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Inschrijvingen

de Betekoppen op internet

Grote carnavalsoptocht
Wanneer?
Vrijdag 8 januari 2016 van 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 9 januari 2016 van 16.00 – 18.00 uur
Waar?
Café Reseda, Noordweststraat 11 te Sas van Gent

Dweilbandfestival
Wanneer?
Tot en met donderdag 4 februari 2016
(donderdag voor carnaval)
Waar?
Via mail naar: info@betekoppen.com

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

Bezoek ons ook op

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

nr.
0641
0243
0391
1555
0553
0022
3923
1305
1473
1494

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

en wordt lid
van onze pagina!!

nr.
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1780
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4037
3249
3527
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Prijzen voor 1 maart 2016 af te halen bij:
Robin van der Hooft, Westdam 9
4551 GA Sas van Gent

Colofon
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.

de Vlag!

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 voor zijn 13e kleurplaat en
uiteraard ook Paul voor de foto’s die ook dit jaar
weer gebruikt mogen worden. Tevens willen we
Frank danken voor zijn uitgebreide Terugblik!
Namens de redactie wensen we jullie veel
leesplezier toe!
Met carnavaleske groet: Marcel, Robin,
Maarten, Stefan en Eddy

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
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Proclamatie:

De eerste keer...
Sinds 14 November ben ik jullie
ie nieuwe
epnaam is
Prins der Betekoppen, mijn roepnaam
elen geen
Barend I. Deze naam is voor velen
onbekende naam daar ook dezee naam
ter was
gebruikte toen ik Eerste Minister
onardo.
van Prins Adelein en Prins Leonardo.
en dag na
Zondag 20 sept jongstleden (een
nze vooronze jaarvergadering) kwam onze
eliciteren,
zitter Michel langs om mij te feliciteren,
want ik was verkozen tot Prinss der Be5/2016.
tekoppen voor het seizoen 2015/2016.
lijkheid
Eindelijk is mijn droom werkelijkheid
n mij de
geworden (na 24 jaar), en is aan
rins Mimoeilijke taak om onze Oud-Prins
orst op te
chelangelo I en tevens Grootvorst
volgen.
Natuurlijk zal ik dit niet alleen doen,
maar samen met mijn Eerste Minister
ende Nar
Ricardo I en met onze welbekende
Benito I en de sterke arm der wet oftewel onze Plisie Goor Peter. Ookk de andere leden van onze raad en onze nieuwe
Grootvorst zal ik daarbij nodig hebben.
Tijdens het schrijven van mijn stuk als
nieuwbakken Prins weet ik dat velen al
druk bezig zijn met de voorbereidingen
voor het komende carnaval. De meeste
wagenbouwers en loopgroepen zijn al
weer volop aan het bouwen, dat beloofd
in ieder geval weer een mooie stoet te
worden!!!
Diegene die niet in de Leutfabriek aan
het bouwen zijn, doen dat op hun eigen
bouwlocatie. Het is weer ﬂink aanpoten
want we hebben weer een vroege carnaval, namelijk van 5 tot en met 9 februari
aanstaande. Kortom nog veel werk aan
de winkel dus.
Dat geldt trouwens ook voor onze eigen
nieuwe prinsenwagen die met hulp van
de Sasse bouwverenigingen, (Sloebers,
Pijke Zot, de Ventjes, de Deurdouwers,

de mooiste
mo
optocht te bekijken
op ’t hoekje
h
bij café de Rijnvaart.
Toen iik bij Ribbens Coatings ging werken w
werd Joop van der Vliet (Oud Prins
Mario I) mijn collega en ja... 1 en 1 = 11
en we
werd al heel snel lid van de Raad
van El
Elf. In mijn 2e jaar als lid van de
stichti
stichting werd ik al Eerste Minister, deze
functie heb ik 12 jaar uitgeoefend en ik
weet als
a geen ander hoe belangrijk deze
man is voor de Prins.
De Eer
Eerste Minister is zowel de rechter- als de linkerhand van de Prins, een
onafsc
onafscheidelijk duo die elkaar blindelings moeten
m
kunnen vertrouwen. De
Prins en
e zijn Eerste Minister zijn een
twee-e
twee-eenheid kortom een maatje en een
broede
broeder, daarom was Richard voor mij
de me
meest hand liggende keus om mij te
helpen
helpen. Eerste Minister Ricardo I en ik
houde
houden wel van de lol en leut en zijn
zeker niet vies van een leuk feessie!!!
Thijs Martens en de Betekoppen) tot
stand zal komen. Zelf mocht ik toch ook
wat uurtjes mee helpen samen met mijn
vrouw Danitsja! Het wordt een prachtwagen, een echt Betekop-mirakel.
Het werd wel eens tijd dat in onze mooiste optocht van Zeeuws-Vlaanderen, ik
zeg van heel Nederland, er een echte
Sasse Prinsenwagen zou rijden! Voor
zover mijn geheugen rijkt, is dit de
eerste Prinsenwagen die door de Sasse
carnavalsvierders gezamenlijk wordt
gebouwd. Deze optocht (de 61e alweer)
wordt sinds jaar en dag door iedereen
gedragen en door iedereen gemaakt. Ook
door onze Betezaadjes want zij worden
er ook mee opgevoed, kortom een echt
Sas Betekop feest.
Waarom heet ik eigenlijk Barend?
Welnu, dat heeft te maken toen ik 1987

naar een theatershow ben geweest van
André van Duin. Deze had een sketch
als Barend Borrelworst, daar wij vanuit
Axel ook altijd met een enorme groep
richting Betekoppenstad gingen om
carnaval te vieren, had ik het idee om
als brandweer dirigent onze groep te
leiden, met de naam ”Barend Borrelnoot
met zijn linker gipsenpoot”. Ja, ik had
namelijk in militaire dienst het middenhandsbeentje gebroken. De act als dirigent kwam helemaal tot zijn recht toen
ik in het café van Staf en Melda op de
tafel ging staan om de toenmalige ”Erremenie van Lol en Leut” aan te sporen
om te spelen terwijl ik hun zogenaamde
dirigent was.
Daar heb ik de naam Barend meerdere
malen gescandeerd, dit bleef ook voor
de toenmalige Raad van Elf niet onopgemerkt. Immers, ik stond ook al jarenlang

Ik wens daarom iedereen alvast veel
succes met alle voorbereidingen voor ons
komende carnaval en wil ik ook alvast
alle vrijwilligers, EHBO en B&W (en al
diegene die ik vergeten ben) alvast bedanken voor hun steun om Betekoppenstad weer de mooiste te laten zijn tijdens
carnaval.
Dus Betekoppen, we gaan er weer een
pracht carnaval van maken en we zullen
elkaar zeker tegenkomen tijdens die dagen van lol en leut.
Een driewerf alaaf!
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Eerste Minister De Grootvorst
Beste Betekoppen,

Beste Betekoppen,

Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn
naam is Richard Trommelen en ik woon
al sinds mijn 5e jaar in Betekoppenstad.
Ik voel mij dan ook een Betekop in hart
en nieren!

Na 11 jaar de scepter te hebben gezwaaid over Betekoppenstad, ben ik
op 14 november 2015 benoemd tot
Grootvorst der Betekoppen. Twee
Prinsen gingen mij voor (Nozemius I
en Adelein I) en dat maakt deze eretitel dan ook tot iets unieks in ons
Betekoppencarnaval.

Carnaval is echt iets waar ik een heel
jaar naar toe leef ( ik kan er soms zelfs
niet van slapen), daarom wilde ik ook
graag bij de Raad van Elf.
Vier jaar geleden was het moment daar
en vond ik het tijd om eens een babbeltje
te maken met Robin van der Hooft en
Michel Noët van c.s. de Betekoppen.
De klik was er meteen en voor ik het
wist werd er mij een pak aan gemeten.
Tsa… en daar stond ik dan op 14 november j.l., maar gelukkig was ik goed voorbereid
en rolde ik er zo in.
Ik vind het natuurlijk een hele grote eer dat Prins Barend I mij vroeg om zijn eerste
Minister te worden. Met veel plezier heb ik dan ook deze functie aanvaard en ik zal
hem dan ook met raad en daad (onder het genot van een pintje) terzijde staan.
Het zal misschien voor sommigen even wennen zijn; een prins die niet oorspronkelijk uit Betekoppenstad komt (t’is een Erpelkapper....), maar het is er wel eentje met
het Betekoppenhart op de juiste plaats en met mij aan zijn zijde komt dat helemaal
goed dacht ik zo!
Afijn, we gaan er met zijn allen een super gezellig feest van maken!
Tot mee die daoge!
Ricardo den Eerste
1e Minister der Betekoppen

Vrijwilligers
bedankt!!
Een feest zoals het
Betekoppencarnaval,
zou geen feest zijn
als we niet konden
rekenen op een grote
groep vrijwilligers...
(meestal zelf ook
carnavalvierders!)
Dank aan
jullie allemaal!
Enne... we kunnen
nog steeds nieuwe
vrijwilligers gebruiken!
CS
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Na mijn afscheid als Prins der
Betekoppen vroegen veel mensen, wat
ik nu mee die daoge ging doen, bleef ik
nog lid van de Raad van Elf, of ging ik
wellicht nu ook op vakantie. Steevast
antwoordde ik, dat ik nog gewoon lid
bleef van de Raad van Elf en dat ik mee
die daoge nog gewoon in Betekoppenstad
was, maar nu als Grootvorst.
geeeen
en
Voor een Betekop behoeft de titel van Grootvorst wellicht geen
einig.
uitleg meer, maar voor een buitenstaander zegt deze titel weinig.
In andere carnavalsplaatsen word je bijvoorbeeld Keizer na een aantal jaren het ambt
van Prins te hebben vervuld.
Een Grootvorst kun je denk ik nog het beste vergelijken met een Minister van Staat
(we hebben er op dit moment 6 in Nederland). Je vervult geen publieke functie meer,
maar je kunt door het Staatshoofd (de Prins) worden geraadpleegd. Ook anderen (bijvoorbeeld 1e Minister, leden Raad van Elf) kunnen om advies vragen. Daarnaast kan
de Grootvorst worden gevraagd om de Prins bij bepaalde gebeurtenissen te representeren. Zo was ik als Prins mijn stem eens kwijt; Grootvorst Adelein nam toen de honneurs waar bij de prijsuitreiking van de mooiste optocht van Zeeland.
Na jaren met veel plezier op de voorgrond te hebben gestaan, hebben de jaren ook
wel de tol geëist en is het goed dat we een nieuwe Prins der Betekoppen hebben.
Hij zal op zijn eigen manier invulling geven aan het ambt en daarmee ook weer een
stukje geschiedenis schrijven van ons Betekoppencarnaval. Wellicht kan ik daar als
Grootvorst ook nog een steentje aan bijdragen.
Ik wens jullie allemaal een leutige carnaval toe!
Jullie oude Prins
en nieuwe Grootvorst Michelangelo I
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Een ”Beetje” Betekoppenstad-promotie kan nooit kwaad...

Industrieel Museum
Industrieel douchen

Vroeger had het Sasse Carnaval veel
binding met de plaatselijke industrie
(iedere fabriek bouwde wel een eigen
wagen!) Voor ons reden genoeg om eens
een kijkje te nemen...
Op zondagmorgen 13 december j.l.
werden wij gastvrij ontvangen door de
vrijwilligers van het Industrieel Museum
Zeeland. We hadden er natuurlijk wel al
veel over gehoord, maar je kan er pas S
pannend! Gaa
t dit proefje lu
echt over meepraten
kken...?
als je er zelf geweest bent!
Heel veel weetjes, veel interactieve
onderdelen, geweldige foto’s...
Voor veel jongeren onder ons een eerste
kennismaking met de industrie van
vroeger en nu...
Voor veel ouderen heel veel herkenning
van ”hoe het toen was...”

weerman!
Voel je brand

..!
Zo doe je dat.

Barend I bren
gt de

Raad onder sto
om!

Voel je machinist!

Hoofdredacte
ur
brengt steek
in
veiligheid...
Nooit de weg
kwijt!

ndem”!
De nieuwe ”ta
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lijk” bezoek!
Weer ”konink
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Categorie 0-3
jaar
1. Dideine Ricke
rs
2. Jesper de Kri
jger
3. Art Platschorr
e

Categorie 7-9
jaar
1. Fieke de Wae
le
2. Thijs Peeters
3. Dennis Vinke

Categorie 4-6
jaar Categor
ie 10-12 jaar
1. Fabian Marti
jn
1. Marit Noët
2. Nika Vermee
rsch 2. Quint
en Puister
3. Sara Wilbrin
k
3. Valerie Samijn
Verbeek

Wagens A:
1. De Sloebers - Mee ons
schilderspallet maken we
van ‘t Sasse carnaval een
mooi portret!
2. De Ventjes - E je mee
de carnaval in ‘t Sas grote
freet, schuif dan aan in res
taurant
De Gouwe Beet!
3. De Pott’nstamppers - ‘Sa
s kiekes ier,
we voelen ons kiplekker!
4. De Deurdouwers - Me
e al die zotte vleugels in de
lucht, neemt carnaval in ‘t
Sas een grote vlucht!
5. Pijke Zot - Na 55 jaar leu
tplezier, brengen wij dit
jaar in Betekoppenstad Ve
nitiaans vertier!
6. De Sluuskilse Leuters
- Tarzan en Jane op Sa(s)fa
ri
in Betekoppenstad

Wagens B:
1. Ier Zijmme - Kleine boo
dschap, grote boodschap,
we sjouwen ons karretje we
er vol, want mee die
hamsterweken kost’t toch
geen drol!
2. Wie me daor én - Voor
een prinselijk maal,
ga je naar de Sasse kannib
aal!
3. D’alve zolen - Mee car
naval in ‘t Sas zitten er
rare veugels in ‘t gewas!
4. 1 Zonder snor - Betekopp
enstad is in de mood
met de dans uit Bolly wood!
Groepen A:
1. Theeleut
Groepen B:
1. Wasdajong - Zijn het me
n ogen die me bedriegen,
of zie ik Wasdajong vliegen
!?!?
2. De Pierewieten - Mee
onzen broek op alf acht,
kruipen we door de mijns
chacht
3. De Beteblaoren - Zonder
veel arrogans, krijgen
we misschien opnieuw een
kans!
4. De Papzakkers - Beter
7 vogels in de stoet dan dat
er eentje in de kooi moet
5. De Gabbepappers - Zijn
fans zijn al dement, toch
komt Elvis nog steeds naa
r Sas van Gent!
6. De Zeeuwse Babbelaa
rs - Al dobbelend door Sas
Groepen C:
1. De Polderploeters - Als
de stoet door de Sasse
straten gaat staan wij viking
en schitterend
paraat!

2. V- tu- V - Door ‘t Sas me
e vee lawijt,
tot je zo’n gans in z’n ach
terste rijd!
3. Nest Mekaor - Mee du
n tocht der tochten
hebben we ons door ‘t Sas
gevochten!
4. De Buufjes - Kom jie Faa
k ier?
Nee, ben er net!
5. Eéé moei ons zien! - Sss
t… Maak niet te
veel lawaai we zijn op zoe
k naar de
Betegaai!
6. De Slakkebouwers - Wi
j vieren dit jaar
carnaval thuis
7. De leutige boswandela
ars - Een schot in de
roos.
Trio’s en kwartetten B:
1. De Generaliteetjes - Wi
j lopen voor!
2. De Pingdings - We zijn
er weer “bij”
3. C.C. geen ﬂauw idee Klein Beetje…
4. Kanniewaorzijn - The
Biet of the moment
5. Pedro Jorge Delano - Bo
eren zoeken
Zeeland en doen de hoem
paklompendans
6. Sasse leutesnokkers –
Tijd zat !
7. De Kuipertjes – Dranken
wandel
Enkelingen en duo’s A:
1. Mee z’n 2-en - Gestrand
in de tijd,
want we zijme ons haven
kwijt.
2. Heavenly Eier – Vamp
ier
3. Nathaly Eier – Engel

Enkelingen en Duo’s B:
1. Vinkies – Belle en het
beest
2. Al1staond - Grieperig
of nie,
we zijme d’r bij dees daoghe
!
3. Wie van de drie - Bla-bla
-bla
Rinus van der Hooft Tr
ofee
(aanmoedigingsprijs):
De Sluuskilse Leuters
Tarzan en Jane op Sa(s)fari
in Betekoppenstad
Leutigste deelnemer:
Wasdajong - Zijn het men
ogen die me
bedriegen, of zie ik Wasda
jong vliegen!?!?
Meest carnavaleske wa
gen :
De Ventjes - E je mee de car
naval in ‘t Sas
grote freet, schuif dan aan
in restaurant
De Gouwe Beet!

DE BETEKOP 2016 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

De Beteblaoren vanuit hun gerenoveerde bouwplaats:

Er moet stevig
doorgewerkt worden...
Beste Betekoppen,

Opbouwen
en afbreken
van de wagens
Zondag 7 februari 2016. De dag dat de mooiste optocht van Zeeland weer door
Betekoppenstad trekt. Na vele maanden bouwen in de Leutfabriek worden die
zondagochtend, vanaf een uurtje of acht, de eerste praalwagens opgebouwd. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zal er niet meer worden opgebouwd op het
Suikerplein maar gebeurt dit gezamenlijk op het Vlaanderenplein. Hierna rijden
de opgebouwde wagens naar het Suikerplein, vanwaar de optocht als vanouds zal
starten.
Het grote voordeel van opbouwen op het Vlaanderenplein is dat nu alle poppen en
losse attributen niet eerst meer naar het Suikerplein moeten worden gebracht. Ze
kunnen nu vanuit de Leutfabriek gelijk de wagen op. En omdat ook het afbreken op
het Vlaanderenplein plaatsvind hoeft de grote telescoopkraan tussendoor ook niet
meer verplaatst te worden. Hierdoor ontstaat meer ruimte op het Suikerplein om
de wagens op te stellen. En niet minder belangrijk: in geval van kou of regen is de
Leutfabriek de ideale schuilplaats!

Ook dit jaar wederom een berichtje
vanuit onze bouwplaats aan de Paul
Krugersdreef. Nadat wij kort na carnaval 2015 onze bouwplaats hadden
opgeruimd, kwam het bericht van onze
directeur bouwplaats, dat we tijdelijk
een ander onderkomen moesten zoeken.
De reden was een groot renovatieplan
van onze bouwplaats. Maar ja, vind
maar eens een ruimte om het in 25 jaar
verzamelde spul onder te brengen. Toch
is dit gelukt en daar zijn we de mensen
van Pijke Zot nog steeds dankbaar voor.
Na enkele maanden konden we onze
spullen weer terug brengen naar onze
vertrouwde bouwplaats, waar we nu de
komende jaren wind en waterdicht kunnen bouwen.
Nog maar net bekomen van deze werkzaamheden kregen we al weer het
verzoek om een stukje te schrijven voor
in de Betekoppenkrant. Dit bericht herinnerde ons er aan, dat het de hoogste
tijd werd, dat we eens zouden vergade-

ren om te kijken wat we dit jaar weer
zouden maken. Zoals ieder jaar is het zo
maar geen ﬂuitje van een cent, om iets
te verzinnen. Toch leek het of alle beslommeringen van het afgelopen jaar, tot
inspiratie hadden geleid, want er kwamen ideeën genoeg naar voren. Maar ja,
we willen natuurlijk niet, dat het dit jaar
een aanﬂuiting wordt, dus zal er stevig
door gewerkt moeten worden, om alles
tijdig klaar te krijgen voor de schoonsten
optocht van Zeeland e.o.
Verschillende leden hebben we moeten
terugﬂuiten, omdat hun idee niet te verwezenlijken is. Maar tenslotte kwam er
een idee naar voren, waarmee we ook
dit jaar weer naar buiten mogen komen.
Wat het is moeten jullie zelf maar komen
bekijken op de zondag, je ons zeker zien
en misschien ook wel horen.
We wensen jullie allemaal een leutig
carnaval, veel plezier en hopelijk goed
weer!!!
De Beteblaoren

Allemaal veranderingen dus. Gelukkig is één afspraak nog steeds dezelfde.
Pas goed op jezelf en anderen tijdens het opbouwen van de wagen en volg
altijd de aanwijzingen van de wagenbouwers op!

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 binnen het Betekoppencarnaval.
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 jongeren 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.
Om de clubnaam weer een nieuwe impuls te geven is het streven om uit te
groeien naar (minstens) 111 leden. Er is verder geen enkele restrictie, dus
kunnen ook mensen van buiten Sas, die het Sasse Carnaval een warm hart
toedragen, lid worden!

De Koeters

uit Westdorpe wensen

alle Betekoppen
een leutig carnaval!

Carnavalsdata volgende 11 jaar
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
Carnaval 2027: 7, 8, 9, 10 februari
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Wasdajong heeft
”Veel noten op je zang hebben...”
Wa beteékentá...? Wanneer je de betekenis van een spreekwoord niet kent
kun je om raad vragen bij iemand die
de wieken op de meule nog heeft zien
draaien. De post Roselaer generatie
kan het uiteraard ook intikken op de
smartphone.
In beide gevallen zal je er achter komen
dat mensen die ”veel noten op hun
zang hebben” veeleisend zijn, hopen dat
al hun verlangens uitkomen en dat ook
niet onder stoelen of banken steken.
Dan nu antwoord op de vraag wat dat
met Wasdajong te maken heeft: We zijn
nu tweemaal op rij de leutigste deelnemer van de stoet geweest en dat zouden
we graag komend jaar nog één keer willen presteren. Naast dat zoiets nog nooit
eerder vertoond is in Betekoppenstad
brengt het ook wat praktische voordelen met zich mee. Namelijk, wanneer
je voor de derde keer de wisselbeker
wint mag je hem houden. En dat zorgt
er voor dat we de beker niet meer kwijt,
vies of kapot kunnen maken en hem
ook niet te laat meer zullen inleveren.
Wie zo’n toon durft aan te slaan moet
natuurlijk wel weer een leuke act ten tonele brengen. Een echte klassieker moet




veel noten

het worden! En dat zijn we dan ook zo
letterlijk als het hier staat van plan. We
zullen zeer hoog inzetten en hopen niet
te laag te eindigen. Dit als we überhaupt
nog een beetje bij stem zijn na twee dagen op sjouw te zijn geweest.
In een desperate poging om nog wat
extra inspiratie op te doen is de stukjesschrijver onlangs naar een opera concert
geweest. Hier volgt een kort persoonlijk
verslag:
Na een toch wel redelijk lange zit van
om en nabij de honderd minuten werden
het publiek getrakteerd op een welverdiende pauze. Een mooi moment om
even een pintje te gaan pakken in de
foyer. Met in de rechterhand het pintje
en de linker elleboog leunend op de bar
staarde ik wat voor me uit. Want ja, ik
was maar alleen en erg veel te melden
tegen wildvreemde mensen, laat staan
over klassieke muziek heb ik niet echt.
Nog vlak voor de zoemer zou gaan om
de menige zich terug richting de zaal te
laten begeven moest in nog even naar
de WC. Dus ik posteerde me boven een
urinoir en naast me stond een man ongeveer het zelfde ritueel uit te voeren. Het
was stil, bijna ongemakkelijk stil en om
toch iets te kunnen zeggen, boog ik me
een beetje naar mijn buurman en meld-

op z’n zang!

de ik op vriendelijke toon: ”Mooi stuk
hoor, maar wel wat zwaar, vind je niet?”
Waarop de man naast me antwoorde:
”Zeg vriend wil jij eens heel snel voor je
kijken!” Het deel na de
pauze heb
ik gelaten
voor wat
het was…
Overigens
zijn we er de
andere carnavalsdagen
ook gewoon bij
hoor. Voor de
zaterdagavond
hebben we bijvoorbeeld heel lang met
een bepaald idee
geworsteld en toen
we op een avond
goed in de olie waren is dat idee er
doorheen gedrukt.
Meer ga ik er niet
over zeggen. Je
maakt maar dat je
in Betekoppenstad ben meej die daogen!
C.V. Wasdajong

Boerenmaaltijd en Grootvorstelijke Bingo 2016
Beste Betekoppen,

Zoals jullie weten houden we traditiegetrouw iedere zaterdag van carnaval onze boerenmaaltijd. Vanaf
het gemeentehuis gaan we dan onder begeleiding van de Erremenie van Lol en Leut iets voor zeven uur
(het kan ook wel eens iets later zijn) naar de Statie.
Met z’n allen nuttigen we daar de boerenkool met worst of erwtensoep met brood. De Prins reikt medailles uit aan wagenbouwers die door hun eigen vereniging zijn voorgedragen en de afgelopen editie ontving
Eddy Steyaert uit handen van onze burgervader Jan Lonink zelfs een koninklijke onderscheiding!
Dit jaar houden we tijdens de boerenmaaltijd voor het eerst een Grootvorstelijke Bingo! Bij de entreeprijs
van €7,50 is een bingokaart inbegrepen. Door de fanatieke bingospelers kunnen er tevens extra bingokaarten worden gekocht voor €1,00. Het spreek voor zich dat er mooie bingoprijzen gewonnen kunnen
worden.
De boerenmaaltijd is voor iedereen toegankelijk, maar kom op tijd, want vol is vol!
We zien jullie graag onder genot van een bordje boerenkool of kopje erwtensoep op onze Grootvorstelijke
Bingo. Hoe meer zielen hoe meer leut zullen we maar zeggen!
De Grootvorsten Adelein I en Michelangelo I

Maandag 8 februari is het
’korte broeken’ weer!
De Scouts van ’Te Geen Naom’ trekken door Betekoppenstad dit jaar.
We gaan op stap met een lopend vuurtje en slaan ons kamp op in hartje Sas.
We kunnen er geen touw meer aan vastknopen en zijn 1 met onze omgeving,
we passen ons gewoon aan.
Zingt u met ons mee?
Sugar Lee Hooper zou trots zijn!
Jooooh, met een banjooh
En Mien ehn me nie gezien!
Kaatje gaat weer éhma uut d’r naatje!
Tuitje zonder truitje.
Je moet ons kluppie zien.
Dol op een neut, dol op een neut
Wij zijn zo dol, na een neut of tien!
Tot mee die daoge Betekoppen.
Me ehn d’r zin an!

✔ slagerij
✔ traiteur
✔ barbeque specialist
Spoorstraat 97
4541 AJ Sluiskil
Telefoon 0115 - 472659

Let op! 5 dagen in Betekoppenstad
aanwezig met onze frituur!

Westkade 94
4551 CG Sas van Gent
Telefoon 0115-460790
info@dierenbloemaafi.com
Facebook: dier&bloem aafi
Openingstijden:
ma. 10.00-17.00 u.
di. t/m vr. 9.00-18.00 u.
za. 9.00-16.00 u.

Alles voor uw hond, kat, vogel, vis en knaagdier
Ook voor bloemstukken, boeketten, bruidswerk en
exclusieve rouwwerken uw juiste adres!
U kunt uw aankopen bij Dier en Bloem aafi tegen aantrekkelijke tarieven aan
huis laten thuisbezorgen.
In Sas van Gent bezorgen wij zelfs helemaal gratis!
Tevens zijn wij een DHL Parcelshop, een schoenreparatieservice en een
servicepunt voor stomerij

Ruud de Meijer
beëdigd makelaar / taxateur
Osteopathiepraktijk M. Wisse
Tel: 06-53368730
Fysiotherapiepraktijk M. Wisse
Tel: 06-13183307
Tel: 06-51364067

◆ Oedeemtherapie
◆ Motorische Trainingstherapie ◆ Mulligan concept
◆ Balans en stabiliteitstraining ◆ Medische Fitness
Lokaties
Sas van Gent : Papegeulestraat 16, 4551 HZ
Westdorpe : Bernhardstraat 17, 4554 BD
Terneuzen : Willem de Zwijgerlaan 4, 4532 BC

nk Deij
Frank van Hulle en Fra
aval!
wensen u ‘n leutige carn

Voor alle kernen!

www.topbelang.nl

Hypotheken / Verzekeringen
Stationsstraat 5 - 4551 EK Sas van Gent
Tel.: 0115 - 45 45 44 Fax: 0115 - 45 49 18
Website: ruuddemeijer.nl

COATINGS

SPECIALISTEN IN VERVEN EN COATINGS

VERHUUR

VERHUUR VAN STEIGERS EN LADDERS

Met Gebr. Coremans graaft u in de goede richting!
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Beste Betekoppen,
Ondanks dat het alweer even geleden
is dat we Betekoppenstad van kleur
en prachtige portretten hebben
voorzien, lijkt het voor ons als de dag
van gisteren. Zo hier en daar vloog de
verf rond je oren en hebben wij een
onuitwisbare indruk achtergelaten.
De verf, kwasten en schildersezels zijn
weer opgeborgen en ondertussen is
het bouwseizoen van start gegaan en
zijn we druk bezig met onze nieuwe
creatie. Ook buiten het ’ofﬁciële
bouwseizoen’ houden de Sloebertjes
zich aardig van de straat.
We hebben weer wat mooie projecten
aan ons ’Bouw CV’ kunnen toevoegen.
Zo hebben we het mosselmonument in
Philippine gerenoveerd en natuurlijk
onze bijdrage geleverd aan de nieuwe
prinsenwagen.
Een unieke samenwerking met de
Betekoppen, ’de Ventjes, ’Pijke Zot’,

’de Deurdouwers’, ’de Sloebers’ en
hulp van Thijs Martens hebben er voor
gezorgd dat er iets prachtigs ontstaan is.
Wij denken dat de Betekoppen meer dan
TROTS mogen zijn met wat we dit jaar
met zijn allen gecreëerd hebben. Een
compleet nieuwe prinsenwagen voor
prins Barend d’un Eersten en z’n gevolg
en ik verzeker jullie, die gaat er letterlijk
en ﬁguurlijk eeeeel schôôôôn, misschien
wel schrikBAREND goed op staan van’t
jaar.
De Oosterse sferen liggen ons wel en
dan zou het natuurlijk wel eel leutig zijn
wanneer wij onze slag om Sas kunnen
winnen.
Momenteel worden de voorbereidingen
getroffen: zwaarden worden geslepen,
helmen worden gepoetst en onze
bonsai boom krijgt nog een laatste restje
water zodat we ons in de optocht als
echte, goede Samoerai krijgers kunnen
verdedigen.
We gaan, zoals ieder jaar, ons uiterste
best doen om weer met groot geschut
naar Betekoppenstad te komen en

wanneer je dan een horde van die
stoottroepen zie aankomen moet je maarr
zo denken: We steken d’r gewoon d’n
draak mee!
We verwachten jullie allemaal op zondagg
7 februari bij de schôôônste optocht
van’t jaar maarrrrr kijk nie al te nauw
wanneer je ons ziet.
Tot mee die daogen!
Bouwklup De Sloebers
Philippine

De Mosselkrauwers klaar
voor nieuw carnavalsseizoen!
Hier een bericht
ht uit de
d Mosselstad. Wij willen jullie laten weten dat de
Mosselkrauwers al helemaal klaar zijn voor het nieuwe carnavalsseizoen.
Zaterdagavond 7 november was onze jaarlijkse prinsverkiezing in zaal Marinet.
In een bomvolle zaal werden eerst de jeugdprins en prinses gekozen.
Dit jaar zijn dat Jeugdprins Chris en Jeugdprinses Tyana.
En dan... Wie wordt prins der Mosselkrauwers...??
Na een heel erg spannende stemming waarbij beiden evenveel stemmen kregen is
besloten om net als vorig jaar Prins G-Roen en Prinses Melissa samen de scepter te
laten zwaaien over de Mosselkrauwers. Samen met de Narren Fikke 1e en Cintha en
de raad gaan we er ook dit jaar weer een prachtig carnavalsjaar van maken.
Met uiteraard op zaterdag onze optocht. Be There...

ers groeten
De Mosselkrauwdrievoudig Alaaf!!!
jullie met een
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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 we langs deze weg
gebruik maken om onze hoofdsponsors
Arnold de Grof (ADEG ) en Cargill BV te
bedanken voor hun bijzondere bijdragen
aan het Sasse carnaval.

De Hoofdsponsor van
het Sasse carnaval!

Tevens een woord van dank voor
Burgemeester en Wethouders, Dienst
openbare werken, Politie, Sasse Horeca,
alle adverteerders in De Betekop
en uiteraard de inwoners van
Betekoppenstad!!
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feestje in de heuvels van de Verenigde Staten van Amerika.
Het volk daar was soms nogal wal zot en uitbundig, maar altijd gezellig en in voor
een partijtje hossen. ”Die nodigen we volgend jaar uit om Betekoppenstad eens goed
op stelten te zetten”, was dan ook
het gedacht. En zo
geschiedde.
Dus als je komende
carnaval wat ouderwetse Amerikanen door de straten
ziet lallen, wees
dan niet bang,
maar haak in en
waag een dansje!
Tot mee
die doage!
De Pierewieten

De Polderploeters bakken
er maar wat van...

Kakelvers van de pers:

”are you tokking to me?”
Tsja, daar zitten we weer, d’r moet wat op papier naar de pers toe komen.
Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Praten gaat beter en sneller dan schrijven.
Wanneer we bij elkaar zitten voor het stukje is er gespreksstof genoeg en lijkt het
een waar kippenkot. De ideeën gaan over en weer. Regelmatig wordt er gevraagd:
”are you tokking to me?”, aangezien niet iedereen het meer volgt en als een kip
zonder kop zit te kakelen.
Des te moeilijker wordt het om ook dit jaar een thema te bedenken om mee voor
de dag te komen. De vraag is echter: komen deze kiekens dit jaar voor de dag?
Zoveel verschillende pluimages bij elkaar, zorgt voor uiteenlopende meningen.
Maar... we willen allemaal een graantje meepikken van de lol en leut. Alleen hoe?
Wel / geen stoet lopen dat is nog de vraag... Wanneer we besluiten wel te gaan
scharrelen zullen we er als de kippen bij moeten zijn, want op het moment dat dit
stukje geschreven wordt is het nog maar 92 dagen en dan is ‘t alweer zover...
Aﬁjn het zal nog een hele klus zijn om dat ei te leggen. Als het aan sommige hennen ligt kiezen we eiers voor ons geld in plaats van in deze korte periode nog op
eiers te lopen. We zullen zien, want als d’r geen kip komt dan wordt er bar weinig
gedaan van ’t jaar.
In ieder geval tot mee die andere doage en wie weet ook de zondag?!
In dat geval zullen we de zaterdag vroeg op stok moeten...

Hehe, daar zijn we weer. Terug aan land
gekomen na een jaartje varen op ons
Vikingsschip. We hebben lekker genoten
van onze 1e prijs in de optocht van 2015
en is het nu tijd om weer eens te gaan
kijken wat we dit jaar gaan uitbeelden.
Tijdens de vergadering worden de ideeën
op een bierviltje geschreven en wordt
het idee met de meeste stemmen gekozen. Zo ook dit jaar weer. Nou jaaa,
eigenlijk niet, er zijn meerdere goede
ideeën en is er een patstelling. Dus doen
we het anders, alle goede ideeën in een
grote schaal en je haalt er een idee uit.
Ach, ’t is eens iets anders, toch??
Zo gezegd, zo gedaan en aan de bak dan
maar.
Wat hebben we nodig om het idee uit te
beelden? Ingrediënten:
- ijzer
- foam
- verf
- lijm
- mensen
- veel tijd (alles op kamertemperatuur)
Dit alles bij elkaar en er ontstaat...
Nou wij weten het, maar als je het wilt
zien, kom dan naar de optocht 2016
kijken en je zult zien wat wij er van bakken. Tot Dan!!! En veel kijkplezier!!!
De Polderploeters
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van d’un Burhemeester...

Beste Betekoppen en andere carnavalsliefhebbers
in onze mooie gemeente Terneuzen,
Binnenkort is het weer zover. Het leukste en gezelligste feest van het jaar staat
weer voor de deur: carnaval! Velen zijn alweer met man en macht aan de voorbereiding bezig. Langzamerhand beginnen de carnavalskriebels dan ook te
komen, iedereen heeft er weer zin in.
Op de 11e van de 11e is het carnavalsseizoen al begonnen. En op geelblauwe
zaterdag is de nieuwe Prins bekend gemaakt. Prins Barend den 1ste neemt het
stokje over van Prins Michelangelo.
De voorbereidingen van dit prachtige feest zijn alweer in volle gang. Ik ben dan
ook ontzettend benieuwd wat voor prachtige wagens en kostuums er dit jaar te
zien zijn.
Op carnavalszaterdag zal ik traditiegetrouw aanwezig zijn om de sleutel van
Betekoppenstad aan de Prins te overhandigen. Ik vertrouw erop dat jullie ook
dit jaar weer een vlekkeloos carnaval mogen beleven.
Ik wil jullie allemaal veel lol en leut toewensen. Het gaat er tijdens carnaval om
dat je samen lol maakt. Ik vertrouw erop dat dit in Betekoppenstad zeker gaat
lukken.
Tot ziens tijdens carnaval!
Jan Lonink
Burgemeester van Terneuzen
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We zijn weer gegroeid...!
r
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Beste Betekoppen,
Sorry, wij van d’n kleinste hebben niet
veel nieuws vergeleken met andere jaren
te melden.
Net zoals vorig jaar kunne we jullie melden dat we weer gegroeid zijn
En net zoals vorig jaar kunnen we jullie
melden dat we weer veel willen gaan
doen met de carnaval. Maar zoals jullie
gewend zijn komt daar weer niks van.
Wij gaan ons best weer doen om d’r een
groot feest van te maken, hier en daar
zal er wel eens een nootje verkeerd gaan

maar dat moet kunnen met de carnaval.
De nieuwe groepsfoto moet nog gemaakt
worden als er iemand mee de carnaval
ons ziet en een camera mee heeft maak
er dan even een en zet hem dan even op
onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/dnkleinste
hier staan veel leuke weetjes van d’n
kleinste. Alvast bedankt!
Tot mee d’n carnaval
D’n kleinste

w’Ouwu de deur op een kier...
Betekoppu, om mee te deur in uis te vallu,1 Zonder Snor è overlest vurhaodering hat
oe, of mee wa, dammu deur haon in de stoet. Deur damme maor een kleinu hroep
zijn en deur ammu minder tijd èn maor wel deur één deur, deur kunnu haon emmu
beslootu om wa kleinurs te haon bouwu. Dus daordeur haon me oogstwaarschijnluk
bij de Hroepu meedoen maor zeekur is da nog nie. Deur ammut daorover nog nie elemaol seens zijn ouwu me de deur op een kier. Ierdeur emmu nog meuhulukheedun
zat. Deur ammu da nog nie weetu emmu ook nog heen idee. Maor hoet, we douwu
me huwoon deur, wel oppassen dammu daordeur nie deur haon draojun.
Je ziet tan ut vursgil nie meer tussun een voordeur of een achterdeur. Musgiens
dattur ons een of andurru deurzakkur of deurdouwur ons een duwtju in de rug kan
heevu waordeur dammu daordeur op een idee kunnu kommu om deur te haon in de
stoet.
Aﬁjn, we ziemmut wèl, desnoods ouwu mu oopun deurun dag. Moestur iemand

1
zo

zijn die a dis bij een van ons an de deur wil kloppu mee een hoet advies waordeur
dammu ierdeur weer vooruit kunnu, zjuneer ju neihu nie. De deur
sta daltijd oopu.
Alli, we zummu deur di vurhaol dur wel uitkommu, zoda me
daordeur weer te zien zijn in de stoet op de zondag van carnaval.
Ennu, ajju naor de stoet kom kijku, vurheet julder
deur nie dicht en op slot te doen. Alli, we moemu
dur vandeur. Kzoen zèhhu, zak mee tie daohu is
lèkkur deur.

nder

Hroetu van een stellutje deurzakkurs
van 1 Zonder Deur, sorry Snor...
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bléééét maar lekker mee...!

onnodig. Een carnavaleske Sassenaar danst
overal op! Onze band bestaat uit ruim 15
muzikanten die zonder uitzondering allemaal van een lekkere pint houden, en
natúúrlijk is dan de carnaval ’t uitgelezen
moment om zonder je te schamen de nodige liters achterover te slaan. Echter om
de kwaliteit hoog te houden hebben we
met elkaar afgesproken dat we maximaal
het aantal leden aan pinten per avond
drinken. De stand wordt bijgehouden
door onze zeer gewaardeerde en alom
geprezen bierdraagster. Het lukt altijd weer om zich al
slalommend met 15 waterkes tegelijk door de mensenmassa’s te begeven,
zonder te morsen!! Petje af...

Hallo, Carnavalvierders uit Sas van Gent en omstreken,
Sugarbeet Strietband zal komend Carnaval alweer voor de tweede keer acte de préséance geven. Vorig jaar was onze vuurdoop, en we hebben enorm genoten, en veel
leute gemaakt. De muziek sloeg aan, dansende en hossende mensen is ons doel,
en ’t doet goed om dat te zien als we spelen.
Omdat we nogal een vreemde eend in de bijt zijn, vooral vanwege onze muziek
keuzes, waren we benieuwd of het wel zou aanslaan. Die bezorgdheid zo bleek was

We hebben voor dit jaar de muziek stijl niet echt aangepast, maar wel een heeeel
veel nieuwe nummers ingestudeerd. Ook enkele meezingers, dus dat wordt gegarandeerd hossen, dansen én zingen. Ja en dan onze outfit, die is ook 2 jaar en versleten?
Nou ja versleten... we hebben maar bedacht iets anders aan te doen. Hoe ons kostuum mee die dagen eruit zal zien zullen we nog niet onthullen, want voor je ’t weet
kom je namelijk op TV, en dan is het geen verrassing meer. Wij zullen op zaterdag
en dinsdag te zien of te horen zijn in ’t Sasse. Kom ons gerust eens opzoeken en
bléééét maar lekker mee, want mee die dagen is er toch geen bal op de TV.

and
daogen
Tot mee die n de Sugarbeet St rietb
De leden va

De EHBO is weer paraat!
Beste Betekoppen en Betezaadjes,

Nog enkele weken te gaan en dan barst
het Carnaval 2016 weer los, net als andere jaren zijn ook wij, van de EHBO,
weer paraat tijdens de Carnaval in onze
Betenstad.
Voor ons zal het even wennen zijn, omdat we in 2015 afscheid hebben nemen
van een zeer gewaardeerd lid, Wilma
Gerritse. Zij verzorgde tijdens de carnaval
de coördinatie van de EHBO’ers. Wij zullen haar zeker ook met deze dagen missen.
Onze EHBO-post is net als vorig jaar in
het Gemeentehuis op de Westkade. Te
herkennen aan de EHBO vlag en onze
eerste hulp verleners aan de blauw/gele
jas.

Hebt u of iemand anders een verstuiking, een wondje of iets dergelijks laat
het dan door ons verzorgen.
Alle horeca zaken hebben ons telefoonnummer van de EHBO-post, zij kunnen
indien nodig ook bellen.
Let wel op! Na sluitingstijd van de
café’s en bij geen bezetting op de
EHBO-post moet u rechtstreeks voor
hulpverlening contact opnemen met
Huisartsenpraktijk, de Hap of natuurlijk
bij spoed 112.
Namens EUBO Sas van Gent een ongevalvrije, maar vooral een plezierige
en leutige Carnaval 2016 toegewenst
namens,
Carlo Goethals
Voorzitter EHBO Sas van Gent

We gaan veel mensen
laten verschieten!
Betekoppen,
Na jaren te hebben gezeten in groepen A, gaan wij, de mannen van de
Gabbepappers, nu voor de 2e keer meelopen in groepen B. Vorig jaar met onze
Elvis Presley act vielen we niet erg in de
prijzen, en daarom nemen we dit jaar
een hele andere wending. Onze bouwplek netjes opgeruimd en geveegd en we
zijn er klaar voor. En ja, dan moet je nog
een leuk idee verzinnen. Na lange uren
denken hebben we dan toch iets leuks
verzonnen, een idee wat veel mensen
gaat laten verschieten. We bouwen deze
keer in ieder geval géén auto!
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De Gabbep
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Op d’n zondag
weer een
êchte kermis!
Carnaval 2015 was voor ons een geslaagde editie, we mochten
ten hier
n we
de Rinus van der Hooft Trofee in ontvangst nemen, daar zijn
dan ook heel erg trots op.
en
Voor 2016 waren de plannen alweer snel gemaakt, we wilden
hier weer goed voor de dag komen.
Kermis in ’t Sas dat is altijd in september, maar wij vonden het wel eens
leuk om in februari Betekoppenstad ook met kermis kennis te laten
maken.
Met carnaval is het natuurlijk altijd al een kermis met van
alles en nog wat. Maar op d’n zondag van carnaval mee d’n
optocht is er weer een echte kermis in de stad.
Namelijk met een achtbaan, ballen gooien, touwtje trekken,
botsauto’s, spookslot, draaimolen en noem
het maar op. Het Keizer
Karelplein zal te klein
zijn...
Als u dit niet wil missen
kom op d’n zondag van
carnaval naar ’t Sas toe.
Een carnavaleske groet van
De Sluuskilse Leuters

Heel Betekoppenstad
staat achter
onze nieuwe Prins!!
Het is nu inmiddels een jaar of twee geleden dat Betekoppenstad zijn eerste Roze
Zaterdag beleefde. En wat voor één!! Wat is begonnen met wat krabbels achterop
een bierviltje in de Reseda, is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een traditie die niet
meer uit Betekoppenstad is weg te denken!
Na twee jaar roze overhemden,
roze broeken, roze sjaals, roze
mutsen, roze schmink en de Pink
Panters werd het tijd voor eens
wat anders.
Immers: zaterdag 14 november
werd een nieuwe Prins bekend
gemaakt en voor zo’n speciale
gelegenheid trek je natuurlijk je
beste pak aan! Sas moest dus in het
nieuw worden gestoken.
Betekoppenstad moet om!!
Maar hoe krijgen we Sas in een
nieuw jasje? En belangrijker: welke
kleur past goed bij een nieuwe Prins
der Betekoppen? Dus wij terug naar
de Reseda. Op een gewone vrijdagavond. Een paar bierviltjes op tafel
met wat krabbels erop...
”Een nieuwe Prins… Betekoppenstad…
Heel Betekoppenstad staat achter de
nieuwe Prins!!” We waren er uit!
Betekoppenstad staat
achter haar nieuwe Prins en laat dat zien door de kleuren uit het logo van
De Betekoppen te dragen! Geel en blauw!
Dit jaar dus niet één, maar twee kleuren!
We zien jullie d’n dinsdag weer terug in de geel/blauwe kleur!
Dat moet vast lukken!

Het is weer zover...
Klaar om Carnaval te vieren!!
Beste Betekoppen,
Schoenen aan? Boerenkiel aan? Hoed op? Terugrit geregeld naar huis? Of ga je
gewoon geen alcohol drinken? Dan ben je er klaar voor! Want dat is ’Bobben’!
Vooraf regelen hoe je naar huis gaat, voor je op stapp
gaat. Geen alcohol drinken als je zelf rijdt… Als je
’!
toch een biertje wil drinken, kies je voor een ’BOB’!
Wie is BOB en wat betekend deze afkorting?
- Belabberd Opgeleide Bestuurder!
- Belgische Onderbroeken Brigade!
- Ben Ontzettend Bezopen!
- Bewust Ongetrouwde Broeder!
- Bij Ongevallen Bellen!
- Bewust Ontzettend Beroerd!
- Bewust Onbeschonken Bestuurder!
Mis!! BOB is gewoon een aanduiding van een persoon in een gezelschap die
nuchter blijft, zodat deze bestuurder de mensen die wel drank op hebben veilig
naar huis kan rijden. Bob is niet als afkorting bedoeld, maar gewoon als naam.
Geen ’BOB’ gevonden die je veilig en nuchter naar huis kan brengen...? Bel een
taxi en laat je veilig naar huis rijden. Zo blijft Sas van Gent de leutigste en veiligste stad in Zeeuws Vlaanderen om carnaval te vieren.
De nadelige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer zijn ons zo langzamerhand wel bekend. Maar als ‘BOB’ rijdt komt iedereen ook weer gezond en veilig
thuis.
En... beste Betekoppen’ een goede tip:
Beter een ’Beet’ op water en brood,
dan een ’Betekop’ in het kanaal
Het is pas goed balen als men een ’Betekop’
uit het kanaal moet halen!
Veilig Verkeer Nederland afdeling Terneuzen wenst iedereen die carnaval komt
vieren in Sas van Gent een fantastisch carnaval... en vergeet ’BOB’ niet!
Met carnavaleske groet,
Marijke Hemelsoet
Secretaris VVN afdeling Terneuzen

DE BETEKOP 2016 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

Showbende Sas: We zijn d’r weer bij!

Wij zijn d’r weer bij, dit jaar in de grootste en mooiste optocht van Zeeland.
Onze collega’s uit Oordegem vonden
het vorig jaar, super tof. Eerst wisten ze
niet goed, wat moeten we nu aan doen.
Maar we kunnen zeggen dat er schone
carnavalspakjes tussen zaten. Sommige
hebben nu toegezegd dat ze ook de zaterdagavond naar Sas te komen. Dus houdt
daar alvast rekening mee!
Als tegenprestatie gaan er leden van
Showband Sas, de zondag met hen mee
naar de Belgische carnavalsstad Aalst.
Showband Sas heeft in september het
30-jarig jubileum gevierd met een showmiddag. Een grote wens is kort daarna
in vervulling gegaan. Wij hebben nu een
vaste repetitieruimte in de Leutfabriek!
En we kunnen nu al zeggen dat dat zeer
leutig is. We hebben het er naar ons
zin. We gaan dan ook kijken hoe we
elkaar kunnen aanvullen Showband/
carnavalsgroepen. In ieder geval is er
een begin gemaakt met de Tweedehands
Carnavalskledingbeurs te laten samen
vallen met het Wagentjes Kijken.
Hopelijk lopen alle muziekgroepen in
carnavaleske kleding tijdens de optocht.
Dan zijn wij helemaal blij en zal je ons
zeker zien den zondag!
Wij wensen iedereen een leutige en
zonnige carnaval.
Alaaaaaaf!!! Showbende SAS

DE CLUP VAN HUP
De Clup van Hup za doek di jaor op den
Dinsdag van de carnaval, 9 feebruuwaorie 2016 ulder ontbijtsjoow ouwu. Wèl
iets laotur dan andurs, wan we haomu vanaf een uur of alf 10 bij mukaor
kommu in de Rijnvaart. Wadammu
haon eetu op da dontbijt weetu mu nog
nie wan... wu nèmmu pas vurhaodering
een maond nao dammu di huschreevun
èn dus ievurururanst in januuwaorie.
Wèl haomu van eigust om 11 uur naor
de Staotustraot op buzoek bij onzu

Peetmoedur, Erna. Daor smaok ta deetu
meestal beetur dan bij da dontbijt. Oe
atta komt weet ik nie maor ik dink datta
kom omda d’ons Erna ons vessu Ollansu
nievu, zuurun èrrink, kaos en wost
mee... un goeju borrul voorzet. Dus om
een uur of èlluf, ajju vanaf een uur of
7 of 8 op dien dinsdag uit ju nist zijt is
da wel lèkkur an ju muilu.Of nie. Alli,
tradiesioneel doemu da weer en daorna
haon mu weer t’Sas in om ievuranst in
een stammenee ons kop buitu tu steeku

om naor die kleinu jongurssstoet, mee
eelu schoonu moedurs, te kijku. Hoet,
tot mee dien dinsdag , dan zien me juldur wèl ieveranst op de kaaoj,in de Hènsustraot, op de Mart, opt Klein Martju of
in een stammunee.
De hroetu van DU VOORZITTUR
VOORT LEEVU, DIERK,en de
leeju ZJEAN, ANTWAN en ROLAND van de CLUP VAN HUP.
Tot dun dinsdag van carnaval.

De Slakkebouwers in 2016:

We zijn wel heel erg ver van huis…
In 2015 zijn de Slakkebouwers tijdens
d
dens
het carnaval ‘thuis’ geblei onze huispakken mee in
ven. In ons eigen huisje reden wee in
ekkoppenstad. Zoals we
de optochten van Sluiskil en Betekoppenstad.
015 heerlijk in huizelf zeiden vierden we carnaval 20
2015
en
n. Het werd door
selijke kring, gezellig met vrienden.
ntvangen, al wee
de jury’s in Sluiskil en Sas goed on
ontvangen,
oor het
kwamen net wat treetjes te kort vo
voor
podium in Betekoppenstad…
Voor 2016 zijn de Slakkebouwers
ook weer al maanden aan de gangg
maar het gaat zoals het een goedee
lan
ngslak beaamt, langzaam, heel erg langzaam. Toch zijn we dit jaar wel
heer erg ver van huis geweest
om inspiratie op te doen, voor
een slak was het bijna ondoenlijk. We hebben echter ons beste
beentje voorgezet en hopen jullie
errtijdens de optocht weer eens te verbazen…
Tot mee die daoghe!

e
Slakkenbouw
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Programma 2016
donderdag 4 februari maandag 8 februari
18.30 u. Ziekenbezoek en uitreiken van fruitmandjes in
ziekenhuis ”de Honte”.

vrijdag 5 februari
13.15 u. Bezoek aan basisschool ”De Statie”
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 voor Carnaval 2016

zaterdag 6 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 2016”
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 van het mooist versierde
huis 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 met
”grootvorstelijke BINGO” in ”de Statie”
20.30 u. Einde Boerenmaaltiid
Aanvang kroegentocht langs de Sasse horeca
01.00 u. Sluiting cafés

zondag 7 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 –
Stationssstraat – 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).
20.00 u. Aanvang Kroegentocht door Betekoppenstad
01.00 u. Sluiting café’s

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

dinsdag 9 februari
13.30 u. Uitdelen toeters etc. aan de kinderen
bij ”de Statie”
14.00 u. Start ”Miniparade” (kinderoptocht)
vanaf ”de Statie”
15.00 u. Uitreiking prijzen kleurwedstrijd
in ”de Statie”
Uitreiking prijzen ”Miniparade”
in ”de Statie”
16.00 u. Aanvang kroegentocht door Betekoppenstad
20.30 u. Aanvang van de laatste kroegentocht
in de Narrentempel
00.00 u. Sluiting Narrentempel
00.45 u. Stadssleutel teruggeven aan
de Burgemeester aan de pomp
01.00 u. Sluiting cafés, aansluitend ”samenzang”
rond de pomp op de Markt

Eventuele verandderinge
in het programma zulle n
zoveel als mogelijk vian
de pers worden
bekendgemaakt
alsmede via de websi
te
van C.S. de betekoppen
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TANDSJEN BEI
aor!
In deze carnavalskrant blikken we altijd even
vooruit naar het komende carnaval en we kijken terug op het afgelopen carnavalsseizoen.
Dit jaar gaan we veel verder terug. Op 7 november vierden we namelijk ons 33-jarig jubileum. Daarom nu (in vrij willekeurige volgorde)
33 hoogtepunten, anekdotes en bijzondere
momenten van de afgelopen 33 jaar.
Het eerste hoogtepunt is dicht bij huis. Op ons
19e dweilbandfestival stond alles in het teken
van ons 33-jarig jubileum. Alle bands speelden
een nummer uit ons uitgebreide repertoire.
Drie van deze bands waren afkomstig uit Sas
van Gent, de rest was afkomstig uit Breda en
Ronse. En natuurlijk speelden we zelf ook. We
eindigden ons optreden met Kapitein Rooibos,
gezongen door Maikel Harte die er speciaal nog
een paar coupletten had aangebreid. Zo leerden
we over een verre voorvader van de familie van
den Abeele en hoe Kapitein Rooibos de naamgever werd van de stad Breda.

Heel wat
langer geleden gingen we op stap met een
bus richting Limburg, in gezelschap van de
Deurdouwers. Zij wilden hun ”Schots en
Scheef”-act uit de optocht graag uitvoeren op
het Vrijthof in Maastricht, en wij zouden daarbij voor muzikale begeleiding zorgen. Dat viel
nog niet mee, want er was net een wereldrecordpoging ”langste polonaise” aan de gang.
Trouwfeesten, we zijn er dol op. Toen we dus
uitgenodigd werden voor een trouwfeest in
Puurs zagen we het helemaal zitten. De ”feestgangers” zagen dat toch iets anders en het leek
er op dat ook de bruid het niet te laat wilde
maken…
Al heel wat jaren geleden (rond 1990?) werd
er een carnavals-cd in ’t Sas uitgebracht. De
meeste liedjes werden geschreven door Andres
Holten (van het duo Sandra en Andres), en gezongen door een aantal caféhouders. De plaatselijke rockers van de band Razorblade (voor de
gelegenheid omgedoopt tot ”de Scheermesjes”)
maakten de klassieker Oewist. En dankzij één
caféhouder waren wij ook van de partij. Josef
Nolle van café ’t Schippershuis wilde namelijk
enkel sponsoren als Tandsjen Bei ook op de cd
mocht.
Ook ergens in de jaren ’90: spelen op de tribune bij AA Gent, en na de wedstrijd nog even in
de kantine. Helaas hadden wij niet zo’n goede
invloed: volgens de overlevering werd op al die
wedstrijden slechts één keer gewonnen…
In 1996 maakten we op de Hulster Dweildag
kennis met dweilband De Buskes uit Tilburg.
Ze hadden ons nog niet horen spelen (we kwamen elkaar tegen in een snackbar) maar we
werden direct uitgenodigd om op hun dweilbandfestival in café ‘t Vaticaan te spelen. We
schrokken ons rot toen we hoorden op wat voor
niveau daar muziek werd gemaakt. Met ons repertoire liepen we wel een aantal jaren achter
op de Tilburgers. Toch werden we het jaar erop
weer uitgenodigd, op verzoek van de cafébaas
(hoe zou dat nou gekomen zijn).
In 2007 en 2011 gingen we met heel de band
naar Simancas. Eigenlijk dus twee aaneenschakelingen van een heleboel hoogtepunten: rennende stieren door de straten, muziek maken
in verschillende peña’s, rare drankjes, paella en
heerlijke temperaturen.
Op ons 25-jarig jubileum brachten we eindelijk
zelf een cd uit. Opgenomen in de Geslootene
Boom met Zappa achter de knoppen. Een aantal
nummers zijn wel tien keer opnieuw gedaan,
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maar we waren wel blij met het resultaat.
Met een repertoire van ongeveer 5 nummers
werd Tandsjen Bei in het begin van zijn bestaan
uitgenodigd voor een feest in Naarden. Het is
meer dan 30 jaar geleden, maar de verhalen
over dit feest worden nog met grote regelmaat
opgehaald.

De afgelopen jaren waren we ook geregeld te gast
op de mosselfeesten. Eerst spelen en na afloop
lekker mosselen eten met zijn allen. Van al die
optredens was een hoogtepunt die keer dat we
een nummer op straat speelden, waarbij een man
enthousiast begon te dansen. Daarbij viel zijn bril
uit zijn borstzak en zonder dat hij het zelf doorhad sprong hij de bril helemaal aan diggelen.
De Rijnvaart in 2009, onze allereerste Kapitein
Rooibos. Op een trompettist en een trombonist
na had nog niemand van ons het nummer ooit gehoord, maar toen een jongeman (hij bleek Maikel
te heten) op de bar klom, eraf lazerde,
weer op de bar klom en begon te zingen
probeerden we toch maar mee te spelen.
Het lukte nog ook, en hoe!
Een onalledaags trouwfeest vorig jaar.
Rob en Paula trouwden en vierden dat
met een bijzonder etentje, namelijk in
Inter Scaldes in Kruiningen. Paula had
Rob ’s middags verrast toen we aan
het stadhuis stonden, maar toen we ’s
avonds weer van de partij waren wist
Paula van niks. Tussen de gangen door
kregen we de gasten in de polonaise en
ook het restaurant-personeel kon het
wel waarderen. En hoeveel dweilbands
kunnen zeggen dat ze in de keuken van een restaurant als Inter Scaldes hebben gestaan?
Circus ’t Sááásss: Eerst achter de Vlaanderen,
later in de Canadalaan. Spectaculaire acts van
Sasse artiesten, en op het podium zaten wij er
boven op. Vooral de laatste edities maakten we
er ook muzikaal ons werk van met een repertoire
van meer dan 10 circusnummers. Zou er nog een
vervolg komen?
Oktoberfest Oud Terneuzen. Vorig jaar voor het
eerst, en dit jaar mochten we terugkomen. Het
kostte even wat voorbereiding, maar het was
wel heel leuk om een compleet Oktoberfestprogramma te spelen, inclusief zang in het Duits
(Fabelhaft, Martin!).
De Havenfeesten in 2014. De Belgische marine
was present met een schip en daar zouden we
heel even een paar nummers spelen. We zijn
er uren blijven hangen, werden voorzien van
drank en hapjes en toen we van boord gingen
werden we allemaal persoonlijk bedankt door de
kapitein.
Geen hoogtepunt in de zin van hoogtepunt. Wel
een bijzonder moment. We hebben eens gespeeld
op een uitvaart. Geen gelegenheid waar je zin in
hebt, of naar toe leeft, maar als je op deze manier
gehoor kan geven aan de wens van een Tandsjen
Bei-fan… dan is dat toch iets moois.
Kerstmarkten zijn de laatste jaren in trek. Eén
van de eerste keren dat we op een kerstmarkt
speelden was in
Westdorpe, op
de basisschool.
Het was op
een woensdag,
niet ideaal dus
als je de andere
dag moet gaan
werken. Dat vond
een dorpsgenote
ook toen we daar
rond middernacht
luidruchtig voorbij
marcheerden. Toch
zorgt deze zelfde
dorpsgenote er elk
jaar weer voor dat ons dweilbandfestival op de
welkomsborden wordt aangekondigd, waarvoor
onze dank!
In Ledeberg hebben we veel mooie uren beleefd.
Kroegentochten met een raad van elf in een
wirwar van kleine straatjes, waarbij we in een
cafeetje kwamen waar iemand gewoon doorsliep
terwijl we naast hem stonden te spelen. Of die

pauzeerden en een pintje dronken. Je kon hun
gedachten gewoon voelen: Tandsjen Bei maakt
er zich wel gemakkelijk van af…
Een hoogtepunt voor de penningmeester is ook
wel eens leuk. Enkele jaren geleden werden we
gevraagd om te spelen op een recep-

ene snackbar die nogal klein was en
waar we in de huiskamer terecht kwamen. De tot bar verbouwde garage, het
volkscafé en een duistere cabardouche
. De schrijfwijze hiervan moest ik even
opzoeken…
En ook dit jaar weer een trouwfeest.
Van onze Dave en Annouschka. Echt
een superfeest, waar geen ceremoniemeester aan te pas kwam, was ook
niet nodig: het liep gewoon vanzelf.
Mede dankzij een Hagenees (waar we helaas de
naam van vergeten zijn), die als entertainer was
ingevlogen en de hele zaal meekreeg. Je zou bijna
vergeten dat we zelf ook nog hebben gespeeld.
De Ballade aan de Schelde op de Griete, waar we
mochten spelen in het voorprogramma van de
Lamaketta’s. De tent was zo groot, dat we vanaf
het podium het eind niet eens konden zien, maar
we hebben wel ons best gedaan om ons te laten
horen tot in elke hoek van de tent.
De dag van de zorg. Op deze dag moesten we
in het centrum van Terneuzen op verschillende
plaatsen spelen. Zo liepen we spelend door de
Noordstraat, en dat ging nogal hard. Uit mijn
ooghoek zag ik dat iemand nogal overweldigd
was door onze muur van geluid. Later hoorden
we dat de ambulance er zelfs aan te pas was gekomen. Dat zo iets uitgerekend op de dag van de
zorg moet gebeuren!
We gaan er af en toe graag eens op uit met de
bus. Zo gingen we ook eens naar Aardenburg
in gezelschap van ZDGK uit Vogelwaarde. We
hadden geluk, want van de drie bands moesten
wij als derde spelen. De stemming kwam er net
in, zodoende hadden we veel succes. De drank
vloeide rijkelijk en voor op de terugweg had Fred
nog Wortegemsen en Schrobbelèr meegenomen.
Dat viel niet bij iedereen even goed. Een dame
uit Vogelwaarde leek het een goed idee om uit te
stappen en te voet te gaan (na enkele tientallen
meters werd ze door manlief weer de bus in gesleept). Een andere jongedame begon onderweg
uitgebreid haar bevalling tot in detail uit te leggen. Als ik het allemaal aan mijn vrouw had verteld was ik waarschijnlijk kinderloos gebleven.
In Nieuwvliet was er een fietstocht langs verlichte boerderijen. Wij stonden langs de route bij een
cafeetje dat normaal rond 22 uur dicht ging. Het
weer was heerlijk, vele mensen stopten bij het
café, terwijl wij buiten stonden te spelen, en het
liep behoorlijk uit. Uiteindelijk waren alle vaten
leeg en werden er nog enkel flesjes geserveerd.
Van de chauffeur hoorde ik achteraf dat het drie
kwartier heeft geduurd voor we allemaal in het
busje zaten.
De busritten naar de Meikevers in Breda zijn
gezellig, de terugreizen geweldig. In gezelschap
van Te Geen Naom of de Sjores Ambras Band
werd er gezongen, gejodeld en het limerickenrecord werd op het traject Breda-Westdorpe al
vaak aangevallen. Op
hoeveel coupletten het
record staat weet eigenlijk niemand…

Het Belgisch kampioenschap boogschieten werd gehouden
in Zelzate. Voor
deze gelegenheid
was men op zoek
naar een band, en
daar werden wij
voor gevraagd.. Er
werd echter één eis
gesteld: we moesten
het Belgisch volkslied kunnen spelen. Daar hebben we vervolgens enkele weken speciaal op
geoefend. Het klonk nog beschaafd ook.
In Knesselare was een dorpsfeest waar wij speelden en waar ook nog een andere band uit de
regio was. Wij moesten een klein rondje lopen en
voor de rest spelen bij een café. De andere band
kwam wel vier of vijf keer spelend voorbij, toevallig net alle keren op het moment dat we even

tie in Terneuzen.
We speelden een nummer bij binnenkomst
van het feestvarken, daarna nog een nummer.
Vervolgens kregen we te horen dat het zo wel
goed was, want ”de mensen moesten ook eens
kunnen praten met elkaar”. Twee nummers
dus. Twee heel dik betaalde nummers!
Carnaval is elk jaar een aaneenschakeling van
hoogtepunten. Als we dan toch iets moeten
kiezen dan is het het laatste stukje op dinsdag,
richting sluitingstijd. We willen niet te vroeg
beginnen, ook niet te laat. We proberen alles
te geven, maar ook niet te vroeg opgebrand te
zijn. Eigenlijk zit iedereen er helemaal door,
maar we willen nog zo graag. De reserves
worden aangesproken, we proberen nog op te
bouwen richting 1 uur. Het personeel van D’
Ouwe Brug staat op de bar en wij gooien er nog
1 keer staat op de bar en wij gooien er nog 1
keer Spidi uit. Volgend jaar weer? Tuurlijk!
Nog een kerstmarkt, in Eksaarde deze keer.
Binnen in een soort van verenigingsgebouw.
Lekker gespeeld, goeie ambiance. De Bevlekt
Ontvangenis speelde na ons en daarna zou
een deejay nog wat muziek draaien. Opeens
stroomstoring in Eksaarde. Muziek uit, lichten
uit, wat nu? Gelukkig hadden we ons instrumenten nog bij de hand en konden we nog een
paar nummers uit het hoofd. Zo werd het eigenlijk nog veel sfeervoller.
Soms hebben mensen wel eens rare ideeën.
Zo ook onze trompettist Martin. Zo kwam hij
opeens met het voorstel om onderbroeken te
gaan verkopen. Het idee was leuk, maar hoe
pak je dat aan? Daar wist Martin ook raad mee
en binnen een paar maanden hadden we 500
Tandsjen Bei-onderbroeken. Op carnavalsmaandag zouden we gaan leuren. Er werd een kraam
en een pashok in elkaar gestoken en nog deze
zelfde ochtend waren we het grootste deel van
onze voorraad al kwijt!
Nog zo’n idee, al wat langer geleden. We
zouden een grote loterij houden om de kas te
spekken. Da’s op zich niet zo gek, maar iemand
had bedacht dat een grote loterij ook grote loten
moest hebben. De loten werden dus bedrukt op
A4-formaat. Iedereen vond het leuk, maar verkopen bleek een stuk lastiger: niemand wilde
loten kopen die niet in zijn of haar portemonnee pasten!
De tweede editie van Marathon Zeeuws
Vlaanderen: Van Hulst naar Terneuzen, met
aankomst op de markt. Ik (Bryan) liep mijn allereerste marathon en net voor de finish stond
Tandsjen Bei. Ik weet nog hoe ik de hoek om
kwam, mijn medemuzikanten zagen me staan.
Spidi werd ingezet, ik kreeg vleugels en terwijl
ik eigenlijk wilde wandelen versnelde ik nog en
finishte in 3 uur 59’ 34”.
En de laatste: die laten we open. Waarschijnlijk
hebben de meeste carnavalsvierders uit ’tSas,
Westdorpe en omgeving ons wel eens gezien.
Allemaal op verschillende plaatsen: Op en rond
de wagens van de Zuipcilinders, op een nissenhutfeest, een bejaardenbal, oude-wijvenoptocht, bij Pol op de biljart, bij Staf op het wagenbouwersbal, in een voetbalkantine, liggend
in de Rijnvaart of buiten op straat bij de Geus.
Kies daaruit zelf je hoogtepunt. Wij vonden het
altijd leuk dat jullie erbij waren!

enkort!
Tot binn Bei
n
Tandsje
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Leuren op d’n
maondagmorhu

Volgens het alwetende woordenboek der
Nederlandse Taal is leuren een ander
woord voor zeulen, koopwaar aan de
man brengen en colporteren. Het werd
voor het eerst gebruikt in 1540.
In Betekoppenstad staat het synoniem
voor een mooie maandag met veel
leut. Heel veel mensen die op allerlei
manieren hun waar aan de man
proberen te brengen. Of het nu gaat om
de verkoop van een kopje erwtensoep of
een broodje (ge)knakteworst.
Als je maar leut hebt.
De maandag begon al vroeg. De laatste
mistﬂarden waren nog niet opgetrokken

of de eerste leurders waren al present. Er
was een weelderige handel in buttons,
speldjes en andere aardigheden. Zo was
het, na een afwezigheid van 27 jaar, weer
genieten van de befaamde Grote CPC prijs,
kon je wakker worden op de tonen van
SENsasieBLUE,
kon je gewichtheffers
in actie zien
en ballen gooien.
Het was weer
teveel om alles
te benoemen...
Zo zie je maar
weer, leuren is
van alle tijden en
voor alle leeftijden.
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Wir sollen mal sehen...

am Montag!
Na de afgelopen jaren op maandag acts
als Kiss, Maeskantje, A-team en Bob te
hebben gebracht vonden we het voor
carnaval 2015 tijd om ietsjes groter uit te
pakken. Na een plek te hebben veroverd
in de Leutfabriek konden we een aantal
avonden plannen om een klein blauwwit karretje te bouwen met een paar
lichte boxen er op en voor ’s avonds een
paar lampjes zodat DJ Jos de meute flink
dag. Zelf
los kon laten gaan op de Moandag.
hebben we niet helemaal een idee of het
nou een succes was, maar dat is dan ook
eigenlijk iets wat een ieder voorr zichzelf

nog maar eens moet beoordelen. Wie
weet staan we nog eens ergens op een
film of zo. Zelf dachten we dat het eigenlijk wel mee viel; iedereen was gewoon
een Albatros.
En of we er in 2016 zijn op Blauwe
Moandag? Wir sollen mal sehen am
Montag!

Kwestie van een
appje sturen!!
Bou

w klup

Na 11 jaar Michelangelo is het tijd voor
een nieuwe prins, maar wie zal het zijn?
We zijn nu een week voor de prinsverkiezing en alles is nog een
groot mysterie.

Beste carnavalsvierders,
Ook dit jaar zullen wij van D’alve Zolen
weer van de partij zijn in de stoet. Uiteraard zou je zeggen, wat moet je anders
met je tijd doen hé!
Na een supergezellig bouwseizoen en
een prachtige optocht keken we allemaal tevreden terug.
We mogen dit jaar twee nieuwe leden
introduceren, een vrouwelijke en een
mannelijke.
Een man erbij is op zich niet verkeerd,
het werd Johan en Arthur soms teveel
met al die vrouwen rond zich, hahaha...
Anouk en Thijs, van harte welkom bij

onze bouwklup!! We hopen dat jullie het
naar jullie zin zullen hebben.
We waren in de gelukkige positie dat
onze wagen al de woensdag na carnaval was verkocht. Dat is natuurlijk een
mooie meevaller.
Wat ook erg meeviel is dat we in maart
al de keuze hadden uit wel liefst 4
ideeën, dat is de laatste jaren wel eens
anders geweest.
We waren er dan ook snel uit en waren
allemaal blij met ons nieuwe idee.
Een actueler idee als het hetgeen we nu
hebben voor de stoet kan bijna niet.
Iedereen weet natuurlijk dat er dit jaar
een nieuwe prins zijn intrede zal maken.

De leden van de Raad van 11 weten het
in ieder geval goed geheim te houden.
Wij springen met ons idee in op deze
wisseling! We moeten natuurlijk afwachten of het meevalt of tegenvalt hé...
haha
hahaha.
Wij wensen de nieuwe prins in ieder
gevval veel succes en mocht je het niet
geval
a
n
alleen
afkunnen, in de stoet lopen
nog twee hulpjes rond. Een kwestie
van een appje sturen!!
Alllllaaaafffff,
D’alve Zolen
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Op carnavalsmaandag vindt al geruime tijd
het Dweilbandfestival plaats. Diverse bands,
van nog grotere diversiteit, strijden op die
dag om de beker en om de eer. Ook deze
keer was ’De Watergeus’ weer het toneel
voor de prijsuitreiking. Op een heus podium
voor een deinende mensenmassa werden
daar de prijzen weer verdeeld. Na een dag
strijden kreeg ’Te geen Noam’ de meeste
ppunten van de strenge,
g , doch rechtvaardige
g
jury. Uitt handen
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va Prin
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voor de laatste keer als prins de prijzen mocht
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overhandigen, ontvingen zij de eerste prijs.. De jury
ude
de wijven
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sprak over een geslaagde combinatie van oude
Plaaats
tss twee,
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met
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venten die aansprekende muziek speelden. Plaats
1, was
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een zeer mooie outﬁt, de Mexicaanse vrienden
’Va
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a egee’ zij
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zziij zorgden
zorgdde
den voor een
e
band die het podium compleet maakte wass ’Valtatege’,
goede combinatie van actie en ambiance volgens het juryrapport. Al met al was
het weer een gedenkwaardige dag die met tromgeroffel en trompetgeschal werd
g
gg Opp naar het volgende Dweilbandfestival!
afgesloten.
We zou’en zeggen:
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55+ middag!

Wie wil er nu niet naar toe?
Beste
Be
B
est
stee Betekoppen,
Bettteekoppen
Be
B
koppeen
kop

Alweer voor de derde maal een
55+-plus middag in ”de Statie”, we
raken het alweer gewend... de middag
wordt met de jaren steeds maar groter
en groter, de oudere Sassenaren vinden die ”ouderwetse” leute maar wat
leuk!
Na twee voorgaande jaren van heel
drukke en plezierige 55+-feestmiddagen, ook dit jaar weer op het programma op de maandagmiddag.

h el toep
he
toepass
passelij
lijkk ui
uitg
itgedddost
ost iin oude
derheel
toepasselijk
uitgedost
ouderwetse kleren... altijd groot feest met die
gasten!
Enﬁn, dat was vorig jaar... we gaan er
voor komende carnaval weer tegenaan
en 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 verzorgd door ”de zingende zusters” (twee jaar geleden ook
al een daverend succes...).

D prijswinn
De
prijswinnaa
pr
p
rrijjswinn
naaar
arrs van 2015!
20

Dat de gezelligheid van deze middag
ook niet aan de jongere Betekoppen
voorbij gaat, blijkt wel uit de talrijke
bezoekjes van kinderen, klein- en soms
ook achterkleinkinderen. Zij feesten
gezellig mee! Steevast hebben we ook
de laatste jaren enkele ”oudere” prinsen (Bernardo en Kees) in ons midden,
samen met enkele andere ”oud”-leden
van de Betekoppen.
Het doet ons goed te zien dat de oudere
Betekoppen het Sasse carnaval nog
steeds een warm hart toedragen!
Daar organiseren wij natuurlijk met
plezier een leuke middag voor!
De carnavalspakjes van de bezoekers
worden trouwens ook ieder jaar weer
mooier en leutiger waarin dikwijls menig uurtje huisvlijt in te herkennen is.
Mede doordat het op de maandagmiddag ook Dweilbandfestival is, weten
deze muzikanten ook de weg naar ”de
Statie” te vinden... wie herinnerd zich
niet het optreden van
”Te Geen Naom”? Voor de gelegenheid

T k trouwens ookk dit
di jaar
j maar
Trek
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
nieuwe Prins Barend 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 2016
in Betekoppenstad”! Alaaaaaaf!!!!
De Raad van Elf

Mijn dagboek (18)
door Willy de Groff

We staan in de startblokken, al moeten
we nog wel even geduld hebben, maar
dan breken we weer los! Hoewel het
carnavalsjaar nu enkele weken korter
is vergeleken met vorig jaar, is het in
wezen toch ’voorbijgevlogen’. De vraag
die opwelt is, wijzigt de viering van
ons 5-daags volksfeest zich enigermate?
Wie vorig jaar in de avonduren rondkeek, zag minder Betekoppen in onze
horecazaken. Gaan we ons meer richten op de ochtend- of middaguren? De
schijn is er, wat is daar de aanleiding
toe? Zijn de alledaagse zorgen groter
geworden en worden die niet helemaal
verdrongen door de leutige omstandigheden die wij samen beleven? Of
en dat is een meer stoffelijke zaak, zijn
de prijzen voor het gerstenat zo hoog
dat we meer gaan bezuinigen. Nu ben

ik van een eerder bouwjaar dan velen
van ons, ik heb de start van ons meer
georganiseerd carnaval op 11 november
1956 daadwerkelijk meegemaakt. Toen
was de prijs van het onmisbare bier 45
cent voor een pittig glas, nu moeten we
het doen met een dikwijls veiliger maar
kleiner plasticglas, dat al snel 2 euro
en 20 cent kost. Teruggerekend naar
onze oude munt is dat toch snel bijna
5 van onze aloude guldens, ben je met
zijn tweeën dan is dat 10 guldens. Is dat
mede de oorzaak van de verschuiving
van onze feesturen? Goed... lang genoeg
gefilosofeerd, we beginnen vrijdag 5
februari, het denkbeeldige startschot valt
op het speelterrein van onze basisschool
’De Statie’. Ook ons basisonderwijs is
vereenvoudigd in nog een soort basisonderwijs, maar dat zal de feestvreugde
voor het betenzaad niet raken, daarna
naar onze voorgangers van dit feest in

’De Redoute’. De zieken en gewonden
krijgen een troostgeschenk van onze dan
nieuwe prins. Zaterdag 6 februari starten
we met de intocht van prins en gevolg,
de sleuteloverhandiging, de ode aan Nar
Cesar, de openingsreceptie, de jacht van
het Betenzaad, de prijsuitreiking voor
de leutigste etalage, de ontvangst in de
Burgerzaal en de Boerenmaaltijd, een
mond vol figuurlijk en letterlijk. Zondag
7 februari de mooiste optocht en onze
noeste werkers zijn al maanden bezig om
in de Leutfabriek al dat moois op te bouwen. Aan de achterkant daarvan
15 of 16 groepen nu meer verdeeld over
het vrouwelijk en mannelijk geslacht,
lachen en werken noest om hun plannen gestalte geven. Maandag, ha die
maandag! Dat wordt weer de dag der dagen, een vol programma van muziek en
plezier, letterlijk voor jong en oud. Van
’s morgens vanaf 10.00 uur tot afgemat

17.00 of 18.00 uur, gehuld in prachtige
creaties bevolken wij het centrum, tegenwoordig komen ze van verre om dat
te beleven, heerlijk zo’n onvergetelijke
dag. Nu maar hopen dat ook wat het
weer betreft, een zonovergoten dag
wordt. Dinsdag is de laatste dag alweer,
dé dag van ons betenzaad, in optocht
trekken ze door Betekoppenstad, gehuld in de meest fantastische kledij,
voor de jury veel hoofdbrekens wie
gaan we de bekers in de verschillende
leeftijdsgroepen toekennen? We slepen
ons opnieuw in het keurslijf van onze
eigen ’elfkroegentocht’. Dan is het voorbij, met schorre stem worden de aloude
liederen gezongen. Maar er is één lichtpunt volgend jaar beleven we weer dat
doldrieste 5 dagen durende volksfeest
én tijdens het Paasweekeinde begint
de zomertijd, de klok één uur vooruit.
Alááááf.
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Betezaadjes pagina
Vrijdagmiddag 5 februari
(onder schooltijd, dus geen school):

Uitslag
ballonnenwedstrijd 2015

Feest op school! Samen met de Raad van 11 dansen, gek doen en vooral
feest vieren. Trek je mooiste kleren aan, want voor de mooist verklede is
er een prijs!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zaterdag 6 februari (officiële 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.

Lucas Cornelis
Nicolle
Bouke Hemelsoet
Marijn Albicher
Kylie Klasen
Dante Vermoet
Kyra Vermeersch
Anne Pijpelink
Larissa Oosterhof
Sophie Pijpelink

Sas van Gent
Sas van Gent
Sas van Gent
Sas van Gent
Sas van Gent
Hoek
Sas van Gent
Terneuzen
Sas van gent
Terneuzen

176 km
123 km
114 km
51 km
50 km
50 km
49 km
47 km
42
2 km
4
0 km
40

Zondag 7 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 8 februari (leuren)

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

Dinsdag 9 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 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

Betezaadjespuzzel

OPLOSSING:
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De jury is zeer benieuwd wat
jullie ons in 2016 weer zullen
voortoveren...
Beste Betekoppen,
In de carnavalskrant 2016 kan natuurlijk
een berichtje van de jury niet ontbreken.
Het was voor mij de eerste keer dat ik
als voorzitter van de jury mocht aantreden. Treedt maar eens in de voetsporen
van Theo Sarneel. Niet eenvoudig, maar
het is mij denk ik mede door de brede
steun van de overige juryleden en na-

tuurlijk de prachtige creaties van al onze
bouwers, toch aardig gelukt. We kunnen
terugkijken op een prachtige optocht
en zijn zeer benieuwd wat jullie ons in
2016 weer zullen voortoveren. Weet in
ieder geval dat de jury weer paraat zal
zijn en met volle overtuiging zijn werk
zal doen. Dat dit niet altijd een even gemakkelijke taak is mag, gezien de kwaliteit die telkens weer geleverd wordt,
duidelijk zijn. Heb
respect voor het werk
van de juryleden. Zij
doen dit werk namelijk vrijwillig, serieus
en eerlijk. De jury is
alle dagen in de weer
om op deskundige
wijze zijn taak uit te
voeren. Dit begint
natuurlijk al met een
vergadering en verdeling van de taken
in januari, gevolgd
door de jurering van
de etalagewedstrijd

in de week voorafgaand aan de start
van het carnaval. Dan natuurlijk de
optocht met alles wat daar bij hoort,
het leuren, dweilbandfestival en als
klap op de vuurpijl de kinderoptocht.
Deze wordt elk jaar maar groter en
mooier. Natuurlijk hopen ook wij op
een grote deelname. Laat jullie niet
weerhouden. Wij zien met belangstelling carnaval 2016
tegemoet en zijn
benieuwd of we
weer kunnen spreken van een carnaval ”in de overtreffende trap”.
De jury is er in
ieder geval klaar
voor...
De voorzitter,
Paul de Groene

d’Erremenie op excursie
naar Erpelkappersland????
Al enige
eni tijd gaat in Sas het gerucht dat
de Be
Betekoppen een statutenwijziging
aan h
het doorvoeren zijn. Zou het dan
toch
h ggaan gebeuren? Gaat onze Brian
da
d
a ttoch een gooi doen naar het hoogan
dan
ste aambt? Worden de Beten ingeruild
voor de Erpels? Dat zou een ongekende rrevolutie zijn. Maar ja de tijd staat
nie
niet stil. De Kop van een Erpel zal
oook wel op muziek te krijgen zijn.
U weet dat het Sasse huisorkest
als d’Erremenie van Lol en Leut
eelk jaar acte de présence geeft bij
i
de intocht
van onze
prins. Elke carnavalszaterdag verzamelen we
bij het Prinsenhof en
begele
begeleiden hem dan naar
het St
Stadhuis om daar de
sleute
sleutel te overhandigen.
Zonde
Zonder te veel in de keuken van
va de harmonie te
laten kkijken wil ik toch
wel kwijt
kw dat het tegenwoord
woordig steeds lastiger
wordt om straatoptredens
te doe
doen. Ook bij andere
harmo
harmonieën zien we dit
feno
noom
n
fenomeen.
Echter voor de
carnav
carnaval is het altijd gelukt
kt om
o bij de traditionele
m
mo
me
momenten
aanwezig te
zijn
n. De
D intocht, de opzijn.
toch
ht en de miniparade.
tocht
T
To
Tott nu toe kregen de

muzikanten vanuit het bestuur, afdeling
buitenoptreden, een trainingsschema
mee. Vanaf den elfden van den elfden
eenmaal per week een kleine kilometer
wandelen. Naarmate de carnaval naderde, oplopend tot een strak schema van
een drietal wandelingen, van minimaal
2,5 km. Dan wisten we zeker dat we de
fysieke inspanningen van 5 dagen lol
en leut zouden volhouden. Echter hoe
krijgen we onze leden zover dat ze gaan
trainen om de Prins op te gaan halen in
Erpelkappersland? Dat wordt nog een
pittige discussie in ons jaarlijks overleg

met de Stichting.
Maar los van dit alles. We gaan ons weer
helemaal klaar maken voor de muzikale
omlijsting van het Feest der Feesten.
Onze dirigent Hans de Doelder zet het
zwaardere repertoire even aan de kant
en zal met de nodige flair in het korps
zijn bijdrage leveren aan de vele hoogtepunten uit de Sasse beetmuziekcultuur,
van ’De Kop’ tot ’in t’Sas vieren we…….’
Allez, een muzikale groet van uw
immer met plezier marcherende
Erremenie van Lol en Leut
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”zou je niet eens achter je toetsenbordje
kruipen?” hoor ik weer regelmatig. De
11e van den 11e nadert en dus ook de
deadline voor het carnavals jaarmagazine De Betekop. En komend jaar is de
carnaval een hele vroege. Kortom ook
de redactie heeft weinig speling en de
kreet te laat is te laat, zal geen loze zijn.
”En kun je eens wat kort en bondig je
ervaringen neerzetten. Wie gaat dat
allemaal lezen?”. Allez, AFTh van der
Heijden trok zich ook nooit wat aan van
de klacht, ”kan het een onsje minder”.
De romancyclus De Tandeloze Tijd, over
het leven in de breedte waaiert nu ook al
jaren uit over vele duizenden pagina’s.
Maar troost u: zo veel pagina’s laat de
redactie niet eens toe en uw schrijver
heeft niet de pretentie om onze toekomstige Nobelprijswinnaar in de verste
verte te kunnen benaderen.

Nieuwe café’s
Op naar de carnaval 2015. Je ziet aan de
kopjes dat ik wat meer gestructureerd
een poging ga wagen om de carnavalsdagen van 2015 te documenteren. Een
goede voorbereiding is alles. Dit geldt zowel voor dit stukje als voor de dagen der
dagen. Zoals elk jaar maken we weer een
inventarisatie van het aantal café’s en
hopen we dat het er minimaal evenveel
zijn als het jaar ervoor en als het enigszins kan enkele vierkante meters erbij.
En deze carnaval mochten we niet klagen. Na de opening van de Statie kwam
de locatie de Speye leeg. Wat gaat daar
gebeuren? Een slijterij met in de daarnaast gelegen grote zaal een potentiële
carnavals tussenstop. Het was duidelijk
dat er nog gezocht moest worden naar de
juiste formule. De zaal was op de maandagmorgen perfect om een act overdekt
uit te voeren. Zelfs een compleet wielerpeloton kon er geen potten breken. Maar
op een stiller moment was het wel erg
groot. Een goed leerjaar in ieder geval.
Daarnaast was er in de Ooststraat de
Joreka bar. Ze profileerden zich niet als
carnavalsbar, daar waren ze nog niet
klaar voor. Gewoon een pintje of in alle
rust een bakkie koffie behoorde tijdens
deze hectische dagen in het kroegje
tot de mogelijkheden. En bij een derde
’nieuwkomer’ konden we ons vermaken
in Oudt Sas ’nieuwe stijl’.
Het oude Oudt Sas was op die locatie al
enige jaren verdwenen. Door velen als
een zwaar gemis ervaren. Tijdens de vo-

rige carnaval hadden we hier nog restaurant Toscanini. Helaas halverwege het
jaar gestopt. In den lande ontstond het
nieuwe fenomeen ”pop-up”. Dit hield in
dat men op unieke locaties tijdelijk een
zaak ging uitbaten. Dit kan van een museum, café, restaurant, winkel tot yoga
of scientology workshop variëren. En nu
in Sas dus een echt ’carnavals pop-up café’. De uitbater van De Boemel uit Axel
zag wel kansen. Een geslaagde actie. Wel
oppassen mee die Axelaars, voor je het
weet nemen ze de hele carnaval over.

De Leutfabriek
In de voormalige Vlaanderenhal is de
ontwikkeling van de Leutfabriek in volle
gang. Dit is geen Pop-up idee, maar een
structurele oplossing voor het al jaren
bestaande gebrek aan goed gefaciliteerde
bouwruimte. Een oplossing voor de komende decennia, die uiteraard de nodige
tijd vergt om goed en veilig ingericht te
worden. Ongelooflijk wat een energie
de vele vrijwilligers hier al ingestoken hebben. Het vergt wel regelmatig
overleg met de vele regelneven van de
gemeente. Maar in goede harmonie
moet daar wel uit te komen zijn. Vele
wagenbouwers hadden de Nissehut al ingeruild voor een stekje in de Leutfabriek.
De bouwers zelf zijn grotendeels verantwoordelijk voor de inrichting van
de eigen stek. Vanzelfsprekend binnen
door de Stichting de Leutfabriek gestelde
kaders. (noot van een meelezend familielid: let een beetje op éh, je schrijft voor
de Betekop en niet een of andere ambtelijke notitie??!!!)
Zoals al aangegeven is het een groeimodel. Enkele wagenbouwers waren
door omstandigheden nog niet klaar,
bijvoorbeeld De Deurdouwers en de
Koeters konden dit jaar de stap nog niet
zetten en bleven dan ook nog even acteren vanuit de locatie aan het Canisvliet.
Evenals de Stichting, die vanuit de
Pottenbakkerstraat hun prinsenwagen
naar het opstelterrein brachten. Afspraak
met een ieder was wel dat 2016 alles
over moest zijn.
Trots als een pauw werden de creaties
en daarnaast de vorderingen van de
bouwplaats getoond tijdens het klassieke Wagentjes Kijken. Het waren deze
keer niet alleen de hoogwaardigheidsbekleders uit Sas Noord, maar ook alle

Sassenaren met een warm hart voor de
carnaval die waren uitgenodigd. En vrijwel unaniem laaiend enthousiast.
Leuk om te zien dat bij verschillende verenigingen erg veel gedaan wordt om ook
de jeugd mee te nemen in het creatieve
proces. Bij de Ventjes bijvoorbeeld is de
min-16 club volop bezig met het oude
vertrouwde papier-maché om hun wagentje vorm te geven.

Jubilea
Onze Sasse carnaval heeft zoals bekend
al een eeuwenlange traditie. Dat de rest
van Nederland dat niet weet maakt ons
niet zoveel uit. Op z’n Engels: ’the best
kept secret’. Laat ze maar in de waan,
wij in Sas gaan der toch wel tegenaan.
Vanaf 1956 wordt het gevierd onder
toeziend oog van een officiële Stichting.
Vanaf dat moment zijn er vele verenigingen opgericht. Als ze het volhouden
komen ze automatisch toe aan het vieren
van een jubileum. De carnavalsnorm is
11 jaar. Ook 2015 was een vruchtbaar
jaar om de nodige feestjes te vieren. En
elke club doet dit op een eigen originele
manier. Ooit was de standaard om op
de vrijdag van carnaval een receptie
in het clublokaal te geven. De andere
verenigingen kwamen dan langs (van
20.11 tot 22.11 uur) om een handje en
een kadootje af te geven (waarvan een
deel, om met Wim Sonneveld te spreken,
rechtstreeks achter de rododendrons
werd gesodemieterd).
Maar de laatste jaren worden de feestjes
als een extraatje gezien op weg naar de
carnaval toe. Zo had dit jaar de oudste
carnavalsvereniging Pijke Zot, 55 jaar
jong, onder het motto Groene Zaterdag al
vroeg de feestneus en een tent opgezet
in en bij café de Reseda. Een paar weekjes later gevolgd door d’Alve Zolen, die
11 jaar geleden het levenslicht zagen en
dachten wel toe te komen zonder tent.
Nog waren we niet uit gejubileerd. Een
weekje voor de carnaval stond bij Carlo
van de Rijnvaart een tent overeind, naast
de kroeg op het terras. Enerzijds als
carnavalsrookhok en anderzijds om al da
volk te bergen wat het 44-jarig bestaan
van de Deurdouwers kwam meevieren.
Er zijn vele manieren om aan een feest
herinnerd te worden, maar voor een
3-tal bezoekers van het DD-feest was dat
helaas een minder aangename. Een wat
glibberig kadootje, wat niet achter de al
genoemde vegetatie werd gestort, maar

op de café vloer, leidde tot enkele valpartijen, met ambulance en gips tot gevolg.

Thema’s
Had ik het net al over het thema
55 jaar PZ-groen, de stichting zoekt het
tegenwoordig ook al in een meer themagerichte aanpak. In navolging van
verschillende evenementen rondom
gelijkheid waren er al enige ’roze-dagen’
georganiseerd. Ook de prins verkiezing op een 11e van de 11e was op een
Roze Zaterdag. Vele Sassenaren hadden
blijkbaar nog ’t een en ander roze in de
kast liggen. Eindelijk kon men vrijelijk
uit de kast komen. Het was een waardige laatste roze verkiezing van Prins
Michelangelo. Want hoe geliefd ook, zijn
bewind liep op z’n eind. Nog één keer
prins en daarna automatisch Grootvorst.
De derde in de Sasse geschiedenis.
Het Wagenbouwerbal werd onder het
thema, ’terug naar de Roselaer’ gepromoot. Hier was het wat moeizamer om
de mensen in een themajas te krijgen.
Blijkbaar waren vele carnavallers nog te
jong om zich de legendarische limonade
uitspattingen in de Noordstraat te herinneren of men had dit bewust uit het geheugen gebannen. De Raad van 11 was
ver de enige die het geviltstifte witte
stofjasje had aangetrokken. Een nieuwigheid was dat tijdens het bal meerdere
café’s open waren en er zo automatisch
een kroegentochtje ontstond.
Dit jaar was een nieuw college aangetreden. En dat leidde ook tot een nieuwe
outfit. Of de kleding nou gekozen was op
een bepaald thema weet ik niet, maar de
mannen samen konden zo aanschuiven
in de polonaise bij het Bejaardenbal.
De fel gekleurde bolletjes kielen pasten
naadloos in de dresscode van dit bal.
Ik begreep dat een deel van de nieuwe
collegeleden zich volgend jaar een ander outfitje gaan aanmeten. Inderdaad,
den diene uit Axel. Ik heb al gewaarschuwd... Tot zover de voorbereiding.
Op naar de vrijdag!

Vrijdag
Een rustige aanloop naar het officiële
begin. De eerste originele kostuumpjes
werden weer al gespot. Waarbij de
langzame, maar zeer originele stripact
van de Papzakkers veel indruk maakte.
Begin van de avond gekleed in een ballenkostuum en laat op de avond geen bal
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meer aan het lijf. Menig kind zou zich in
een overdekte speeltuin wanen met dat
ballen festijn op de grond. De loop zat er
al goed in. Verschillende café’s kwam je
door de drukte niet binnen. Vaak discussie: hier naar binnen, als haringen in
een ton of toch maar de rustigere kroeg
opzoeken om eens lekker te kunnen
zeveren.
Het Schippershuis had dit jaar een jubileum. Voor de 5e keer was er een goed
doel uitgekozen, waar de centjes uit de
fooienpot naar toe zouden gaan. Dit jaar
werden ze gebruikt voor een heerlijke
dans- en zangmiddag in de Redoute en
het Verlaet. Een prachtig initiatief, wat
later in het jaar door onze oudere medemens zeer gewaardeerd werd.

Zaterdag
En dan op naar de officiële opening van
de carnaval. Voor de laatste keer Prins
Michelangelo ophalen. Benieuwd waar
de reis volgend jaar naar toe gaat. Na de
sleuteloverhandiging, het eerste vat (da’s
wel erg relatief, gezien de opkomst de
vrijdagavond) en de etalagewedstrijd op
naar de receptie op het gemeentehuis.
Elk jaar weer een staaltje tegen elkaar op
ouwehoeren. En vaak met een gelijkspel
tussen de demissionaire burgemeester
en de regerend Prins.
Dit jaar voelde onze Jan zich zeker thuis,
omdat de sfeer, met de originele stoelen
uit de oude Raadszaal, de tijden van een
zelfstandig Sas onder zijn leiding deden
herleven. Ook hier was er weer extra
aandacht voor de ’broekjes’ in het college: Wethouder FrankD en Jack konden
zich bezighouden met het rustgevende
inkleuren van een leuke tekening.
Na afloop koos de jury (ja ook hier werden deze roze gesjaalde jongens ingeschakeld om prijzen te verdelen) voor de
kleurrijke plaat van Jack, boven het grijs
van onze literair begiftigde Frank. Zijn
thema ”vijftig tinten grijs” zou bij een
vrouwelijke jury hoger scoren.
Verder passeerden de ”ketting van Piet
Goossens”, kregen we college over de
medailleverdeling in het Maastrichtse
carnaval en konden enkelen een (gouden) Beet aan hun collectie toevoegen.
Tijdens de boerenmaaltijd werd er een
wel heel speciaal moment ingelast.
Deze keer werd niet een carnavaleske
onderscheiding uitgereikt, maar een
onvervalste Koninklijke onderscheiding.

Onze Koning had het behaagd om Eddy
Steijaert te benoemen tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. Helaas niet onder
toeziend oog van vrouw Gaby, die
met het been omhoog thuiszat, na de
genoemde tuimelpartij tijdens het jubileumfeest.

Zondag
De weergoden waren Sas wel heel goed
gezind. Het was een subliem optocht
weertje. Hel blauwe lucht, lekker temperatuurtje en dus veel volk. Het wordt
wat eentonig, maar Zeelands Schoonste
deed z’n naam alle eer aan. En als elk
jaar had de jury het niet makkelijk.
Zoals Grootvorst Adelein het wist te
verwoorden: ’k zou nie graag in hun
schoenen staan’. En als je dat dan maar
vaak genoeg hoort ga je natuurlijk als
jury wel eens twijfelen... Of dit nou de
reden was weet ik niet, maar we hadden
dit jaar sinds lange tijd een nieuwe voorzitter van de jury. Theo had het stokje
overgedragen aan Paul de Groene. Theo
langs deze weg, dank voor al die jaren
jury activiteiten. Het zal niet meevallen
zomaar door de Sasse dreven te banjeren
zonder je zorgen te hoeven maken of het
nu wel of niet een carnavaleske uitstraling heeft, of het technisch goed in mekaar steekt, het een ’KOMO-afwerking’
heeft of gewoon erg mooi is of... kortom
je hoeft geen punten te geven, je kan gewoon genieten. En Paul... veel succes!
Die irritantjes van de Leutesnokkers had
je mooi tuk om ze een keer niet laatste
te laten worden. Dat zal ze leren!
Ook de Deurdouwers zullen deze uitslag
nog lang heugen: In 44 jaar waren ze
nog nooit 4e geweest. Voor alles is een
eerste keer...
En dan na alle spanning van zo’n optocht zondag, rustig uitblazen. Eerst als
groep wat gaan eten. Tijdens de maaltijd
neemt dan de voorzitter de microfoon
om de leden te danken voor de fantastische inzet, de behaalde prijs, of een
goedbedoelde sneer over de getoonde
werklust, en... wat een voorzitter met
een microfoon dan maar kan verzinnen.
Niet iedereen is dan nog toegankelijk
voor zo’n woordenbrij. Tijdens deze
avond zullen de nodige transfers ook
wel besproken worden. Het wagenbouwersgilde heeft veel weg van de sportwereld. Je hebt bouwers die de club tot
in lengte van dagen trouw blijven, maar

er zijn er ook die regelmatig van clubje
getransfereerd worden... Of de bedragen
vergelijkbaar zijn met de voetbalwereld
valt te betwijfelen. Na de maaltijd nog
een laatste kroegentochtje. Om een ieder
de gewonnen beker te tonen en nog eens
uit te leggen waarom ze de beker zeker
verdiend hadden en dat... enz... etc...
Kortom: de optocht wordt verbaal nog
eens dunnetjes overgedaan. En met een
voldaan gevoel kan men zich opmaken
voor de maandag.

Maandag
Ook vandaag een pracht weertje. Geen
straf om ’s morgens voor dag en dauw
op te staan om je creatie klaar te maken
voor het straattheater van de maandag
in Sas. De inwendige mens moest ook
dit jaar niks te kort komen. Professionele
eettentjes werden afgewisseld met verkopers van de meest exotische gerechten,
opgediend met een grap en een grol. Er
was weer voldoende te zien. En dan is
het toch weer jammer dat de regionale
pers alleen oog en oor heeft voor een
helaas op zijn retour zijnde activiteit de
spiekerscorner. En inderdaad het was
wat minder, maar geef in je krantenartikel eens een ander beeld van de maandag. Zoveel fantastische dingen waarover
totaal gezwegen wordt. Jammer. Wie wel
het juiste carnavalsgevoel weet te vinden
is Mikael Harte die in zijn colum een
lans brak voor het carnaval. Of hij het
helemaal begrepen heeft weet ik niet.
Als je het illustere gezelschap De Sasse
Leutesnokkers een hoogtepunt noemt
moet dit wel de ultieme vorm van ironie
zijn.
Een echte Sassenaar zal het niet in z’n
hoofd halen om gedurende de dagen van
lol en leut Sas te verlaten. Echter na een
bezoek op maandag vorig jaar door een
delegatie van het Hulsterse college van
B&W, vervoerd in een protserige limousine, is dit jaar een tegenbezoek gepland.
Onze burgemeester, zijn secondant
Jack en de mannen van ’Nogeentjedan’
wilden wel eens weten hoe het er daar
aan toe gaat. De heren waren het met
mekaar eens, het kan daar niet tippen
aan de Sasse carnaval. De terugreis liep
echter minder soepeltjes. In plaats van
een grote limousine werd de reis aangevangen in een eenvoudig busje. Bij een
routine controle door de Hulsterse koddebeiers aangeduid als Té eenvoudig...

Gladde banden, het ontbreken van gordels... en zo nog wat kleine zaakjes was
voldoende om het bonnenboekje tevoorschijn te halen en onze delegatie flink
op kosten te jagen. Het carnavalgevoel
ontbrak volledig bij deze Zeeuwsvlaamse
rechtsdienaars. Volgend jaar gewoon in
Sas blijven dus...
Tijdens zo’n dagje kroegentochten ontdek je een enorme diversiteit aan prijzen. De prijs van een pintje varieert van
2.00, 2.10, 2.20 tot 2.30 Euro. Van eenheidsworst is geen sprake. De ingezette
trend van het variëren in de muziekkeuze zet stug door. Hadden we aanvankelijk alleen de Watergeus die eens een
Engelstalig plaatje draaide en later het
Rockuurtje van het Schippershuis. Nu
draait elk café wel eens een lekker rockend liedje. Het is zelfs zo dat verschillende klassiekers vertaald worden naar
carnavalsmuziek, zoals De pianoman
van Billy Joel. Home, Albatross en All
you need is love waren de andere klappers. En dan naar 1 uur toe, de vraag
sluiten we af in ons clubcafé of daar
waar het het drukst / gezelligst is? En na
beantwoording van deze vraag kunnen
we ons klaar maken voor de dinsdag.

Dinsdag
Een dinsdag die heerlijk voortkabbelde,
een perfecte afsluiting van 5 hectische
dagen. Opvallend was het ontbreken
van de Club van Hup om 9 uur in de
Rijnvaart voor het ontbijtje. Zouden
de mannen toch te oud worden om zo
vroeg uit hun bedje te komen of...
En als afsluiter dan de klassieke
Pompscene. Deze keer voorafgegaan
door wat verwarring. Het voltallige college (ja ook die Sassenaar was meegeweest
naar Philippine) net terug van de sleuteloverhandiging bij de Mosselkrauwers
stonden wat verbouwereerd in de
Reseda, Geen Raad van 11, geen sleutel.
Het bleek dat dit ritueel verplaatst was
naar de pomp. De sleutel, weliswaar een
stukje korter, daar er iemand met z’n
maat 44 op had gestaan.
En dan nog eenmaal samen de kelen
schor zingen en met een lach en traan
afscheid nemen, de wens uitsprekend dat
het volgend jaar maar net zo mooi mag
zijn... en een onuitgesproken gezamenlijke gedachte: ’staat er volgend jaar een
Axelaar op de pomp????????’
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Papzakkers houden
het koppie erbij!
De dagen der dagen komen met rasse
schreden naderbij. Het wordt een hele
vroege carnaval, dus dat wordt aanpoten. Het kan zomaar een 3-tal weken
schelen in voorbereiding. De ellende is
dat je meestal niet vroeger begint...
Maar de kop is eraf. We hebben een
nieuwe prins, de eerste kroegentocht
is weer achter de rug, onze ideeën vergadering hebben we ook al gehad, de
Pimpeltjes voorraad in de Rijnvaart is
weer aangevuld, kortom een kopzorg
minder. Maar zo’n korte voorbereidingstijd betekent dat je er goed je koppie bij
moet houden. De planning zal scherp
gevolgd moeten worden. Met de nodige
jaloezie zie je die mannen wel eens
denken, breien en praten tegelijk zouden
wij ook eens moeten leren. En hoofd- en
bijzaak uit elkaar houden.
Maar voor we spijkers met koppen
kunnen slaan in de bouwplaats, steken
we eerst de koppen bij elkaar in ons
clubhuis. ”Een kopje thee of een kopstootje”, is steevast de openingsvraag

van onze kroegbaas.
Tegen beter weten
in natuurlijk, want
een Pimpeltje blijft
onze hoofd inspiratiebron, met kop en
schouders uitstekend
boven het gewone
pintje of een koppig
wijntje. En geen koppijn, éh.
Maar een idee is één,
uitwerking is twee.
Onder het kopje
techniek staat in ons
draaiboek, ’eens aan
de mannen vragen’.
Op de bouwplaats
worden de eerste
prototypes getest.
En indien akkoord
bevonden kunnen we aan de slag. Een
kopvrouw hebben we niet dus we zijn
multi-inzetbaar.
De al genoemde vroege carnaval leidt

ertoe dat we het aantal keren per week
bouwen ook opgevoerd hebben.
Of we dit jaar onze koppositie van 2010
nog eens kunnen herhalen hangt van de
kopstukken in de jury af.

Tot zover dit inkijkje in het bouwproces.
Allez tot mee die doagen...
Uw koppig
doorbouwende Papzakkers

Vrijhouden van de route na de optocht
Beste bewoners van de Walstraat,
Rozenstraat, Stationsstraat, Poelstraat
en Westdam...
Net als vorig jaar worden de carnavalswagens na het ontbinden van de
optocht op carnavalszondag niet meer
afgebroken op het parkeerterrein van
Albert Heijn aan de Wilhelminastraat.
Dat zal vanaf dit jaar plaatsvinden op het
Vlaanderenplein.
Gewijzigde route
Daardoor is ook de route, welke de carnavalswagens volgen na de presentatie
op de Markt, gewijzigd.

De nu te volgen route loopt van de Markt
via de Zusterstraat, Wilhelminastraat,
Walstraat, Rozenstraat, Stationsstraat,
Poelstraat en Westdam t/m nr. 70 (dat is
t/m het theehuisje) naar de Leutfabriek.
Op het kaartje hiernaast vind u een overzicht van deze route. Voor deze route is
vergunning afgegeven door de Gemeente
Terneuzen.
Wat houdt dit voor u als bewoner van
deze straat in?
Zoals iedere zondag met carnaval wordt
uw straat enkele uren voordat de ”mooiste optocht van Zeeland” voorbij trekt,
afgesloten voor alle verkeer. Op de route

eehuisje
t/m het th

geldt dan een parkeerverbod; en indien
nodig een wegsleepregeling. Tot vorig

Al sinds jaar en dag kennen
we in Betekoppenstad de
etalagewedstrijd. In de
hoogtijdagen werden de vele
Sasse etalages in aanloop naar
carnaval uitbundig opgetuigd.
Een hele kluif voor de jury want
ja met zoveel deelnemers moesten er natuurlijk harde en
ja,
v
vooral
vele noten gekaakt worden.
I de loop der jaren is het aantal deelnemers natuurlijk wel
In
w teruggelopen, het niveau blijft echter hoog. De noten zijn
wat
wat minder van aantal maar hard blijven ze in ieder geval.
Afgelopen carnaval was het Jolie die er met de eerste prijs
vandoor ging. Het verschil met de nummer twee Ranschaert
was slechts één punt, W&F Homeshop maakte de (bijna)
traditionele top drie compleet.

ETALAGEWEDSTRIJD

jaar kon u, nadat de laatste wagen door
de straat gereden was, meestal direct uw
auto weer voor uw woning zetten.
Wij vragen u te wachten met het terugzetten van uw auto tot na ca. 18.00 uur.
De optocht ontbindt zoals gewoonlijk
rond 15.30 uur aan de pomp op de
Markt. Tussen 15.30 uur en 18.00 uur
zullen de A- en B- wagens via uw straat
naar het Vlaanderenplein rijden.
Om dit zo soepel en veilig mogelijk te laten plaatsvinden is het van belang dat in
uw straat geen auto’s geparkeerd staan.
Wij verzoeken u hier rekening mee te
houden. Krijgt u visite? Vraag dan of ook
zij hier rekening mee willen houden.
Na 18.00 uur kunt u uw auto weer voor
uw woning parkeren.
Alvast heel erg bedankt
voor de medewerking!
CS de Betekoppen

We gaon julder meenemen
naor zo’n
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IER
ZIJME

Beste carnavalsvrienden,
IerZijme weer!
Eigenlijk zijn me d’r weer al ver aan
toe... aon ”vakansie”. En ut liefst waar
at ut werrum is.
Want ut is weer un vroegen van de
jaor.
We zummen dus weer henoeg groote
kou én mee tie daogen.
‘K zie d’er nou al weer tegenop om
mee je kouwe anden zo’n kouwe pint
beet touwen.
Daor moe je toch nie aan dinken!
Dus... wat is tur dan nog leutiger om
tegen de toog weg te dromen en te
dinken aan verre oorden waarattut
werrum is en da je je neigen nie dik
moe aankleejen, maor allenig maor
een zwempak of een bikinietje moe
draogen, in plek van een borstrok én
een gebreejen onderbroek. Nippen aan
een of andere kokteel, in plek van aon
zo’n kouwe pint.

Om de cultuur van zo’n paradijs
op te snuiven, nemen we julder
mee op avontuur en steken
d’r vaneigenst wel de draok mee.
Je krijgt dan echt een vakansiegevoel en een mens wordt dan
weer elemaol z’n eigen. Onze balie-nees
staot voor u klaar aon zijn balie.
Dus kom mee z’n allen en vlieg d’r us
uit zou ik zo zeggen.
Verder wensen alle leden
julder een leutig carnaval 2016 toe.

ijme
Z
r
ie

Met een carnavaleske groet,
Carnavalsvereniging Ierzijme

Ik ga gelijk na carnaval zo’n reis
boeken, even insjekken aan de balie
van ut vliegveld en we zijn vertrokken.
Maor waar is ut nou werrum in deze
tijd van ut jaor? Dat is vaneigenst
verre weg. Daorom gaon we
julder meenemen naor zo’n
tropies eiland.

Schoonste Versierplaots!
Bram,Valerie, Juul en Thijs Peeters voor de 2e maal in de prijzen!

Om de jury toch wat meer meters te
laten maken is enkele jaren geleden de
het schoonst versierde huis van Betekoppenstad in het leven geroepen.

Hoewel ook in Betekoppenstad het aantal bewoonde huizen terug lijkt te lopen
kunnen we ook hier nog wel even vooruit. Toch lijkt het erop dat zich, net als

bij de etalagewedstrijd, een soort van
”elitegroepje” aan het vormen is. De familie Peeters in de Walstraat mocht net
als 2 jaar geleden het prestigieuze bord
aan de gevel hangen, we
zijn benieuwd wie komend
carnaval deze topper van de
troon zal stoten!
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lieve vrienden uit Betekoppenstad van
Zeeuws-Vlaanderen uit Zeeland
van Nederland, Holland...
ns
zondag 7 februari rond 14 uur tijdens
jullie geweldige, fantastische, fijne ongeen uit
looofelijke mooooie optocht vrienden
deren
Betekoppenstad van Zeeuws-Vlaanderen
d.
uit Zeeland van Nederland-Holland.
Oh My God!!!!

Hallo vrienden uit Betekoppenstad
van Zeeuws-Vlaanderen, uit Zeeland
van Nederland-Holland en ver daar
buiten...
Jawel lieve vrienden, ik ben er weer
en wat fijn om jullie, mijn fans, straks
weer te zien in de ooooongeloooofellijke moooiste optocht van ZeeuwsVlaanderen, Zeeland, Nederland-Holland
oh my god.!!!!!!
Het maakt mij zo fantastisch blij zo blij,
kijk naar mijn glimlach hoe blij, en samen met mijn cherietjes zullen ook wij
erbij zijn tijdens de mooooiste en ongelooofelijkste en fantastische optocht op
zondag in Betekoppenstad van ZeeuwsVlaanderen uit Zeeland van NederlandHolland, kijk mij glimlachen...
Oh my baby!!!!!

Ik ben op dit moment samen met mijn
mooie fantastische cherietjes een ongelofelijke spannende en fantastische
showwww aan het geven in de wereld
wijde omtrekken van jullie
Betekoppenstad
uit ZeeuwsVlaanderen
van Zeeland
uit NederlandHolland,
super!!!!!, dat
maakt ons
blij WOW!!!
Fantastisch zo
blij. Met onze
mooi geweldige fantastische cadillac driven wij van showww
naar showww met ons hoogtepunt

ver ik
Ik zal u weer toezingen en dan tover
tastiweer blijde glimlachen op die fantastische fijne lieve fans uit Betekoppenstad
van Zeeuws-Vlaanderen uit Zeeland van
Nederland, Holland jullie gezichtjes.
Op het geweldige, fantastische, mooie
hoofdpodium breng ik voor u weer
Cherie (kijk mijn glimlach lieve vrienden) als marktkramer ben
ik geboren WOW!!! of
wat denken jullie van de
kraker ”Chang hay amai
amai” want er blijken ook
wat Oosterse westerlingen
uit het verre oosten te komen...
Oh Baby!!!!
En natuurlijk lieve vrienden uit Betekoppenstad
van Zeeuws-Vlaanderen
uit Zeeland van Nederland,
Holland zing ik ook voor u
met mijn mooie geweldige fantastische
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Jury een
zenuwinzinking nabij

De carnavalsoptocht 2015 zal menig
jurylid nog lang heugen. Het al jaren
zich recalcitrant opstellende gezelschap
de Sasse Leutesnokkers maakte het

deze keer wel heel bont. Zo zeer dat
psychische hulp voor de jury na afloop
van de prijsuitreiking is ingevlogen.
De leden van het jurykorps maken het

intussen naar omstandigheden goed.
Zou het stoppen van de juryvoorzitter de
Leutesnokkers geïnspireerd hebben of
was het juist dit gezelschap wat uiteindelijk geleid heeft tot het terugtreden van
voorzitter Theo?
De heren (en, met medewerking van
Voorlopig zonder Naam, ook dame) hadden zich als vanouds braaf ingeschreven
bij groepen B, thema ’ist een veugel?’,
ist een vlieger?’, nee... t’is KOMO-man’.
Niks mis mee. Echter het bleek in 2
weken niet te realiseren, dus dan maar
een ander thema: het ironische ’Tijd zat’.
Kan dat nog? Nee natuurlijk, de lijsten
voor de stoetopstellers en de jury moesten al lang weg zijn. Maar na veel vijven
en zessen kwam uiteindelijk groen licht.
Een bedankje van het illustere gezelschap aan de jury zou wel op zijn plaats
zijn. Maar nee hoor, in plaats van een
bedankje een verzoekje!
Er zijn wat afvallers, kunnen we misschien bij de Duo’s B meedoen? Toen
begon er al wat stoom uit de oren van
enkele juryleden te komen. Maar allez...,
het is al mooi meegenomen dat een deel
van dat bendetje ongeregeld niet komt
opdagen. Dus met veel tandgeknars

glimlach ”ik spring uit mijn vliegmachien”.
Natuurlijk heb ik ook weer mijn fanshop
bij waarin u mijn gesigneerde cassettes,
video’s, cd’s kunt verkrijgen of wat te
denken van mijn geweldig mooie ongeloofelijke fansjaals of buttons. Een mooi
aandenken van jullie geweldige fantastische mooie ongelooofelijke optocht.
Go Eddy Go Eddy on Tour OH MY
GOD!!!! en al heb ik het al eens gezien,
ik ben weer ongelooofelijk blij om jullie
blijde fantastiche gezichten weer te zien
WOW!!!!.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door PIJKE-ZOT
Tot mee die DOAGUUUHHH!!!!!!

alsnog akkoord. En nu een bedankje???
U raadt het al, dat staat bij die harken
van de Leutesnokkers niet in hun woordenboek. Maar nog was het leed van
de arme jury niet geleden. Wie schetst
hun verbazing, op zondagmiddag komen
voorlopig met de Sasse Leutesnokkers
alsnog met 3 deelnemers aankakken.
U begrijpt enige juryleden moesten al
aan de zuurstof en de tranquillizers (kalmeringspillen). Dat de jury daadwerkelijk
van het padje af was bleek wel uiteindelijk in de Statie. De Leutesnokkers moesten niet eens als eerste naar boven, nee
ze waren niet laatste????????
U begrijpt... de afdeling psychiatrie van
Zorgsaam heeft het er maar druk mee
gehad.

Sasse Leutesnokkers
weer alleen
Al enkele jaren wordt het carnavalsgezelschap de Sasse Leutesnokkers bijgestaan
door enkele jonge carnavalsvierders.
Als een soort alternatieve mantelzorg
hebben deze jonge, nog vol idealisme
zittende groep de oudjes ondersteund.
Echter na de psychische ravage die het
gezelschap had achtergelaten in het jurykorps was ook voor deze groep jongeren
de maat vol. Zij hebben per direct het
samenwerkingsverband ontbonden. Zij
hebben zich aangesloten bij enkele meer
traditionele carnavalsvierders. Voor de
carnaval een goede ontwikkeling. Hoe
het echter verder moet met het snel en
sterk aftakelende gezelschap de Sasse
Leutesnokkers is een vraag die menig
regulier carnavalvierende Betekop de
komende tijd bezighoudt.

