ik: ”ik ben trots op onze Raad van 11”.
Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen dat wij enorm
trots kunnen zijn op hetgeen wat wij tijdens en
rondom carnaval allemaal organiseren (zoals een
echte Betekop betaamt).
Als Ere-Eerste Minister vind ik het dan ook een
eer om voor de Betekoppen een blijk van waardewaarde
ring af te geven voornamelijk aan al diegene die
toedrahet ”Betekoppen-carnaval” een warm hart toedra
gen.

EHBO-Vereniging Sas

2.50

Er zijn rustige dagen maar ook
wel eens hele drukke dagen. En dan
is het maar wat goed dat de EHBO aanwezig is. Sinds vorig jaar lopen wij in
onze nieuwe kleding. Zo zijn we zichtbaar voor iedereen maar is ook een stuk
veiligheid voor ons zelf.
Onze vaste plek aan het Keizer Karelplein, in het kantoor van de woningbouw en het politiebureau, hebben we
verlaten. We kijken dankbaar terug op
al die jaren dat we ons er mochten warmen en een lekker soepje aten.
Dit jaar zitten we in het GEMEENTEHUIS aan de WESTKADE, centraal
in het feestgedruis. Met dank aan de
gemeente! En ja, ik loop zelf ook wel
EHBO overdag, maar ’s avonds niet,
dan ga ik ook dweilen in Sas. Ik vind
het dan ook zo knap van al die Eerste
hulpverleners om ’s avonds van acht
tot twee te lopen. Want waar een ander
feest staat te vieren zijn onze Eerste
Hulpverleners toch vrijwillig in de weer
voor de Carnavalsvierders.
Die verdienen wel een pluim of een
schouderklopje éé mensen!! Wij als vereniging hopen weer op een heel leutige
Carnaval, waar veiligheid voorop staat.
Afsluitend zeg ik op zijn Sas: ”tot mee
die dagen éé!”
Wilma Gerritse-de Block
Verbandmeester en coördinatie evenementen
EHBO Vereniging Sas van Gent

Beste Betekoppen,
Tel daarbij op dat het verkrijgen van
live muziek in alle café’s moeilijker
lijkt dan het winnen van een miljoen
in de loterij en het lijkt erop dat de
toekomst er allesbehalve rooskleurig
uitziet.
Natuurlijk is Sas van Gent qua inwonertal geen Maastricht of Den Bosch,
de vijver waaruit gevist moet worden
is dus niet zo groot. Toch blijft het
jammer om te zien dat bij het bekendmaken van de nieuwe prins maar
enkele van de vele Sasse verenigingen
de moeite nemen om bij dit moment
aanwezig te zijn.
Het resultaat is slechts een handjevol
mensen dat getuige is van de installatie van de nieuwe prins, toch een
schril contrast met eerder genoemde
carnavalssteden... wat mij betreft toch
een ”beetje” jammer.
Maar goed, het feest der feesten zelf
staat weer voor de deur, laten we
hopen dat dit wederom garant staat
voor échte Sasse taferelen en bijbehorende tradities! Iedereen alvast veel
plezier en bovenal een leutig carnaval
toegewenst!!

Uw Eerste Minister,
Robinho I

Het begint weer te kriebelen in m’n
buik; Carnaval 2008 staat weer al
voor de deur! Ook voor al die Betezaadjes, jongens en meisjes, doe mee
aan de grote kinderstoet als ridder,
nar of jonkvrouw. Laat zien dat jullie als Betezaadjes ook meetellen in
dit grote feest der feesten en krijg
ook die kriebels in je buik als ik, dan
weet je dat je een échte Betekop zult
worden.
Dus ouders, neem uw kinderen mee
en laat ze zien wat carnaval in Betekoppenstad is, zodat zij ook die
kriebels met zich mee zullen dragen
en deze later weer zullen overgeven
op hun kinderen (ja, ja, dan ben je
ondertussen wel al opa en oma, kun
je lekker naar het 55+ bal).
Dus mijn oproep hier aan alle Betezaadjes en hun ouders: schrijf je in
voor de optocht, met je vriendjes,
broertje, zusje of wie dan ook. Want
wij van de Raad van Elf zien al die
mooi verklede Betezaadjes maar wat
graag en dan zeggen we weer tegen
elkaar: wa’ zien ze der weer leutig
uit dit joar!
Betezaadjes, jullie zijn de toekomst
van het carnaval!
Allée, tot mee een van die doagen!

Leonardo,
voorzitter der Betekoppen

Help! Help! Vrijwilligers gezocht...
Beste carnavalsvierder,
ieder jaar zijn we weer druk in de weer om allerlei activiteiten voor de kinderen te
verzorgen op de zaterdagmiddag. Ieder jaar zijn we weer op zoek naar vrijwilligers
die 2 uur van hun tijd, een spelletje in een café willen begeleiden. We komen altijd
uit bij een vaste club, maar niet iedereen kan altijd. Wij zijn dus op zoek naar mensen die de zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur met een spelletje willen helpen
in een café. Lijkt het u leuk om zo’n spelletje te begeleiden dan kunt u zich opgeven
via debetekoppen@zeelandnet.nl of één van de leden aanspreken. Wij hopen op veel
reacties, want zonder uw hulp, komt de kindermiddag in het gedrang.

De Raad van Elf

Veiligheid voorop bij het opbouwen en afbreken 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 en
afbreken 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. 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!
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Programma Carnaval 2008
Vrijdag
1 februari

Eventuele veranderingen in het
programma zullen, zoveel als mogelijk,
d.m.v. de pers worden bekendgemaakt.
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Leurder in de N
ar rentempel
(’t Hart van Sas
)
13.00 u. Aanva
ng dweilbandfe
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ng Spiekerskorn al
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de Rijnvaart
18.00 u. Prijsu
itreiking ”beste
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W
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01.00 u. Sluitin
g cafés

Dinsdag
4 februari
13.05 u. Uitdelen toeters etc. aan de kinderen bij de
Vlaanderen
13.30 u. Start Miniparade (kinderoptocht) vanaf de
Vlaanderen
Route: Vlaanderenplein – Westdam
– Kloosterlaan – Grootmajoorstraat –
Noordweststraat – Westkade – Gentsestraat
– Zuidstraat - Markt (rondedans rond de pomp)
– Zusterstraat – Westdam - Vlaanderenplein
14.30 18.00 u. 55+ middag in de Speye (zaal open 14.00 u.)
14.30 u. Uitreiking prijzen kleurwedstrijd in de
Vlaanderen
15.00 u. Uitreiking prijzen Miniparade in de Vlaanderen
20.00 u. Start Lichtparade vanaf de Oostkade
24.00 u. Stadssleutel teruggeven aan de Burgemeester
in de Reseda
00.45 u. Afsluiting van CARNAVAL 2008 in de
Narrentempel
01.00 u. Sluiting cafés, aansluitend “samenzang rond de
pomp” op de Markt

Zondag
18 februari

14.00 u. Vertr
ek g rote Car nav
alsoptocht
vanaf het Suik
er plein
Route: Canadal
aan – Poelstra
at
– Stationsstraa
t – Westkade
– Bolwerk – W
atermolenstraat
– Brandspuitst
raat - Kleine
Markt – Noord
straat – Markt
- Zusterstraat.
15.30 u. Prese
ntatie van dee
lnemers aan
de optocht op
d
e
Markt
17.00 u. Prijsu
itreiking optoch
t in
de V laanderen
(voor alle
categorieën).
01.00 u. Sluitin
g cafés

p
Betezaadjes agina

Nog geen 50 jaor, maor o’k di jaor weer wel d’n enige èEchte op internet: www.betekoppen.com

Beste Betezaadjes,

Er is alweer een jaar voorbij, het gaat wel snel, vinden jullie
ook niet. Net zoals vorig jaar gaan we er natuurlijk weer een
groot feest van maken. En omdat er veel gebeurd deze dagen
hebben we het toch nog maar even op papier gezet.
Zoals ieder jaar komen we van de Betekoppen op vrijdagmiddag
langs op alle scholen. De tijd horen jullie nog wel, zorg er in
ieder geval maar voor dat jullie verkleed zijn. Dan kunnen jullie
samen met de Raad van Elf een feestje bouwen.
Zaterdag gaat carnaval pas echt van start. Nadat we prins
Michelangelo thuis opgehaald hebben, en de sleutel op het
gemeentehuis is overhandigd, laten we de ballonnen op. Natuurlijk
moet je niet vergeten je naam op het kaartje te zetten.
Daarna gaan we beginnen met de Betejacht. De activiteiten vinden plaats in de
cafés in Sas. Kom en doe mee, want het is zeker weer net zo leuk als vorig jaar.
Er zijn natuurlijk weer spelletjes van vorig jaar bij, maar er zijn ook enkele nieuwe
spelletjes. De spelletjesmiddag wordt om 16.00 uur in Jeffrey’s afgesloten met een
spetterend optreden van Chaos.
P.S. Neem je stempelkaart mee en zorg dat je alle stempels verdiend!
Tenslotte nog even iets over de dinsdagmiddag. Allereerst is er natuurlijk de
miniparade. We verzamelen weer in de “Vlaanderenhal” waar je je nummer voor
in de optocht kan afhalen. Daarna lopen we met zijn allen achter ’t muziek aan
naar de markt. Daar mogen jullie allemaal rond hossen en springen zodat de jury
jullie allemaal nog eens goed kan zien en de moeilijke beslissing over de mooiste
deelnemers kan maken. Na de optocht is er in de ”Vlaanderen” nog een leuk
optreden van Chaos, waarna de prijsuitreiking van de miniparade en de
kleurwedstrijd begint. Wie wint er iets én wie wint de hoofdprijs, de “Johan
de Block trofee”?! (wisselbeker). Hierna is het écht tijd om naar huis te gaan en is
er voor iedereen nog een mooie medaille en wat lekkers!
Dit was wat we jullie nog graag even wilden laten weten. Verder hopen we
dat jullie weer veel lol en leut hebben tijdens die dagen.

n de
Groeten vaAlaaaaf!!!
lf...
Raad van E

dit is de kleurplaat van:
Naam: ............................................................................................................................................
postcocde: ................................................

adres: ..................................................................................

woonplaats: .....................................................................................

telefoon: ...........................................

leeftijd: ..................

Inleveren van je kleurplaat (voor 28 januari!!) kan op de volgende adressen:
Robin van der Hooft - Westdam 9 - Sas van Gent

Leo DeZutter - Nieuwe Bosstraat 1 - Sas van Gent

>> L EE S H I EROV ER M EER I N DE Z E K R A N T >>
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UITSLAG

MINIPARADE

2007

Johan de Blocktrofee
De skeelers

UITSLAGEN2007
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De Woedies

J’è t’r bakken vol van...
Nog maar een paar weken en ’t is weer
zover. Wel een beetje vroeg, maar
affijn, we kunnen ’t maar g’ad èn!
Ondertussen bouwen wij toch alweer
voor het 6e jaar. Onze mede-oprichter
Bennie Hemelsoet besloot er dit jaar
een punt achter te zetten. Drukke
bezigheden bij andere (muzikale)
verenigingen waren niet meer te
combineren. Da’s vreet spijtig, dus
Bennie vanaf deze plaats: eeeeeeeel
veeeeeel bedankt voor al je jaren bij de
Woedies! ’t Was altijd leutig!

Wat wordt het dit jaar? Awel, vorig jaar
waren we blauw en wisten we eigenlijk
niet wat het was, daarom vonden we
dat het dit jaar maar is herkenbaar
moest zijn.
We doen het niet op z’n Frans, het is
gewoon op z’n Sas en ook nog legaal.
J’è t’r bakken vol van: d’n één vol mee
leut, d’n ander als troost, of verkeerd,

da kan ook nog; maar eigenlijk è jut
iedere dag wel nodig (allee, de meesten
onder ons dan toch).
Je zal het wel zien, den zondag in de
stoet!
Verder willen we natuurlijk Fré en Marie
van harte bedanken voor de bouwplaats
en hun sponsoring en natuurlijk ook
onze andere sponsors Henny en Ronald
en Lies.
Tot mee die daogen!
De Woedies
(Emma, Margot, Janna, Nicole, Angela,
Aafke, Mattie, Maurice en Teun)

>> L EE S H I EROV ER M EER I N DE Z E K R A N T >>

Van d’n
burhemeester…

Ik docht ’k gaon ’t van de jaor is op rijm
proberen:

In ’t najaar begint da te kriebelen
Dan gaon d’r al ideetjes deur je ’n oofd heen
Carnavalsliefhebbers beginnen te wiebelen
Het borrelt deur je lijf van top tot teen
Kwasten, gaas, wa plaksel, naaigerij
Carnavalclubs mee kleuren zo veel
Steeds mooier wordt de stoet, een lange bonte rij
Je staat er versteld van en dinkt: wat origineel
Liedjesschrijvers kruipen in de pen
Leutige deuntjes klinken overal
Waar op straot of in ’t café j’ook bent
In onze gemeente is ’t weer carnaval
Carnaval staot steeds garant voor feest
Maor dat gao niet vanzelf
We doen het samen, de liefhebbers leven in die geest
Verlangen ieder jaor weer naor elf elf
En tenslotte een graotis advies
Hou ’t netjes, maok de boel niet vies
vat geen kou, ouw ’t leutig, dink aan je buur
en glaosje op... dan nie achter ’t stuur
Veel leut mee die daoge!!
Jan Lonink
D’n burhemeester van de gemeente Terneuzen

EEN
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Den goejun dag, Beetekoppe,
Voor den 7den keer gaommu mee doen in de stoet
mee 1 ZONDER SNOR. Nou is zeevun ’t guluksgutal,
dus wie weet is vrouwu Fortuuna d’ees jaor ons goed
gezint. Nou ank di stuk schrijf emme suust vergaodurt
en we gaommu is eel iets anders doen. Me gaommu is
een eintju van uis en ik kan julder beloovu, tís nohal
eet waor ammu zittu. Nou oop ik alleen wel dammu in
de bouwplaats op da d’ouwe terrein van de SEE ES EM
of tuwel de Malletoo nog wa fasoenluk kunne bouwu,
wan nou enk in de krant geleeze dan ze die loods plat
goan gooju, dus mee andere woordu, me moeme d’r uit
na de karnaval. Me zijjmu Jan Vereecku vaneigus eel
veel dank verschuldigd voor al die schoonu joare, dus
Jan nogmaols bedankt voor allus, maor jao schoone
sprookjus duure nie lank. Oopeluk dinke zu bij de Humeente nie alleen an de Poort van ’t Sas, maor doen ze
voor al die verenigingu die an daor zittu, ieveranst een
andere Poort van ’t Sas oopu, zodat de stoet, wa ta butreft kan blijvu bestaon, wan een stoet
alleen me vier of 6 hrootu waogus en
geen loopgroepu goa d’op langurru
turmijn ni veel volk meer trekku.
Dus Burhumeestur, Wetouwurs,en
Raadsleeju van du Humeente, ouw juldur ooge oopu en elp ons astumblieft,
andurs emmu in den Hrootste Karnavalsstad van Zeeland, een prombleem,
en da zoen juldur toch ook wel nie
leutug vinnu, wan da kanju een week
voor den karnaval en mee tie daogu
nie mee om een borrel kommu bij ons.
Ah jao, wan gaommu bouwu willu
julder weettu, awel, me zegge me ’t
nie. Wel EEN ding, me zijjnu geen
blommistu mee een kruiwaogu, geen
bouwvakkurs mee een plank of zo, en
geen Spanjaordu die an mee een stier
rondloope, of iets wa da t’r op trekt.
Neeju, me kommu uit een land, maor
t’is vei-e-ru, en ammu ons bukku, zie
j’ons ste-e-ru. T’is t’r wel eel schoon,

111
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BOB TEAM
Beste Betekoppen,
Het is weer zover!! Carnaval 2008 in Sas.
Carnaval is feest. Kroegentochten en polonaises. Lekker
vrij en lekker los. Biertje erbij of een wijntje... Maar niet
meer achter het stuur. Die boodschap blijft belangrijk,
zeker ook met carnaval. BOB is inmiddels een begrip,
zeker in Zeeland.
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! 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 een taxi en laat je veilig naar

huis rijden. Zo blijft Sas van Gent de leutigste
en veiligste stad in Zeeuws Vlaanderen om
carnaval te vieren.
De nadelige gevolgen van alcoholgebruik in het
verkeer zijn ons zo langzamerhand wel bekend.
Maar als ’BOB’ rijdt komt iedereen ook weer
gezond en veilig thuis.
En... beste ’Betekoppen’ een goede tip:

water en brood,
Beter een ’Beet’ op
in de kanaal
dan een ’Betekop’
ekop’
n, als men een ’Bet
het is pas goed bale
t halen!!!
uit het kanaal moe
Wij wensen iedere ’Carnavalvierder’ die
carnaval komt vieren in Sas van Gent een
fantastisch carnaval... en... vergeet ’BOB’ niet!
Met carnavaleske groet,
Marijke Hemelsoet
Coördinator BOB-team
Zeeuws Vlaanderen

hezogt!

maor daor is geen haot en neijt. Wel eel zwaor, maor
we zoemmu zeggu, nie te zwaor an-tillu, me zumme
wel zien.
Dan nog wa,
ZAOTERDAGAOVOND 2 FEEBRUUWAORIE is’t weer
een GROTE SNERTAVOND VREE GOEIE ERWTESOEP MEE WORST VOOR DE PRIJS VAN SLECHTS 5
EURO PER PERSOON. Diegene die an geen erwtesoep
luste kunne ook TOMATESOEP krijge. An julder zin
en, Betekoppe, dan moe je je neige op tijd, op z’n lest
2 daogu voordien, opgeeve bij een van de leeje van
1 ZONDER SNOR – Alex, Jos, Sander of Ronald of bij
ons Kluphuis den Ouwen Brug, telefoon 0115-451918.
AANVANG VAN DE SNERTMAALTIJD 19.00 UUR
Wa d’ons Klupuis betreft, Ronald en Henny, bedankt
voor alles, tot nu toe en voor julder, Betekoppe tot
MEE DEN SNERTMAOLTIJD OF DE STOET.

De Leute
Karnavalsvereniging 1 ZONDER SNOR

We hadden zo gehoopt dat we tijdens carnaval 2007 ons
111de lid/donateur zouden mogen inschrijven, helaas is ons
dat niet gelukt.
We geven de moed niet op, WELLICHT LUKT HET DIT JAAR.
de stichting Betekoppen heeft ons geld namelijk keihard
nodig om ook in 2008 weer een geweldig carnaval te organiseren.
SASSENAARS en andere carnavalsvierders laat u dus niet
kennen en geef u op als lid van de CLUB VAN 111, alle donaties worden volledig aan de stichting overgemaakt.
Zelfs tijdens carnaval kunt u zich opgeven bij
Jan Sanderse, Luc de Meijer en Co Torbijn.

Wij wensen u een leutig carnaval, ’t is lekker vroeg dit jaar.

>> L EE S H I EROV ER M EER I N DE Z E K R A N T >>

”Ier Zijme”:
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BETEKOPPEN-BAK

5701120371

”d’r zou wat meer leven in de brouwerij mogen komen...”

Beste carnavalsvrienden,

De plannen voor 2008 zijn gesmeed, sterker nog, terwijl ik dit
stukje schrijf is de eerste vorm van de nieuwe wagen al zichtbaar. Het wordt een vroege carnaval dus er zal aangepakt moeten worden, gelukkig hebben we 2 paar extra (handige)handen
gevonden die de groep zijn komen versterken.
Voor het 3e jaar op rij heeft ”IER ZIJME” de 1e prijs bij de Bwagens behaald; op zich is dat natuurlijk erg leuk maar wat
ons betreft zou de concurrentie in deze klasse groter mogen
zijn. De rondborstige dames van de ”Moulin Rouge” hebben
zich in elk geval uitstekend geamuseerd tijdens de optocht
en zij zien halsreikend uit naar het volgende Sasse optreden.
Het is al enkele jaren gelukt om het droog te houden tijdens
de optocht maar voor komend jaar vrezen wij het ergste. We
hebben zelfs ons idee er op aangepast zodat we niet als verzopen eendjes door ’t Sas moeten op zondag. Onze inspiratie
hebben we opgedaan in een krantenartikel over het Kanaalei-land: ”d’r zou wat meer leven in de brouwerij mogen komen”,
en dat is nou juist waar we voor gaan zorgen.
Brasserie d’Ouwe Brug, bij Ronald & Henny, is en blijft ook in
2008 onze vaste thuisbasis, bekeropslagplaats en filmtheater.
De enige verandering is dat onze wagen nu volledig in de Sasse
Pottenbakkerstraat afgebouwd kan worden en we niet meer tussentijds de brug overgaan. Enfin, we hebben weer genoeg verteld en hopen jullie weer allemaal te mogen zien tijdens de grote
optocht. Pas wel een beetje op, want voor je het weet wordt je
aan de haak geslagen...

Veel plezier en tot mee die daogen...
”Ier Zijme”
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hezogt!

Showband Sas
22 JAOR VOORBIJ...
Zonder da iemand d’r bij stil gestaon eeft, è de
showbende van’t Sas afgelope carneval voor de 22ste
keer mee gelope in d’n optocht. We stonde d’r zelf
nie eens bij stil. ’t Ga toch snel mee die jaore. Zeker
ah je d’n eerste keer al bij was.

Onze gedachte gaon dan ook regelmaotig es t’rug naor
die eerste jaore. Da jaor da ’t zo koud was, da de ventiele van de blaosinstrumente gewoon bevrore, waor je
bij was. Da de blaozers eerst naor Staff en Melda ginge,
en daor de toeters op die zwarte potkachel leeje, zodat
ze toch weer ’n paor minute konde speele. En koud da
’t was op straot. Of die keer da t’r tot ’t laotste moment
getwijfeld wèr, of de optocht wel door kon gaon, deur
de vele sneeuw.
En wat te denken over da jaor da t’r spraoke was da ’t
carnaval nie door kon gaon omda ze in Koewait aon’t
vechte waore. Veele herinneringe kome zo weer bove.
Maor da’s ’t verleeje. Nu gaon we weer naor ’n nieuwe
eedisie van’t carneval in’t Sas.
Normaol beginne we te vertelle mee wa we ’t afgelope
jaor zoal gedaon en bereikt èn. Di jaor gaon we da ’s
overslaon. Ah je de (gewone?) krant geleeze è, weete
jullie da allemaol al. En toen we van de voorrondes
van’t WeeKaa kwaome, wist eel Sas ’t da we ’t goe gedoan hadde. Zoveel laweit op ’t terras van Sandrini.
Dus da è weinig zin, om da nu weer te gaon vertelle.
Nee, we gaon ’t eerst es hebbe over wa we di jaor gaon
doen. t’Is een beetje koffiegruis kijke, want as we di
schrijve is’t carneval nog een tochie weg. Teminste, zo
lijk ’t toch. Maor, da mag de pret niet drukke.

We zijn druk bezig mee de voorbereidinge
voor ’n 5 daogse reis naor Itaalieju. Jao,
da land waor ze zo gek zijn op spuhettie.
Ook is t’r ’n uitnodiging binne gekome of
we 5 daoge naor ’t land van Toonie Blèr
wille kome. Da’s ook al nie verkeerd, aloewel ze daor nie van die lekkere spuhettie
kunne maoke. In ieder geval, ah we deze
krant leeze, moete we toch al wa meer
weete. En wie weet wa t’r tussedoor nog
allemaol binnekom aon aonvraoge. Ja,
jullie sjoowbende is tegenwoordig goe bekend in’t Europa. Kende ze ons al in Frankrijk, aloewel
da ook voor ’n deel te danke is aon een ooreekaa zaok
in Terneuze, maor dan gao ’t ook echt over Terneuze
zelf, nu kenne ze Sas zowa overal. Da’s toch weer nie
gek? Laot ze da maor ’s nadoen in Terneuze.
We zijn in ieder geval druk bezig mee ’t verder uitbouwe van onze bende. Nieuwe leeje d’rbij. Nieuwe instrumente gekocht (en da was nogal een smak afgelope
jaor). Nieuwe muziek. Oh ja, op Koninginnedag gaon
we onze nieuwste sjoow brenge. Dit keer mee muziek
die wel iedereen snapt. Di jaor speele we rockmuziek.
Nee, niet rokmuziek, zoals onze schotte da draoge,
maar rockmuziek. Van die heftige. Da gao wa worde.
We hope daor alvast ’n voorproefje van te kunne geve
mee d’n optocht. Meschien dat we dan al wat van die
stampmuziek gaon speele op straot. Da gao nog es wa
laweit geve dan.
Voorda we afsluite, natuurlijk eerst alvast eel veel succes aon alle deelnemers aon d’n optocht van zondag.

En daormee bedoele we alle deelnemers.
Van de waogebouwurs tot de enkelinge. Door al die
mense wordt onze optocht nog steeds tot één van de
mooiste gerekend. Ook voor die andere daoge iedereen veel leute gewenst. Voor de maondag wille we
alle dweibendes eel veel leute en succes wense mee ’t
dweilband festival. D’r zulle ook wel weer wa muzikante van ons tussenzitte, maor dan als dweilbende
muzikant, en niet van d’n sjoowbende.
Voorda we echt gaon afsluite nog één puntje. Zo vlak
voor ’t carneval kome die manne van de stichting weer
langs om te kijke of je nog wa in je portemonee è. Geef
is lekker gul. W’en d’r allemaol wa aon, en zeker ook
die zieke Beten, die op die manier weer wa extra’s krijgen, omda ze d’n nie bij kunne zijn.
Allemaol veel leute en plezier, en tot mee die daoge,

De leeje van de Sjoowbende van’t Sas
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De Slakkebouwers:
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ONTSNAPT!

Betekoppen, pas op... wij zetten dit stadje op zijn kop!
Zo vlogen wij, de Slakkebouwers, door de straten van de
Betekoppenstad. We zijn een groep uit Sluiskil en al een vast
onderdeel van de grote optocht.
Al sinds 2000 lopen we mee, met Smurfen, een groentekar,
pinquins, baby’s en vorig jaar als luchtballonnen om vanuit hoge
hoogtes een een bouwplek te zoeken!!!
En dat valt nog niet mee, maar misschien kijken er nu mensen
met ons mee…
Voor de aankomende
optocht hebben
we kleine mensen
opgezocht!!!
Betekoppen pas dus op,
wij zetten dit stadje op
zijn kop!!!

En wa wor ’t di jaor?

BV6 gao voor de leute!
Afgelope carneval waore we veel van
plan. D’r kwam geen ene fluit van.
Voornaomelijk door lichamelijke zaoke
bij sommige leeje. Ah je ziek ben, kan
je nie weg. Ah je zwanger zeit, en je
moe mee ’n grote bas lope, is da toch
wel ’n probleempje, ah je zo’n grote
buik mee moet draoge. Wa gao ’t di
jaor worde?

Om eerlijk te zijn. Ah we di schrijve
weete we ’t zelf nog nie eens. D’r zijn
weer veel wilde planne. De een is nog
wilder dan de andere. Maar wa ’t echt
ga worde? ’t Blijf ’n beetje koffiegruis
kijke bij ons. Maor, aongezie we da al
gewend zijn, is dus alles nog normaol.
Afgelope carneval konde we nie weg.
Maor... we wilde zo graog. Zeker op
d’n maondag. t’Is dan zo leutig in’t
Sas. Dus denke denke en nog ’s denke.
Een week voor ’t carneval (ja, we zijn
nie altijd zo snel) kwam de oplossing.
Ah we nou eens ’n combinaasie deeje
van ’t één en ander. Het idee was geboore. Nu nog de invulling!
Na wa gebel was ’t probleem opgelost.
BV6 ging, mee wa versterking van
mense van de Sjoowbende van’t Sas,
eens wa anders doen. ’n Beetje samba
slagwerk mee wa trompette op de
achtergrond. Leek ons wel ’s ’n ludiek
idee. Ier en daor werde wa drumstelle
uit elkaor gehaold. Nog eve in de instrumentekast van d’n Sjoowbende gekeeke, en wa instrumente meegenome.

Materiaal was t’r. Pakke hadde we vlug
eve bij elkaor gescharreld. Nu nog repeteere. Da èn we de zondagochtend
(van d’n optocht) gedaon tussen 11 en
12. Moe kunne.
De moandag was di jaor dus anders...
maor leutig da ’t was. Geen zenuwe
of we misschien nie vals speelde. Kon
nie. ’t Meeredeel wist al nie eens meer
wa ze moeste speele. Daor oefende we
op straot nog maor eve op. Tussedoor
ook nog ’n naom verzonne voor deze
bende. ’T wèr ”Zooitje ongeregeld”,
en da dekte vrij aordig de ladig. Maor,
wa bleek? In ieder café krege we de
dansbeentjes de lucht in! De samba
ritmes bleeke ’t nog goe te doen mee
carneval. Da was ’n verrassing. En wij
maor denke da we voor de leute gingen. Ginge we ook, maor we hadde
da alleen nie verwacht. En ’t mag ook
gezegd worde, ”vogeltje, wat zing je
vroeg”, mee die samba ritmes erbij,
klink éél anders.

Maor nu di jaor. Wè’n echt geen idee.
Gaon we weer voor ludiek? Gaon we
als echte dweilbende? Gaon we als...
Koor? We weete ’t echt nog nie. We
hoope wel, ah we deze krant leeze, da
we d’r uit zijn. Van de andere kant.
Mee ’t laotste carneval èn we ontzettend veel gelache. En da’s waor ’t eigelijk mee carneval om ga. Leute èn.
Dus we zien wel waor we di jaor mee
kome. Ah we maor leute èn.
De manne en vrouwen van BV6

MIJN DAGBOEK (9)
door Willy de Groff

Dit jaar wil ik graag de aandacht vestigen
op de organisatie van ’De Betekoppen’.
We kregen eerder een uitnodiging om
medewerking te verlenen aan deze zeer
opmerkelijke, informatieve en (misschien
is dat het hoofddoel) vermakelijke krant.
Dit is een echte krant, goed hij verschijnt
maar één keer per jaar, maar wij verstokte
carnavalvierders kijken er ieder jaar met
stijgend ongeduld naar uit! Maar achter
deze krant gaat een organisatie schuil
waar, wij die achter de schermen konden
kijken, ieder jaar met grote waardering
over oordelen. Het begint in september,
dan komen de leden van ’De Betekoppen’
bijeen voor de eerste vergadering, daarna
volgen er nog veel. Iedere Betekop krijgt
zijn opdrachten. Ze moeten opdraven als
het feest is, ze moeten dikwijls weer en
wind (meerdere keren) trotseren om de
loten te gaan verkopen én de huis aan
huiscollecte. Terwijl wij leukere dingen
doen, moeten déze Betekoppen erop uit,
om de financiële middelen bij elkaar te
schrapen om de kinderen en de ouderen,
kortom iedereen een leuk carnaval aan
te bieden. De vele afwezigheid betekent
ook een wissel op de gezinnen die achter
deze wakkere mannen staan. Oók van de
vrouwen en vriendinnen wordt wat gevraagd, zij zitten vele avonden alleen, gelukkig worden deze offers tijdens het carnaval zelf deels ingehaald door het vieren
van dit prachtige vijfdaagse volksfeest,
maar toch. Ieder onderdeel tijdens ons
feest moet kloppen, kunnen wij tijdens
die vier dagen van lol en leut ons nog
eens terugtrekken van het feestgewoel,
zij moeten er zijn!! Laten we het eens
nalopen, dé vergaderingen, het bezoeken van de feestavonden elders. Dan de
organisatie, de zorg over de Prinsenwagen, het nalopen en controleren van de
afspraken. Dikwijls maken de leden van
de stichting voor het eerst kennis met de
massale wagens waaraan achter gesloten
deuren een half jaar is gewerkt, wanneer
die jaarlijkse kennismaking, als het college van burgemeester en wethouders op
bezoek komen. Ieder jaar is de vraag zou
ónze Jan ook aanwezig zijn? Dan wordt
er kwistig met lofuitingen gestrooid en
terecht want wij Betekoppen zijn een
naarstig en creatief volkje. Op die momenten vraag je je af, waren we maar

zelfstandig gebleven. Dat is een week of
beter gezegd zes dagen voor óns feest.
De laatste week stijgt overal de spanning
komen we klaar met onze voorbereidingen? De leden van de Stichting: is alles
wel goed geregeld? Die spanning ontlaadt zich op vrijdagavond, maar Prins en
Raad van Elf hebben er dan al een halve
werkdag opzitten, de bezoeken aan de
scholen, dit bezoek is ook al herleid tot 2
scholen jammer, maar een negatieve ontwikkeling. De zieken en gewonden thuis
of in ’De Honte’ zijn dan al verblijd met
fruit. Zaterdagmiddag begint het echt!
Afhalen van de Prins, het in ontvangst
nemen van de sleutel, het eerbetoon
aan ’Nar Cesar’, de kinderen die actief
zijn in de horecazaken, het aanslaan
van het ’eerste vat’, de huldiging van
de etalagewinnaars, de ontvangst in de
vernieuwde ’Burgerzaal’, de ontspanning
van de boerenmaaltijd, de show van de
oude wijven en boeren en dan voldaan
naar bed. Zondagmorgen vroeg uit bed,
de wagens moeten opgebouwd worden,
dan het pronkstuk van ons carnaval: de
mooiste optocht van Zeeland. Maandag
dé dág der dágen, ons straatcarnaval, de
dag dat ’we onder elkaar zijn’, een dag
om met volle teugen van te genieten, de
leurders, de standhouders, de ’spiekerscorner’, het dweilband-festival, kortom
een dag om lang over na te praten. De
leden van Stichting hebben eindelijk
een avond voor zichzelf. Dinsdag vroeg
opstaand, de voorbereidingen van de
kinderoptocht, het feest voor de 55-plussers moeten gebeuren, daarna even rust
tijdens de traditionele mosselmaaltijd in
’De Redoute’. Met de kinderen door Betekoppenstad, het feest voor de plussers
bezoeken. De inspanningen beginnen te
tellen, maar er rest nog een indrukwekkend programma-onderdeel, de met veel
fantasie opgetuigde lichtstoet, dan komen ze vanuit Terneuzen de stadssleutel
ophalen en de zanghulde op de Grote
Markt. Naar huis en lang slapen, eigenlijk
moesten de leden van de Stichting een
extra week vakantie krijgen, ze hebben
het ronduit verdiend. Daarom hulde aan
deze onvermoeibare mensen, ze worden
er te weinig voor bedankt, daarom deze
poging om dat hier te doen, jammer, het
is maar een eenmanspoging... Alááááf!
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Wa’ voor kleur worru’t di jaor?

hezogt!

Ha, alle carnavalvierders,
Ook dit jaar weer een stukje in de krant van de Orange Band. d’As die dweilband die
het hele jaar door in die oranje kleren lopen. Nou ja, het hele jaar, das dan ook weer
niet zo, want als je goed hebt opgelet vorig jaar met carnaval liepen we de zondagavond als de Blue Band, compleet in wit met blauw en een boterkuipje op ons
hoofd.
Ook dit jaar komt de Orange Band weer buiten op zondagavond, maar wat trekken
ze dit jaar aan? Tijdens een zware vergadering kwamen er verschillende ideeën naar
voren. De discussie barstte los, het idee van de trommelaar, daar ergerde iedereen
zich groen en geel aan, het idee van de trombonist werd veel te zwart wit gezien.
Maar het voorstel van de trompetten, tsja, dan was iedereen meteen weer blauw zo
vroeg op de avond. Ook niks dus. En als grijze muizen, 1 club met die rotbeesten is
wel genoeg. Enkele leden begonnen al rood aan te lopen, het was echt heftig, wees
blij dat je er niet bij was, je zou er witjes van gaan zien. Maar goed, onder het genot
van een oudbruin en een oranjebittertje zijn we er toch uitgekomen!
Wat het is en wat voor kleur dat zal je wel zien en horen op zondagavond tijdens
carnaval.
Als je denkt te weten wie we zijn, nou die zijn het dan net weer niet... want wij zijn
het?
Gesnapt? Wij ook niet...
Tot dan!
(of natuurlijk eerder, want voor die tijd komen we ook nog wel eens buiten!)

d’Alve Zolen:

Dit jaar heeft het alles
te maken mee water...

Allo allemaal,

VAN: D’UITLEGGERS
AON: de Betekoppen, et Betezaad en de Pullup.
Me moe’n opschiete want ’t is vroeg van’t jaor!!!
Zo we ligge languit mee ons voeten op tafel en kunnen
et nou es rustig aon mekaore uitlegge.
Me zijn nou al zo’n 17 jaar aan de gang en me moete
tot de conclusie komme da d’et in ’t Sas nog nie élemaal wor begrepe. Daor begrijpe wij eerlijk gezeed
geen enen béét van.
Èmme al die jaore dan nie duidelijk genoeg gewist. Of
was’t te moelijk? Je moe daor nie al te diep over nadinke, want da’s nou net nie de bedoeling. Ajje nadink
mee die daoge, gao je der niks van snappe. Eve emme
nog gedocht da’t aon ’t nivoo van’t publiek zou ebbe
kunne ligge. Daor zij-me van overtuigd da et da nie
kan zijn.
Voor ons is’t uiteindelijk duidelijk, wij ènt begrepe: We
zijn te kort geschote al die jaore. Oe moe ta nou?
We gaon da ZÓ oplosse: We beginne weer élemaal van
voor af. EN NOU GAON ME-N’ET IS GÓÉD UITLEGGE!!
Me gaon eerst es uitlegge, wa-d-á uitlegge nou precies
is.
Mee andere woorde, we gaon et woord ’uitlegge’ is
inhoudelijk uit gaon legge sie. En om wa te kunne opschiete en de stoet, voor de zoveelse keer, nie weer aon
ons verbij te zien trekke, zulle wij deze keer julder
LAOTE ZIEN WA DA UITLEGGE PRECIES ÍS. En ou
julder maor beet, voor ons part aon mekaore, want da
gao éél de stoet dure. En je moe nie benauwd zijn, we
zijn wel al wa’d ouwer maor wij gaon da wel trèkke, zij
maor gerust.
J’èddet wel weer gesnapt zeker éé? En zo nie, dan kunne me der oak niks meer aon doen.
Eén goeie raod: KOM MEE DE STOET MAOR KIJKE, JE
GAO’DONS EEL DA’D ÈND ZIEN UITLEGGE.
Je weet et, wij zijn d’er alleen maor voor de leute. Doe
allemaol mee, zij braof, dan is alleman weer gelukkig
mee-tie-daoge.
D’UITLEGGERS Cyriel en Frans

Ook wij zullen weer van de partij zijn dit jaar.
Het was even afwachten of we dit jaar wel konden beginnen vanwege de plannen van de Sasse
Poort. Maar afijn, we kunnen er nog een jaartje
mee door. Wat het daarna allemaal gaat brengen is natuurlijk maar weer een raadsel.
We zullen ons dan ook van onze goeie kant
laten zien, want het kan natuurlijk altijd
de laatste keer zijn. En de regel is ”lest,
best”.
We hadden met zijn allen weer allerlei
ideeën, maar het één was al iets makkelijker uit te voeren als de ander. Na ”flink
beraad” zijn we er dan toch uitgekomen.
Het geraamte is nu klaar maar hoe we het verder
allemaal gaan uitvoeren moet natuurlijk weer gaan
groeien in de komende weken.
Vorig jaar wisten we tot de dag zelf eigenlijk niet
hoe we onze act zouden presenteren, en zoals
jullie misschien nog wel herinneren was dit voor
ons een daverend succes. Wat hebben wij een leuke
reacties van iedereen gehad. En laten we eerlijk zijn,
daar doe je het toch ook een beetje voor.

Dat we dan uiteindelijk tweede werden in onze categorie was dan ook als een overwinning voor ons. Het belangrijkste was wel dat we
zelf ook enorm veel lol aan
ons orgel hebben beleefd.
We zijn er zelfs in de zomer nog eens mee buiten
geweest. Kun je nagaan!!!
Ons idee voor de komende
stoet heeft alles te maken
met water. Ik heb wel eens
vernomen dat een boot het
altijd goed doet, dus wie
weet!!! Wij duiken in ieder
geval met veel plezier het
feestgedruis in.
Tot slot willen wij Jan en
Lut bedanken voor ons
stekkie op de bouwplaats!!

Allee, tot mee die daogen,
d’Alve Zolen
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hezogt!

Was da voor un poppekast ier?
Beste carnavalsvrienden,

Hier een berichtje van de klup buiten
Sas van Gent, je weet wel vanonder
die zendmast.
Het bouwseizoen is alweer in volle
gang en bij het lezen van dit stukje
wordt de laatste hand gelegd aan onze
wagen.
Zoals elk jaar zijn we na het verwerken
van het jury rapport, ”DAS ALTIJD UN
POPPEKAST”, en het organiseren van
ons traditionele Nissehutfeest (dit jaar
zeer goed bezocht), toch weer begonnen aan onze 21ste creatie. Maar ja,
wat moet je nu nog verzinnen alles is al
eens gebouwd. Nog eens met dezelfde
wagen rijden gaat niet, want deze is
al verkocht (zonder 1ste prijs garantie). Dus hebben we besloten om dit
jaar maar eens alles uit de POPPEkast
te halen. En ook dat is niet eenvoudig
want zoals bij veel verenigingen haken
er een paar mensen af en er komen er
eens een paar bij. Gelukkig hebben we
nu een groep jonge bouwers die zich
met 200% en vol enthousiasme inzetten voor de klup. Samen met de oudjes
zorgt dit voor een juiste mix.
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deze 2 uur durende voorstelling zondag
3 februari allemaal naar ’t Sas. Haast u
want vol is vol! Toegang gratis.
Nieuwsgierig geworden over de ontwikkelingen in onze bouwkeet? Wip dan
gerust eens binnen, of nee, doe toch
maar niet...
Langs deze weg willen we iedereen die
de Sloebers een warm hart toedragen
bedanken voor hun steun. De Sloebers
wensen de raad, wagenbouwers, groepen, kwartetten, trio’s, duo’s
en enkelingen veel succes toe
met hun creaties. En u als lezer hopen we met deze dagen
te mogen begroeten.
Groeten vanaf de bouwplaats,
Stichting Bouwklup
de Sloebers
PS: bezoek ook eens
onze website:
www.desloebers.nl

TOEGANG GRATIS
VOL=VOL!
d’un
un poppekast van Feppine?

Maar om te blijven concurreren met
het grote Sas moeten we er veel tijd in
blijven steken en ook dat is niet altijd
gemakkelijk, zeker nu met het vroege
carnaval. Zo, nu moeten we zeker nog
iets verklappen over de bouw van de
wagen en het onderwerp? Maar dat
doen we niet, want de gordijnen blijven
nog even dicht. Dus mensen kom voor

Bussen tijdens carnaval in betekoppenstad
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 Veolia.
De kaarten zijn voor vier euro per stuk tijdens carnaval te koop bij sportcafé Jeffrey’s.
De bussen vertrekken van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 februari tussen 1.00 u. en 1.15 u.
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

ALLO, BETEKOPPE DIE AN VROEG UIT ULDER NIST KUNNE:

Op den dinsendagmorgu om NEEHUN
UUR gaomme weer mee ten Klup van
Hup ontbijte bij Kees in de Rijnvaort.
Nou oopu me wel da tie zelf oek is
vroeg uit z’n nist is wan meestal laottie
da d’oover an ander persuneel en kom
tie zelf om een uur of elf is af kakke.
Voorig jaor kreege me mieliejarde vieziete van de pliesie, da wil zegge, de
zjandarmmerie uit Belhu. Oe dan die
doar turecht kwamme weete me nie,
maor me nemme d’r wel voor huzurgt
dan ze niks te freete kreehu wan da
d’ontbijt is alleen voor de Klup van Hup
bestemd en nie voor wa krapuul van
zjandarmus uit Belhu. Ze zaote daor
maor wa te niksu, mee een bak koffie
in ulder ande, en een of andere droohu

koek, maor dan zijn zjandarmus huwent
enk buhreepu. Alli, wa damme van de
joar op ons bort hoan krijhu weettu me
nie, wan binst dank di stuk ant schrijvu
zijn, moe me ier nog over verhaoderu
mee Kees in de Rijnvaort.
Op di moment ist 8 noovembur tweeduuzendzeevu en ik dink dammu in
deesembur pas goan weettu wa dammu
goan eettu. (ee, da’s rijmmu en dichtu
zonder je nemt op tu lichtu). Afijn me
zumme da d’in deesembur wel zien,
wan op dien verhaodering krijgu me
van Kees altijd wost, kaos, pinte en
meestentijds emme op tijnt wa van de
sjienees.
Onze Voorzitter Voor’t Leevu, za tien
verhaodering weer wel bukwaom le-

ijju, alhoewel ei wel ut in zijn klootu e
gukreegu om op zo’n flet in Terneuzu
tu gaon weune. Oe aol tie t’in z’n ooft
om in zo’n hat tu hoan weunu. Mu
zumme ’t op de verhaodering wel ter
spraoku bringu. Vaneihus lei tie ook
da d’ontbijt op den dinsendagmorgu
5 feebruuwaorie om neehun uur en
onze leeju Zjean, Antwan, Eduuwar en
Den Tiepist Roo zun doar zijn, en ook
onzun speesjaole Dienstur, die a taor
op teint van ’t Sas weunt, zal in hupaste kleedei weer bediene. Allee, moes
ju hoesting en om is vroeg uit juldur
nist tu komme, dan zijn julder welkom,
eevuwel, nie voorbei die paole komme
bij de Rijnvaort, anders krijg je tu doen
mee onze buwaoking. Achtur da d’eete

gaomu onzun grootste fen en sponsur
weer een buzoek bringu, dus ik zoen
zegge, in du Tramstraot: zet ze maor al
hreet teegu een uur of 11...
Daorachtur gaommu op maroot in’t Sas,
misschiens lans die meute van Bruhhuman in de Reeseda, maor de die van
Bruhhuman vertrouwu ons nie zoo.,
waorom weet ik nie. Me zumme julder wel ieveranst teehu kommu in een
stammenee of tijdus die stoet van die
kleine jongurs.
Tot den dinsendag en de leut...
DE VOORZITTER VOOR ’T LEEVE
EN LEEJU VAN DE KLUP VAN HUP

>> L EE S H I EROV ER M EER I N DE Z E K R A N T >>

2.50

2.50

2.50

2.50

2.00

2.00

2.00

2.00

1.75

1.50

1.75

1.50

1.50

1.00

1.50

1.00

1.00

0.50

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

Ook bij een vroege carnaval zijn De Deurdouwers op tijd present
De 5 leutigste dagen van het jaar, deze keer op de eerste dagen van februari…
wat een vroege carnaval!
Voor een wagenbouwersclub natuurlijk een flink probleem. Voor een wagenbouwersclub die vindt dat voor de stoet in ’t Sas alleen het allerbeste goed genoeg is -en zo’n
club is de Deurdouwers- betekent dat natuurlijk niet dat het dan maar een beetje
minder goed, minder groot, minder goed afgewerkt, minder origineel moet zijn.
Juist nou we d’r vier jaar achter mekaar een serieuze klap op gegeven hebben, vinden
we dat we wel verplicht zijn om nog maar ’s een 5e keer alles uit de kast te halen
en te proberen het nog net iets beter te doen. Verplicht..., maar we willen het ook.
Omdat we het zo leutig vinden en omdat Sas het waard is en ’t Sasse carnaval het
verdient om goed voor de dag te komen. Deurdouwers horen niet voor niks bij de
categorie “Betekoppen van het meest fanatieke en carnavalsgekke soort”. Midden
in de zomer al starten met de wagenbouw en al die maanden heel stevig doorbouwen was dan ook onze keus.
De oplettende Sassenèèrs hebben natuurlijk al gezien dat we dit jaar geprobeerd
hebben bij te dragen aan een leutige carnavalsuitstraling van het Sasse straatbeeld. Voor ’t eerst sinds de sluiting
van de suikerfabrieken is er weer
een betencampagne. Aan die campagne kan iedere Betekop die van
Betekoppenstad houdt meedoen en
zo helpen het Betekoppencarnaval
in ’t zonnetje te zetten.

hezogt!
Sasse Carnaval in ’t zonnetje zetten….een goed idee. “Ook
een goed idee om die 5 speciale dagen in ’t zonnetje te zetten
op een Deurdouwerswagen”, vonden wij. Sasse carnaval met
zijn eigen speciale Sasse programma dat net iets anders is dan
alle andere carnavalsprogramma’s.
5 dagen vol hoogtepunten vanaf het plakken op de vrijdagavond tot de sluitingsdans dinsdagnacht rond de pomp. Al
die dagen loopt ons mooie Sas vol met schitterende artiesten
van eigen bodem die volop kleur geven aan dat mooie Sasse
programma. Bij die Sasse artiesten zijn er natuurlijk een
aantal hele speciale die er nou juist voor zorgen dat ’t Sasse
carnaval iets heeft wat nergens anders bestaat. 5 van die bijzondere artiesten willen ook samen met de prins en plisie
Goor in ’t zonnetje zetten. Een beetje insider-Betekop zal
ze vast herkennen: kampioenspieker R.M. uit Z., meester
Theo van de jury, Technisch Tovenaar Jan van de lichtstoet
en zo. En dan ook nog de twee grootste kommeeren van ’t
Sas die voor ’t eerst sinds zo’n vijfentwintig jaar weer op een
Deurdouwerswagen een rondje door Sas draaien.
Wat zo mooi is aan ons mooie Sasse carnaval is dat we nu al
weten dat het over vele jaren er net zo leutig en speciaal aan
toe zal gaan als nu.Want de Betekoppen van de toekomst zijn
al die vijf dagen ook volop in touw. Ze willen er bij zijn, ze
willen feesten en ze willen kijken naar de prins en gevolg en
naar die grote Sasse artiesten. Ze willen leren hoe dat gaat
mee die daogen en hoe je die vijf daogen in ’t Sas op stap
moet gaan. Op school maken ze carnavalstekeningen, leren
ze de kop van een beet zingen, houden ze een eigen feestje
op de vrijdagmiddag. Ze gaan met pa en ma mee ’t café in
kijken naar de leurders en de ouwe wijven. Ze doen mee
aan de Betejacht, de Kinderstoet, de Lichtstoet. Ze zijn
present bij de intocht van de prins. Ze staan te kijken
naar de grote stoet en een flink aantal doet daaraan
zelfs al mee. Ze letten goed op en ze leren snel. En
dus kan Sas nog jaren door….
Ja ja….
“Als Betekopje leer je van kleinsaf aan,
oe da je 5 daogen in ‘t Sas op stap moet gaan…”

DE MOSSELKRAUWERS

De Polderploeters:

”Je zal ons al van ver horen..!’’

Beste carnavalsvrienden en vriendinnen,
Op zaterdag 17 november j.l hebben we kunnen vernemen dat
MICHELANGELO voor het vierde jaar de scepter zal zwaaien over
Betekoppenstad. Wij wensen hem namens alle Mosselkrauwers
weer veel succes! Wij spreken uit ervaring als we zeggen dat er heel
wat op je afkomt deze dagen, ook voor de Raadsleden die de prins
vergezellen.
Ook de Mosselkrauwers zullen weer voor de nodige Activiteiten in Philippine de
schouders eronder gaan zetten. Dit uiteraard met de
medewerking van alle Philippinenaren van jong tot oud die onze activiteiten bezoeken, of zelfs meedoen. Onder leiding van Prins Sikkie I die voor het vierde jaar (hij was
al 3 jaar prins eind jaren negentig) de Carnavalsactiviteiten in Philippine zal leiden
met steun van Nar Pazzie II die voor het 6e jaar zijn leut verplichtingen zal vervullen.
Ook vergeten wij onze jongeren niet, na een spannende strijd tussen 3 aangemelde
kandidaatjes 2 meisjes en 1 jongen bleek na een aantal proeven dat Matthew Hulscher de nieuwe Jeugdprins der Mosselkrauwers voor het seizoen 2007/2008 is.

Wij wensen alle Carnavalsvrienden, Wagenbouwers en Raden Van Elf veel succes toe
in hun verdere voorbereidingen voor Carnaval 2007/2008.
Met een drievoudig ALAAF!! - C.S. DE MOSSELKRAUWERS - PHILIPPINE
Beste Betekoppen,
Na vijf jaar bouwen wordt het nu toch
eens eindelijk tijd om ook iets van ons
te laten horen. Ieder jaar, als we de
krant inkeken, dachten we, o ja, weer
vergeten een stukje in te sturen. Maar
goed, we zullen ons nu eens aan jullie
voorstellen.
Wij zijn een vriendenclub van drie gezinnen met 8 kinderen. Wat eens begon
als een idee om iets te bouwen voor de
kinderen voor de stoet van Westdorpe,
door twee gezinnen uit Westdorpe
(vandaar de naam Polderploeters), bleek
toch iets groter uit te vallen als gedacht
werd. Daarom werd er ook maar meegelopen in de stoet van Sas.
Ook dit bleek bij ieder in de smaak te
vallen en het jaar daarop kwam er een
gezin uit Sas bij zodat de club nog een

beetje groter werd. Het bouwen gebeurt
in de garage aan de Graaf Jansdijk en in
de keukens van de dames.
De thema’s van de afgelopen jaren zijn
brandweer, ridders en vorig jaar de duikers. Ieder jaar hebben we ideeën genoeg (nog voor zo’n 10 jaar), maar we
moeten rekening houden met de kleintjes die nog moeten zitten in een karretje. Daarom werden de bouwwerken
ieder jaar weer groter dan gepland.
Dit jaar moest het dan ook fors kleiner
omdat ieder het ook druk heeft met
andere bezigheden. Het thema van dit
jaar staat dan ook al enkele jaren op
onze lijst.
We verklappen nog niets, je zult gewoon moeten komen kijken, je zal ons
al van ver horen.

Groeten van de Polderploeters

Koddekoi en de 3 Giecheltjes
In vuur en vlam.
Met een brandweerman.
Racen we en gaan we blussen.
Niets komt er tussen.
Dan hebben we geblust.
Dan krijgen we een 10+.
Het is niet op school.
Lekker thuis op de barbecue kool.
Dan per ongeluk in brand.
Niets aan de hand.
Wij gaan het blussen.
Niets komt er tussen.
Dan zingen wij in koor: Koddekoi en de
3 Giecheltjes gaan er dit jaar weer voor.
Hopelijk deze keer niet alleen.
Maar wel weer op nummer 1!!!!!!

Groetjes,
VALERIE, ANOUK, ANNIEK en MARCO
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Valtatege houdt
‘t voor gezien!
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Met deze kop zullen velen bij het eerst vluchtig doorbladeren van de krant, het
mogelijk niet kunnen laten om dit stuk alvast te lezen.
De een slaakt misschien een zucht van opluchting:
eindelijk die eikels van Valtatege stoppen
V
E
R
L
E
E
ermee. De ander vraagt zich misschien
V
ND
vertwijfelt af of de ludieke noot van het
E
V
Dweilbandfestival verloren gaat.
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Maar vreest niet, want beiden krijgen geen gelijk.
Natuurlijk hebben we de laatste jaren heel wat
teleurstellingen te verwerken gehad. Hoewel onze
vele ludieke acties over het algemeen wel werden
gewaardeerd, bleek het muzikale aspect voor de
jury toch zwaarder te wegen. Daarom hebben we
de laatste carnaval geprobeerd om de nadruk op
de muzikale kwaliteiten te leggen. Dit is blijkbaar zo (ver)sterk(t) overgekomen, dat ook dat
weer niet gewaardeerd werd. Dit bij het feit dat
ons stuk in de krant ook al geweigerd werd, heeft
geleid tot een heftige jaarvergadering, waarin de
leden unaniem besloten om niet meer deel te nemen
aan het dweilbandfestival. Nou kunnen we hier wel
over uitweiden maar dan lopen we het risico op de
zwarte stift. En dat willen we niet graag. Je kunt wel al je
oud papier op straat gooien maar wat schiet je daar nou mee op,
dat is alleen maar goed voor de Erremenie.
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Maar dat we niet meedoen met het dweilbandfestival wil niet zeggen dat u niet van onze aanwezigheid op de
maandag kunt “genieten”. Maar wat dan wel te doen? We hebben onze show- en revuebende eens onderworpen aan
een zelfanalyse, in de hoop dat we zouden ontdekken waar precies onze kwaliteiten liggen. De conclusie was ook
zeer confronterend en verhelderend voor ons, maar zeker voor de buitenwereld (hoewel die het misschien wel al langer
door had). In het kort komt het erop neer dat er binnen onze vereniging een aantal rotte appels zitten (bijna allemaal): mensen die graag het plezier van caféhouders vergallen, graag overlast bezorgen, zeer verbaal aanwezig
zijn, een discussie niet uit de weg gaan, altijd het laatste woord willen hebben.
Kortom een stel vervelende vrienden.
Met vriendelijke groet,
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Plisie Goor...
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Beste Betekoppen,

Aan mij is gevraagd dit jaar eens een
stukje voor de krant te schrijven. Ik
moet zeggen dat dat nog niet meevalt.
Maar afijn, het moest gaan over wat ik
als Plisie Goor nou een hele carnaval
eigenlijk voor taak heb. Laat ons eens
beginnen, allereerst ben ik natuurlijk
de Bob zolang de plisiebus in gebruik
is. Ik ben dan ook altijd blij wanneer
hij weer thuis geparkeerd kan worden,
want dan kan ik ook eens wat gaan
drinken. Uit dat oogpunt zou het
beter zijn dat Marlon Plisie zou zijn,
die drinkt immers alleen sinas. Verder
zijn onder andere taken als drankvoorziening, de stoet vooruit rijden
en steken- en verenbeveiliging aan
mij toevertrouwd. De belangrijkste en
moeilijkste taak is echter om heel de
raad, op hetzelfde moment, zo snel
mogelijk, langs de kortste route van
café naar café te loodsen. Daarna in

de volgorde van belangrijkheid, Prins
eerst, naar binnen en later naar buiten
te loodsen. Hierbij mag er niemand
blijven plakken, wat regelmatig wel gebeurd, anders loopt de volgorde bij het
volgende café weer enorm in de war en
laat de drankvoorziening weer op zich
wachten... (commentaar verzekerd).
U ziet dus wel dat het niet altijd even
makkelijk is, maar wie het laatst lacht,
lacht het best... ik bezit namelijk het
bonnenboekje...
Een plezierige carnaval gewenst,
Uw Plisie Goor

de Pott’nstampers uit Siedurpe:

We gaon weer goe ons beste doen om ulder te
veRrassen meej onzen ’miesteriejeuze’ woagen...

die ....................... van Valtatege

Courantje van Sas
3 februari 2008

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity. Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
20e jaargang. Nummer 1. Prijs: . 1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: http://www.sasseleutesnokkers.nl

Laatste nieuws!
Dit jaar geen bijdrage van het Courantje van Sas aan de Betekoppenkrant.
Wegens een staking op de burelen van
het Courantje zal er dit jaar geen stuk
geleverd kunnen worden.
De redacteuren kunnen de
werkdruk niet langer aan
en vinden dat dit jaar de
limiet is bereikt.
In het weekend dat er
verslagen gemaakt moeten worden van de intocht
van de Goedheilig Man en
een sfeerreportage geproduceerd moet worden
over de Megakroegentocht
en de verkiezing van Prins
carnaval moet er nu ook nog voor
24.00 uur in dat zelfde weekend een
stuk aangeleverd worden voor de Betekop. Onhaalbaar, onmenselijk, kortom
hier wordt de vakbond op gezet.
Dus u zult het dit jaar zonder de inspirerende bijdrage van de Sasse Leutesnokkers moeten doen. Wij houden u
uiteraard op de hoogte over de onderhandelingen...

Siedurpe - Tot laot brannen der al
sins een aontal maonden lichten
ergens in een schuurken in den polder.
Wezemme, als carnavalsvereniging de
Pott’nstampers weer lekker productief
bezig op onze bouplekke. En zelfs een
inbraak in ons schuurken kan ons dr nie
van weerhoun om ne schône waogen
veur mekaor te tôveren.
Denelfdenvandenelfden is weer
gepasseerd en oek al zemme al een
paor maonden bezig is den zottendag
toch weer een lichtpuntje in de maond
november, ’t ofiesjeele begin van’t
seizoen, terwijl de daogen veur carnaval
letterlijk steeds korter en donkerder
worren en wezelve steeds meer werk
moen verzettn om onze boel op taajd
af te krijgn.

Onze veurige vertoning in de schône
Bjétestreek is weerol ne taajd geléje.
Veurig joar waoremme nie van de
partaaj, moar dit joar zemme d’r weer
baaj, zumme moar zeggen… In elk geval
gaomme dees joar weer goe ons beste
doen om ulder te verassen meej onzen
’miesteriejeuze’ woagen.

van onzen verslaggever naomens
cv de Pott’nstampers Babbel B
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De Sasse

Dweil-, revue- en
straattheater band
Di jaar wor ut d’n
kleinste en frents.
Of te wel (beet)er
gezeet wa grooter.
Maar da wil nie zege ook
(beet)er. En me gaan probeere
saame te speele. En dan bedoele we nie
saame mee julder voete.
Maar (beet)er gezeet me gaan muziek probeere
te make waar of julder van in oogere sfeere
zulle kunne kome. Sins ter bij ons un explozieve
groei is geweest van nieuwe leeje én me d’r maar
een leeje stop ingelast. Das (beet)er voor ons. En
(beet)er voor julder.

Tot méé die dage! Wulder
P.S. di is weer nie allemaal zeeker (beet)er gezeet me
weete ut nog nie.
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Beste Betekoppen,

Net als vorige jaren is ons weer gevraagd om een leuk
stukje te vertellen over ons voor jullie. Maar zoals je al
ziet is het geen Sasse praat van de keer. Dat kan ook
bijna niet anders sinds we geen inwoner van Sas meer
in ons midden hebben. De studie heeft ons naar een
andere steden gebracht terwijl ons carnavalshart hier
nog ligt en zal blijven liggen. We hebben dit jaar 2
nieuwe leden in de groep. Terry van Dijk en Tony van
Cadzand. Zij zullen ons van het jaar (en hopelijk nog
vele daarna) helpen bij het realiseren van onze nieuwe
carnavalswagen. Het is natuurlijk altijd leuk om een
kleine hint in de goede richting te geven wat er dit jaar
uit de carnavalsloods komt: spaghetti is de studentenstudenten
maaltijd dus daarom houden we het maar binnen de
Italiaanse keuken.
Betekoppen, een leutige carnaval,

Quinten van Bree, Toon Vereecken,
Emiel Termarsch,
Tony van Cadzand & Terry van Dijk.
Kortom, de Sasse Sterren.
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Op zondag 3 februari rijdt de enige echte
“disco train” door ’t Sas. Eindelijk mogen de
plateauzolen weer van zolder, want het is
weer disco-time!

Laat de bakkebaarden maar weer staan, want wij brengen de pick-up met grammofoonplaten (je weet wel die
grote zwarte dingen die je vroeger bij Wim Remery
of Simons kocht) wel mee. Glitterbollen mogen
natuurlijk niet ontbreken want de voetjes moeten
van de vloer. Let’s get back to the good old days.

Toppop Yeah!
Dus stap mee op de disco train en swing naar de
Rooien Oedt, met natuurlijk Wim Ruit achter de bar.
En waar het legendarische duo Robby en Otto de
plaatjes draaien, als de boze buurman tenminste
geen roet in het eten gooit. Patrick Snoeck houdt
intussen de deur in de gaten. En als je niet binnen
kunt dan rij je gewoon mee verder naar het Paternaat
in de Noordstraat of we maken een uitstapje naar een
optreden van Groep Sas bij Dubbel Suf.
In ieder geval zal de muziek en de drank niet
ontbreken, dus back to the seventies in ’t Sas.
groeten, K.ST. De Ventjes

kijk voor meer info op 11over11.nl of Deventjes.nl
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Di’ jaor écht op z’n Zeeuws!

Allo Betekoppen,
Hier ook nog even een teken van leven van de Beteblaoren. Het wordt ook
ieder jaar vroeger dat de herinnering
voor een stukje in deze krant op de
mat valt. En niet alleen het stukje in de
krant komt vroeger, maar ook carnaval
zelf. De goeiendag, zo vroeg dit jaar en
dan te bedenken dat wij eigenlijk altijd
op dezelfde tijd beginnen te bouwen
voor de optocht. Dit zullen jullie dan
ook wel merken aan onze creatie voor
de zondag. Konden we andere jaren
nog uitgebreid op reis gaan om inspiratie op te doen, zoals op safari of naar
het verre Griekenland, dit jaar kon het
niet vanwege de tijd. Het is dit jaar zo
vroeg, dat we besloten hebben om het
idee dichter bij huis te
zoeken, zoals echte
Zeeuwen eigen is. Het is
natuurlijk niet

zo, dat wat van ver komt altijd goed is,
want volgens ons is het van bij ons ook
goed. Daarom gaan we der dit jaar een
spel van maken, echt op zijn Zeeuws.
Er zal weer heel wat bij komen kijken,
maar dat is dan ook de bedoeling. En
wie durft, mag misschien wel meedoen
met ons. Verder gaan we er niks over
zeggen, jullie zullen wel zien wat er
weer uit onze vertrouwde bouwplaats
komt bij René en Marleen (dank!!!).
Verder hopen wij , dat het weer net
zo’n mooie optocht mag worden, als
afgelopen jaren en dat het weer ook
weer meezit, zodat we weer duizenden
mensen mogen begroeten langs het
parkoers.
Aangezien verder de inspiratie op is,
zou ik willen besluiten met iedereen
een leutig carnaval toe te wensen, veel
plezier en hou het droog!!

Carnavalsgroeten
van de Beteblaoren

De jury: Nog een beetje duidelijker…
Vaak heb je als publiek er niet eens erg
in. Al het fraais dat er op de zondag in
de optocht passeert is verdeeld in verschillende categorieën. Dat is handig
voor de deelnemers, maar ook handig
voor de jury. Als deelnemer weet je dat
je niet moet opboksen tegen een andere
categorie. Immers, als je als duo strijd
moet leveren met een grote groep,
dan worden je kansen toch een stukje
minder. En het gaat er juist om om de
deelnemers aan de schoonste optocht
van Zuidwest Nederland allemaal gelijke
kansen te geven op die ene felbegeerde
prijs. Daarom hebben we verschillende
onderdelen gemaakt, zodat die gelijke
kansen gewaarborgd zijn.
Voor de jury is dat ook handig, want
een jurylid moet dan geen appels met
peren vergelijken. Iedereen in dezelfde
categorie wordt dan op dezelfde wijze
beoordeeld. Aan de hand van de voor
iedereen gelijke, vastgestelde normeringen. Die normen hebben we een paar
jaar geleden, in overleg met de deelnemers aan de optocht, vastgesteld. Ze
staan beschreven in het juryreglement.
Om het voor het publiek duidelijker te
maken in welke categorie een deelnemer meedoet aan de optocht, werken
we met gekleurde deelnemerskaarten.
Daarop staan ook de eerste letters
van de categorie vermeld. Zo is de ‘W’
voor de categorie ‘wagens’, de ‘G’ voor
’groepen’, ‘TK’ voor ‘trio’s en kwartet-

ten’, ‘D’ voor ‘duo’s’ en ‘E’ voor ‘enkelingen’. Het is erg simpel. Let u er maar
eens op tijdens de optocht.
Als jury hebben we dit jaar nog een
aanpassing gedaan op zondag. Bij veel
groepen, kwartetten, trio’s en duo’s zie
je de laatste jaren steeds meer prachtig
gebouwde onderdelen van de act. Dat
kunnen wagens zijn, soms ook compleet verbouwde auto’s of andere tot in
de puntjes afgewerkte vervoersmiddelen.
Om tegemoet te
komen aan deze
extra inspanningen wordt er
in de genoemde
categorieën een extra jurerings-onderdeel
toegevoegd. Dit jaar
wordt ook het bouwtechnische element
mee beoordeeld. Dat
gebeurde al in de
categorie ‘wagens’,
dit jaar dus ook in
de overige categorieën. Het
betekent dat
deelnemers die
veel aandacht
besteden aan
hun voertuig,
hogere punten
zullen ontvangen. Daardoor ont-

staat er een nog betere waardering voor
al het werk dat in de vele vrije tijd aan
het bouwen van een carnavalsact wordt
besteed.
Tijdens alle carnavalsdagen zullen we
als juryleden weer helemaal ten dienste van het Sasse carnaval staan. Want
prijzen krijgen tijdens het carnaval is
bijzonder leuk. Een beloning voor al je
inspanningen die je hebt verricht.

De tomeloze energie die wekelijks opgaat aan het afbouwen van je wagen.
De lol van de voorpret. Maar ook als je
niet binnen de prijzen valt: geniet van
het feest der feesten. Geniet van je plezierige dagen. Want het Sasse carnaval
en alle carnavalsvierders verdienen dat.
Geniet van de lol en feest je vier of vijf
dagen helemaal vol.
Theo Sarneel,
voorzitter jury
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”Oppassen... voor je het weet Ben je heel
het zaakje kwijt...!”
Jongens, jongens, wat een geweldige
reunie was dat! Zo op het gemakje
een beetje zingen met je soulmate’s,
en heel de tent gaat op z’n kop. In de
stoet was het al een feest om voor zoveel publiek te zingen, maar ’s avonds
in de café’s ging het dak er helemaal
af. Wat een geweldig nummer en
wat een fantastische tekst. Zelfs bij
ons kon iedereen die onthouden! D’r
waren d’r bij ons bij die niet van op
ophouden wilden weten. Wat een ’Happy
day’! Het swingde de pan uit. Jammer
dat de jury geen oog had voor het
carnavalske hiervan, maar die zagen
blijkbaar allemaal spoken.

En die jongens hebben daar
iets gezien dat heel veel
indruk heeft gemaakt op hen.
Nu zijn het wel simpele jongens,
die niet zoveel gewend zijn, maar
toch. Door hun enthousiasme zijn
we toch over dat onderwerp na
gaan denken. En inderdaad, d’r is
wel iets mee te doen. Echt iets voor
mannen met ballen. Voor mannen
met kloten om het zo maar te zegzeg
gen. Hoewel je hiermee wel moet
oppassen, want voor je het weet
ben je heel het zaakje kwijt.
Maar een stoere man houdt wel
van een uitdaginkje...

Maar ja, dat was vorig jaar, dus nu telt
dat allemaal niet meer. Het zal niet
overtrefmeevallen om die prestatie te overtref
fen. Zeker niet nu twee van onze leden
zijn gestopt met bouwen. Erik Klasen
en Didier de Waele hebben aangegeven
niet meer mee te doen. Jammer, maar
jongens toch bedankt voor al jullie inzet
in de afgelopen jaren! Gelukkig is de
jonge garde in onze groep erg enthousiast én creatief. Daar gaat Pijke Zot
nog erg veel plezier aan beleven.

Wat we precies gaan doen,
daar zijn we nog niet over uit,
maar dat komt wel. Trouwens,
al zouden we dat nu al weten,
dan zouden we dat toch nog
niet vertellen. Je komt maar
kijken naar de optocht!

Los constructors
de Pijke Zot

Voor het idee van dit jaar zijn we naar
het zuiden afgereisd. De gebroeders
Zon zijn op heuse studiereis geweest
naar een schôôn en ver land. Hoewel
ver, zover is het tegenwoordig nu ook
weer niet, maar nog wel erg schôôn.

’t Slao misschien nergens
op, maor mee de carnaval
slaon we d’r lustig op los
Betekoppenstad, 11-11-2007

Beste Betekoppen,
We zijn weer compleet!!!!!
Na de vele tegenslaogen van afgelopen
jaor, komen we sterker terug als ooit.
Allereerst willen we iedereen bedanken,
die ons een hart onder ons riempje hebben gestoken; die beker van vorig jaor
hopen me nooit meer te winnen…
Natuurlijk oek Pierewieten heel hartelijk
bedankt voor de adoptie van Ronald
tijdens de carnaval.
We genieten nu echter weer met
volle teugen van ons verenigingsleven! We zijn nie zomaor verslaonbaor natuurlijk…
Tsja, gelukkig zijn me uit onze
bouwplaats oek nog nie weg te
slaon en kunne me daor van jaor
onze creatie nog wa uitbreiden.
We slaon misschien de plank mis,
maar lopen/ rijden bij de duo’s
of B waogens is natuurlijk geen
katte...
Je zij in ieder geval allemaol gewaarschuwd, dus kom dat zien.
’t Slao misschien nergens op,
maor mee de carnaval slaon we
d’r lustig op los en oek tijdens de
verlichte optocht zijn ieders oren
waarschijnlijk de klos...
Onze armspieren gaon me binnenkort wa vaker trainen bij

De Kommeeren

Mee ’t technisch vernuft van onze voorzitter
komen we wel weer goed voor de dag...

Ronald & Henny in d’Ouwe Brug en da
gaot meestal nogal vlug, oek bij Jan &
Lut in de bouwplaots moeten de handjes uit de mouwen, het is daor na van ’t
jaor klaor mee bouwen, ook Recht door
Zee en alle steunkaortdonateurs, bedankt alhier, zonder jullie allen voor ons
geen carnavalsplezier…
Voor iedereen heel veel succes mee de
bouw en tot mee die daogen,
Peter & Ronald
B.C. ”Daor eje ze oek weer”

Beste Betekoppen,
Ook dit jaar zullen jullie weer van de
Kommeeren tijdens Carnaval horen. Hoe
we het in de stoet gaan aanpakken is
voor ons momenteel ook nog een vraag.
Natuurlijk zijn er veel ideeën, maar omdat het een zodanige vroege Carnaval
is, moeten we ons plan wat aanpassen,
want anders trekt het nergens op. Maar
met het technische vernuft van onze
voorzitter, zullen we weer wel goed
voor de dag kunnen komen.
Gelukkig konden we ook dit jaar weer
terecht in de ouwe garage bij René en
Marleen, waar we samen met de Beteblaoren ons kunstwerk in elkaar kunnen
zetten. We weten, dat er behoorlijk wat
verenigingen problemen hebben om
volgend jaar een bouwplaats te hebben en we hopen echt, dat er snel een
goede oplossing gevonden wordt, want
anders zou dit een ramp zijn voor onze

optocht, als deze verenigingen niet
meer zouden kunnen bouwen.
Wij, de Kommeeren, hebben de laatste
twee jaar, de modeshow van de ouwe
wijven en venters op de zaterdagavond
in de Speye mogen presenteren.
Vorig jaar waren er prachtige uitgedoste
ouwe wijven en venters bij, die op de
Catwalk hun show lieten zien.
Het is dan ook echt voor iedereen een
aanbeveling om hier aan mee te doen.
Het geeft een geweldige ambiance en
na afloop van de show gaan we samen
met ”Tandsjen Bei” in optocht naar het
eerste te bezoeken café.
Tenslotte willen we iedere Betekop een
leutige Carnaval toewensen.

De Kommeeren

Het hoofd suist nog flink na van
de afgelopen Megakroegentocht. Maar
toch was de redactie van de Betekop
duidelijk in de brief waarin we weer
werden uitgenodigd om een bijdrage te
leveren aan de carnavalskrant. Dit jaar
deadline de dag na de kroegentocht en
geen uitstel mogelijk, met dikke letters
nog wel. Dat wordt ploeteren. Want
probeer maar eens iets aan het papier
toe te vertrouwen als je nog zover voor
de dagen der dagen zit. Nee, eerst een
prins kiezen en dan komt de inspiratie
vanzelf. Nou hij is gekozen en dus zitten we nu achter het toetsenbord. Of
ik het ga redden zal moeten blijken,
indien u ineens de woorden DEADLINE
ziet verschijnen, dan betekent dit dat
het 24.00 uur is en dat ik de boel doorgestuurd heb.
Ik kan de redactie wel begrijpen, want
wat we in 2008 gaan meemaken is wel
zeer uitzonderlijk. De opening van de
carnaval is op 1 februari, ja u leest het
goed. U hebt net de oliebollen verteerd
en u wordt weeral verwacht voor het
eerste kroegentochtje. Dat zal een georganiseer worden, zijn de wagens op
tijd klaar? Liggen de kostuumpjes klaar?
Is de verf al droog? Kortom, dat wordt
een gestress van jewelste. Maar laten
we in plaats van vooruit kijken, maar
eens gaan terugblikken naar het memorabele carnaval 2007. Memorabel, omdat elke carnaval memorabel is en deze
was geen uitzondering.
Maanden voor de carnaval beginnen
de eerste bouwers naar de loodsen af
te zakken. Het karwei kan aanvangen.
Over het bouwen van de wagens laat
ik de wagenbouwers liever zelf aan het
woord, want dat is een vak apart en
daar heeft uw notulist geen kaas van
gegeten. Wat wel opvalt, is de enorme
diversiteit die je vindt in de bouwplaats
van deze groepen. Je hebt de supergeorganiseerde verenigingen waar alles
op z’n plaats staat, ligt of hangt, waar
ieder z’n plekje heeft, waar je bijna van
de vloer kunt eten, met haast chirurgische precisie wordt hier een wagen
geproduceerd, discipline is hier vanzelfsprekend.
Daarnaast hebben we ook de bouwplaatsen waar het lijkt of er een bom is
gebarsten, alles ligt en loopt door mekaar, een mierenhoop waar voor de buitenstaander geen lijn in te ontdekken is.
Maar ondanks deze zeer uiteenlopende
manier van werken komen uit deze
loodsen toch de meest fantastische creaties en eenmaal op het opstelterrein
is er voor alle wagens die welverdiende
bewondering.
Op de bouwplaatsen van de loopgroepen is het vaak geheel anders. Men is
allemaal aan een verschillende creatie
bezig. Er zijn er die op een tweetal weken het wagentje klaar hebben, anderen
bouwen zeker een maand of 2. De ene
heeft een klein karretje met daarom
heen een hoop actie, de ander steekt
meer in op een grote creatie met een
wat meer statische uitbeelding.
Indien je zo in januari de loods binnen
stapt, hangt daar nog een heel relaxte
sfeer, men heeft de eerste vormen van
PVC pijp, kippengaas of betonijzer gemaakt. Als leek vraag je je af hoe krijgen ze daar iets moois van gefabriceerd.
De eerste zijn op dat moment ook al
in de weer met lapjes foam. Maar alles
nog op het dooie gemakje, want men
heeft nog weken de tijd, dus wat zal je
je haasten.
Indien je op zo’n bouwplaats rondloopt
valt ook de enorme saamhorigheid op.
Heb je een probleempje dan heb je
maar te vragen en men springt even bij.
Concurrenten bestaan op zo’n moment
niet. Om de zoveel tijd wordt er even
gestopt om een bakkie te doen, moe-

De Betekop blikt terug
door Hullemans

ders heeft een cake gebakken
of men is om koeken geweest bij het
bakkertje. Aan de muren hangen nog
attributen van vele voorgaande tochten,
variërend van volledige koppen, lapjes
foam, krantenberichten, oude foto’s,
gitaren, bouwtekeningen, logo’s, oude
contouren van gespoten stukjes foam
of……. Je kan het zo gek niet verzinnen
of het ligt er wel.
Op de bouwplaats is het soms net een
kinderspeeltuin. Pa en/of ma aan het
bouwen en kleintjes helpen(?) een
handje of spelen tikkertje. Pa heeft
naast het pronkstuk van zondag ook
nog de taak op zich genomen om voor
de dinsdag een prachtige creatie neer te
zetten voor de kleine.
Op de zaterdagen zijn het de wat minder fanatiekelingen die regelmatig op
het klokje kijken, want rond half vijf begint voor hen eigenlijk het belangrijkste
deel van het bouwen, het nakeuvelen
onder het genot van een goed glas in
het clublokaal. Voor velen zijn deze café
sessies minstens zo leuk als de carnaval
zelf, de voorpret is “half the fun”.
Tijdens deze sessies kan ook behoorlijk
doorgeboomd worden. Tijdens een van
deze gesprekken werd de vergelijking
gemaakt tussen bouwplaats en een afdeling van het ROC. De bouwplaats was
de ideale plek om de jeugd kennis te
laten maken met de techniek, men leerde spelenderwijs. Hoezo neerbuigend
over carnaval? Hier werden de techneuten van de toekomst gevormd. Of de
nieuwe beeldende kunstenaars. Want
of men nu op Toonbeeld een 10 delige cursus pottenbakken volgt of men
creëert een prachtige gekleide pop, die
uiteindelijk met polyester bekleed een
kunstwerk wordt dat in menig museum
niet zou misstaan. Kortom carnaval en
bouwen: de ideale opleiding voor de
creatieve jeugd en minstens zo belangrijk: ze zijn ermee van de straat.
U begrijpt naar mate de hoeveelheid
bier toeneemt, neemt de fantasie toe
en aan het eind van de avond staan we
met een tiental technische universiteiten in Sas.
Maar tot zover een kijkje in de loods.
Naarmate de carnaval nadert neemt de
spanning in de loods toe.
In de aanloop naar de carnaval werd
bekend dat de Stichting op zoek was
naar een nieuwe wagen. Uiteraard gaf
het nieuws dat men iets op de kop had
getikt in Breda de nodige stof voor discussie. Breda, en wij dan? Ook het geven van een receptie voor het 50-jarig
jubileum bleef niet zonder commentaar.
50: da’s geen carnavalsjubileum en een
dweilband uit Breda is ook overbodig.
Heerlijk toch, iets om over te ouwehoeren, want altijd maar over het weer
praten gaat ook vervelen.
En dan was daar weer de donderdag
waar de wagenbouwers hun eerste
glaasje van de carnaval gaan pakken.
Een belangrijk discussiepunt was het al
of niet verwijderen van de verkeersremmers. Reeds enige jaren werden zonder
morren de remmers tijdelijk verwijderd
voor een vlotte doorstroming van de
optocht. Echter blijkbaar waren er in het
gemeentehuis wat andere ideeën ontstaan over de noodzaak. De vrijdag zou
er nog flink gelobbyd moeten worden.
Maar de zondag hebben we remmerloos
kunnen optochten.
Vrijdag bracht ons voor het eerst de
nieuwe look van de auto van de Plisie
Goor. Een leuke auto met een fris geel
en licht blauw kleurtje.
Voor de jeugd begint de carnaval op
vrijdagmiddag met een carnavals-

feest op school. Ook
deze optocht krijgt steeds meer allure. Veel verklede ouders begeleiden
de leerlingen samen met een heuse
dweilband door de Sasse straten. Een
veel gestelde vraag was, waarom er niet
door alle scholen wordt deelgenomen
aan de optocht, men was toch bezig
met een Brede School? En da’s toch
samenwerken, dus wat zou er logischer
zijn dan met alle leerlingen van de 3
scholen door de Sasse straten te trekken?????
De optocht voerde over weer een ander
parkoers dan het jaar ervoor. Wel was
de Markt weer opgenomen in de tocht.
De prachtig vernieuwde Markt met de
eveneens opgeknapte Pomp. Men had
nog even overwogen om de Pomp ipv
water bier te laten tappen, maar om hygiënische redenen is daarvan afgezien.
Het had wel een mooie stunt geweest,
maar helaas.
In de avonduren werden traditiegetrouw de cafés geïnspecteerd. Ook nu
bleek weer dat de vrijdag een volwaardige carnavals avond is geworden. Het
was druk en de eerste originele creaties
waren weeral te zien. De 3 Blue Boys
gaven acte de présense, de stoere knapen van Corn Boys verlangden weer terug naar de veilige tijd van de luier, the
Beauty and the Nerd, “geen dweilband”,
de prinsen uit Assenede, Patty Brard
achter de rollator en zo vele anderen.
In plaats van hier een opsomming te
geven van de vele creaties kan ik u
beter verwijzen naar de website van de
Stichting. Deze is super-actueel. Binnen
een dag staan de foto’s on-line. En ook
nu nog kunt u ”Trugkieke” naar foto’s
van de afgelopen jaren.
Op zaterdag wordt de carnaval dan echt
gestart. Met het ophalen van de prins
van over het spoor. Op deze zaterdag
was dit zeker geen straf. Het was schitterend weer en dus een genot om lekker in de optocht mee te hobbelen. De
opkomst van de kinderen was dit jaar
zeer groot. Het was zelfs zo dat in de
optocht “gaten” vielen. Nog even en we
hebben hier ook stoetbegeleiders nodig.
Opvallend was dit jaar het ontbreken
van de Pink Panters. Deze dweilband
van den overkant was toch wel een
vaste klant geworden.
Bij de Betekop, waar de klassieker “de
kop van een Beet” weer als vanouds
weergaloos ten gehore werd gebracht
door de Erremenie van Lol en Leut,
moest de prins verschillende kinderen
assisteren bij het uit de bomen plukken
van ongelukkig terecht gekomen ballonnetjes. Een gebaar dat door de kleintjes zeer gewaardeerd werd.
En dan op naar het eerste vat en de
kleintjes naar de Betejacht. Een van de
attracties was een foto met de enige
echte Pino. Een kans die de volledige
raad zich niet liet ontnemen.
Normaal gesproken begint de receptie
in het gemeentehuis om klokslag 18.00
uur, maar deze keer bleek de sleutel
zoek en pas na 18.05 uur stroomde
de vernieuwde Burgerzaal lekker vol
en kon het woordensteekspel tussen
de Prins en de tijdelijk demissionaire
Burgemeester beginnen. Een speciale
gebeurtenis was de hernieuwde huldiging van Chrisje de Mul. Hij was zijn
oorspronkelijke medaille kwijt en op
deze middag kreeg hij als eerste in de
geschiedenis een tweede maal de medaille omgehangen.
Tot ieders verbazing kreeg de Prins
bijna de hele zaal aan de polonaise.
Want laten we eerlijk wezen: de Bete-

2007

koppencarnaval
is er geen met een uitgesproken dans of hos traditie. Een Sassenaar
mag graag een pot zeveren en zagen
en heeft het liefst niet te veel polonaise
aan z’n lijf.

In de Speije werd de Boerenkool met
worst met graagte binnengespeeld. Uiteraard wordt er tijdens de maaltijd ook
menig boom opgezet. En in een gesprek
ving ik op dat men het allemaal wel erg
serieus vond, men zou het wat uitbundiger willen. Die zelfde mens probeerde
voor zich zelf de vraag te beantwoorden, al zittend achter de dampende
kool aan de ellenlange tafel: “hoe leg ik
een Amsterdammer nu uit wat hier leuk
aan is?” Maar hij was er al snel achter
dat zoiets niet is uit te leggen. Carnaval
zit in je genen, dat moet je beleven, dat
moet je ondergaan, dat moet je voelen,
dat moet je proeven, dat moet je ruiken
en vooral niet proberen te verklaren.
Kortom hij zat te genieten als een ouwe
dief, en vond het eigenlijk wel prima
dat hij het niet kon uitleggen.
Voor het tweede keer werd de Ouwe
Wijven optocht gestart vanuit de Speije
en werden de oudjes over de catwalk
gepraat door het duo de Kommeeren.
Het flitste als in de modernste disco en
met deze commentatoren was het serieuze en rustige er wel af.
De zaterdag verliep verder zoals een
goede zaterdag van de carnaval moet
verlopen: leutig.
En dan de zondag. De grote optocht.
Dit jaar geopend door een jubilerende
Erremenie van Lol en Leut, 110 jaar (11
x 10, dus ook een carnavalsjubileum).
Helaas moesten we concluderen dat er
dit jaar weer minder inschrijvingen waren. En deze daling leidde tot vele discussies over hoe deze tendens te keren.
Want we hebben dan wel de schoonste
van Zuid West Nederland, maar het mag
natuurlijk niet zo zijn dat we straks
geen bezoekers meer trekken omdat de
optocht te klein gevonden wordt.
In de vele gesprekken was wel een terugkerende opmerking dat het belangrijk zou zijn als de kinderen weer in de
tocht zouden meelopen. Vroeger waren
er vele tientallen deelnemers in de A categorieën, waar we er nu 1 of 2 hebben.
Een oplossing zou zijn als de kinderen
die nu met de prachtigste creaties meelopen in de kinderoptocht, zich ook
inschrijven voor de zondag. Want zoals
we al enkele jaren constateren groeit
de miniparade op dinsdag nog steeds.
Kortom er zal aandacht besteed moeten
worden aan de zondagdeelnames.
Een ander gevaar wat nog steeds als
een donkere wolk boven de optocht
hangt zijn de ontwikkelingen op de
Sasse Poort. In de loods van Jan wordt
door een tiental groepen gebouwd en
als de plannen doorgaan zou er een
enorm probleem ontstaan. Gelukkig was
het voor de optocht van 2007 (en zoals
nu bekend ook de tocht van 2008) nog
mogelijk om in de loods te bouwen.
Maar ook hier is er werk aan de winkel.
Men moet op zoek naar alternatieve
ruimte. Vele scenario’s zijn de revue al
gepasseerd, maar een definitieve oplossing hebben de bouwers nog niet.
Ondanks deze wat sombere bespiegelingen kunnen we weer terugkijken op een
fantastische optocht. In de strijd voor
de A-wagens was het weer ongemeen
spannend. Het originele spookslot uit
de Poel bracht de Deurdouwers hun

zoveelste overwinning. De jury had het er
maar weer moeilijk mee. En ook bij de
andere categorieën viel het niet mee om
iedereen tevreden te stellen.
Helaas heb ik iets mee moeten maken
wat ik in mijn lange carrière nog nooit
heb meegemaakt: vrij algemeen boe
geroep bij een uitslag. In de categorie
trio’s en kwartetten worden de meest
fantastische creaties neergezet. Echter
voor het tweede jaar achtereen laat de
jury een drietal winnen dat zelfs bij het
inschrijven nog geen idee had te doen.
Dat werd dan ook het motto wat ze
opgaven. Uiteindelijk is het een roestige kruiwagen met hoorns geworden
en drie toreadors die het gevecht met
de kruiwagen aangingen. Een heel leuk
idee, maar voor de zeer velen in de zaal
had het bij de leutigste deelnemer moeten blijven en niet ook nog eens den
eerste. Want het is moeilijk te verkroppen dat maanden werk het verliest van
een gekocht pakje en een kruiwagen.
Dus boegeroep, jammer. U begrijpt: de
discussie liep nog tot laat in de kleine
uurtjes. Maar een ding is zeker: als jury
heb je een huid als een olifant nodig,
want je doet het nooit goed en je zult
altijd aan kritiek blootstaan.
Het gezelschap de Sasse Leutesnokkers (met een gehalveerde technische
commissie vervallen deze jongens weer
in hun oude patroon van een zekere
laatste plaats) kreeg het voor elkaar om
door de helft van de jury over het hoofd
gezien te worden. Dit illustere gezelschap bleek nog achter de prinsenwagen te lopen. Normaliter zou dit geen
probleem zijn, want dan loop je zo’n
beetje als eerste. Maar helaas. De Stichting, apetrots op hun nieuwe aanwinst,
wilden deze optocht groots openen,

De Betekop blikt terug

echter
het pechduiveltje sloeg
meedogenloos toe. De motor wou niet
starten... ja die Brabanders..!!! Uiteindelijk zijn ze op sleeptouw genomen en
hebben de optocht als voorlaatste, net
voor de opkuisende Snokkers, uitgereden.

Na de prijsuitreiking gaat een ieder
zijns weegs en vaak is dat richting het
restaurant waar men heeft afgesproken,
want eten moet! als men de carnaval
goed wil overleven. Tijdens deze etentjes waar verschillende verenigingen
gezamenlijk eten kan het verschrikkelijk
gezellig worden, zeker als er dan nog
twee dweilbandjes, Bleu Band en de
Pink Panters een gezamenlijk optreden
geven. Die biefstuk smaakt nog een
keer zo goed en de eventuele tegenvaller uit de optocht is dan alweer snel
vergeten. Een mooi beeld is ook altijd
de trotse gezichten van de mannen die
de grote bekers mogen dragen, die zijn
even de koning te rijk en de enorme
smile kan dan ook niet liegen.
Op de maandag was het dit jaar enorm
druk. Het prachtige weer zal hier zeker
aan hebben bijgedragen. Het opschrijfboekje heeft een 3 tal pagina’s met
acts die uw verslaggever heeft gezien
en genoteerd. U begrijpt het gaat een
beetje ver om deze hier allemaal te
noemen, maar enkele zullen achteraf
legendarisch blijken en die wil ik u niet
onthouden. Het unieke dweilbandgezelschap Valtatege stal de sjow als ruige
hardrockers, met een enorme ”wall of
sound” en 10 elektrische gitaren die
getrouwe versies weergaven van onder

Ouwe wijven aan de rol!

De strijd om de gouden rollator!!!!
Sinds jaar en dag is de zaterdagavond van de carnaval de avond voor de ouwe wijven,
soms vergezeld door wat ouwe venten. Al twee jaar achter elkaar blijkt dat de ouwe
beesjes meer kunnen dan alleen maar kommeeren, kaarten en breien!
Op een ware catwalk in de Speye, aansluitend op de boerenmaaltijd, lieten de oudjes
zich ook vorig jaar weer van hun moderne kant zien en gingen al swingend door de
modeshow.

Kommeeren
Hoewel… kommeeren konden ze nog altijd als de beste, vandaar dat dit spektakel onsterfelijk werd opgeluisterd door niemand minder dan de Kommeeren zelf.
Zij presenteerden dit evenement als geen ander; hun kennis van de laatste ouwevandagen-mode was weer ongekend. Het bleek overigens niet bij presenteren, want de
heren schroomden er niet voor om de grannies eens beet te pakken voor een dansje.

De
gouden rollator
Maar bleef vroeger het winnen van de ouwewijvenoptocht bij een envelopje en een

ereplaatsje in de koets in de grote stoet... Dit jaar strijden de ouwe beesjes weer om de
zeer gewilde unieke gouden rollator!

Doe
mee!!!
Dus haal tevoorschijn je corset, masker, pruik, stola en briepennen (en misschien beter
ook nog wat andere kledingstukken) en zorg dat je op zaterdagavond om 19.30 uur
in vol ornaat de catwalk in de Speye kan
betreden. Dan maak je kans op die gouden
rollator. Of schenk je oma nog een paar
extra advocaatjes in en zorg dat ze op
tijd in de Speye belandt, want mismis
schien gaat zij
dan ’s nachts naar huis met
die rollator. (nog een tip: ga
daarna recht naar huis en niet
over de Meulenberg want daar
komen ongelukken van!).

Voel je er zelf niets voor om je
oma’s kast te plunderen, kom
dan zeker dit bejaardenspektakel
aanschouwen, want het is echt
carnavals
een aanwinst in ons carnavalsprogramma dat je niet mag
missen.

door Hullemans

andere Smoke on the
Water. Het was even iets anders en
de jury had duidelijk moeite om de jongens op hun originaliteit te beoordelen,
een 4e plaats was hun deel. Maar daar
heeft er niet één een minuut minder om
geslapen.
Het Belgische idee om een wegenvignet
in te voeren leidde al tot veel protest,
maar de wijze waarop twee verkeersregelaars dit oppakten was vrij uniek.
Ze zetten de hele Westkade af en alle
Belgische auto’s werden aangehouden
en mochten slechts doorrijden na het
betalen van enig drinkgeld aan deze
wetdienaars. De act trok op deze zonnige maandagmiddag vele kijkers en
leidde mede tot een prachtige column
in de PZC van Maikel Harte. Voor deze
rasechte Terneuzenaar was carnaval
tot voor kort een onbekend fenomeen,
maar na zo’n fantastische carnaval
kwam hij tot de conclusie dat de Sasse
carnaval gerekend kon worden tot de
mooiste kleinkunstfestivals van Zeeland. Uiteraard wisten wij dat al, maar
uit de pen van de maker van het nu al
door velen tot ZeeuwsVlaams volkslied gebombardeerde Kapitein Rooibos
klinkt dat toch heel mooi.
De dinsdag begon als vanouds in de
Rijnvaart met een ontbijtje van de Club
van Hup. Echter deze keer werd de rust
al snel verstoord door een controle door
enkele Vlaamse gendarmes. Er is niemand in cachot verdwenen, maar het
was toch even schrikken.
Zoals al gemeld is de kinderoptocht per

2007

jaar mooier en
groter. Het klassieke rondje
rond de pomp kan zelfs niet meer gemaakt worden, de optocht is te lang. Zo
zie je ook succes heeft z’n prijs. Zoals
het een echte optocht betaamt, vielen
ook hier gaten, en werden we geconfronteerd met een uit de wielerwereld
bekende klassieker ”staan voor de gesloten barelen”.
In de avonduren was het voor de lichtjesparade waanzinnig druk. De optocht
heeft duidelijk z’n bestaansrecht bewezen. Opvallend was de gigantische
limousine van de playbekkende Toppers.
En dan op naar de pomp. Dit jaar was
er naast de klassieke dweilband, ook
een moderne muziekmaker, DJ Toon
met een nog dagen in het gehoor nazeurend deuntje. Opvallend was dat de
woensdag na de carnaval de regen met
bakken uit de hemel viel. We hebben
gigantisch gemazzeld met het weer.
En dan nu op naar 2008, een van de
vroegste uit de geschiedenis.
Ik ben begonnen op de bouwplaats en
zal er ook eindigen. De zaterdag na de
carnaval is het grote schoonmaak in de
loodsen. Het is prachtig om te zien hoe
een ieder gezamenlijk de schouders er
onderzet. In no time is de loods van een
gigantische puinbak omgetoverd tot
een plaatje. En de vele wagentjes in het
gelid wachtend op eventuele kopers.

De Pierewieten:

”Dat zie je ook niet vaak hier...”

Als je door alle jaren heen terug kijkt
naar wat er allemaal al op de zondag
acte de présence heeft gegeven is het
niet makkelijk weer iets nieuws te verzinnen. Nu is dat best een cliché begin
van een stukje om te schrijven en is
het iets wat iedereen weet. Dat is niet
helemaal waar als je ervan uit gaat dat
dit de basis is van een idee dat je gaat
uitwerken.

Om een lang verhaal vrij kort te houden, je krijgt als je de Pierewieten bij
elkaar zet gegarandeerd rare ideeën,
van een appelsien op een kever tot gezelligheid in Terneuzen. Dat zie je niet
vaak hier, het zal wel origineel zijn dan,
wat zie je nog meer niet vaak hier? Dan
komt het carnavalsbrein op gang,
gesmeerd met een pintje op
zoek naar wat je niet vaak
hier ziet zonder grenzen. De
raarste dingen komen vervolgens
ter tafel. Als we ze allemaal
hadden moeten uitwerken
kunnen we nog jaren vullen.
We hebben daarom besloten al
onze hersenspinsels in een keer
mee te nemen naar het opstellingsterrein. We zijn namelijk
de beroerdste niet om wat
werk aan te pakken.

Volgend jaar hebben we namelijk 33jarig bestaan en daarvoor hebben we
al een idee, dus je kan maar beter al
die onzin in één jaar eruit gooien.
Kortom, dit jaar gooien we gezamenlijk
de meest bizarre ideeën in een grote
pan en koken er een carnavaleske soep
uit. Die soep krijg je zondag op je bord
geserveerd. De soep zal smaken naar
humor, carnaval, vriendschap en toneel,
om vervolgens energie te geven aan je
lachspieren.
Als de gedachte die heerst, wanneer het
geheel voorbij is getrokken, met een
glimlach is: ”Dat zie je ook niet vaak
hier”. Is onze opzet geslaagd en heeft u
mogen proeven van wat wij carnaval
noemen.
Tot mee die doage,
C.S. De Pierewieten
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Joop van der Vliet
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Die andere oudgediende binnen de
stichting. Is één van de weinige oudprinsen die carnaval lijkt te ont
ont-vluchten door het vliegvlieg
tuig te pakken naar warmer
oorden...
0.25
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Peter Frusch

Nog zo’n handige ”kloot”... maar ook
de enige échte Plisie Goor. Naar het
schijnt schiet ’ie niet met losse flodders
en weet ’ie ’m regelmatig goed te
raken... En nee, dit is niet met
z’n welbekende ”Plisiegeweer”
of aan de een of andere bar, maar
naar we aannemen gewoon
op ”Denoek”

Udo Lehmann

Binnen afzienbare tijd reist deze
Amsterdamse Duitser af naar
Sas-Noord. Niet om gewoon eens
goed te lachen maar toch echt
om te gaan wonen... het moet
niet gekker worden...

Leo Dezutter

De voorzitter van de Betekoppen. In een ver verleden liep
hij nog wel eens als blauw/witte muis
door Betekoppenstad.
Gezien zijn geringe lengte
misschien een voor
de hand liggende keus,
toch loopt hij alweer jaren
in het grijs van de stichting,
en dan niet als muis!

Marlon van Mol

Het manusje van alles van de
organisatie. Moet er iets gebeuren of
heb je een handige ”kloot” nodig…?
Bel Marlon. Sinds afgelopen jaar is Marlon ook
toegetreden tot de club van gehuwden, wie weet komen
er in de nabije toekomst nog wat meer handige handen
handjes bij...

Robin van der Hooft

Ook Robin weet ’m af en toe goed te raken, ofwel: de volgende Betekop is
weer in de maak. Verder
trekt deze
”hooftredacteur” van de enige
échte Betekop met
regelmaat aan de bel bij het
gemeentebestuur
(nee, niet voor bier...) maar voor
handhaving van de
maximumsnelheid op de
Westdam en staat hiervoor
regelmatig ”op de
barricaden”
(lees: verkeersdrempels)...

30

Brian Meesen

Deze man kent naast
verschillende gedaanten
evenzoveel bijbehorende namen.
In het dagelijks leven wordt
hij zowel Brai-jen als Brie-jan
genoemd, tijdens carnaval
kent iedereen hem als
Barend I en wanneer hij
eind november op z’n paard
kruipt wordt hij weer anders
aangesproken. Een ”beetje”
verwarrend is het niet??
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Adelein’s hobby-ingan

Michel Noet

Behoeft eigenlijk niet te
worden voorgesteld, iedereen
kent hem mee ”die daoge”
als de enige échte Prins
Michelangelo I. Wat
overigens niet iedereen
weet is dat Michel
tegenwoordig erg ”goed”
schijnt te ”wonen”.

Adelein de Block

Adelein is zoals iedereen wel weet één van
de twee oudgedienden binnen de stichting.
Naast z’n hobbies carnaval vieren en loten
verkopen is zijn allergrootste hobby toch
wel z’n werk op de gieterij. Alhoewel... op
de grote trom slaan bij de samenzang op de
Markt gaat hem ook goed af...

Marcel Vinke
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Binnen de stichting de man van de centen. Verder
is Marcel een heuse voetbalkenner, zo reist hij bij
tijd en wijle samen met een mede-raadslid af naar
onze hoofdstad om een wedstrijdje
mee te pikken. Uiteraard trekt hij
voor deze gelegenheid altijd z’n
beste pak aan.
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Carlo Frusch

Carlo is de vader van
een heuse Plisieagent. Verder is Carlo
de laatste tijd wel
erg vaak te vinden
in Feppine…. hij zou
toch geen overstap
naar de Mosselkrauwers
overwegen??

Carlo Cocquyt

Carlo is het ”jongste” lid
van onze stichting en
is dan ook vanaf heden
de ”bordendrager” binnen
de groep. Verder heeft hij een
welbekende Sasse kledingzaak de
nodige kopzorgen bezorgd.
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We willen graag de zon boven
Betekoppenstad zien staan!
Beste Carnavalvierders van
Betekoppenstad,
Schrijven we in deze uitgave 25 jaar
Tandsjen Bei en het 11e Dweilbandfestival 2007. Was dit een mooi bewogen
jaar voor ”Tandsjen Bei”, te beginnen
met volksfeest nummer 1 in Betekoppenstad de Carnaval.
Het kon ook deze keer niet uitblijven de
ontmoeting met Maikel Harte, tijdens
een rondje ambiance in d`Ouwe Brug
wist – inmiddels kunnen we wel spreken van ”ONZE MAIKEL” – daar door
de mensenmassa het podium bij ons te
bereiken. ”Tandsjen Bei” als piraten en
vanzelfsprekend hij als onze Kapitein
kwam Rooibos daar boven water. Na
deze dagen van leut en plezier gingen
we het 2 weken later nog eens even in
kleinere maar wel in gepaste vorm nog
eens overdoen in Ledeberg. Ja mensen, ook daar kunnen ze er wat van
hooooor!!
Na de periode van Carnaval werd het
serieus aanpakken, zoals in de Betekop
van 2007 vermeld zouden we een aantal nummers van het repertoire vastleggen op CD. Het was een warme inspanning die mooie zomer zater-/zondagen
daar boven in de Boom. Na een 6-tal
sessies van elk 5 uur, onder streng toezicht van Zappa werden de opnames
gemaakt. Om het geheel compleet te
maken moest er maar een live achtergrond opnameavond georganiseerd
worden. Zappa met al zijn apparatuur
naar ”het Oude Raedhuis” en daar met
een groot aantal welkome gasten werd
de final afgespeeld en mocht er luidruchtig gebabbeld, gefloten, gezongen
en geroepen worden. Dit heeft dan ook
tot een zeer vrolijke bijdrage geleverd

0.25

aan het totaal van de CD, GEWELDIG
GEDAAN PUBLIEK!! Gelijk hieraan werd
er naarstig op zoek gegaan naar een
groot aantal sponsoren om financieel
bij te dragen in de kosten. Ook werd
tevens gekeken voor een juiste lay-out
van het label en de hoes. De PR vooraf
aan het 11e festival en het 25
jaar bestaan ”Tandsjen
Bei” werd aangepakt, publiciteit via dagbladen en
Omroep Zeeland gaven
een grote bekendheid aan
het gebeuren. Zo konden
we dan op 3 november
tijdens het 25 jarig jubileum de CD presenteren.
Die ”Sasse Kommeeren”
hebben dat geweldig leuk
gebracht. Voornamelijk dat
niet burgemeester Lonink
maar Piet het eerste exemplaar overhandigd kreeg wisten ze op
professionele wijze te brengen. ’s Middags hadden we een druk bezochte
receptie, enkele nummers van de CD
werden live gebracht. Bij de uitvoering
van Kapitein Rooibos samen met Maikel
Harte werd er voor de lange versie gekozen. Namens de club van 3x11 werd
een woord van waardering uitgesproken
voor de vele jaren van optreden tijdens
de Sasse Carnaval. Vervolgens werd ook
’s avonds de zaal weer rijkelijk muzikaal
door de aanwezige dweilbands en een
groot publiek gevuld. Het was een geweldige dag.
Dan nu toch maar eens vooruit zien
naar Carnaval 2008. Zoals voorgaande
jaren zullen we ook dan weer de nodige
dagen door Betekoppenstad dweilen
om het volksfeest muzikaal op te vrolijken. Tijdens het Dweilbandfestival op
maandag willen we graag de zon boven
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Betekoppenstad zien staan.
Gezien ons thema zal dit
de creatie zeker ten goede
komen.
Velen zullen wel weten dat
we in September 4 dagen in de Spaanse
contreien geweest zijn. We hebben in
Simancas de Fiestas Patronales muzikaal opgeluisterd. Een volksfeest waarbij het eten van paella, feesten in de
peña`s en de stieren in de straten van
het dorp losgelaten worden centraal
staat. Dit heeft ons weer de nodige
inspiratie gegeven voor de komende
Carnaval.
Alles samengevat 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 ook maar een beetje

ruimte is zullen we die weer muzikaal
en leutig opvullen.
NAMENS DWEILBAND TANDSJEN
BEI UIT WESTDORPE IEDEREEN
WEER EEN LEUTIGE CARNAVAL
TOEGEWENST.

Spiekerscorner Carnavalsbutton
Awel, Betekoppe, doar zijmme
weer, wij van d’organisaosie
van de Spiekerscorner.
Ik moen zegge, t’is wel vreet vroeg van
de joar, wan we goamme al zeevere op
MAONDAG DEN 4DE FEEBRUUWAORIE
TWEEDUUZENDACHT, vaneigus op da
d’oekje bij de Rijnvaort. Oe laot, awel
zoas altijd, of zo an d’ingelse zegge,
zoas olwees, om Alf Drie.
Voorug joar et tien Ollansen Belg nogal
van zijn teeaoter staon maoke, mee den
diene van de Snis. Nou zijn’k dien leste
zijn naom eeve kwijt, maor ik weet wel
da dien Ollander die a toar in Belhun
weunt, op den Tromp weunt, en ik
geloof da ta d’r wa mee te maoke et.
Afijn, Kees, alias Carlo van de Rijn
Rijnvaort is weer schinker
van dien wisselbeker
en t’is t’oope dan d’r
eel wa goeje zeevereirs
mee goan doen. Oek
de madammen, ofwel
de vrommessen, meugen
vaneigus ulder weezen open
doen, maor vaneigus nie te veel

wan da doen ze thuis al gunoegt. De
zjuurie zal, a d’alles normaol verloopt
weer bestaon uit Voorzitter Rubbeir,
mee Jan van d’eelektriesieteit, z’n broer
van de Zanstraot, den diene van Stij
uit ’t Bolwerk en onzen preesentaotur
is Teejoow, alhoewel, den diene is, enk
goore getrout, en nou weet ik wel nie
of da tie nog in z’n witte brootsweeke
zit.
Me zumme ’t wel zien, maor bring
in hotsnaom goe weer mee wan t’is
vroeg in ’t joar en ’t zoe wel is vree
kout kunne zijn, zoo kout dajjum nie
zie, ajje buhrijpt wa dank bedoel. Alli,
oopulluk veel goe gezeever, gekummeer
of oe dajje da d’oek noeme wil en tot
de maondagmiddag om alf drie AN DE
RIJNVAORT.
De leut,
D’ORGANIESAOSIE
VAN DE SPIEKERSKORNER

Carnavalsvoorbereidingen betekenen
altijd veel lol en leut, gepaard gaande
met wat stress. Je kijkt ernaar uit,
maar je bent vaak ook blij dat het
nog niet zover is want je moet nog
zoveel bouwen, schilderen, plakken,
naaien, etc. Dit jaar zal dat zeker niet
anders zijn, zoniet nog erger.
Carnaval is dit jaar namelijk een
Beetje Vroeg!
De carnvalsbutton is te koop bij één
van de Sasse café’s of de Ventjes.
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JA, BETEKOPPEN,

Me hamme di joar oerend hard en a
deze schoone krant in de bus lig dan
zijn me a eel wa moantjes aant bouwen,
om onze woagen weer schoon voor den
dag te loaten komme.
Zoals judder mischien al wete, emme
moar 1 verhadring in’t joar. Das natuurlijk onze joarlijkse barbikjoe (in de
zomer). Maor ja zoals judder OOK wete,
emme van’t joar ook nie vee moetn barbikjoeen mee al die reghen. Dus emme
moar eens hesteenhrild.
Doar zijn me tot de konkluzie hekomme
da me di jaor twee bouwers een tijdje
kwijt zijn. Want die twee bouwers krijgen er noamelijk een betekopje bij. En
das natuurlijk erg leutig voor de papas
en de mamas. Maor an die twee bouwers weer terug in de bouwplaats zijn
goan me er vaneigus weer oerend hard
teehun oan om weer zo hoed mogelijk
veur dun dag te komme, net als vorig
joar.
Vorig joar wiere me tweedus, op nun
poar puntjes noa da van da carnavals
gezelschap uit Westdurpe die ons toen
weer nun poot uitgedroait en om toch
weer iets van ons noa te doen.
In tweeduuzendzes en ze die sjinezen
na gedoan en in tweeduuzendzeven

Te Geen Naom
jaorgang 8

Beste Betekoppen en andere lezers van
dit stukje,
We schrijven 18 november 2007, de dag
van Corn-Boys – Philipine (we hebben
gewonnen en ze hebben verloren, maar
ik geloof dat dat altijd zo is…) en de
laatste avond om dit stukje te schrijven
zodat het nog net op tijd via de mail bij
de redactie kan zijn. Laten we het beste
er maar van maken....
Vorig jaar hebben we een examen afgelegd in het begrijpend schrijven en
lezen van het plat Sas. Daar zijn we zo
van geschrokken dat we maar verder
gaan in het ABN.
Zoals het er nu naar uit ziet gaan we
ons deze carnaval op glad ijs begeven.
Muzikaal is het wel wat we er van verlangen, de sfeer in ons groepje is ook
goed maar met de huidige weersomstandigheden kan het bijna niet uitblijven dat er ijs gaat liggen. Of de tocht
der tochten (rondje Molenkreek) ook
gereden gaat kunnen worden, kunnen
wij uiteraard ook nog niet zeggen maar
we (Gerrit Hiemstra en ik) hebben er
goede hoop op.
Uiteraard loopt u ook dit jaar het risico
ons tegen het lijf te lopen. Ons advies
is dan ook rustig te blijven en eventueel nog wat drinken te bestellen. (wij
drinken 12 bier, 3 bessen (1 met, 2
zonder ijs) en 1 jonge jenever) Mocht
u het écht niet kunnen houden dan is
het misschien verstandig om rondjes
te gaan lopen terwijl u de armen op
schouder hoogte gestrekt voor het lichaam houdt. Dit lijkt gek en met een
paar mensen achter elkaar aan is dat het
ook.
Verder hebben we eigenlijk niets meer
te vertellen.

was ut die meulen. Moar ut is nu nog
erger want ze zijn nameluk buure van
ons geworde. Moar me emme doar wa
op gevonden, di joar emme nun
slot op de deur zoda da carnavalsgezelschap nie meer kan
afkijken. Me hamme
vaneigus weer
probeere om dees
jaor weer nun beker te
winne zoda me die weer
in onze prijzenkast bij
Jeffrey’s te kunnen
tentoonstelle woar
je natuurluk voor,
tijdens en noa
de carnaval een
heerluk biertje
kan komme
drinken.
Me willen
doarbij Jef
en Patries
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bedanken voor ulder steun tijdens het
bouwen en mee dun carnaval.
Me emme nu wel genoeg gezeeverd
en me wensen iedereen die tijdens ut
carnaval in ‘t sas is een prettig en leutig
carnaval
De Keutelaors

Stampvolle kroegen, ik kom er niet
in. Afgeladen met mensen en telkens ook weer een dweilband die
de hossende, deinende menigte
het hoofd op hol brengt. Geen
plek om te bestellen aan de bar.
Na een kwartier eindelijk de benodigde consumpties veroverd, wordt
de complete bestelling door een
sousafoon van het dienblad geblazen. Wie verwacht dat nou? Het
kan bijna niet anders, ook voor de
sousafoonspeler is er geen plaats
om bij zijn collega’s te staan, simpelweg te druk. Dag bestelling. Als
klap op de vuurpijl wordt ook nog
eens de grootste carnavalskraker
door de band ingezet. Het café
schudt op zijn grondvesten, de
barkeeper wordt gek. Snel verlaat
ik deze te gekke tent.

Etalagewedstrijd 2008
De etalagewedstrijd van carnaval 2007 leek eenzelfde
uitslag te krijgen als het jaar ervoor, zij het dat de top
drie werd omgedraaid. Het is een bekend fenomeen dat
enkele van de Sasse ondernemers creatief gezien de lat
erg hoog leggen, twee jaar achter elkaar eenzelfde top 3
is echter toch wel opmerkelijk te noemen.

Zoals we al jaren gewend zijn, viel de firma Ranschaert
ook dit jaar in de prijzen, ditmaal met de derde plaats.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar de tweede plaats:
deze eer viel ten deel aan de dames van Marly, ofwel schoonheidssalon Jolie. En jawel hoor, kapsalon Young and Mystic krijgt
het na slechts enkele pogingen voor elkaar om er met de eerste
prijs vandoor te gaan, chapeau!!

1
2

Zoals we gewend zijn werden vele etalages in Betekoppenstad
mooi uitgedost, toch moeten we ons misschien wel zorgen gaan
maken over de toekomst. Per slot van rekening zijn er nog al wat
Sasse ondernemers die zich voor en tijdens die daogen niet van
hun vrolijkste kant laten zien. Hebben ze eindelijk de mogelijkheid om eens flink uit de band te springen, kiezen ze ervoor om
hun etalage vol te hangen met hartjes en “I love You’s”... Is Valentijnsdag voor een echte Betekop nu echt belangrijker
dan carnaval???? Ook de afname van het aantal etalages baart ons als organisatie wel zorgen… een bord ”Te
Koop” is nou ook niet echt carnavalesk te noemen.
Laten we hopen dat Betekoppenstad er in de toekomst
voor, tijdens en liefst ook na carnaval weer echt uit
komt te zien als een carnavalsbolwerk, hoe mooi zou
dat toch zijn!!
Vee plezier mee die daoge namens alle muzikanten van Te
Geen Naom:

Harrie, Jeroen, Eric,
Gwendolyn, Barry,
Jean-Pierre, Rini, Eli,
Jacqulina, Olaf, Vanessa, Daisy,
Patrick, William, Olav en
Catthelijne
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Buiten gekomen is het al niet veel
anders. Overal mensen op straat
die worden omringd door dweilbands; waar komen ze toch vandaan? Gekleed in de prachtigste
kostuums zie ik door alle dweilbandjes het Dweilbandfestival niet
meer en raak ik compleet de weg
kwijt in deze kakofonie van geluid.
Mezelf een weg banend door de
menigte kom ik, naar mijn gevoel
uren later, aan bij het volgende
café en probeer daar naar binnen
te komen. Wederom tref ik er tussen de vele bezoekers een dweilband en gaat het dak er af. Wat is
er toch aan de hand? Simpel, het is
maandag van carnaval in Sas en er
is een megadruk Dweilbandfestival
aan de gang, met veel meer dweilbands dan dat ik ooit heb durven
dromen.
Vele café’s later nog steeds hetzelfde beeld. Dweilbandjes en hossende en deinende menigtes. Er
lijkt maar geen einde aan te komen. Plotseling gaan alles lichten
aan, het is 1 uur ’s nachts. Moe
maar voldaan strompel ik door het
park langs de Molenberg naar huis
en droom later die nacht van nog
veel meer dweilbands. De volgende
dag ontwaak ik en stel mezelf de
vraag hoe we dit als carnavalvierend Sas van Gent nu eens voor
elkaar zouden kunnen krijgen voor
de komende Megakroegentocht...

>> L EE S H I EROV ER M EER I N DE Z E K R A N T >>
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Na drie edities waarin iedere keer een
groei is te zien in het aantal deelnemers en het fanatieke enthousiasme
waarmee we verlicht kleur geven aan
de dinsdagavond van carnaval kon het
natuurlijk niet zo zijn dat we dit jaar
hier geen vorm aan geven. Trots zijn
we dan ook op het aankondigen van
een vierde verlichte parade.
De opzet van de Parade op 5 februari
zal hetzelfde zijn als afgelopen jaar
en voor meer informatie, reglement,
routebeschrijving en opgave voor 18
januari kunt u weer terecht bij onze
secretaris.
Ook kunt u op onze website, www.pierewieten.nl, terecht voor een kijkje naar
vorige jaren, mochten jullie inspiratie
tekort komen. Ook verdere informatie
zoals een routebeschrijving zullen hier
te vinden zijn. Het vertrek proberen we
weer te regelen voor d’Ouwe Brug om
20.00 uur om weer te zorgen voor een
vierde lichtspektakel.
We hopen dat jullie de carnavalscreatief getrainde hersenen weer uit de
kast hebben gehaald om deel te nemen
aan een nog mooiere parade dan vorig
jaar. Daarnaast danken we uiteraard iedereen die zich inzet om dit evenement
tot een succes brengt en wensen we
mensen uit Betekoppenstad en omstreken erg veel plezier met het genieten
van de optocht.
C.S. De Pierewieten

De Papzakkers:
Pink Panthers staan
weer in de startblokken! ”Alles loopt bij ons op rolletjes...”

Opnieuw staan The Pink Panthers weer in de startblokken voor het SASSE
CARNAVAL... En dat staat dus met hoofdletters geschreven in onze agenda’s.
Deze keer hebben we niet gekozen voor een een ”lal-verhaaltje”, maar voor een
”Lal-lied!” Geniet van onze muziek! Wij genieten van jullie carnaval!
Veel plezier in die eerste week van februari 2008!

Alle zorgen die vergeet je
Uit het dak gaan telt het meest
Want een feestje is geen feestje
Als er geen Panther is geweest!
Refrein:
The Pink Panthers gaan beginnen
Zetten eerst een medley in
Iedereen die blijft nu binnen
Want die heeft het naar zijn zin.

Ingeburgerd waren wij al,
Vorig jaar bij carnaval!
Uit de stemming is gebleken
Panthers horen bij het bal!
Niets kan ons nog tegenhouden
Als we gaan van kroeg tot kroeg
Iedereen mag met ons meegaan
Want genoeg is nooit genoeg!
Refrein:
The Pink Panthers gaan beginnen
Zetten eerst een medley in
Iedereen die blijft nu binnen
Want die heeft het naar zijn zin.
The Pink Panthers – Goes!

#

Signaleer je The Pink Panthers,
Bij ’t feest in Sas van Gent.
Nou dan wordt het als van ouds weer
Feesten met die rose band!

Om precies te zijn is het nu 11 minuten
over 11 en 11 seconden op 11 november. Een mooi tijdstip om aan het stukje
voor de carnavalskrant te beginnen
vonden wij.
Wij zijn blij te kunnen mededelen dat
bij de Papzakkers alles op rolletjes
loopt. Af en toe maakt er wel eens eentje van zijn theater, maar dat zijn we zo
ondertussen wel gewend. Dat gaat wel
weer over. Ons dagelijks bestuur heeft
nog steeds de touwtjes strak in handen.
Natuurlijk hebben we al veel vergaderd.

( Knip uit!! )

Melodie:
Aan het strand stil en verlaten…..

Beste Betekoppen,

Tijdens onze eerste vergadering zijn we
wegens overmacht moeten uitwijken
naar een concurrent van onze Carlo.
Ondanks dat ze daar geen Pimpel hadden was het daar toch ook erg gezellig. Als alternatief hebben we daar een
heerlijk verfrissend flesje Boswandeling gedronken om wat inspiratie op te
doen, en ik moet zeggen: dat heeft zijn
vruchten afgeworpen. De ideeën vlogen
in het rond. Al gebiedt de eerlijkheid
te zeggen dat er natuurlijk niets boven
een Pimpel bij onze Carlo gaat.
Om onze geslaagde vergadering te vieren zijn we eens lekker gaan eten bij de
Italiaan op de Kaai. De sfeer stond ons
daar wel aan. We vielen daar tenminste
niet zo op omdat die Italianen ook nogal van hun theater kunnen maken.
Zoals gewoonlijk willen we over ons
nieuw idee nog niet veel loslaten. Kun
je je nieuwsgierigheid niet bedwingen?
Kom eens een kijkje nemen achter de
coulissen. Het is daar altijd heel leutig.

Carnavalsgroeten van
de Papzakkers

