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Wanneer?
Vrijdag 23 januari 2015 van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 24 januari 2015 van 16.00 - 18.00 uur
Waar?
Café Reseda, Noordweststraat 11 te Sas van Gent

Wanneer?
Tot en met donderdag 12 februari 2015
(donderdag voor carnaval).
Waar?
Via mail naar: info@betekoppen.com

De vlaggen zijn verkrijgbaar op onderstaande adressen:
Robin van der Hooft
Leo Dezutter
Westdam 9
Nieuwe Bosstraat 1
4551 GA Sas van Gent
4551 VP Sas van Gent

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

nr.
1631
3129
3024
1377
4756
3928
0566
0268
0007
4289

11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs

nr.
1177
0490
3091
3529
2384
1969
4633
2625
2366
0484

Prijzen voor 1 maart 2015 af te halen bij:
Robin van der Hooft, Westdam 9
4551 GA Sas van Gent

Complete
programma
voor carnaval,
den
voorstelling le
Raad van Elf,
van
jury-uitslagen
alle optochten,
pen,
links naar groe
z. enz.
dweilbands en

Bezoek ons ook op

en wordt lid
van onze pagina!!
De mooiste krant van Sas van Gent en verre omstreken wordt ieder jaar uitgebracht door carnavalsstichting de Betekoppen. Ook dit jaar is deze
krant samengesteld voor en door carnaval vierend
Betekoppenstad.
Iedereen die op wat voor wijze dan ook een bijdrage aan deze krant heeft geleverd willen we langs
deze weg bedanken. Jullie maken het meer dan de
moeite waard om deze krant van boven tot onder
van voor naar achter, van links naar rechts en van
binnen naar buiten en zo vaak je maar wilt, door te
lezen. Een speciaal woord van dank aan Wout de
Bock voor zijn 12e kleurplaat en uiteraard ook Paul
Schelstraete voor de foto’s die ook dit jaar weer
gebruikt mogen worden!
Namens de redactie wensen we jullie
veel leesplezier toe !
Met carnavaleske groet!
Marcel, Maarten, Robin, Stefan en Eddy
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Proclamatie:

De laatste loodjes...
Beste Betekoppen
Betekoppen,

IIn
Inm
nmiddels staan we voor carnaval 2015
Inmiddels
en is mijn elfde en laatste benoeming
een feit. Als Prins liggen er tien mooie
maar ook bewogen carnavalsjaren achter
mij en nog eentje in het verschiet. Dan
is het echt voorbij en zal ik de scepter
die hoort bij het ambt van Prins der Betekoppen voorgoed terug moeten geven
aan de Stichting. Vanaf november 2015
(carnaval 2016) zal Betekoppenstad worden geregeerd door een nieuwe Prins.

Eind september 2004 ging ik op een
vrijdag samen met 1e Minister Robinho
naar onze kleermaker in Eindhoven, om
daar het prinsenpak te laten aanmeten.
De reis moest in het diepste geheim
plaatsvinden en dus werd er voor de
buitenwacht een smoes verzonnen; we
gingen zogenaamd die dag op cursus.
Eenmaal op de plaats van bestemming
aangekomen, troffen we een op het oog
klein winkeltje aan. Toen we naar binnen gingen, bleek het toch groter dan
gedacht. Zo was er een afdeling met
bekers, medailles, scepters, prinsenkettingen e.d. en er was een gedeelte met
allerlei prinsenpakken en toebehoren.
De zaak werd gerund door de familie
Allers en er waren nog steeds meerdere
generaties in het bedrijf werkzaam.
Zo werden we geholpen door de zoon,
die ons diverse pakken liet zien en ons
verder informeerde. Toen de maten genomen moesten worden, verscheen zijn
moeder ten tonele. Een al wat oudere
vrouw, die graag een sigaretje rookte (ze
pafte er lustig op los) en behoorlijk goed
gebekt was. Toen we uiteindelijk het
etablissement verlieten en terug keerden
naar Betekoppenstad, raakten we er niet
over uitgepraat; wat een taal (in Brabants dialect) kwam er uit dat vrouwtje!
Uiteindelijk werd het een zwart/zilver
pak met pofbroek tot net iets onder knie.
Het pak werd op maat gemaakt en na
een week of zes keerden we weer terug
naar Eindhoven om het pak te passen en
mee te nemen naar Betekoppenstad. Op
20 november 2004 werd ik op de Markt
gepresenteerd als de 12e Prins der Betekoppen: Prins Michelangelo I. Een
tijdperk dat, naar we nu weten, elf jaar
zou gaan duren.
Na carnaval 2011 sloeg de twijfel toe.
Ik had er toen 7 jaren als Prins der Betekoppen opzitten. Met name de jaren
2009 en 2010 waren zwaar en hadden
er behoorlijk ingehakt. Ik speelde serieus
met de gedachte om te gaan stoppen.
Met het 55-jarig jubileum voor de deur,
lag er een mooi moment om afscheid te
nemen. Hierna zou mijn opvolger aan
een nieuwe regeerperiode kunnen beginnen op weg naar 6x11.
Na de geheime stemming voor de verkiezing van de Prins op 17 september 2011,
werd ik de dag erna gebeld door Brian
Meesen (Barend I), de toenmalige voorzitter van de Betekoppen. Er was nog
steeds vertrouwen en wederom was ik
verkozen tot Prins der Betekoppen.
Ik gaf hem aan, dat ik met de gedachte
speelde om na dat carnavalsjaar ermee
te stoppen. De jaren hadden zijn tol geeist, er lag een mooi afscheidsjaar in het
verschiet en daarnaast zou er dan ook
niet de verwachting worden gewekt, dat

Wie dat zal worden is nog een groot
vraagteken. In artikel 15 van de reglementen van c.s. de Betekoppen staat
hierover het volgende beschreven:
”Uiterlijk op 11 september van elk jaar
wordt door de bestuursvergadering een
Prins Carnaval gekozen. Deze Prins mag
gekozen worden uit de ingezetenen van
de gemeente Sas van Gent, van het mannelijk geslacht zijnde en tenminste 21
jaar oud. Een Prins wordt geacht te zijn
gekozen als hij 2/3 van het aantal geldige stemmen heeft behaald.”

de elf jaar wel eens volgemaakt zouden
kunnen gaan worden.
Om een lang verhaal kort te maken. Ik
besloot mijn benoeming te aanvaarden
en per jaar te bekijken of ik me nog beschikbaar zou stellen. Omdat we voor
het 55-jarig jubileum stonden en het
prinsenpak enige slijtage begon te vertonen, besloten we om een nieuw Prinsenpak te laten maken. En dus ging ik weer
samen met de 1e Minister Robinho, die
nog steeds mijn rechterhand was, op een
zaterdagmorgen naar Eindhoven en weer
verzonnen we allebei een smoes, omdat
het voor de buitenwacht geheim moest
blijven.
Toen we binnen kwamen, leek er niets
veranderd. Alles zag er nog steeds
hetzelfde uit en ook moeder en zoon
liepen nog steeds in de winkel rond.
En alles ging weer op dezelfde manier
als de eerste keer, al had de zoon wel
meer moeite om zijn moeder in toom te
houden. Uiteindelijk werd het een rood/
goud pak met pofbroek tot net iets boven
de knie. Ik nam toen in de winkel in
Eindhoven voor mezelf de beslissing dat
ik, tegenslag daargelaten, zou gaan voor
de elf jaar. Dat nieuwe pak gaf mij feitelijk de nieuwe energie, die nodig was
om door te gaan. Een paar weken voor
11-11 (11-11-11) werd ik gebeld en dus
ging ik, dit keer zonder de 1e Minister,
maar met mijn lieftallige echtgenote (die
kon dan gelijk gaan winkelen) terug naar
Eindhoven om het pak te passen. De bovenkant van het pak was echter nog iets
te groot en moest worden vermaakt. De
tijd begon echter te dringen, want op 11
november 2011 zou immers op grootse
wijze de Prins bekend gemaakt worden
en dan moest het pak toch echt gebruikt
kunnen worden.

Op woensdag 9 november werd er
gebeld vanuit Eindhoven met de mededeling, dat ik het pak kon komen
halen. Dat was makkelijker gezegd dan
gedaan... Besloten werd dat het pak nog
diezelfde dag per exprespost opgestuurd
zou worden naar Betekoppenstad. Donderdagochtend belde de zoon mij op. Hij
was te laat bij de post geweest en dus lag
het pak nog steeds in Eindhoven. Toevallig kwamen die ochtend de Djerken
uit Graauw langs, die het pak zouden
meenemen naar Graauw, waar ik het
diezelfde avond op ging halen. Eind goed
al goed zullen we maar zullen zeggen.
Hoe dichter bij de elf, hoe meer iedereen
er vanuit gaat, dat dat de rit ”uitgezeten” zou gaan worden. Maar als Prins
dien je er mee die daoge wel te staan en
wordt er verwacht (terecht), dat je act
de présence geeft. Een Prins kan niet
zonder zijn Raad van Elf, maar andersom
ook niet. Zo bleek 2013 opnieuw een
zwaar carnavalsjaar. Het was koud en
de optocht op zondag liet lichamelijk zijn
sporen na (ik heb het in al die jaren nog
nooit zo koud gehad bovenop de prinsenwagen).
Op maandag moest ik mij erdoorheen
slepen en ik was blij, dat ik ’s avond vrijaf had. Toen ik dinsdagochtend opstond,
had ik koorts en voelde ik me verschrikkelijk slecht. De Miniparade sloeg ik
over, maar ik vond dat ik het tegenover
alle kinderen niet kon maken om niet de
prijzen uit te delen. En dus, trok ik mijn
pak aan en stond ik op het podium in
de Speye, met de bedoeling om daarna
maar weer terug naar huis te gaan en
pas weer terug te komen tegen middernacht om de sleutel aan de burgemeester
terug te geven. Uiteindelijk ben ik maar
gebleven tot het einde...

Dat bepaalde passages uit het reglement achterhaald c.q. verouderd
zijn, blijkt wel uit het bovenstaande.
Volgens de ”letter der Wet” dient
de Prins dus een ingezetene te zijn
van de gemeente Sas van Gent. De
gemeente Sas van Gent is (helaas)
uiteindelijk opgegaan in de huidige
gemeente Terneuzen en dat zou dus
betekenen, dat iedere ingezetene
van de gemeente Terneuzen, van het
mannelijk geslacht zijnde en tenminste 21 jaar oud, in aanmerking zou
kunnen komen voor het ambt van
Prins der Betekoppen!
Echter, er is sinds jaar en dag ook
nog een ongeschreven wet, die stelt
dat de bewuste passage moet worden
gelezen als volgt: “Deze Prins mag
gekozen worden uit de ingezetenen
van de kern Sas van Gent….etc.”.
Wat overigens ook een ongeschreven
wet is, is het gegeven dat de Prins der
Betekoppen na elf jaar in functie te zijn
geweest, niet meer herkiesbaar is...
Ik wens de bestuursleden van c.s. de Betekoppen op (of omstreeks) 11 september
2015 dan ook veel wijsheid toe.
Aﬁjn, aan alles komt een einde en op
z’n tijd moet je ook vernieuwen.
Iedereen bedankt voor de ﬁjne jaren,
een leutige carnaval 2015 toegewenst en
tot mee die daoge!

Prhineslang elo I
Mic

Zoektocht
naar een
Prinselijk verblijf...

DE BETEKOP 2015 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

Prinsen, koningen, premiers en presidenten, ze
wonen allemaal in statige huizen. Onze eigen
leden van de koninklijke familie verblijven in
De Eikenhorst, Paleis Noordeinde of in
Paleis Huis ten Bosch. In Engeland verblijft de
premier
pr
rem in Downing Street 10 en
in de USA woont Obama in
House.
Thee White
W
Bij de Betekoppen
B
Be
vonden we het eens tijd om ook
eeens te overwegen om op zoek te gaan
n
naar een statig verblijf. Dat is toch altijd
handig om achter
ach
a
handig
de hand te hebben voor als de Reseda
eens dicht is voo
v onze vergaderingen, voor ofﬁciële prevoor
t ti off om dde activiteiten
ti
sentaties
van de verschillende commissies
te centraliseren. Tevens zou Prins Carnaval tijdens zijn regeerperiode er met zijn familie mee die daogen kunnen verblijven,
dan hoeft hij niet zo ver naar huis te lopen.
Als je puur af gaat op een passend adres, dan denk je direct aan
Prinsenkade 11. Nader onderzoek leert dat de eerste steen is
gelegd in 1900. Je hebt echter maar een half oog nodig om te
zien dat dit pand voor De Betekoppen niet multifunctioneel genoeg is. Er ontbreekt een bijpassend balkon voor inhuldigingen,
toespraken en presentaties van nieuwe prinsen. We zijn er niet
binnen geweest maar we schatten in dat de vergaderruimtes
aan de kleine kant zijn evenals de werkplekken voor onze commissies. Tevens zijn de ontvangstmogelijkheden voor gasten
beperkt. Wel zou de prins er kunnen verblijven tenzij Cinderella
de koninklijke vertrekken afkeurt.
Zelf bouwen zou ook een optie kunnen zijn. Dan kunnen we
mooi zelf de eerste steen leggen. Op de plek waar nou onze
loods staat zouden we natuurlijk een paleis neer kunnen zetten
dat precies voldoet aan onze eisen. Misschien dat het aangrenzende bouwbedrijf een steentje zou kunnen bijdragen of een
handje zou kunnen toesteken want vele handen maken licht
werk.
Maar aangezien we over het algemeen zelf niet van de bouwers
zijn is het momenteel beter om ook deze optie te laten voor wat
die is. Over opties gesproken, dan zouden we eerst de grond
eens in optie moeten nemen, we vragen ons al jaren af wat die
zou kosten per m2…

Dwalend door ’t Sas viel ons oog eigenlijk op een heel logisch
gebouw waar al onze operationele activiteiten plaats kunnen
vinden.
Het gemeentehuis - gebouwd in 1933 - dat we daar niet eerder
aan gedacht hebben! We maken er al heel wat jaren gebruik van
voor en tijdens carnaval.
Tijd voor een inspectie op een rustige zondagochtend. Nadat we
de gemeentebode bereid hadden gevonden de deuren voor ons
open te doen hebben we het hele gebouw getest op onze eisen.
Als eerste hebben we het balkon getest op stevigheid. Met
carnaval staan we er natuurlijk ook wel eens op, maar wegens
plaatsgebrek hebben we er nog nooit met zijn allen tegelijk opgestaan. Omdat een aantal leden toch redelijk wat kilo’s zijn kwijtgeraakt was het risico op instortingsgevaar een stuk kleiner dan
9 maanden geleden. Ook de scepter van de prins is nog steeds
shockproof kwamen we na enkele testen achter. Toespraken en
inhuldigingen zijn hier voor de toekomst gewaarborgd.
Daarna hebben we de vergaderzaal getest voor de leden van
CS de Betekoppen, voor ons Dagelijks Bestuur en voor onze verschillende commissies zoals daar zijn de activiteitencommissie,
de commissie wagenbouw, de krantencommissie en de commissie optocht. We zijn er van overtuigd dat deze zaal constructieve
en goede vergaderingen voor ons op zou gaan kunnen leveren.
De grote zaal beneden behoeft niet heel veel inspectie door ons,
immers, deze zaal gebruiken we al jarenlang en bevalt ons uitstekend. De ruimte waar de EHBO met carnaval verblijft voldoet
ook aan alle medische eisen en is inmiddels omgetoverd tot een
volwaardige operatiekamer. Over de inrichting van de kelder
zijn we nog aan het brainstormen, het zou zo maar kunnen dat
we daar de privé vertrekken van Prins Carnaval mee die daogen
kunnen gaan vinden.
Tot slot hebben we de draaitrap aan een stevigheidstest onderworpen. Iedereen gelijk verdelen over alle treden, dan kom je er
snel genoeg achter of deze trap geen gevaarlijke situaties op kan
leveren. We hebben gelijk van de nood een deugd gemaakt door
er nog een paar mooie kiekjes van te schieten.
Al met al was het een nuttig bestede ochtend en de toekomst zal
ons leren welke keuzes we hierin gaan maken.
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5 x 11 Pijke-zot, in den beginnen wel bekend als de Steunpilaren, later
door een groepje zotte tijdens een kaartspelletje in den Royal omgezet
naar de Zot uit het kaartspel en vanaf dat moment was Pijke-Zot in
1959 geboren… dus eigenlijk volgens het ofﬁciele kalender jaar opgericht in 1956. Hoogte punten, diepte punten, maar vooral plezier in het
bouwen hebben en de leut dat stond voorop. Als inspiratie bron keken
de mannen op naar de bouwstijl uit Bergen op Zoom.
Workshops werden er georganiseerd om op deze manier als eerste vereniging in Betekoppenstad zelf poppen van polyester te maken, geen
kranten meer geen behangplaksel meer, vele 1e prijzen werden in die
tijd behaald. De concurrentie bleef ook niet achter en de strijd voor de
ere prijzen werd steeds maar groter waardoor het plezier dan ook afnam. De keuze was dan ook om weer plezier te krijgen in het bouwen
en zo in goed overleg een stapje terug te doen…. Wat eigenlijk tot op
de dag van vandaag nog steeds geld binnen Pijk-Zot met af en toe eens
een uitschieter om onverwachts weer eens een 1e plaats te behalen...
de laatste misschien nog vers in het geheugen ejt al gehoren tis toch
volkloren.. alweer 5 jaar geleden. Een moment waar alles op zijn plaats
viel. Het perfecte idee, wagen, kleding, lied, groep alles zat mee en met
de grootste verbazing pakte we hem ook nog die wel begeerde 1e plek
in Betekoppe stad… de jaren daarop word je dan wel weer even met
je neus op de feiten gedrukt maar dat mag de pret niet drukken en zo
wij van Pijke-Zot blijven trouw als Steunpilaren van het Sasse carnaval
meedoen...
Dan maken we een stapje naart bouwseizoen 2014-2015….. wat
een jaar is dit. Het 55 jaar bestaan van onze vereniging de grote
verhuis naar de Leutfabriek, alles weer op gang krijgen wat een
organisatie.. allereerst willen wij alle lof uitreiken richting stichting Leutfabriek, dankzij hun inzet, organisatie en plan van aanpak
kunnen wij alleen maar zeggen dat we er nu schitterend bij zitten..
met heel wat hindernisjes kunnen we zeggen het DRAAIT en dat
vinden wij LEUTIG!!!!. En je kan het nu al merken de sfeer zit er
goed in, even buurte bij de mede verenigingen die zich daar ook
hebben genesteld, elkaar helpen waar nodig is, en zo hoort het te
gaan.
En dan ons jubeleum, 26 september jongstleden was het zover, een
hoop voorbereiding de boel organiseren, regelen, uitnodigingen
weg doen, oud leden opzoeken want in het verleden zijn er nog al
wat PIJKERS geweest. Hier en daar ging het wel eens mis en via
deze weg ONZE VERONTSCHULDIGING voor hen die helaas om
wat voor reden dan ook niets hebben mogen ontvangen. Verder
waren wij ervan overtuigd dat we via FB, de Posters in alle horeca
gelegenheden er alles aan gedaan hebben om iedereen op de hoogte te brengen. Al om al de mensen die er waren bedankt voor jullie
komst en giften. Het was voor ons in ieder geval een geslaagd feest.
het thema voor deze avond was SENSATION GREEN, alles lekker
groen laten kleuren en de mensen waren boven verwachting in hett
groen gekomen... zelfs onze vrienden uit Belgie hadden de moeite
genomen om af te reizen... en dan Carlo en Anita al 22 en een half
jaar ons clublokaal voor jullie een speciale dank.
Of het bij dit feest blijft? Nee is het antwoord. Tot de dinsdag van
carnaval zullen wij nog wat activiteiten laten plaats vinden. Wat?
Ik zou zeggen kom tijdens het wagentjes kijken langs op de Leutfabriek daar zullen we oude tijden laten herleven, ook kunnen jullie
dan ons nieuw thema van het komend carnaval bewonderen, om
een stukje prijs te geven vieren we dit jaar carnaval op een hele
andere manier dan dat we int Sas gewend zijn denk je aan Venetie
dan denk je aan? Carnaval? Of toch aan de romantische gondel
tochten? door de straten van Sas zal O SOLE MIOOOOO goed te
horen zijn in ieder geval. Kom de zondag gerust kijken naar de
mooiste optocht in Betekoppenstad je ga ons zien!!!!!!!
Namens Pijke-Zot veel leute
mee die doagen
en een laatste groet van ons
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We maoke allesaor
Nest Mek
glijproof...
Tsjonge, wa we nie gedacht hadde gebeurde zeg, we stege onze verwachting
te boven! We zijn naor ongekende hoogte gestege mee onze delta’s.

D’un 2e prijs!
Maor dat
betekend wel
da me nu
zeker weer
aon de bak
moete om
onze plek te
verdedige dees
carnavalseizoen.
Dus maor weer eens vergaoderd en ja oor dr kwam weer al un ideetje op
borrelen. Me zouwe nest mekaor nie zijn a me daor weer gelijk op vliege en ja oor ut
ideetje wer al snel un groot idee.
Dus aon de slag mee un nieuw onderstel en dan maor eens goe kijke of t allemaal
wil lukke en glije. Me verwachte behoorlijk wa kou dees jaar dus we maoke alles
glijproof. We gaon ons zelluf traine in de kou en zorge da me warm blijve deur alles
goe te smere van binne mee wa koek en zopie of zo.
Ook onze betezaodjes vonde ut vliege erug leutig en op de bouwplaots hebbe ze zo af
en toe eens un kijkje weeste neme en ook dees jaor gaon ze ons vast un handje toe
steke. Want jong geleerd is oud gedaan...

”t Moe nie gekker worre”

Goeiendag vrienden van Wasdajong!
Wat hebben we een leut gehad met onze
dansende poppen in de stoet en ook later
op de avond toen we met 2 reusachtige
trofeeën op sjouw zijn geweest in de
cafe’s van Betekoppenstad. Je kan wel
zeggen dat we gepiekt hebben en dat
maakt de uitdaging om komend jaar

weer net zo leutig te zijn alleen maar
groter. Maar zoals ze zeggen: ”een bange
beer is geen beer” en die uitdaging gaan
we graag aan. We hebben trouwens nog
wat geks meegemaakt na een van de
eerste vergaderingen. We zaten bij Carlo
in de Rijnvaart aan de bar en plots ging
de deur open, maar kwam er niemand
binnen. Een van ons stond op om te
gaan kijken en zag niemand, maar er
stond wel een klein zwart koffertje op
de stoep. De rest van de mannen kwam
ook kijken en net toen we het koffertje
wilde openmaken om te kijken wat er in
zat begon het te rijden. ”Wasdajong?!”
was onze eerste reactie en we zijn het
koffertje maar beginnen volgen. Eerst
over het bruggetje richting d’Ouwe brug
daarna linksaf over de grote weg richting
van Dam en zo verder binnendoor langs
waar ”Free” nog heeft gezeten richting
de pomp. Eenmaal bij de pomp werd het
nog gekker en begon het koffertje geluid
te maken. We snapten er niets meer
van, carnavalsmuziek uit een zelf rijdend
koffertje. ”tMoe nie gekker worre”. Na
het rondje om de pomp vervolgde het

koffertje zijn weg richting de molenberg.
Het ging het trapje op en ter hoogte
waar vroeger de volière stond stopte het
en viel het om. ”klik klik” hoorde we en
verrek het koffertje ging open. We kwamen langzaam dichterbij en weet je wat
er in zat...?Een boekje met nog

veel sterkere
verhalen!!!
Tot meej die
daogen eej,
C.V.
Wasdajongg
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O in Betekoppenstad weten we dat tradities komen en gaan. Het is soms moeilijk om ze los te laten,
Ook
n
nieuwe ontstaan echter vaak weer vanzelf. Hadden we enkele jaren geleden nog de ouwe wijvenoptocht
w
waar menigeen vele jaren met plezier van genoten heeft, uiteindelijk moesten we toch vaststellen dat het
h
helaas een gepasseerd station was. Het is maar één van de vele voorbeelden die uiteindelijk tot het rijke
SSasse carnavalsverleden behoren.
De etalagewedstrijd is ook zo’n traditie die onderhevig is aan de tand des tijds. Het winkelaanbod in
Sas is de laatste jaren toch wat minder dan in de tijden van weleer, hierdoor is de spoeling dunner
dan in de hoogtijdagen. Het aantal deelnemers is wellicht wat minder dan gehoopt, kwalitatief is de
etalagewedstrijd nog steeds van zeer hoog niveau! Dat maakt deze traditie dan ook meer dan de moeite
waard. Afgelopen jaar was de ﬁrma Ranschaert wederom de trotse winnaar!
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Wudder as CV veur dun moandag
”Nogeentjedan” bestaan
bestAOn di jaer
joar 11 joar!!

Dus da is onzen eerste juubileem. Tis soms ongloooooﬂijk wat wudder allema uutsteke. Ma da
doen we groag, zekers oek omda we dun opbrengsten altiet sturtte op dun bankrekening van KIKA.
Ier un kleine opsomming:
Zo ebben we al mee taxies rondgereen en Sas van
openbaere twalethokken voorzien.
Ook kon je bie ons friete schiete. En jullie zulle vast
nog wel onze sneewsturmkerrevan herrinure. De
piepschuumbollekes ware in eel Sas en omstreke
(incl. bedde en badkoamers) te vinde. De laatse
joare hebbe juder ons voorbij kunne zien komme
in un sleepboat/ferrie in ’t kanaal en as niXs factor mee un groate zwarte bus en vorig joar nog as
Sjasie Curling. Wudder zien noe op zoek noar een
goeie tweedehans elikopter, nog nie zekers da di ga
lukke.
Iedereen mag ons uuteraard op carnavals vreedag
komme feleciteren in onze stamkroeg BOTTLES
NEXT DOOR bie Aswin, da za wel van 22.00 tot
23.00 uur zien. We goan graag veur nog uns 11
joare! Tot mee die doage!
Wilfried, Eric en Frans

Wa gaot ut tog allemaol rap, van’t jaor ist al weer dun zesden keer damme
meedoen in den optocht meej; Wie Me Daor En!
De eerste paor jaor emme meegedaon bij de groepe C, maor de leste jaren
kroop ut (waogenbouwers) bloed toch weer waor ut nie kan gaon en emme
inheschreve bij de waogens B.
Je kan juneige misschiens nog wel erinerren da me verleje jaor groten kuis en
ghouwe in’t Sasse badhuis. Ut was na den optocht in ieder heval lekker proper
en wen d’r un schonen 3rde prijs meej hale, daor kan je nie van bale!
Den oplettende lezer et um waorschijnluk al in de gaote, zo nie, ga maor us
un stukje trug en lees ut opnief. Ka- ni- bale Betekoppen, staon d’r om gekend
da ze gern un feesjen bouwe en daorbij graog un goed stukje vlees eten en wa
alcool d’r bij om ut deur te spoele. Heloof ut of nie, maor das nou net wan wij
van Wie Me Daor En, ok gern doen.
Wemme al un spesjaal groepjen in de mot, waorvan damme dinke datter
ﬂink wa smaok aon zit. We gaon in ieder heval ons best doen om ze lekker te
laoten gaoren.
Benieuwt geworre? Kom op zondag hewoon kijke naor d’n optocht en wa ons
betreft; Un Betekop; Kan-ni(e)-bal(en) (van) Carnaval en da doemme wij dus
ok nie.
De groete van bouwclub Wie Me Daor En!
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Beste Betekoppe,
ien
Zoals jullie t’vorig jaar én kunne zien
is d’n kleinste eigenlijk wa groot
gewore. Vorig jaar d’r twee leeje
bij en di jaar weer twee. Statisties
gezien zijn me dan as we 22 jaar
bestaan over 9 jaar mee 28 leeje.
lle jubileerende vereneginen
Langs deze weg wil d’n Kleinste alle
n ook wille me SIESA feliciteren
van di jaor van arte feliciteeren, en
mee ulder 30-jarig zjubuleum dat ze di jaar gevierde e’n mee un
stuk over ut leger. De show begon mee de kleinste mars geﬂoten door
un generaal van Creveld. De leje van d’n Kleinste liepen bijna spotaan
masjeerend door de stasie.
Verder zat ut stuk vol mee die humor en militaire muziek waor d’n kleinste van
oudt. Allee Siesa, sjapoo we ebbe genote. Genoeg over andere.
Me gaan di jaar waarschijnlijk proberen misschien als ut lukt eventueel als ut uit
komt. Wa nieve muziek te brenge maar dan wel zonder teveel te reputere. En als
da nie lukt dan is da nie zo, dan doen me wa anders. Me moet enog verhadere dus
eigeluk weete we niks.
Das wel schoon bij d’n kleinste iedereen mag tijdes de vehadering wa zegge, maar
aangezien da wij nie demokraties zijn, maar allemaal diktaaters moete we toch nie
luistere naar mekaa, dus dan wor ut altijdt un romeltje.
Allee me zien mekaar mee die dage...
De manne en vrouw
van D’n Kleinste
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Gegarandeerd

Eel vee’ leute!
Beste Betekoppen,

Vorig jaar voor de eerste maal een
55+-plus middag in ”de Statie” aan de
Canadalaan... wat moesten we daar
van verwachten na vele jaren Speye?
De verwachtingen van de Raad van
Elf waren hoog gespannen, zou het
weer zo’n plezierige 55+-feestmiddag
worden als voorgaande jaren?
Nou, we kunnen rustig zeggen dat het
weer een daverend leutige middag is
geworden, er waren zelfs nog meer
leutvierders als anders aanwezig! De
grote zaal was gezellig ingericht en er
was genoeg ruimte om weer ouderwets
te dansen en de polonaise te lopen...
en zoals we vorig jaar al schreven:
”ouwerwetse leute” dus!
In tegenstelling van wat er in de
Betekop was vermeld (en daar was wel
wat verwarring over), waren er dit
keer optredens van de Zingende Non
en de Maffoos, zij oogstten veel succes
met hun oude meezingers en bekende
dansliedjes.

Ook kwam dweilband ”Te Geen
Naom” de boel nog eens extra
opvrolijken met hun leuke muziek, en
of dit alles dan nog niet genoeg was,
kwam onze jongste dweilband uit
Betekoppenstad, ”ZooJong” ook nog
een optreden verzorgen... de ambiance
kon hierna zeker niet meer stuk!
Enﬁn, genoeg gezeverd over vorig jaar,
net als in voorgaande jaren wordt de
middag gestart bij binnenkomst met de
uitreiking van de 55+-Jaarmedaille en
een kopje kofﬁe met gebak. De muziek
wordt dit jaar weer verzorgd door
”My Way Music” met Ingrid Pieters,
zij hoeft inmiddels geen introductie
meer, wie kent haar niet? Dus op
deze middag weer een garantie voor
dansen, hossen en polonaise lopen!
Trek trouwens ook dit jaar weer je
mooiste of leutigste pakje aan voor
dit feest, maak het de jury maar weer
extra moeilijk, want die beker krijg je
natuurlijk niet zomaar... deze wordt
weer uitgereikt door onze eigen
Prins Michelangelo d’un Eersten. We
beginnen deze middag weer op de
vaste tijd (om 14.00 uur).
We zou’en zeggen: ”we zien mekaar
weer op ’dien
middag’en ’eel vee’
plezier mee d’un
carnaval 2015 in
Betekoppenstad”!
Alaaaaaaf!!!!
De Raad van Elf

Mijn dagboek (16)
door Willy de Groff

Terwijl het sinds 1921 de warmste dag
is in Betekoppenstad, schrijf ik op verzoek van de redactie van deze onvolprezen jaarlijkse krant ’Mijn Dagboek’.
De redactie neemt het zekere voor het
onzekere en vraagt haar carnavalscontacten, vóór zondag 16 november de
bijdragen in te sturen. Waar we uiteraard graag aan voldoen. Je verbaast je
hoe snel een jaar voorbij suist, dat is
het juiste woord, ondanks de snelheid
van de jaarpassage toch tijd vinden om
terug en vooruit te kijken. Ons jaarlijks
carnaval dat in 1957 daadwerkelijk
vorm kreeg, kent sindsdien grote veranderingen.
Eerst een aarzelend begin, een wat magere zaterdag, maar met de vaste nog
steeds aanwezige programmapunten,
heeft intussen danige veranderingen

ondergaan. De zondag bleef, de optocht
werd alsmaar mooier en ook beter, opmerkelijk want het ene is geen garantie
voor het andere. De eerste optocht trok
door geheel Sas van Gent met inbegrip
van een route over ’het kanaal’, Oostkade, Prinsenkade, Oostdam. Dat kon,
want uit foto’s, ﬁlms en eigen waarneming, waren de wagens minder groot.
Toen ontstonden er veel carnavalsverenigingen, vrijwel iedere fabriek nam deel
aan de optocht. Maar de sterkeren bemand door echte carnavalvierders bleven
en maken zich nu gereed om de jubilea
zoals het hoort te gedenken en vieren.
Men is in de tussenliggende jaren een
paar keer verhuisd, maar onze Leutfabriek zal naar we hopen een eind maken
aan die ’zwerftochten’. Kijken we naar
een paar onderdelen van ons programma

dan zien we dat in de loop der jaren ook
‘adreswijzigingen’ plaatsvonden. Alleen
de ofﬁciële ontvangst van de Prins en
Zijn Gevolg bleef bijna hetzelfde. Eén
keer had de ontvangst niet plaats op het
balkon van het gemeentehuis, maar op
de Grote Markt, geen succes!
De Boerenmaaltijd verhuisde regelmatig, eerste in Hotel Centraal, aan de
Poelstraat later het Stationsplein, ’De
Vlaanderen’, dan naar ’De Speye’ en
nu ’De Statie’. De feestmiddag voor de
ouderen onder ons, begon in Hotel Rotterdam, daarna naar De Vlaanderen, ’De
Speye’ en nu ook in ’De Statie’. De Grote
Optocht startte eerst aan het dr. Van
Loypark en eindigde daar ook, daarna
werd het terrein rond ’de Vlaanderen’ de
startplaats en later het ’Suikerplein’. De
’Mini-parade’ is jonger van oorsprong, de
deelnemers óók, de start was vele jaren

in ’De Vlaanderen’, later ’De Speye’ en
nu ’De Statie’! Tja in zo’n 58 tussenliggende jaren verandert er veel. Neem
nu het aantal horecabedrijven: in 1957
werd de elf kroegentocht ingesteld, we
konden in die periode op één avond
met pijn en moeite de 23 horecabedrijven die Betekoppenstad telde bezoeken. Nu hebben we er nog 10 als we de
Chinese restaurants meetellen, maar
dat zijn toch ook horecabedrijven en
schenken ook bier.
Met al deze veranderingen en verhuizingen, zijn wij ook ouder geworden,
maar ons enthousiasme om carnaval te
vieren is er niet minder om geworden.
We kijken nu al met veel ongeduld uit
naar vrijdag 13 februari, als onze Prins
de kinderen van de basisscholen, het
startsein geeft om aan hún optocht te
beginnen. Aláááf.
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Op het moment dat we
dit schrijven is het bijna weer
zover: de 11e van de 11e, voor velen een seintje om eens na te denken over komend
Carnaval. Wat gaan we bouwen? Wat trekken we aan al die dagen?
Wij zijn toch maar iets eerder gestart want anders gaan we nog meer stressen tegen
februari!! Onze bouwplaats is bijna helemaal op orde, de mannen hebben er een
waar paleisje van gemaakt.
Als ik nou zie wat voor temperaturen we nu nog in november hebben denk ik zomaar dat het wel eens een zomercarnaval kan worden in 2015.
Het idee was dit jaar ook weer snel geboren, het is zelfs al ons tweede idee. Het eerste idee blijft wel in ons boekje staan, dan moen we volgend jaar al nie meer denken.
De kar van dit jaar was snel afgebroken, want dat was ons allemaal toch niet zo goed
bevallen. Terug naar onze roots en gewoon weer een loopgroep zoals we begonnen
zijn... Ik ga nog niet teveel vertellen, alleen gaan (varen) we een stukje terug in de
tijd. Maar iedereen zal het zeker herkennen.
Werk hebben we zeker genoeg, maar dat houdt ons uit de kroeg!!!
Tot mee die daogen,
De Polderploeters

Jawel hoor dao ben me weer! Te Geen
Naom is d’r klaor voor!
Je zal maar al 14 jaar lang zin hebben
om carnaval te vieren in Betekoppenstad… 14 Jaar lang zin om de sfeer erin
te brengen met een lekker deuntje.
Sinds het jaar 2000 klopt ons carnavalshart bijna uit ons lijf. Biertjes drinken,
hossen, uitdossen en een ﬂink aantal
dagen dichter tot elkaar komen.
Te Geen Naom is en blijft een bekend

gezicht in Betekoppenstad. Ook deze
carnaval gaan we weer de straat op en
de café’s in!
Op de maandag onder het mom van
’Me ben al oud, mao zekers nie versleten’, gaan we er tegenaan.
Wie zien jullie daar, daar waar het bier
vloeit en sfeer hangt!
Alaaaaaf!
Te Geen Naom komt er aan!

Carnavalsdata volgende 11 jaar
Carnaval 2016: 7, 8, 9, 10 februari
Carnaval 2017: 25, 26, 27, 28 februari
Carnaval 2018: 10, 11, 12, 13 februari
Carnaval 2019: 2, 3, 4, 5 maart
Carnaval 2020: 22, 23, 24, 25 februari
Carnaval 2021: 13, 14, 15, 16 februari
Carnaval 2022: 26, 27, 28, 1 februari/maart
Carnaval 2023: 18, 19, 20, 21 februari
Carnaval 2024: 10, 11, 12, 13 februari
Carnaval 2025: 1, 2, 3, 4 maart
Carnaval 2026: 14, 15, 16, 17 februari

DE CLUP VAN HUP
Jao, jao, de vroehu dinsendagmorhuveugels zijn oek di jaor weer aonweezug. Om
onhuveer NEEHUN uur, of iets laotur, alli
alf 10, op 17 feebruuwaorie haon me ons
vurzaomullu bij Kees, Alias Carlo van de
Rijnvaart.

zuurun airing, vaneihus mee un taksie
wan naor eur uis is vees tu ver loopu.

Dus da gaoweer een zwaoru dag worru
as slotdag van de carnaval 2015. En an
juldur den dinsdagmiddag mee juldur
kleinu jongurs achter ut muziek aonOe dammu den dag gaon indeelu weetu
loopu rond een uur of 3, dan zummu wel
mu nog nie wan we nemmu eest nog
ier of taor uit een deurgat staon haopu,
onzun laotu leejuvurhaoduring op norma- waorschijnluk weer bij de Reseda, wa
olhusprooku de lestu vrijdag van januuwa- daor emmu dan net ons spiegelei mee
orie in de Rijnvaart.
espu opheetu.
We haon me daor zo wie zo wa deetu as
ontbijt om onhuveer 9 uur, alli alf 10, en Daorna zajju ons nog wel teehu kommu
om eksakt 11 uur moe me naor onzun
in een of andurru stammenee en ammut
Peetmoeder Erna om een borrul mee
overleeft en zelfs nog bijt sluitu ’s nags.

Alli tot mee tie daogu en
speesjaol den dinsdag
van carnaval.
DE VOORZITTUR
VOOR UT LEEVU
EN LEEJU VAN
’DE CLUP
VAN HUP’
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Op Sa(s)fari IN
Betekoppenstad

Met carnaval 2015 gaan wij op safari door Betekoppenstad.
Dan zullen we eens kijken of er nog wat lekkers te koken valt.
Wees op Uw hoede, pas op dat U niet in de handen valt van de kanibalen.
Maar niet gevreesd, Tarzan of Jane is altijd in de buurt om U te komen
redden. De wilde dieren zullen wij wel in toom houden voor U.
Tot de zondag in de optocht.
CV de Sluuskilse Leuters

GROOT NIEUWS...

DE GROTE CPC-PRIJS
KOMT TERUG!!
Op maandag 16 februari 2015 zal
de GROTE CPC PRIJS,
na jaren, opnieuw door Sas van Gent denderen

De Spiekerskorner zal di jaor plaotsvinnu op Maondag 16 februarie 2015, zoals altijd
op da doekju bij De Rijnvaart. Aanvang 15.00 uur. Carlo van de Rijnvaart heeft vorig
jaor het initiatief hunoomu de Spiekerskorner in stand t’ouwe en te verandere en liest
te verbeeturu. Vanaf nu kan dus iedereen hier aon meedoen, da wil zehhu je kan op
het poodium iets kommu voordraogu, iets kommu zingu, optreeju mee ju dweilband,
een skets opvoeru, ouwoeru of kummeeru, aﬁjn, tmaok nie uit, van allus wa, ajju
maor meedoet, wan er zijn huwoon te weinig deelneemurs.
Alli, Betekoppen, zet juldur beste beentje is voor
en doe mee an de Spiekerskorner wan ut zoe
tog eel zondu zijn at deezu jaorunlangu tradiesie
vurlooru zoe gaon. We reekunnu op juldur. Tot
16 februwaorie om 15.00 uur op da doekju bij de
Rijnvaart.
De Spiekerskorner
en De Rijnvaart

De start zal plaatvinden om 10.00 uur ’s morgens bij cafe De Reseda alwaar ook
de aankomst zal plaatsvinden rond 16.00 uur.
Nu reeds hebben bekende renners ingeschreven zoals: Jan Raas, Cees Priem,
Kees Bal, Johan Vandevelde en onze plaatselijke renners Gras Gras, van Poecke,
Pijcke en de gebroeders De Rijcke. Tevens zullen De Waal en van den Bunder ook
aan de start verschijnen.

De prijsuitreiking van de Grote See Pee See prijs
vindt plaats omstreeks 17.00 uur.
Het Nieuwe Wielercomite
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Hallo carnavalsvierders,
De leutige dagen komen er weer aan.
En wij, van de Sugarbeet Strietband hebben er zin in!
Toen we twee jaar geleden tot oprichting besloten van deze leutige bende hadden we
niet durven dromen dat we met onze 15 muzikanten zo snel een leutige bende konden samenstellen. Hierdoor konden we al vorig jaar voor de eerste keer tijdens die
dagen door de straten van Sas, en in de cafés voor een vrolijke neut... uuuh... noot
zorgen. En natuurlijk zijn we er ook dit Carnaval, want ’t is ons goed bevallen vorig
jaar.
We hebben hard geoefend op een paar nieuwe nummers die we dan voor de eerste
keer gaan spelen. Daarom hopen we dat iedereen genoeg drinkt, zodat de valse noten
minder vals klinken. Ja want onderzoek heeft aangetoond dat alcohol de mens minder kritisch maakt.

Zaterdag zullen we s’middags de prins gaan ophalen en s’avonds voor een vrolijke
noot zorgen in ’t Sas. Zondag en maandag gaan veel van onze muzikanten op eigen
initiatief ’t Sas in, met of zonder instrument….
Op dinsdag gaan we ’s middags meelopen in de kinderoptocht… Altijd leuk!! En dan
weer s’avonds lekker feest vieren... kroegentocht!
We hopen dat jullie ook dit jaar weer dol enthousiast zijn en lekker meedeinen /
hossen op onze muziek. Dat geeft (naast de vreugdesappen) een muzikant altijd een
extra ”boost”.
Tot mee die Doage!
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Beste carnavalsvierders,
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we gaan weer proberen
vlammen!

stoet. Het was in
1 woord geweldig. Met
Het is een aangename zondagochtend natuurlijk als grootste
eind oktober 2014. Ik kom net uit mijn bekroning een eerste
bed en zie tot mijn grote schrik dat de plaats bij de wagens B.
brief van de betekoppen er weer ligt.
Met 1 puntje verschil
Nu zijn we natuurlijk net helemaal in
hadden we helaas net
de carnavalssfeer omdat we gisteravond niet de meest carnavaons 11-jarig jubileum hebben gevierd.
leske wagen, dat zou
Wat was dat een te gek feest. We heb- helemaal het toppunt
ben enorm genoten van de gezellige
geweest zijn.
drukte. Het was een mooie opwarmer Je hebt zo van die jaren
voor weer een prachtig bouwseizoen.
dat alles op zijn plek valt,
Wat is het leuk te merken dat het bou- nou afgelopen carnaval
wen voor je carnavalscreatie zoveel
was dat zo. Super mooi
meer is dan een beetje foamen en plak- weer, schitterende waken. De lol die je samen met anderen
gen, leuke actie, het kon
beleeft in de loop van het seizoen wil- niet op. Of we dit met
len wij voor geen goud missen.
ons kleine cluppie ook
het komende carnaval kunnen bereiGraag willen wij langs deze weg ieder- ken is natuurlijk de vraag. Het idee ligt
een bedanken die bij ons jubileumfeest klaar, we hebben er zin in en we gaan
aanwezig was. Jullie waren te gek!!
weer proberen vlammen. Het idee is
Maar nu natuurlijk over naar de orde
ons op het lijf geschreven. Veel kleine
van de dag, wat gaan we eens maken
foamwerkjes, veel kleur dus echt iets
voor de komende carnaval. Afgelopen
voor ons. We kunnen er verder nog
een
jaar gingen wee als eenden
door de
niet veel over zeggen omdat de ideeën

in de loop van het seizoen
meestal wat worden bijgeschaafd. Eén ding is zeker,
we gaan er weer iets leuks
van proberen maken. Het meest belangrijke is echter wel het plezier! Dat het
dus vooral een gezellig bouwjaar mag
worden, de rest komt dan vanzelf!

Veel groetjes, e Zolen
lv
Bouwk lup D’a

De Koeters uit Westdorpe wensen
alle Betekoppen een leutig carnaval!
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Carnavalsstichting de Betekoppen
wenst iedereen een leutig carnaval!!
Carnavalsstichting ”de Betekoppen” wenst u een leutig carnaval en bedankt iedereen, die op wat
voor wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van het Sasse carnaval.
Ook willen langs deze weg gebruik maken
om onze hoofdsponsor Cargill Benelux BV te
bedanken voor hun bijzondere bijdrage aan
het Sasse carnaval.
Tevens ook een woord van dank
voor Burgemeester en Wethouders,
Dienst Openbare Werken, Politie,
Middenstandsvereniging Sas*, Sasse
Horeca, alle adverteerders in ”de Betekop”
en uiteraard de Sasse bevolking!!

De Hoofdsponsor van
het Sasse carnaval!
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Tandsjen Bei

De Betekoppenkrant lezen is elk jaar weer alsof je een heleboel oudejaarsconferences achter elkaar leest: iedere wagenbouwploeg of loopgroep kijkt terug op het afgelopen Carnavals-seizoen en licht een tipje
van de sluier op wat betreft het komende carnaval. En dweilbands doen
dat ook naar het schijnt…

Ons carnavals-programma ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit: Zaterdagmiddag beginnen in Westdorpe, ’s avonds naar ’t Sas. We proberen
rustig te beginnen, maar dat lukt eigenlijk nooit, ook dit jaar niet. ’s
Maandags doen we er nog een schepje bovenop: we spelen van 13 uur
tot sluitingstijd, met een korte etenspauze. Dat hakte er weer behoorlijk
in: stijve kaken, kapotte lippen en verstuikte stembanden… ze behoren
inmiddels tot de standaard-blessures.
We hebben ook gemerkt dat we steeds meer collega’s krijgen: Op maandag zagen we dat Sas van Gent een jeugddweilband rijker was. Hopelijk
houden ze het net zo lang vol als de groep die ongetwijfeld hun grote
voorbeeld is: Valtatege. Al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw teisteren deze gasten onze trommelvliezen en ze weten van geen ophouden.
Ik heb wel eens horen zeggen dat ze pas stoppen als ze de eerste prijs
halen op het Dweilbandfestival op maandag. En dat zou zomaar in 2015
kunnen gebeuren.
We zagen vorig jaar al dat hun muzikaliteit enorm was toegenomen. En
onlangs doken op Facebook beelden op van één van hun wekelijkse (!)
repetities. Dat zou dus wel eens een zware concurrent kunnen worden
voor de prijzen bij het dweilbandfestival. Maarrrrrrr… daar hebben wij
iets op gevonden: we hebben ze uitgenodigd op ons eigen festival op 1
november. Het was een geweldig optreden, maar daardoor hebben ze
natuurlijk veel te vroeg in het seizoen gepiekt. Het zit er dus dik in dat
ze dit jaar het hoge niveau van vorig jaar niet zullen evenaren…

Over onze eigen verrichtingen op carnaval kunnen ook nog niet veel
zeggen: we weten namelijk nog niks. We weten niet wat we gaan spelen en we weten niet wat onze kleding gaat worden. Wat we wél weten
is dat we in elk geval gaan spelen. Al zal er wel eentje ontbreken. Onze
voorzitter en trombonist Fred heeft het namelijk in zijn hoofd gehaald
om cafébaas te worden. Goed voor ons, want het is (wat een toeval) het
café waar we al jaren repeteren: ’t Oude Raedhuis. Maar dat betekent
ook andere verplichtingen, zoals een limonadebal op carnavalsmaandag.
Om ons toch nog een beetje te horen is afgesproken dat Fred tijdens
het limonadebal zijn deur open zet en dat wij ietsje harder blazen, voor
deze ene keer…

’HET IS LEUTIG ALS BOB RIJDT’
De gezellige carnavalsdagen staan weer
voor de deur en dus is het weer tijd om
aandacht te vragen voor ’BOB’. Onder
het motto ’HET IS LEUTIG ALS BOB
RIJDT’ vraagt Veilig Verkeer Nederland
afdeling Terneuzen aandacht voor:
’Alcohol gedronken en toch achter het
stuur... kan echt niet meer!’
BOB kennen we nu zo wel langzamerhand. Toch zijn er nog enkelingen die
roepen: ’Wie is die BOB eigenlijk, en
waar kan ik hem ontmoeten’?
Welnu: ’BOB’ kan iedereen zijn en je
komt hem of haar overal tegen. In het
café, op straat en tijdens carnaval. ‘BOB’
is de persoon die zijn vrienden veilig
naar huis brengt. ’BOB’ is de persoon die
geen alcohol drinkt als hij of zij nog moet
rijden: dat is ’BOB’.
Want tijdens het carnaval willen bestuurders van voertuigen, voor wat
betreft alcoholgebruik zich wel eens
anders gedragen. Zoals we met z’n allen
weten wordt er tijdens carnaval wel eens
eerder en meer gedronken. Op zich geen

punt maar... Het wordt wel problematisch als men met een slok op toch nog
in de auto, op de motor of (brom)ﬁets
stapt en aan het verkeer deelneemt.
Deze bestuurders vormen een gevaar
voor andere verkeerdeelnemers en zichzelf. Want alcohol en verkeer is geen
goede combinatie.
WIST U:
Wist u dat er in elke taxi een BOB achter
het stuur zit en u veilig naar huis brengt
en dat dit vele malen goedkoper is dan
een boete en in erger geval een ongeval
met misschien fatale aﬂoop!
Want... beste Betekoppen,
’het is beter op water en brood, dan een
Betekop in de sloot’!
en ’het is pas goed balen, als men een
feestganger uit het kanaal moet halen’.
De afdeling Terneuzen van
Veilig Verkeer Nederland,
wenst iedereen een leutig en gezellig
carnaval 2015
Marijke Hemelsoet
Secretaris VVN afdeling Terneuzen
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We zijn niet thuis... Kanniewaorzijn
Nieuw clubje!
De Slakkebouwers in 2015...

De optochten van 2014 in Sluiskil en Betekoppenstad verliepen gelukkig zonder
brokken, als eenden ﬂeurden we beide
optochten met onze aanwezigheid op.
De door onze dames prachtig gemaakte
pakken vielen bij de toeschouwers en
de jury in de smaak, wat werden er veel
eendjes op de foto gezet!
Onze ’eend’ welke door onze jonge
Eenden werd bestuurd was een mooi

bouwwerk dat tot in de puntjes was afgewerkt. In de groepen C eindigen we dan
ook mooi op een podiumplaats!
Voor 2015 zijn de Slakkebouwers ook
weer al even aan de gang maar het gaat
zoals het een goede slak beaamt, langzaam, heel erg langzaam. Toch hopen
we in de stoet weer hoge ogen te gooien
met onze creatie terwijl we er eigenlijk
helemaal niet zijn….

Beste Betekoppen,

Het zat al even in de planning, maar nu is het er dan echt van gekomen.
We zijn allemaal van ’t Sas; 3 leden met een beetje bouwervaring en 1 nieuwtje
die het snel genoeg zal leren. We houden van plezier en muziek en dat is de ideale
mix om lekker los te gaan op ”de biet” van de muziek! Wil je ons nieuw clubje in
actie zien? Kom dan zondag 15 februari naar de schoonste en leutigste stoet van
’t land. Tot mee die doage!!!

Tot mie die daoghe!

Sla

kkenb

ouwers

Me gaommu op
de Mies Turieuzu
toer...
1
1 ZONDER SNOR is ook vant jaor weer
naodrukkuluk aonwezig in de stoet. Me
gaommu op de Mies Turieuzu toer. We
kommu uit een wa Mies Turieus land
mee eelu schoonu kleeru en schoon
volk. Wel Mies Turieus. Wenemmu nie
alleen Een Zonder Snor dur bij maor oek
Een Mee een Sik. Dus zo ajju ziet eel
Mies Turieus. We gaommu nie alleen
schoon voor den dag kommu mao roek
vreet leutig.

zonder

Alli zo as je kan zien, ook nog eel Mies
Turieus. Aﬁjn, op zondag 15 feebruuwaorie 2015 gaon juldur da dallumaol te
zien krijgu OE,WA en voornaomulluk
OE SCHOON en LEUTIG we gaon prombeeru om voor de dag te kommu.
En vaneihus WAOR ammu vant jaor vandaon kommu
kommu, alli uit wa voor Mies TuTu
rieus land. Eijju al een idee. Je kan
in da land een Mies Turieuze
slip van de sluier optillu.

Showbende Sas
weer present!
Sinds enkele jaoren gaon wij in den optocht nie in ons eigen kostuum, maor in carnavaleske pakken. Regelmatig vraogt het publiek wie zienda. De Sassenaren die kennen sommige koppen en weten dat het die band ut Sas is. De tijden veranderen en
samenwerken is een noodzaak geworden. De afgelopen 2 jaor liepen er dansmariekes
van Proud2be ut Terneuzen mee. In de komende optocht zunder heel wat muzikale
Belgen bie zien ut Oordegem. Voor ulder de 1e keer om het Sasse carnaval mee te
maoken. Dus dat gaot zeker een leutige boel zien. Spijtig da 1 van onze boegbeelden
der niemmer is. Wudder weten dat hij ons in de gaoten houdt der boven en meegeniet. Soms hoorde aon den kant van die vervelende kletspraot . Maor ja die weten
nie beter. Enne de beste stuurlui stoan on de wal. Wudder vinden het nog steeds een
EER om in den schoonsten optocht van Zeeland te mugen leupen en hopen da nog
vele jaoren te mugen dun. Ken geprobeerd om da hier op z’n Sas te schrijven, moar
das den eerste en de laotste keer. Allemael veel leute!
Alaaaaaaf!!
Van alle zusters en paters van
Showband Sas van Gent en Moeder Overste!

Gao tur al een ligju brannu. Neeju, awel
uldur SSt
Staotsooft is een vrouw naomulluk Mies
Miees Turieus. Je gaot wel zien op 15
feebruu
uw
feebruuwaorie,
alli, tot dan. Ajja nog wa,
du hroe
et van Mies Turieus, 1 Zonder
hroetu

Snor en van ons Mies Turieus Clubuis,
d’Ouwe Brug onder leiding van, jawel
Mies Turieus.
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Vrijdag 13 februari Dinsdag 17 februari
13.15
13
15 u
u. Bezoek aan de Sasse basisscholen
door de Raad van Elf
15.00 u. Bezoek aan ”de Redoute”
18.00 u. Ziekenbezoek en uitreiken van fruitmandjes
in Sas van Gent
21.00 u. Laatste inspectie van de café’s
café s voor Carnaval 2014

Zaterdag 14 februari
13.00 u. Uitdelen ballonnen bij ”de Statie” (Canadalaan))
13.25 u. Vertrek optocht naar het Prinsenhof
voor ophalen Prins
13.45 u. Vanaf Prinsenhof in optocht naar
het Gemeentehuis op de Westkade
14.15 u. Overhandiging sleutel door de Burgemeester
op het balkon van het Gemeentehuis
14.25 u. Oplaten ballonnen bij het beeldje
14.30 u. Aanvang ”betenjacht” voor de kleintjes
bij de Sasse horeca
14.45 u. Openingsreceptie ”CARNAVAL 2015”
in de Reseda
Gezamenlijk uitbrengen van een toost
(en prijsuitreiking ballonnenwedstrijd)
15.30 u. Einde openingsreceptie, waarna
kleine kroegentocht
Tijdens de route zal de prijsuitreiking van
de etalagewedstrijd en ”de Schoonste
Versierplaots” plaatsvinden.
16.00 u. Einde ”betenjacht”.
18.00 u. Ontvangst Raad van Elf en genodigden op het
voormalige gemeentehuis aan de Westkade
18.50 u. Vertrek naar ”de Statie”
19.00 u. Aanvang Boerenmaaltijd (op voorinschrijving)
in ”de Statie”
20.30 u. Einde Boerenmaaltiid
Aanvang kroegentocht langs de Sasse horeca
01.00 u. Sluiting café’s

Zondag 15 februari
14.00 u. Vertrek grote Carnavalsoptocht vanaf het
Suikerplein
Route: Canadalaan - Poelstraat - Stationsstraat
Westkade - Bolwerk - Watermolenstraat Brandspuitstraat - Kleine Markt - Noordstraat
Markt (ontbinding) - (Zusterstraat Wilhelminastraat - Walstraat - Rozenlaan Stationsstraat - Poelstraat - Westdam Vlaanderenplein)
15.30 u. Presentatie van deelnemers aan de optocht
op de Markt
17.00 u. Prijsuitreiking optocht in ”de Statie”
(voor alle categorieën).
g
pp
20.00 u. Aanvangg Kroegentocht
door Betekoppenstad
01.00 u. Sluiting cafés

Maandag 16 februari
10.00 u. Aanvang leuren
13.00 u. Uitreiking prijs ”leutigste leurder”
in de Narrentempel
13.00 u. Aanvang dweilbandfestival
14.30 u. Aanvang 55+ middag in ”de Statie”
(zaal open 14.00 u.)
15.00 u. Aanvang ”Spiekerskorner” bij de Rijnvaart
18.00 u. Prijsuitreiking ”beste dweilband”
in de Watergeus
18.00 u. Einde 55+ middag
01.00 u. Sluiting café’s

13.30
13.3
30 u. Uitdelen toeters etc. aan de kinderen bij ”de Statie”
Stattie”
tie”
14.0
atiie””
14.00 u. Start ”Miniparade” (kinderoptocht) vanaf ”de Statie”
1
15
.0 u. Uitreiking prijzen kleurwedstrijd in ”de Statie”
15.00
Uitreiking prijzen ”Miniparade” in ”de Statie”
16
1
6.0
0 u. Aanvang kroegentocht door Betekoppenstad
16.00
2
0.3
3 u. Aanvang van de laatste kroegentocht
20.30
in de Narrentempel
0
0.0 u. Sluiting Narrentempel
00.00
00.4
00
0
00.45 u. Stadssleutel teruggeven aan de Burgemeester
aan de pomp
0
01.00 u. Sluiting café’s, aansluitend ”samenzang”
rond de ppompp opp de Markt

Eventuele veranderingen
in het programma zullen
zoveel als mogelijk via
de pers worden
bekendgemaakt
alsmede via de website
van C.S. de betekoppen
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öbel
aan de Pottenbakkersstraat hadden we
altijd een prachtige speelplek
voor de kids die
meekwamen. Met
de verhuis naar de
Leutfabriek raken
ze hun ’bos’ kwijt,
jammer, maar
het inspireerde
ons wel voor een
creatie maar een
stukje d’r over???
Dat is vaak een
heel ander verhaal. Je wilt als
groep iets over
je creatie gaan
vertellen, maar ook weer niet teveel want dan is de spanning eraf dus ja hoe pak
je zoiets aan. We zullen het eens proberen. De kinderen zijn nogal avontuurlijk
aangelegd en gaan graag op onderzoek uit. Het liefst zo gevaarlijk mogelijk. Wij
vrouwen zien daar graag vanaf (enge beestjes, gevaarlijke klimpartijen, enz.) en
houden ’t mee die daoge liever op het voor ons bekende pad. Maar vooruit, we
hebben onze kleine jongens en meiden dit jaar het vertrouwen gegeven en eens
naar hen geluisterd, dus onder bescherming van onze jongens en meiden gaan we
graag met ze mee op een avontuurlijke tocht door ’t Sas...
Waar dat ons gaat heen brengen wordt nog spannend en of we het er heelhuids
vanaf gaan brengen ook, want er komt nogal wat op ons pad. Zijn jullie ook zo benieuwd hoe het ons afgaat tijdens onze SASfari? Awel, je gaat het de zondag zien
en beleven! Maar wees voorbereid we kunnen uw veiligheid niet garanderen, omdat we niet eens voor onze eigen veiligheid kunnen instaan. Wees gewaarschuwd!

De Blauwwitte

Paplepel
Al zo’n 10 jaar doen ze mee met de kinderstoet: de kroost van carnavalsstichting de
Ventjes. Hun creaties zijn vaak te herkennen aan het feit dat het werk van kinderhandjes duidelijk zichtbaar is. Verven of foamen, ze moeten in ieder geval zelf hun
bijdrage leveren aan de wagen, ook de allerkleinsten. Want zoals de naam het al zegt,
de Blauwwitte Paplepel is bedoeld om ook de kleintjes te betrekken bij de voorbereiding van een carnavalscreatie. Eerder verschenen ze al in de stoet met o.a. ”Veel
noten op hun zang”, ”Trekpoppen” en ”Een school vissen”.
Met de verhuizing naar de Leutfabriek hebben de kids nu ook een aparte hoek in de
bouwplaats zodat ze een heel jaar door kunnen bouwen. Aangezien de oudsten nu
ook de leeftijd bereiken dat ze meer kunnen dan alleen verven, gaan ze dit jaar voor
het eerst zelf de wagen ontwerpen en bouwen.
We zijn benieuwd wat dat voor resultaat gaat geven!

IER
ZIJME

Inmiddels is de crew ook weer uitgebreid …Van Eetveld is toegevoegd aan
ons ledenbestand. (dien kleinen van
Miel van ut visfabriekje) Hij is jaren
lid van De Betekoppen geweest, julder
kennen ‘m vast wel.
In de wandelgangen wordt weeral gesproken da we goed bezig zijn. We zijn
zelfs aan’t kleien!
(ja wadde..) Da biedt perspectief voor de
toekomst. We moeten vaneigenst goed
voor de dag kommen bij de ”petit voitures” want we moeten proberen om onze
wisselbeker, die we vorig jaar aan onze
concurrenten moesten afstaan, weer
terug zien te krijgen.
Da wor dus weer spannend!

Ier Zijme weer…
We zijn bijna klaar met de
d verhuis naar
locattie ”De Leutfabriek”.
onze schitterende locatie
i voor alle
ll betrokken
betrok
b t kk
k
i i
Dit is
verenigingen
toch een grote verbe
verbetering en namens iedereen van
die
onze club wil ik diegene
die dit gerealiseerd hebben, dan ook bedanken.
Maar a je ga verhuizen, dan zie je pas wafoor een rotzooi da je in al die
verza
jaren verzameld
et, of liever gezegd gehamsterd et. Om het dan op je
nieuwe ad
adres weer een plekje te geven is niet zo eenvoudig, ’t is net als
boods
mee boodschappen
doen, je pak ’t zes keer in je nanden.
e ele noop de kliko ingegaan of in zo’n grijze Komo zak verDaarom is t’r een
o
dwenen en aan onze
collega-bouwers ”De Sasse leutesnokkers” overhandigd.
ach kom, da je toch wa teveel è weggeknikkerd dan pak je
A je d’r dan achter
een karretje en ga je gewoon even langs Appie Gein om weer nieuwe
voorraa in te slaan zo da in de leutfabriek de kasjes óók weer goed
voorraad
gevul zijn.
gevuld
U afgelopen jaar was voor onze vereniging een mee hoogteUt
p
punten.
Zoals ons 11-jarig bestaan, wat we bij onze sponsors
H
Henny
en Ronald tot in de late uurtjes gevierd hebben, mee
m
muzikale
ondersteuning van vele blaasensembles.
M ook mee dieptepunten, die ieder wel bekend zijn.
Maar
W veel werk gad aan ons plekje in de leutfabriek, maar ut
W’en
resu
resultaat
mag t’er zijn, daar kunnen me nog jaren mee vooruit.

Verder wil ik alvast iedere Betekop een
leutig carnaval toewensen en we kommen mekoar vast nog wel tegen in de
buurtsuper of anders zeker mee tie daogen...
Alaaf!
Groeten van Kees van Kees
van Kees… mee z’n keeshond
De Veurzitter
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EHBO Sas van Gent

We helpen jullie wel,
daar zijn we voor!

Beste Betekoppen,
We hebben net ons feest gehad van 75
jaar EHBO Sas van Gent of we moeten al
weer denken aan een ander leutig feest
CARNAVAL 2015.
Maar eerst even terug naar de EHBO... 2
dagen in het teken van 75 jaar EHBO in
Sas van Gent.
De vrijdag 3 oktober meegedacht en
geholpen met de ontruiming van de
Statie en de 2 scholen. Het weer zat mee
een lekker zonnetje dus dat was mooi
meegenomen. Het liep allemaal goed.
De Statie, scholen en wij hebben ervan
geleerd. Er zijn best nog puntjes waar we
allemaal aan kunnen werken. Na aﬂoop
kreeg iedereen een mooie medaille en
de kleinsten een strandbal van onze jarige EHBO. De zaterdag 4 oktober hadden
we een receptie waar vele verenigingen
en oud-leden langskwamen. Met aan-

sluitend een grote grens-overschrijdende
oefening. Dit was in samenwerking met
het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis en
EHBO verenigingen met lotussen.
Om die kosten te dekken hadden we een
grote loterij. Met dank aan de horeca,
winkels en bedrijven voor de mooie cadeaus en andere bijdragen. ’s Avonds een
ﬁjne feestavond met leden en partners.
Met frisse moed gaan we onze bijdrage
leveren aan de vele evenementen op
een jaar. Maar eerst natuurlijk 5 dagen
Carnaval in onze Betekoppenstad waar
we zitten tussen de lol en leut in het
gemeentehuis met dank aan onze Burgemeester. En dit doen we graag. Zo graag
dat er leden van de EHBO zijn die hier
vrije dagen voor opnemen om er bij te
zijn. Dit is TOPPIE!!!
De meest voorkomende ongelukjes met

die dagen zijn de feestvierders met een
snee in de neus. Ze zijn dan gestruikeld,
gevallen of ergens tegen aan gelopen
omdat er bladeren op de stoep lagen, er
stonden paaltjes in de weg. Het was glad
of het was te druk teveel volk op straat
en... ha, ha... wij geloven het allemaal
hoor... we helpen jullie wel, daar zijn we
voor!
Mochten jullie zin hebben om bij onze
vereniging te komen (het is heel leuk).

We starten weer met een nieuwe cursus.
Want het is nodig mensen als we de vereniging willen behouden!!
Betekoppen veel plezier en leut mee die
dagen en pas ook een beetje op jezelf.
We komen jullie wel tegen in Sas.
Vele carnavaleske groeten
van Wilma Gerritse
coördinatie evenementen
EHBO Sas van Gent

De Betekop blikt terug: 2014
De brief met de uitnodiging om een
stukje te schrijven voor de Betekop ligt
weeral even op het dressoir. Goed in
beeld, om er toch maar aan herinnerd te
worden dat de redactie meedogenloos is,
de deadline is ook echt de deadline. In
de brief stond een nieuwe eindredacteur.
Zou dat nog nieuwe kansen geven. Zou
deze wat coulanter zijn? Toch maar niet
riskeren en als een gek de aantekeningen opzoeken en gaan schrijven. In het
al jaren diensdoende ‘ Opschrijfboekje’
zijn de nodige blaadjes volgeschreven.
Niet altijd even duidelijk leesbaar, maar
de hiëroglyfen zijn voldoende ontcijferbaar om de sfeer van de dagen der dagen
te herleven.
Ironisch eigenlijk, uw geschiedschrijver
die elk jaar weer aanloopt tegen die vermaledijde deadline. Hij is waarschijnlijk
de enige, die tijdens de carnaval al bezig
is met de carnaval van het volgend jaar.
Stiekem in een hoekje, gauw z’n boekje
erbij, een vaak wat haperend balpennetje
op het door bier wat klammig papier,
snel een paar rake typeringen neerpennend van wat carnavallend Sas zo uniek
maakt. Een wel zeer intensieve manier
van carnaval beleven. Het heden, in
gedachten, reeds vertalend naar een
verhaal in de toekomst. Simon Carmig-

gelt, voor de meer jeugdigen onder ons,
een Amsterdamse schrijver, die beroemd
geworden is door zijn dagelijkse stukjes
(Kronkels) in het Parool, de Amsterdamse equivalent van onze PZC. Hele
dagen struinde hij van kroeg naar kroeg,
langs de Amsterdamse grachten, zich
lavend aan een goed glas. Daarbij maakte
hij gebruik van wat hij noemde, zijn
Derde Oor. Onopvallend in een hoekje
zijn krant lezend, een stukje schrijvend
of tijdens een geanimeerd gesprek. Dat
unieke zintuig altijd bezig de omgeving
in zich op te nemen en te luisteren naar
de verhalen van de gewone Amsterdammer. Simpele, maar vaak diep menselijke
verhalen. De gewone Amsterdammer
werd bij hem hoofdrol speler in een roman van één A4-tje: Beroemd voor een
Dag, maar dan zonder het zelf te weten.
De realiteit gebiedt wel te zeggen dat uw
scribent nooit het nivo van deze Amsterdamse Simon zal kunnen evenaren.
Carnaval leeft niet alleen tijdens de 5
dagen. Nee, ook in de voorbereiding
gebeurt er van alles. Soms zeer verrassende en verheugende ontwikkelingen.
De vele wagenbouwers, die nu verspreid
bouwen op verschillende locaties zijn in
samenwerking met de gemeente bezig
om te komen tot een Leutfabriek. In de
oude Vlaanderenhal, die al zijn functies

heeft verloren, na het failliet gaan van
de vorige eigenaar, het verhuizen van
de ambtenaren naar Terneuzen en vele
andere activiteiten naar de Statie. De
vraag was: gaan we die puist afbreken
of gaan we een unieke locatie creëren
voor de carnavalsbouwers? De 3B’s (vele
loopgroepen) zaten er al. Nu was er
een unieke gelegenheid om ook de wagenbouwers onder één dak te brengen.
Voor de optocht van 2014 was het nog te
vroeg om in de Leutfabriek te bouwen,
maar voor 2015 zijn er al verschillende
gehuisvest.
Het blijft altijd spannend of er nog
nieuwe cafés bijkomen of in het slechtste geval, wegvallen. Voor 2014 zagen
we een nieuwkomer zich aankondigen.
Onze Sasse Joe Cocker junior, vocalist op
de meest recente carnavalskraker “in ‘t
Sas vieren w’altijd carnaval’ gaat samen
met de Bottles-brothers een eigen café
exploiteren. Gezien de ligging, origineel
genaamd ‘Bottles Next Door’. Een hele
uitdaging in deze woelige tijden. Maar
voor de carnaval een zeer aangename
ontwikkeling. Het was even afwachten of de Blitz dit jaar zijn deuren zou
openen. Maar geen probleem. In de
Stationsstraat was er ook weer een stop
tijdens de kroegentochten.

De opvolger van café Larry’s, de Joreka
bar, had nog onvoldoende ervaring opgebouwd om tijdens de Hoogmis van
Lol en Leut de deuren open te gooien.
Dus dit jaar even geen café in de Ooststraat. En ook op de Westkade geen café
halverwege. Het vroegere Oudt Sas, en
later Trullo was na de forse brand als een
feniks uit zijn as herrezen, Toscanini.
Het spiksplinternieuwe restaurant met
de Italiaanse keuken was wel open voor
een warme hap, maar niet als café. Met
het wegvallen van deze tussenstops,
ontstond een zeer duidelijke geograﬁsche
tweedeling: Noord en Zuid Sas. Een cluster met de Rijnvaart, Bottles Next Door,
de Blitz en de Watergeus aan een kant
en het drietal Reseda, Schippershuis en
d’Ouwe Brug aan de andere kant.
Daarnaast viel ook nog de tussenstop
weg bij de Speye. Tijdens de Kinder- en/
of Ouderen middag was dit een geliefd
rustpunt voor de onvermoeibare Dweilers. Hier kon men even bijkomen van
het bruisende gewoel in de reguliere
Leutebolwerken. Even mijmeren, bij de
aanblik van het krioelende Betezaad,
weemoedig terugdenken aan de eigen
jeugd. Of bij het aanschouwen van de
walsende oudjes al eens vooruitdenken
aan de periode dat de eigen botten wat
meer gaan kraken en de haardos wat
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dunner en zeker grijzer wordt. Deze
feestzaal verplaatste zich meer naar Sas
West, de Statie.
Kortom de TomTom’s en andere navigatiesystemen moesten geherprogrammeerd worden.
In navolging van de Rijnvaart hadden
meerdere zaken een tentje voor de zaak
geplaatst. Ook Bottles en ‘t Schippershuis creëerden zo een (mini-)campinggevoel. Een prima alternatief voor de
rokers. Al bleek dat niet alle cafés erg
strak de rokersregels hanteerden. Of
waren het allemaal eenmanszaakjes met
een meerokende cq werkende baas?
En als klap op de vuurpijl in Nederland
Regelland: geen potten bier voor je 18
bent. Een hele verandering. Het bereiken
van je 16e levensjaar, een mijlpaal in het
nog jonge bestaan. Jaren keek je ernaar
uit. Voor het eerst mag je van Vadertje
Wet een glaasje bier nuttigen. Maar nee
hoor, nog een paar jaartjes geduld. En
wat als je al 17 bent en de bittere smaak
van een pilsje gewend bent? Ineens weer
terug naar het chocomelletje of het colaatje? Trouwens hoe lang gaat het nog
duren voor we ook dat genot gaan afvoeren? De Weightwatchers in Den Haag
zijn in navolging van Big Brother America weeral op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Obesitas oftewel het Dik Trom
syndroom is het nieuwe gevaar wat
bestreden moet worden. Kortom wanneer wordt genoemd colaatje, Sisietje of
ander “dikmakertje”verboden onder de
18 jaar?
Maar ondertussen hadden de cafébazen
er wel mee te maken. Hoe pak je dat
aan? Werken met armbandjes, verplichte
ID controle, undercover inspecteurs,
blaastesten, brede kleerkasten aan de
deur, een apart “kleuterhoekje” met choco en oppas?? Kortom veel hoofdbrekens
vooraf, terwijl het al zo’n stressvolle
periode is. Ook zonder dit soort extra
aandachtspunten moet er het nodige
gebeuren om een leuke, vlekkeloze en
daarnaast ook succesvolle carnaval te
organiseren. Uw geschiedschrijver heeft
in het verleden wel eens cafébazen geïnterviewd en daar bleek dat carnaval voor
veel zaken de kurk was waarop het ﬁnancieel verantwoord exploiteren dreef.
Kortom carnaval een economische factor
van formaat.
Maar niet alleen de cafébazen zijn met
hun voorbereidingen bezig. De wagenbouwers en de deelnemers aan de optocht zijn al vaker genoemd. Maar uiteraard ook vele anderen hebben zo hun
bezigheden in de maanden naar de 5
dagen toe. In vorige Terugblikken heb ik
zo eens wat zaken doorgenomen die de

leden van Stichting de Betekoppen allemaal moeten afhandelen. Uiteraard is er
een goed doortimmerd draaiboek, maar
toch zijn de uitdagingen elk jaar weer
fors. In de verschillende artikelen van
de Raad van Elf in deze (en voorgaande)
edities zullen deze vele aspecten zeker
de revue passeren.
En de jeugd? Ook die zijn gelukkig nog
steeds zeer enthousiast. Als ik de vele
mailtjes, telefoontjes, Whatt’s appjes,
Facebookberichtjes, Instagrammetjes,
YouTuubjes, Snapchatjes, Tweetjes of
andersoortige moderne communicatie
uitingen voorbij zie komen dan zit het
wel goed. Met spanning wordt uitgekeken naar de leut. En uiteraard moet
dat elke dag met een leuk kostuumpje,
liefst in groepsverband met een origineel
thema. Ik heb het idee dat het enthousiasme weer groeiende is. Er was een
tijd dat een met viltstift bekladde stofjas
het summum van verkleedkunst was.
Nu lijkt er weer de nodige creativiteit
ontplooid te worden. En ja, wie het Betezaad heeft, heeft de toekomst.
Ook de gemeente draait op volle toeren
in de voorbereiding. Vergunningen
moeten opgesteld worden. Ondanks de
eeuwenoude traditie, blijft het noodzaak
om de vele papieren op orde te hebben.
Daarnaast de fysieke voorbereidingen,
samen met vele vrijwilligers: noodzakelijke hekken plaatsen, de juiste verkeersmaatregelen nemen, schoonmaakploegen aansturen, standplaatsen voor
eettentjes markeren, het (voormalig)
gemeentehuis op orde te hebben voor de
sleuteloverhandiging, het vrijmaken van
de agenda’s van de collegeleden, afspraken maken met de verkeersregelaars, de
inzet van de politie, ….. kortom ook in
het grote Blauwe Bastion in Sas Noord
heerst er volop activiteit om de dagen
der dagen vlekkeloos te laten verlopen.
En wat te denken van de vele muziekgezelschappen: d’Erremenie onder
leiding van Rezjee Suukerklont, die de
aloude klassiekers moet instuderen en
een thema voor de optocht uitwerken.
De vele dweilbands die het repertoire
moeten opfrissen, de outﬁt updaten, en
repeteren, repeteren en nog eens repeteren, want geen kritischer publiek, dan
een carnavalspubliek. Zo kun je op een
gewone zaterdagavond in clubhuis de
Rijnvaart zomaar een openbare repetitie
van de Kleinste binnenstappen. Het gezelschap aanhorend en even tellend, is
het maar de vraag of de naam nog steeds
de lading dekt. Zeker als dan nog een
enthousiaste Gentse commissaris het
hoogste woord mee trommelt en bijna de
nieuwe TV aan gruzelementen slaat.

In aanloop naar de carnaval ontstaan
steeds weer nieuwe initiatieven. Uiteraard de zaterdagmiddag na het bouwen
een glaasje in het clublokaal. Dit jaar
weer uitgebreid met d’ Ouwe Brug actie: ’k zijn toch niet te loat?’. Pimpeltjes
dinsdag, de laatste donderdag voor de 5,
waar vroeger alleen de Rijnvaart open
was, maar nu ook de Reseda en Bottles
Next Door, de vele Nationale Ventjes,
Deurdouwers, Sloebers, Pierewieten
of …..dagen. Componisten die op zoek
zijn naar nieuwe liedjes (of remixen van
oude krakers). Deze pogingen worden
dan weer gedeeld via Facebook of YouTube. Een knallende Dr. Phil versie van
de Bostella galmde door menig huiskamer of de Maffoo’s kraker ’Brugje open
Brugje dicht’.
Ik heb al vele malen gerefereerd aan het
veranderingsproces in de exposure van
de carnavalscreaties. Was het vroeger
(ja, ja, uw scribent begint de leeftijd
van het permanente Terugkieke en het
”Vroeger was alles beter” te bereiken
oftewel Opa vertelt) not done om voor
de dagen ook maar een tipje van de
sluier op te lichten en iets vrij te geven
over de komende creatie. Tegenwoordig
volgen we het hele ontstaansproces van
de bouwsels. Of het nu is via een PZC,
BNdeStem, OmroepZeeland, reporter
Willy, AVS of ZVA reportage of een bijna
dagdagelijkse update via Facebook, niets
blijft meer geheim in onze open samenleving.
Al deze exposure maakt het voor uw
geschiedschrijver aan een kant een stuk
gemakkelijker, alles is terug te vinden op
internet, dus aan materiaal geen gebrek.
Aan de andere kant, waar moet je het
eens over hebben, alles staat op internet.
Maar gelukkig. Via een goed gesprek,

voorafgaand aan de carnaval kom je ook
achter zaken, die nog niet gedeeld worden op het wereldwijdenet. Wie had ooit
gedacht dat een strijkijzer voor een cafébaas een onmisbaar attribuut is tijdens
de carnaval. Ik hoor u denken, uiteraard,
om z’n kostuumpje kreukvrij te houden
en ordentelijk achter de toog te staan.
Maar nee hoor, na sluiting om 01.00
uur, wordt de kas geleegd en de inhoud
gesorteerd. Alle briefjes van 5, 10 en 20,
klam van het bier en gekreukeld, worden gestreken!!!!
De briefjes van 50 hebben deze behandeling niet nodig, blijkbaar worden die
door de klant met meer respect behandeld.
Eens in de 4 jaar worden onze gemeentelijke Rutte’s, Samsom’s en Wilders’
gekozen. 2014 was weer zo’n jaar. Dat
betekent een laatste keer het college
en gemeenteraad in deze samenstelling tijdens het wagentjes kijken en de
sleuteloverhandigingen. Afwachten
of de komende Raad ook zo carnaval
minded is. En merken we wat van de
verkiezingskoorts? De Groene Pluim
die een politiek lichaam tijdens het
wagentjeskijken uitreikte had uiteraard
niets met verkiezingen te maken, maar
alles met het warme hart wat zij de vele
vrijwilligers toedragen. Geeft die Sasse
kandidaat opvallend vaker een biertje
weg? De plakkers op vrijdagavond bleken
zeer bescheiden in vergelijking met hun
politieke broeders die al weken daarvoor
alle kernen hadden voorzien van uitbundig gekleurde sandwichborden. Zouden
de vele debatten die tijdens de dagen der
dagen gehouden werden de lijsttrekkers
weerhouden zich te melden in het feestgewoel?

ACTIE !
VEREIST

OPMERKELIJK: In voorbereiding op dit stukje is er een nieuwe Bosatlas uitgekomen. De Bosatlas van het Cultureel erfgoed. Een belangrijk naslagwerk van een
gerenommeerd instituut. Wie kent de Bosatlas niet van de tijd in de schoolbankjes?
In de gemeente Terneuzen staat carnaval pontiﬁcaal genoemd in de gemeentelijke
cultuurnota. Kortom Terneuzen weet carnaval op waarde te schatten. Want hoofdstuk 11, paragraaf 11 luidt als volgt:
11.11 Carnaval als behoudenswaardig cultureel fenomeen
Dus dan ben je zeer benieuwd wat onze Bosatlas van dit fenomeen vindt. Zullen
ze aandacht besteden aan carnaval buiten de bekende bolwerken Limburg en Brabant. En ja hoor, de overzichtskaart Feesten geeft ook de kernen aan in de andere
provincies, dus Betekoppencarnaval, met een eeuwenoude traditie zal zeker niet
onvermeld blijven. Helaas, helaas, wie schetst uw dienaars verbazing: GEEN vermelding van Sas van Gent cq Betekoppenstad!!!??? De atlas is samengesteld met
medewerking van het Meertens instituut en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Volgens mij wordt het tijd voor actie. Een eventuele 2e druk mag natuurlijk nooit het levenslicht zien zonder een rectiﬁcatie. Stichting u wacht een nobele
taak om dit recht te zetten. Onze steun hebben jullie. Bijgevoegd het vermaledijde
kaartje, met wel Hulst en ’s Heerenhoek, maar geen……..!!!! @#%&&@@$$ zouden
ze in stripboektaal zeggen.
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Tot zover deze hartenkreet en nu over
tot de orde van de dag. We gaan carnaval
vieren. U merkt dat de Terugblik zich
meer richt op de voorbereiding en de
side-effects dan de dagen zelf. Deels door
de al genoemde media en naslagwerken,
anderzijds omdat iedereen zijn eigen
beleving heeft van deze dagen.
Zomaar wat observaties. De twee Sluiskilse verenigingen die in het voorgaande
jaar enorme pech hadden, brand en stilvallende motoren, hebben zich niet laten
afschrikken en zijn weer vol in voorbereiding en doen weer mee of er niets
gebeurd is. Een enorme chapeau voor
dit doorzettingsvermogen. De pas geopende Toscanini, waar een authentieke
Italiaanse hap genuttigd kon worden had
zich goed voorbereid en gekeken naar
de kracht van een vermaard gezelschap
De Sasse Leutesnokkers en had gekozen
voor mors vaste tafelkleden van het onverslijtbare KOMO.
De traditionele receptie in het voormalig
gemeentehuis leverde een vermakelijk
tafereel op. Burgemeester Lonink werd
daar niet alleen verbaal, maar ook letterlijk, door Kapper Cappaert geknipt en geschoren. Deze knipbeurt werd ook deze
keer gadegeslagen door vele vermaarde

gasten. Waaronder ook nog steeds Ramonda. Onze voormalige Europees kampioen is tegenwoordig wat moeilijker
ter been, maar carnaval laat ze toch niet
schieten, dan maar met de rollator.
Den optocht in Sas was weer als van
ouds, Zeelands Schoonste deed zijn
naam eer aan. Ik zou die van de Bosatlas maar eens uitnodigen. Toch was er
vooraf wel wat paniek. Onze vrienden
uit Zuiddorpe, de Pottnstampers, stonden vast op de brug. Te hoog gebouwd.
Dubbele paniek. Enerzijds zijn we op
tijd voor de optocht en blijven we ongeschonden? Anderzijds, stagneert het
scheepvaartverkeer niet te lang (als u
weet wat een kwartiertje vertraging voor
zo’n zeeschip kost, snapt u de paniek).
De spanning was in de meeste categorieën weer ouderwets om te snijden.
In de uitslagen op de site kunt u een en
ander nalezen, maar de positie van de
Pierewieten kunnen we niet onvermeld
laten. De bijna onafgebroken lijst van 1e
plaatsen werd deze keer onderbroken. Ze
keken hun ogen uit toen niet zij, maar
die van WasDaJong als laatste naar voren
mochten. Volgens mij waren ze blijkbaar
een dagje mis, want op maandagmor-

gen reden ze met een -tigtal gefoamde
wagentjes rond. Ook de 2e overwinning van onze Philippiense vrienden de
Sloebers in de categorie A-wagens, met
oorverdovende AC/DC rock en roll wil
ik niet onvermeld laten.
De jeugd heeft de toekomst. Ook in de
muziek. Bij het dweilbandfestival had dit
jaar het gezelschap ZooJong vele opa en
oma hartjes gestolen. Veel jong talent.
Hopelijk doorgroeiend naar volwaardige
muzikanten. Musicerend bij een van de
vele dweilbands. De happening bij de
Geus met alle deelnemers aan het festival was dit jaar enorm. Het prachtige
weer en de enorme inzet van de muzikanten was daar zeker debet aan.
De dinsdagmorgen wordt in de Reseda
opgeluisterd met een megaBingo. Veel
volk en de muzikale begeleiding achter
kippengaas, conform de aloude countrystyle traditie met de Bingomaster van
dienst, Jos.
Tijdens carnaval blijft het fenomeen
wildplassen een terugkerend gespreksonderwerp. Wat is het verschil tussen een
boom, lantarenpaal, voordeur, autoband,
kunstwerk onderpiesende Labrador of
Pikkenees en een op klappen staande
carnavaller die even een kanaalstopje

maakt? Nu waren er enkele Boels-openbare plashokjes geplaatst, maar ….bleken
helaas op slot???? Waren blijkbaar niet
neer gezet voor de in hoge nood verkerende carnavaller.
De carnavalsmuziek heeft in de loop
der tijden ook een behoorlijke metamorfose doorgemaakt. Uiteraard horen we
nog vele ouderwetse krakers (ook onze
nieuwste aanwinst “in ‘t Sas vieren we…
”is in mijn oren een ouwerwetse). Maar
daarnaast horen we ook veel met Boenkeboenk gepaard gaande moderne krakers. Op zich geen punt als de volumeknop wat met rust gelaten zou worden.
Menig oudere liep rond met de vingers
in de oren of had uit voorzorg oordopjes
ingedaan. En als vanouds de hartenkreet: “kan het wat zachter, we zouden
graag wat zeveren en ou’woeren”. Wel
een leuke ontwikkeling is het uurtje (2324 uur) Rock in het Schippershuis. Heerlijk meebrullen en luchtgitaar spelen op
de vele krakers uit de TOP2000.
En na al die dagen lol en leut op het
gemakje afzakken naar de Pomp. Een
hartverscheurend afscheid van de vele
vrienden en vriendinnen voor een dag
en een welgemeend “ut was een schone
carnaval en tot volgend jaar”.

Vrijwilligers bedankt!!
Een feest zoals ons
Betekoppencarnaval, zou geen
feest zijn als we niet konden
rekenen op een grote groep
vrijwilligers... (meestal zelf ook
carnavalvierders!) Heel terecht
dat er in de bovenstaande
”Terugblik” ook aan deze groep
de aandacht wordt geschonken die
ze ruimschoots verdienen...
Dank jullie allemaal!
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werd, nummer drie dan twee
wee en
us. Maar
vier dan drie. Een ander dus.
etje tedat is eigenlijk wel een beetje
gen het zere muziekbeen van de
aanwezige dweilmannen
en vrouwen. Na wat
wisselingen van woorden besloten de ervaren
strijders dat de jeugd
eigenlijk de toekomst
verdiend. De mannen
van de korpsen die gepokt en gemazeld zijn
in het bespelen van de
toegestroomde menigte
waren het daarover eens.
Volgend jaar moet het
beter. Op het eind van de
avond ging de toekomst
met alle bekers naar huis,
dik verdiend dat zeker!

C.S. de Mosselkrauwers Philippine
Ook dit jaar weer een stukje voor de
carnavalskrant vanuit Mosselkrauwerstad Philippine. Voor onze vereniging
stond het hele jaar in het teken van het
44-jarig bestaan. Een magisch getal
natuurlijk in de carnaval, en dat werd
dan ook uitgebreid gevierd.
Daar ging een hoop voorbereiding aan
vooraf, want een feest van deze omvang regel je niet even in 1 dag. Maar
liefst 4 dagen stond Philippine op zijn
kop door onder andere optredens van
Roy Donders en Snollebolleke. En daar
bleef het niet bij, want een kleine week

later, vrijdag 14 november werd er een
drukbezochte receptie gegeven in ”de
Kaaie”. Bezocht door vele hoogheden uit
binnen en buitenland. Later die avond,
precies om 23.11 natuurlijk, werd bekend dat Prins G-Roen opnieuw de prins
der Mosselkrauwers is geworden. Dit
jaar bijgestaan door Prinses Melissa.
Jeugdprins Glenn en Jeugdprinses Tiana
waren al bekend gemaakt op het 44-jarig
jubileum. De raad van 11, een sjampetter
en maar liefst 5 narren maken het Mosselkrauwers team compleet.
Kortom, De Mosselkrauwers zijn er
helemaal klaar voor...

ALLAAAFFFF
!!

Jaren terug had je ”The Battle of Britain”,
dan kreeg je in een grijs verleden ook
nog ”The Battle of the Sexes”. Maar
afgelopen carnaval woede er in Betekoppenstad ook een heuse Battle. Zeg eigenlijk maar een ”Clash” Al jaren vindt er
op carnavalsmaandag een strijd plaats.
Altijd gezellig deze strijd, een strijd die
plaats vindt tussen de toegestroomde
dweilbands. De mannen en natuurlijk
ook dames, bestoken elkaar met de
meest opzwepende muziekstukken. Het
gaat er altijd leutig maar strijdvol aan
toe. Want ze willen natuurlijk allemaal
mee d’n eersten naar huis. Dit jaar liep
het net even anders. Net als vorige edities trokken de muziekstrijders er op
uit. Na vele muziekstukken de lucht in
geblazen te hebben kwamen de strijders
bijeen bij café de Watergeus, alwaar de
uitslag bekend werd gemaakt. De bekers
werden uitgereikt, nummer drie kreeg
z´n beker, ook de nummer twee kreeg
er één (een wat grotere natuurlijk) en
dan de nummer één... maar die was niet
aanwezig (dus ook geen prijs!!) Na rijp
beraad besloot de jury de prijs dan maar
aan een ander te geven. Een ander...
dus niet aan nummer twee, die dan één

Betezaadjes pagina
Hoera!!! Het is weer bijna zover. Nog maar een paar weekjes en
dan mogen de verkleedkleren weer uit de kast, 5 dagen lol en
leut voor iedereen! Natuurlijk hopen we dat jullie er allemaal bij
zijn om er een onvergetelijk feest van te maken. We zullen even
op een rijtje zetten waar en wanneer we jullie verwachten.

Uitslag
ballonnenwedstrijd 2014

Vrijdagmiddag 13 februari

in willekeurige volgorde...

(onder schooltijd, dus geen school):
Een feestje op school voor alle kinderen van de Sasse Vaart en
de Prins Frederik Hendrik. Trek je mooiste kleren aan, want
voor de mooist verklede is er een prijs!

Anne Maes, Jerremy Alphenaar, Lynn van Diejen,
Florien de Wilde, Juul Peters, Indira Cools, Enzo de Vries,
Pepijn de Vries, Chaeyenne Sneijers, Brigite Kiezenberg

Zaterdag 14 februari (officiele opening carnaval)

Kom je ballon ophalen tussen 13.00 uur en 13.25 uur dan lopen
we daarna naar de Prins en halen we hem op. We luisteren
naar zijn wijze woorden bij het stadhuis, dansen bij het Beetje
en gaan vervolgens het café in om daar mee te doen aan de
Betejacht. Deze begint om 14.30 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. Jullie mogen dan lekker naar huis en we zien jullie papa
en mama ‘s avonds graag nog even terug.

Zondag 15 februari (de grote optocht)

Om 14.00 uur staat de mooiste optocht van heel Zeeland, jullie
komen toch ook kijken of misschien doe je wel mee. We hopen
dat we jullie allemaal even zien.

Maandag 16 februari (leuren)

Vandaag begint het al vroeg. Rond 10.00 uur worden er allerlei
lerlei
en
dingen verkocht en worden er spelletjes gedaan. We noemen
dat leuren. Gezellig met je vader en/of moeder kijken het
café in en genieten van al die malle dingen die er deze och-tend gedaan worden. ’s middags genieten we nog even van het
dweilbandfestival. Er lopen dan allerlei dweilbands rond die zorgen voor een vrolijke noot.

Dinsdag 17 februari (kinderoptocht)

Helaas alweer de laatste, maar wel de leukste dag. Vandaag
staat de Mini-parade op het programma. Jullie worden om
13.30 uur bij de Statie verwacht om je in te schrijven voor de
optocht. Om 14.00 uur start de optocht en na afloop, terwijl de
ur
jury bedenkt wie er gewonnen heeft, is er disco. Om 16.00 uur
is het dan echt uit met de pret en moeten we weer heel wat
dagen wachten voordat het weer carnaval is. Maar... zover is
het nog niet eerst maar eens genieten van deze carnaval!

Tot mee die doage!
Alaaf! De raad van Elf

Betezaadjes Rebus
Onze Nar maakt het jullie niet gemakkelijk... Vraag anders een oudere Betekop om je te helpen...
Het is soms best wel moeilijk hoor! Heel knap als je zelf de rebus helemaal kan oplossen!

Mail de oplossing van deze
rebus - uiterlijk tot
7 februari 2015 - door aan:
info@betekoppen.com
met vermelding van je naam
en
leeftijd. Prijsuitreiking vindt
plaats tijdens de prijsuitreik
ing
van de Miniparade in De Sta
tie
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Papzakkers
al flierefluitend
door ’t Sas...

OPBOUWEN EN AFBREKEN
VAN DE WAGENS
Afgelopen jaren had dit stukje vrijwel altijd als doel toeschouwers te attenderen op
de mogelijke gevaren bij het opbouwen en afbreken van de carnavalswagens.
Dit jaar willen we in deze rubriek echter de bouwers zelf eens aanspreken. Niet
dat iedere wagenbouwer zich nou direct aangesproken moet voelen, maar af en toe
gebeuren er (in de haast) dingen die je moeder of vriendin thuis op de bank liever
niet zien.
Zo bijvoorbeeld afgelopen jaar, tijdens het afbreken van de wagens na de optocht
op het Vlaanderenplein. Het was al wat schemerig en de prijsuitreiking in de Statie
was net begonnen. Een pop bovenop een wagen wilde niet los op de manier zoals
vooraf bedacht, en dus vond ”men” het verstandig iemand naar boven te sturen op
de lepels van een verreiker. Uiteraard was haast geboden omdat de eerste biertjes
in de Statie al besteld waren. Dus daarom maar even geen manbak of valgordel aan
en hup, zo naar boven. Ik hoef niemand te vertellen wat er zou zijn gebeurd wanneer het verkeerd zou zijn afgelopen…
Ga maar eens na, welke keuzes je als vereniging moet maken wanneer die collega
met een ambulance naar het ziekenhuis moet? ”Blijf ik bij m’n collega, of ga ik toch
mee naar het ziekenhuis?” ”Wie vertelt het z’n vriendin of ouders?” Of: ”Gaan we
met z’n allen mee naar het ziekenhuis of dan toch maar een mannetje minder op
het podium bij de prijsuitreiking?” Dingen waar je niet aan wil denken…
In ieder geval kan ik je wel zeggen dat onze Prins er niet op zit te wachten om op
het podium te moeten vertellen dat een vereniging ontbreekt omdat ze met een
collega naar het ziekenhuis zijn.
Denk dus in het vervolg goed na wanneer je ”even snel” een domme actie uit
denkt te moeten halen. Niet alleen jij, maar ook je vereniging, de andere carnavalsverenigingen en het hele Sasse carnaval zijn dan de dupe van jouw domme zet.
En dat wil toch helemaal niemand??
Laat carnaval een feest zijn waar we achteraf allemaal met plezier naar terug kunnen kijken!!

Vreemde vogels die Papzakkers. Dat horen we regelmatig als we weer eens roze
getint door de Sasse cafés dweilen. Ja, je
ziet ze niet veel, van die 100% vrouwen
bouwers.
Het behalen van een eerste prijs heeft
voor ons geen prioriteit. Gelukkig maar,
want het ligt weeral even achter ons dat
we als laatste naar voren mochten in de
Groepen B (m/v). Het was kicken, maar
er gaat niets boven het gevoel samen iets
leuks uit te werken. En dat heeft verschillende stadia. Het verzinnen van een
nieuw idee. Gezellig keuvelend achter

een mierzoet Pimpeltje. (al heet het tegenwoordig anders, voor ons blijft het de
Pimpel, de godendrank die ooit de Roze
Pimpernel legendarisch heeft gemaakt,
ﬂadderend door de oeroude kastelen met
zijn Roze Robe en onschuldigen reddend
van de vlijmscherpe guillotine). En als
dan, na een zeer democratisch proces,
bepaald is wat we gaan doen moeten we
boodschappen gaan doen. Hele lappen
stof of foam voor de kleren, spulletjes
voor op het karretje en wat je nog meer
nodig hebt om op zondag goed voor de
dag te komen in ”Zeelands Schoonste”.
Dit jaar zullen we wat vaker bij onze

Courantje van Sas
15 februari 2015
Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity.
Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
27e jaargang. Nummer 1. Prijs: € 1,11 Internet Sasse Leutesnokkers: www.sasseleutesnokkers.nl

Voorlopig bij
de Sasse Leutesnokkers
De kogel is door de kerk. De jongeren carnavalsgroep Koddekoi en
de 3 Giegeltjes, recenter genaamd
Voorlopig Zonder Naam, hebben na
een jaar proefdraaien de klokken
gelijkgezet met de Sasse Leutesnokkers, een zooitje ouwe zakken
die wel wat nieuwe wijn konden
gebruiken. Vorig jaar waren beiden nog in een spannende strijd
met de tijd aan de gang. Uiteraard is een en ander niet zonder slag of stoot gegaan.
Jong fris talent, niet vies van een eerste plaats, ineens in een gezelschap met een stel
oudjes met een gemiddelde staat van dienst van minstens 20 jaar, en zelden een andere dan de laatste plaats bij de prijsuitreiking.
Waarschijnlijk heeft medelijden bij de Youngsters de doorslag gegeven. De nog net
niet opnieuw Pamperende oudjes moesten tegen zich zelf in bescherming genomen
worden. Het jeugdig elan moest deze bejaarden weer een stoetwaardig imago geven.
Eigenlijk een soort van mantelzorg.
De naam die tijdens de inschrijving gebezigd gaat worden is de niet bijster originele
”Voorlopig bij de Sasse Leutesnokkers”.

brave lobbes op het hoekje bivakkeren.
We gaan onze kostuums daar uit het
naaimachine toveren. Uiteraard wordt
het karretje vervaardigd in de Leutfabriek. Een feest op zich, tussen al die
andere carnavalsbouwers.
Gedurende dit proces is het ook zaak om
de performance in de optocht voor te bereiden. Welk muziekje gaat onze creatie
begeleiden, en welke choreograﬁe hoort
daarbij? Geen zaken die je even op een
achternamiddag beslist. Nee, daar gaat
menig zaterdagmiddag in ons clublokaal

overheen. Doordrenkt met het al eerder
geroemde Pimpeltje.
En schoon gaat het worden, want elk
vogeltje zingt zoals het gebekt is. Van
zoet gevooisd tot zwaar krijsend.
Allez tot zover dit korte inkijkje in het
creatieve proces wat voorafgaat aan de
apotheose op zondagmiddag in de Sasse
dreven.

Sasse Leutesnokkers maken naam
in wereld van couturiers

Sportwereld verbijsterd over de
KOMO trainingsjack

Reeds jaren is het gezelschap de Sasse
Leutesnokkers bezig om het imago van
de klassieke KOMO outﬁt een catwalk
waardige uitstraling te geven. Het langzamerhand bejaarde gezelschap heeft
menig maal in de goot gelegen en werd
in de mode wereld al snel afgeserveerd
als niet catwalkfähig. Echter een geniale
zet heeft het gezelschap een boost gegeven en zij maken nu de blitz in menig
modeblad. De Vogue, Cosmopolitan,
Grazia, Glamour en de Knippie vechten
om de primeur van een coverstory over
de ”Sasse Leutesnokkers gaan KOMO”.
Het balletje is gaan rollen na een prachtige column in de Volkskrant (24 februari
2014) van modespecialiste Cécile Narinx: ”zilver voor de KOMO-vuilniszakkenpakken met oranje plakbandstrips”.

In de voorbereiding op grootse sportprestaties staan de sporters uren in de
naar zweet stinkende ﬁtnessruimtes.
Uren lopend op banden met uitzicht op
kale muren en geen meter voorruitkomend. Dit alles om maar zoveel mogelijk
te zweten en kilo’s kwijt te raken. Het
nieuwste van het nieuwste is het lopen
in een authentieke KOMO zweetzak.
Grote voordelen, het zweet gutst in
no time van je voorhoofd en andere
lichaamsdelen. En daarnaast door het ondoorlatende karakter van de KOMO zak
komt er geen zweetgeur vrij. Kortom een
stuk korter
op de band
en nog geurloos ook.
Op Twitter is deze
KOMOtrainingzakrage al
enige tijd
trending.

Deze rake typering maakte zij over de
kledinglijn van de oranje sporters op de
Olympische Winterspelen. En u begrijpt:
meer hadden de vormgevers van De Leutesnokkers niet nodig om de weg naar de
top te vinden.

Uw suikerzoete en divers gevooisde
Papzakkers

Op de foto: Jeroen van der Boom.
De laatste kilo’s... loop gewoon in een
vuilniszak!!!#komo
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Wij zijn zowat alle rockfestivals af gegaan met ons spetterende optreden.
Het blijft dus niet onopgemerkt als je d’n
eerste pakt in d’n mooiste optocht van
Nederland en ver daarbuiten.
Toch zitten wij stiekem nog een beetje
na te genieten want op het moment dat
je het niet verwacht maar dan toch wint,
zijn dat de mooiste!!!
Maar dan komt het moeilijkste er weer
aan wat moeten wij van’t jaar weer doen
om Sloeberrock te overtreffen?
Daar hebben we toch best even over na
moeten denken en of we het gaan overtreffen weten we nog niet maar we gaan
er in ieder geval weer voor zorgen dat
we er weer gekleurd op staan!
We hebben onze kwasten, rollers en
spuitjes al uit de kast gehaald en zijn al
lekker aan het kleuren nu. We hebben

zelfs een echte kunstschilder in onze
vereniging zitten die voor ons een meesterwerk aan het maken is.
Zijn naam is Charles Peindre. Hij is
heeft allerlei soorten schilderwerken
gedaan van strepentrekker tot aan kunstschilder en maakte de mooiste tot aan
gekste creaties. Dus reden genoeg om
hem bij ons z’n gang te laten gaan.
We moesten maar aan 5 eisen voldoen:
Een ezel (in overvloed aanwezig in de
vereniging)
Een blanco schilderij
Een schilderspalet
Een penseel
En wat blikken verf
Het beloofd wat te gaan worden we kun-nen er nog niks over zeggen maar de
grote onthulling zal zijn op zondag
n
15 februari tijdens de mooiste optocht in
Betekoppenstad.
Tot mee die doagen!
Carnavaleske groeten
vanuit Philippine!

EK WE
O
S

AÉ
LW

Wij moedigen onze
medebouwers aan!

DA

Eindelijk weer een beetje rust zou
je denken na een extreem drukke
zomer voor ons, maar niets is minder
waar want we zijn weeral druk bezig
daar aan die zendmast in Philippine.

(vanaf de kant...)

Beste Betekoppen en carnavalsvierders,
Het is vandaag 16 november en op de valreep schrijf ik dit stukje, ik had het graag
op zijn Sas geschreven maar daar ben ik helaaas niet zo sterk in.
We hebben gisteren Roze Zaterdag gevierd en dat was weer ouderwets gezellig en
zoals verwacht gaat onze prins voor de 11e keer het avontuur aan, nogmaals proﬁciat.
Afgelopen carnaval was weer een topjaar voor onze bouwclub, met ons Afrikaans
Thema mochten we weer de eerste prijs in ontvangst nemen en dat is toch de
kroon op ons bloed, zweet en tranen en dat de muziek er op de Westkade mee
stopte mocht de pret niet drukken... en met de zon op ons gezicht zongen we vrolijk zelf (kweet niet of iedereen daar zo blij mee was!!)
Dit jaar moeten wij helaas verstek laten gaan omdat we niet meer op volle sterkte
zijn en daarom besloten hebben om een pauze in te lassen zodat we ons eventueel
kunnen voorbereiden op de het jaar hierna.
Wij wensen onze medebouwers heel veel succes en wij zullen jullie natuurlijk
aanmoedigen vanaf de kant! Tot mee die daogen!!!!
Groetjes van ”Das oek wel wa E”

DE BENDE VAN

‘WACOSTA’

Binst ank di zit tu schrijvu enk een
hroot prombleem, ut moe uiturluk 16
november binnu zijn en wu nemmu nog
glat nie vurhaodurt wadammu haon
doen.

Dus daor kank niks over zehhu alleen
dammu weer op maondag 16 februwaorie 2015 aonwezug zullu zijn is wel zeekur. Oopulluk zijmmu vant jaor voorzien
van huluit wan voorihhu carnaval liet
onzen tegniesun dienst ut afweetu. Dur
kwam heen noot muziek uit da tink dus
emmu ut maor vookaol ophulost. Veel
huluit kwam turn ie uit onzun keel maor
dur ging wel veel vogtuggeit in. En daor
eijju dan een week last van.
Alli, juldur haon ons zo WIES zo teehukommu, ieveranst in een stammenee of
op straot maor as wa of oe, da za ju wel
zien. Tot dan.
En d’eewugu vraog voor ons
blijf altijd: WAC0STA?

SNERTMAALTIJD
Carnavalsvereniging
1 Zonder Snor organiseert op
zaterdag 14 februari 2015
opnieuw een Snertmaaltijd,
dit in samenwerking met
Brasserie d’Ouwe Brug
aanvang 19.00 uur.
De kosten zijn
euro 7,50 p.p.
U kunt zich opgeven tot
uiterlijk woensdag
11 februari 2015 bij
1 Zonder Snor,
telefoonnr. 06-22808979
of 0115-451918
of per e-mail
moring@planet.nl
Er zal natuurlijk snert met broodjes
aanwezig zijn in d’Ouwe Brug of voor
diegene die geen snert lust
ook tomatensoep.
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Wij zullen ’t Sas
weer eens in de
belangstelling zetten!
Beste Betekoppen,
Hier dus ook nog even een berichtje uit onze bouwplaats in de Paul Krügersdreef.
Na veel wikken en wegen, ideeën spuien, oude ideeën herpakken (en gelijk weer
afwijzen), zijn we er dan toch uit gekomen, wat we dit jaar gaan bouwen.
Voor ons wordt het, lijkt wel, ieder jaar moeilijker om met een goed idee voor de
dag te komen. Toch lijkt het ons dit jaar gelukt, want het is ook wel een actueel onderwerp of geweest in ’t Sas. Het heeft zelfs de regionale krant gehaald en daarom
dachten wij, ook wij zullen ’t Sas weer eens in de belangstelling zetten. Wat het
geworden is, moeten jullie zelf maar komen bezichtigen op de zondag van de stoet.
Menigeen zal dan zeggen: a ja, das waar ook, da heeft in de krant gestaan enkele
maanden geleden.
Er zullen mensen zijn die misschien niet blij zullen zijn, maar ook wel die heel blij
met ons zullen zijn! Wat het gaat worden??????
Allez iedereen een leutig carnaval gewenst
en tot mee die dagen!!
De Beteblaoren

De Miniparade:

De opmaat voor
het ’grote’carnaval!
”We mogen zeker niet vergeten om
eens in de carnavalskrant te schrijven hoe moeilijk het jureren van de
Miniparade is”, zeiden de juryleden

unaniem na aﬂoop van de, alweer,
succesvolle kinderoptocht op dinsdagmiddag vorig jaar. ”Het zijn er
zoveel”. ”Het lijkt wel of er elk jaar
nog mooiere kostuums en creaties te
bewonderen zijn” en ”Je ziet zoveel
meer creaties die door de kinderen
zelf zijn gemaakt”.
Het is inderdaad al een ﬂink aantal
jaren bezig: de Miniparade wordt
uitgebreider en steeds maar mooier
en mooier. Vol trots paraderen de
jonge carnavalsvierders, Betekoppen
in spé, door de straten. En juryleden
staan met haviksogen langs het parcours om, nadat ze de creaties al bij
de inschrijving al hebben kunnen
bewonderen, de juiste punten te kunnen geven.
Zelf ontworpen kostuums, ﬁetsen,
steppen, karretjes worden nog eens
speciaal bekeken. Immers de jury
hecht eraan dat de Miniparade de
opmaat is voor het ’grote’ carnaval.
En als zich dat uit in eigen maaksels
wordt daarmee dan een stevige basis
gelegd. Daarnaast zien we de jonge
carnavalsvierders met kleding die
met zorg en plezier is uitgekozen om
vol trots aan iedereen te tonen.

Of hebben de allerjongsten meegeholpen om een mooie wagen die
door vaders en moeders is gebouwd,
helemaal te versieren. Kortom, een
moeilijke taak voor de 9 juryleden
langs het parcours. Maar eentje die
met passie wordt uitgevoerd.
Ook op de andere dagen staan we natuurlijk weer paraat. In totaal met 18
mensen sterk. Na aﬂoop van carnaval
2013 zijn we nog eens in de archieven van de jury gedoken. We hebben
de uitslagen van de laatste 12 jaar
bekeken en zagen dat de winnaars in
de categorie wagens A van vorig jaar,
de Deurdouwers het record aantal
punten uit 2002 (de Sloebers) hebben
geëvenaard: 405 punten. De Deurdouwers haalden in 2005 met 399
n
punten bijna de kaap van 400. Ook in
2010 zaten ze daar dichtbij met 398
punten. Met hun 396 punten in 2008
is daarmee de top 5 van de laatste 12
jaar compleet. Wellicht dat er in een
verder verleden nog hogere scores
zijn behaald, maar daar zullen we
komend jaar de archieven eens voor
induiken...

Alle juryleden wensen jullie ook
weer een heel leutig carnaval toe.

den
De (18) juryle
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Schoonste
Versierplaots!

d’Erremenie van Lol en Leut

Het stokje wordt verruild
voor het enige echte fluitje...
De metamorfose van Harmonie de Vereenigde Vrienden naar d’Erremenie van Lol en
Leut’ staat weer voor de deur. Dit betekent dat het boekje wat normaal op de pepieter
ligt wordt ingeruild voor het boekje met de carnavalskrakers. Zo worden de stukken
van Jacob de Haan of Camille de Saint Saëns verruild voor de krakers uit Betekoppenstad. We denken aan de onsterfelijke Kop van een Betekop, Maak zo van je neus nie
of In ’t Sas vieren w’altijd carnaval.
Een groot verschil tussen de Erremenie en de Harmonie is de directie oftewel de
man met het stokje. Afgelopen jaar hebben we wegens gezondheidsperikelen afscheid moeten nemen van onze dirigent Maurice. Hans den Doelder is de nieuwe
man die voor op de bok staat. We gaan daar nog mooie concerten mee beleven.
d’Erremenie wordt al sinds mensenheugenis geleid door de rasechte Sasse carnavaller Rezee Suukerklont. En Rezee heeft jaren geleden al het stokje verruild voor het
enige echte ﬂuitje. Een snerpend geluid om alle aandacht in een keer op hem te vestigen en daarna... de goddelijke klanken van de muzikanten die de klassiekers moeiteloos de winterlucht in sturen.
Dus ook komende carnaval kunt u op ze rekenen, de muzikanten van onze Erremenie. En zoals alle jaren weer aangevuld met menig gastmuzikant. Vaak oud-leden die
nog eens de aloude Sasse carnavalssfeer willen proeven.
Allez tot mee die doagen, we halen nog een paar blauwe bakjes op en dan geven
we weer acte de présence op de zaterdag bij de Prins inhaal, de zondag bij Zeelands
Schoonste en de dinsdag als begeleiders van ons aller Betezaad.
Uw immer de zuiverste noot spelende
Erremenie van Lol en Leut

Club van 111
De Club van 111: U allen bekend,
maar misschien is het doel nog niet
voor iedereen duidelijk. De Club van
111 bestaat uit leden die het Sasse
carnaval een warm hart toedragen.
De lidmaatschapsgelden worden besteed aan goede doelen van en rond
carnaval. Oorspronkelijk was het
lidmaatschapsgeld 111 gulden, maar
dit is met de overgang naar de Euro
veranderd in 50,- Euro voor een volwassene, 25,- Euro voor een partner
en 12,50 Euro voor kinderen t/m 16
jaar.
Leden van de Club van 111 genieten
natuurlijk bepaalde privileges zoals
deelname aan de boerenmaaltijd en
ook bij lustra is er wat extra’s.
Momenteel heeft de Club van 111
ongeveer 50 leden, maar om haar
naam een nieuwe dimensie te geven is het streven om uit te groeien
naar 111 leden. Er zijn verder geen
restricties, dus natuurlijk mogen ook
mensen van buiten Sas, die het Sasse
Carnaval een warm hart toe dragen,
lid worden.

Omdat niet alleen de winkeliers maar
ook zeker de bewoners van Sas bekend
staan om hun creativiteit is enkele
jaren geleden besloten om ook het
schoonst versierde huis van Betekoppenstad mee te laten dingen naar
een prijs. Als aanvulling op de reeds
bestaande etalagewedstrijd was dit
eigenlijk wel een logische keuze. De
jury kreeg er een forse taak bij, het
te lopen rondje breidde zich op deze
manier immers uit tot heel Sas. Maar
goed, ook hier draaiden de dames en
heren van de jury hun hand niet voor
om, we kunnen dan ook reeds twee
terechte winnaars aan deze nieuwe
traditie toevoegen. Waar het eerste
jaar de familie Peeters in de Walstraat
met de hoogste eer ging strijken was
afgelopen carnaval Saskia Stofferis op
de Westdam aan de beurt.
Het winnen van deze prijs betekent dat op carnavalszaterdag zowel de Raad van Elf
alsook de volledige Erremenie van lol en leut bij je langskomt voor een natje en een
droogje (mits aanwezig uiteraard). Ditmaal was een lege schaal met slagroomsoesjes
alsook een lege koelkast het logische gevolg. Daarvoor in de plaats was de beker met
bijbehorend gevelbord natuurlijk wel een mooie beloning!
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Wagens A
1. Mee rock van hoog niv
eau, stelen
De Sloebers in Sas de sho
w! (De Sloebers)
2. Toen Jacques Hoezo aan
’t Sasse carnaval
had geroken, is hij meteen
in ’t kanaal naar
de leutschat gedoken! (de
Ventjes)
3. Je wordt bij ons geknip
t en geschoren,
terwijl je de laatste Sasse
roddels kan horen!
(De Deurdouwers)
4. Met ons 11-jarig jubilee
, nemen we de leute
naar ’t Sas mee! (De Pott’n
stampers)
5. 40 dagen, 40 nachten
eme mee onze’n ark
op carnaval liggen wachten.
(Pijke Zot)
6. Meej carnaval hangen
wij de clown uit.
(De Sluuskilse Leuters)

Groepen C
1. In ’t Sas moen ze nie zao
gen, in
Afrika sjouwe z’alle daogen
!
(Da’s oek wel wa E’)
2. We zijn ’m nog niet gev
logen,
maar bekijken ’t Sas van bov
en!
(Nest Mekaor)
3. Carnaval vier je niet in
je eendje
(De Slakkenbouwers)
4. De tijd schiet er bij in!
(Eéé moei ons zien!)
5. Krab bij kas (De Polder
ploeters)
6. Wij hebben het weer goe
d naa
met de kleine zeemeermin r ons zin
(De Buufjes)
En
kelingen en Duo’s A
Wagens B
1. Waor is ier tramplein,
1. Probeer ’t er maar een
w’en d’n tram gemist
s een(d)tje te pakken!
ondert jaor geleeje (Mee z’n
(D’alve Zolen)
2-en)
2. Hartenjacht (Monica &
2. De tijd vliegt voorbij, en
Marjolein)
staat nooit stil. Maar ’t
Sasse kwartiertje maakt nou
net dat verschil.
Enkelingen en Duo’s B
(Ier Zijme)
1. Als kangeroe ben ik geb
3. De Romeinen ouwe gro
oren
ote kuis in ’t Sasse Bad(Da’k ut oek nie weet)
huis! (Wie Me Daor En!)
2. De vrolijke koekebakk
4. Bij dun Eddy op du ma
ers
rt, is nun sjakosh eel apart!
(Kimberly van Hoecke)
(1 Zonder Snor)
3. Het luchtigste dink van
5. Met carnaval is alles een
’t Sas (Al1staond)
sprookje (KLJ-Holland)
Trio’s en kwartetten B
Meest carnavaleske Wa
gen A & B:
1.
De Statie staat er nog maar
Je wordt bij ons geknipt en
pas,
geschoren, terwijl je de
maar monster High rijdt al
laatste Sasse roddels kan
met
horen! (De Deurdouwers)
de schoolbus door ’t Sas!
Groepen A
(Gingdings)
2. De beste maatjes (De Ho
1. Niks is meer wat het wa
rmoontjes)
s mee Mr. Bean in ’t Sas!
3.
We slepen ons er door hee
(De Gabbepappers)
n
(Bram, Tamara & Remi)
Groepen B
Leutigste deelnemer op
1. Graag alle Betekoppen
tocht
naar de dansvloer,
Graag alle Betekoppen naa
Wasdajong is met DJ Kees
r de dansvloer,
op de vloer!
Wasdajong is met DJ Kees
(Wasdajong)
op de vloer!
2. We geven er een lap op!
(Wasdajong)
(Onrust in het Kippenhok
)
Rinus van der Hooft Tr
3. Blub blub blub. Zelfs ond
ofee
er onze brug, vin je
(Aanmoedigingsprijs)
carnaval terug. (De Papzak
ker
s)
Waor is ier tramplein, w’e
4. Ja, je ziet het goed! De
n d’n tram gemist
Chipmunks lopen in de
ondert jaor geleeje (Mee z’n
Stoet! (De Beteblaoren)
2-en)
5. Moeje Iris kijken! (De
Pierewieten)
Wi
m
Remery Trofee
6. Geld moet rollen. (De
Zeeuwse Babbelaars)
(1e plaats wagens A)
7. Het blijft zoals altijd een
grote
Mee rock van hoog niveau
“voorlopig met de Sasse Leu gok, wint
, stelen
tesnokkers” ook dit
De Sloebers in Sas de sho
jaar weer de race tegen de
w!
klok!
(De Sloebers)
(Voorlopig met de Sasse Leu
tesnokkers)

Leuren op d’n
maondagmorhu
DE BETEKOP 2015 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

Nao un zwaore zondagavond zijn de
miste Sassenèrs blij da ze op udder bed
ligge. Even bijkomme van een lange dag
carnaval viere. We zijn allemaol naor de
stoet wiste kijke en sommigen èn dér
zelfs in meeheloope. Achteraf ier en daor
nog’n pint gepakt en wa gezeverd mee
d’n één of d’n ander, en lihhend in je
bed dink je: ”k’ai da laotste pintje toch
maor beter laoten staon.”
In vee gevalle zou ’n keer hoe uitslaope
elpen. Sommihe doen da oek en nou
en ze mij van de Redaktie hevraogd om
die mense is uit te lehhe waorom ze da
beter nie zouwe doen. Ik richt mij dus
even op die langslaopers meej een kaoter
in un ooft:
A je op de maondagmorhu te lang in je
bed blijft lihhe, dan mis je naomelijk
één van de schôônste stukjes van’t Sasse
carnaval. Okee, die kaoter in jien ooft
veranderd dan wel in ’n poesje, maor
oek die èn scherpe naogels.

Alli, ik drijf af en ik èn die langslaopers
nog een oop uit te legge.
Om een éél lang verhaol éé kort te maoke kom ut er eihenlijk op neer da als jie
in jie bed blijf ligge het leuren mist. Nou
oef je natuurlijk nie direkt mee te doen
mee leure, maor ’t is wel eel leuk om
naor te kijke... Zo en jullie afgeloope jaor
bijvoorbeeld ’t Sas Kampioenschap
Curling hemist. Wa dis da oor ik je
dinke. D’er waore kleiers, wa daomus
mee un eel hekke fruitsapcentrifuusje,
kuisvrouwe en mannen van de snookerclub. Al da moois en jullie natuurlik nie
hezien.
Dus langslaopers: zorgt’er nou eens
voor da jie volgend jaor hewoon net als
alle andere Sassenèrs op de maondagmorhu wa’d eerder uit je bed komme!
Dan è jie teminste wa’d an je dag en kan
je éél véé mooie kreatisch bewondere.
En wie weet kom ik jou en je poesje noh
we tehe en pakke’n we saomen ’n pint!

DE BETEKOP 2015 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

van d’un
Burhemeester...

DIT JAAR ZIEN WE ZE ECHT VLIEGEN
Hallo Betekoppen,
De zomer is weer voorbij en de ideeën
beginnen weer te borrelen. Na te land
en vorig jaar ter zee, hadden we al snel
het thema voor dit jaar gevonden en zijn
we aan de slag gegaan met de voorbereidingen. We gaan het dit jaar eens in
hogere sferen zoeken. Hoe of wat precies
gaan jullie zien op de zondag van carnaval bij de gezelligste en mooiste optocht
van zeeland en omstreken, maar dat we
ze zien vliegen dit jaar is zeker!

Beste Betekoppen en andere
carnavalsliefhebbers in onze mooie
gemeente Terneuzen,
dames en heren, jongens en meisjes,
Nu de feestdagen weer achter ons
liggen, stijgt de adrenaline bij menig
carnavalsliefhebber in rap tempo. Met
man en macht wordt gewerkt aan de
voorbereidingen voor opnieuw een
geweldig volksfeest. Daar kruipen dan
ook stiekem heel wat uurtjes in. De
voorpret is al in heel Sas te voelen!
Iedereen kijkt uit naar dit leukste en
gezelligste feest.
Tijdens roze zaterdag hebben vele Betekoppen en andere fans van carnaval al
een voorschot genomen op de komende
vijf carnavalsdagen. Voor de 11e en
laatste keer gaat Prins Michelangelo de
Betekoppen voor in het feest der zotheid. Dat is aan hem wel toevertrouwd!
Ik ben ontzettend benieuwd naar de
vele mooie wagens en kostuums die we
dit jaar weer mogen bewonderen. De
creaties zijn ieder jaar nog spectaculairder en mooier dan het jaar ervoor.
Jullie overtreffen jezelf keer op keer. Ik
heb grote bewondering voor jullie inzet
en creativiteit.
Ook dit jaar vertrouw ik weer op de
goede voorbereiding waardoor dit feest
op rolletjes loopt. Ik draag dan ook
weer graag op Carnavalszaterdag de
sleutel van Betekoppenstad aan Prins
Michelangelo over.
Ik wens jullie een zeer leutig carnaval
in Betekoppenstad toe. Samen lol maken, dat is waar het tijdens carnaval om
draait. Veel plezier en graag tot ziens!
Jan Lonink
Burgemeester
van Terneuzen

Voor degenen die ons nog niet kennen,
wij zijn ”de Buufjes”. Drie gezinnen met
kinderen die als buren en vrienden elkaar hebben gevonden. Wat een aantal
jaren geleden begon met het bouwen
voor de kinderstoet liep in een impulsieve bui uit op het mee doen met de
grote optocht en dat doen we sindsdien
met veel passie en plezier. Inmiddels
wordt dit alweer het vijfde jaar dat we
meelopen in Sas, sinds vorig jaar ook in
Westdorpe.
We leren elk jaar weer een beetje bij
en met wat raad en daad van andere
bouwers proberen we onszelf elk jaar
weer te verbeteren. We doen dit zelf met
heel veel plezier, maar ook de kinderen
mogen we niet vergeten. Ze zijn steeds
vaker op de bouwplaats te zien. Ze dragen hun steentje bij waar ze kunnen, ze

komen met ideeën,
fantaseren en knutselen mee en hoe klein
ze ook zijn, ze krijgen
elk jaar meer plezier
in het carnaval vieren
en genieten tijdens
de optocht. Daar
doen we het voor,
want tenslotte jong
geleerd…
Mede dankzij de
sponsors van vorig
jaar en onze nieuwe
sponsors, waarvoor
onze dank, kunnen
we er weer een kleurig feestje van maken.
Tegen de tijd dat jullie
dit lezen zijn we alweer een paar maandjes bezig met bouwen,
dus mocht je zin hebben, kom gerust eens
een kijkje nemen op
de bouwplaats en anders kom je de zondag
gewoon kijken naar
de optocht.
Aﬁjn, we gaan er een eind aan breien.
We gaan weer aan de slag en doen ons
best om er dit jaar weer iets moois van
te maken.

Veel plezier allemaal
met carnaval
en een leutig
bouwseizoen!
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Roze Dinsdag!

Een nieuw fenomeen is het Sasse carnaval binnen geslopen. Nou ja... binnen
geslopen, zeg maar gerust binnen gedenderd.
Het begon eigenlijk allemaal bij de prinsverkiezing. Roze zaterdag was geboren
en eigenlijk best wel direct een succes.
Veel carnavalsvierders hadden gehoor
geven aan de oproep om in het roze te
verschijnen. Vele Betekoppen hadden
zich helemaal uitgeleefd op alles wat
maar mogelijk was. Zoals gezegd een
succes.
Maar sommige creaties waren gewoon
zo goed dat daar een vervolg op moest
komen. Ziedaar de geboorte van het
zusje... ”Roze Dinsdag”.
Wederom had heel Betekoppenstad zich

uitgedost in alles wat maar roze kon
en mocht zijn. Nog groter, nog breder,
nog meer roze. Ook nu weer waren er
creaties te bewonderen die je alleen
maar in Sas tegenkomt. Een nieuw
initiatief dat snel omarmd werd
door de carnavalvierende
Betekoppen en nu eigenlijk al een
traditie begint te worden...

ze Dinsdag...!?
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Kapsalon
’de Hoofdzaak’

Rob van Hecke
Graafjansdijk B153
4554 LD Westdorpe
tel. 0115 - 450939
fax 0115 - 450979
mob. 06-21567470
e-mail robsjobs@zeelandnet.nl

Marjolein Goossen
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
zaterdag 8.00-14.00 uur

Molenstraat 5 Westdorpe ● Tel. 0115 - 851686

KLAART ELKE KLUS!
✓ Boeiboorden- &
Dakgootbekleding
✓ Rolluiken & Zonweringen
✓ Zoldertrappen
✓ Vaste kasten - etc.

✓ Badkamers
✓ Toiletten
✓ Dakramen
✓ Binnen- & Buitendeuren
✓ Kunststof- & Houten kozijnen

R. Swagemakers BV
Transport, op- en overslag

Tr

Havennr. 3117
Finlandweg 10, 4554 LW Westdorpe
Tel. 00 31 (0)115 - 47 74 77
Fax 00 31 (0)115 - 47 74 78
e-mail: info@rswagemakers.nl

Gespecialiseerd in: Huiftransporten in Europa
Container transporten

Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat uiterlijk zondag 8 februari 2015!!
Telefoon: .......................................................
kan op de volgende adressen: Robin van der Hooft - Westdam 9 of
Leo Dezutter - Nieuwe Bosstraat 1 - Sas van Gent

