De Betekop
de leutigste krant
van
Betekoppenstad
uitgave 2018

’Pseudo’ Plisie Goor opgepakt
na wilde achtervolging
in Betekoppenstad
Prins Carnaval en Raad van Elf blij met ”bijvangst”

Zo bezocht S. als Plisie Goor de afgelopen maanden meerdere horeca-gelegenheden in Betekoppenstad en omgeving,
waarbij hij zich de drank en spijzen goed
liet smaken. Vervolgens betaalde hij de
rekening met een uitgeschreven bon en
de mededeling, dat de penningmeester
van de Betekoppen wel zou komen afrekenen. Ook ronselde S. twee nieuwe
leden voor de Raad van Elf. Zo voerde
hij een 27-jarige Axelaar en een 39-jarige Sassenaar in een café dronken en
deed hen vervolgens allerlei beloftes en
toezeggingen uit naam van Prins Benito.
Aan het einde van de avond werden
beiden door S. geboeid afgevoerd in de
Plisiebus.
De eigenaar van het café, kreeg echter

Grootvorst Michelangelo betreurt het
hele voorval. ”Het is een vervelend inci-

Sasse wethouder toont ballen

Gewaagde uitspraak lijkt
veel stemmen te gaan kosten
De Sasse wethouder Frank van Hulle
heeft zich de woede op de hals gehaald van vele Betekoppen, Mosselkrauwers en Koeters.
In een verhitte discussie met burgemeester Lonink tijdens de laatste
gemeenteraadsvergadering liet Van
Hulle zich ontvallen, dat wat hem betreft er wordt ingezet op een ”leutige
herindeling” tussen deze drie carnavalsplaatsen uit de oude gemeente
Sas van Gent.

het groter geheel en er ontstaan vanzelf
weer nieuwe tradities”, aldus van Hulle.
Deze gewaagde uitspraken worden de
wethouder echter niet in dank afgenomen. Zo heeft de uitbater van zijn Sasse
stamkroeg deze krant laten weten, dat
de doorlopende drankrekening van de
wethouder per direct is opgezegd. Ook
inwoners uit de betreffende plaatsen laten weten zich totaal niet te herkennen
in de uitspraken en zijn verbijsterd.

Bijzaak

Burgemeester Lonink laat desgevraagd
weten, de uitspraken van Van Hulle
dapper te vinden, maar onthoudt zich
van verder commentaar. Carnavalsstichtingen De Betekoppen, Mosselkrauwers
en Koeters laten weten desnoods naar
de rechter te stappen als Van Hulle zijn
plannen wil doorzetten.

Door deze herindeling zou er volgens de
wethouder één sterk carnavalsbolwerk
ontstaan in de regio, dat klaar is voor de
toekomst met een gezonde financiële slagkracht. Dat hierdoor jarenlange
tradities en gebruiken verloren gaan, is
wat hem betreft bijzaak. ”Het gaat om
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argwaan en belde de echte Plisie Goor
van dienst, Maarten Hemelaar, die op
dat moment toevallig in een naastgelegen etablissement aan de bar zat met
oud-politieagent en voorzitter van de
jury Paul de Groene. Beiden kwamen
direct in actie. Wat volgde was een
wilde achtervolging door Betekoppenstad, waarbij S. uiteindelijk werd klemgereden in de Stationsstraat. Ondanks
tegenwerking werd S. gearresteerd en
overgebracht naar Torentijd, waar hij
nog steeds in voorarrest zit.
De advocaat van S., mr. Rooibos, verklaarde namens S. dat hij tot zijn daden
werd aangezet door zijn vrouw Sandra
C. (44). ”Mijn vrouw is gek van uniformen en heeft een zwak voor de Plisie”.
De vrouw van S. ontkent overigens iets
met de zaak te maken te hebben en
hoopt dat haar man voor de carnavalsdagen weer op vrije voeten is.

Verder
		
in deze
		Betekop:

kleur in de Betekop!

Van onze speciale verslaggever Betekoppenstad - ”Die pet past ons allemaal” dacht
Jo S. (58) uit Heinkenszand. Na de bevordering van Peter Frusch tot Commissaris der Betekoppen was de functie van Plisie Goor in Betekoppenstad vacant.
S. stal uit het kledingdepot van
C.S. de Betekoppen het politie-uniform
van plisie Goor met de bijbehorende
attributen (bonnenboekje, toeter en
handboeien). Na ook de sleutels van de
plisiebus te hebben ontvreemd,
ging S. op pad.
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”BeteSpeurtocht”

Mosselkrauwer trots
op grote mond

dent, maar we zijn S. wel dankbaar dat
hij twee nieuwe raadsleden heeft gevonden. De manier waarop verdient niet de
schoonheidsprijs, maar we hopen toch
dat S. er met een werkstraf vanaf komt.”

Adelein houdt huis:
Optocht Sas onzeker
Het is de nachtmerrie van iedere wagenbouwer. Maanden werk zijn voor niets
geweest omdat de weersomstandigheden roet in het eten gooien. Dit jaar zou
het wel eens helemaal in het honderd
kunnen lopen, aldus weerman Willy.
Volgens de weerman laten de weercomputers zien, dat rond 10 februari 2018,
de zware carnavals-orkaan ”Adelein”
over Betekoppenstad zal trekken. Volgens de berekeningen komt Adelein in
de nacht van 10 op 11 februari aan land
in Sas Noord. Vervolgens raast hij via het
Erpelkapperdorpje Axel en Koeterdorp
naar Betekoppenstad.
Weerman Willy adviseert iedereen de
weersvooruitzichten goed in de gaten te
houden en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. ”Als Adelein inderdaad
over Betekoppenstad zal razen, dan is
carnaval 2018 in één klap voorbij”.
Prins Benito laat weten de stormlinten
al paraat te hebben. ”Een Betekop laat
zich niet zomaar uit veld slaan door een
beetje wind!”

Sven de Bock is er maar wat trots op:
zijn grote mond. ”Vooral mee die
daoge is het reuze handig”. Door zijn
grote mond kan hij naar eigen zeggen
”multitasken”, iets wat normaal gezien
alleen voor vrouwen is weggelegd.
”Natuurlijk kan ik door mijn grote mond
hard roepen en schunnige taal uitslaan,
maar dat kunnen meer mensen. Ik kan
bijvoorbeeld ook meerdere frikandellen
en/of kroketten in één keer in mijn
mond stoppen en deze vervolgens
wegspoelen met enkele glazen bier.
Reuze handig, want zo verlies ik niet
veel tijd met eten en houd ik tijd
genoeg over voor andere dingen, zoals
bijvoorbeeld ”zeeveren” met andere
carnavalsvierders.”
Volgens oud-huisarts dr. Luc Feijen,
komt het hebben van een grote mond bij
een Mosselkrauwer niet veel voor. ”In
de jaren dat ik huisarts was, heb ik het
maar een paar keer meegemaakt.” Bij
Betekoppen is het volgens hem schering
en inslag. Voor een grote mond is voor
zover bekend, geen genezing mogelijk.

de Betekoppen op internet

Complete
programma
voor carnaval,
voorstelling leden
Raad van Elf,
jury-uitslagen van
alle optochten,
links naar groepen,
dweilbands enz.
enz.

Inschrijvingen
Grote
carnavalsoptocht
Wanneer?
Vrijdag 12 januari 2018
van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 13 januari 2018
van 16.00 - 18.00 uur

Waar?
Café Reseda, Noordweststraat 11
te Sas van Gent

Dweilbandfestival

Bezoek ons ook op

Wanneer?
Tot en met donderdag
8 februari 2018
(donderdag voor carnaval)
Waar?
Via mail naar:
info@betekoppen.com

en wordt lid
van onze pagina!!
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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.
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 15e kleurplaat en
uiteraard ook Paul voor de foto’s die ook
dit jaar weer gebruikt mochten worden.
Tevens willen we Frank danken voor zijn
uitgebreide Terugblik 2017!
Namens de redactie wensen we jullie
veel leesplezier toe!
Met carnavaleske groet:
Marcel, Michel, Jo, Stefan en Eddy

nr.
1e prijs		1884
2e prijs		3950
3e prijs		2892
4e prijs		4516
5e prijs		3214
6e prijs		4753
7e prijs		3276
8e prijs		3527
9e prijs		4899
10e prijs		4944

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

nr.
3445
3347
2839
4835
1697
2673
3654
1741
3454
1206

Prijzen voor 1 maart 2018 af te halen bij:
Bennie de Putter
Nico Uyt den Bogaardstraat 7
4551 EC Sas van Gent
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Naam: ........................................................ Leeftijd: ...................
Adres: ................................................................................. Woonplaats: ......................................................
BELANGRIJK: Inleveren van je kleurplaat uiterlijk zondag 4 februari 2018!!
Telefoon: .......................................................
kan op de volgende adressen: Leo Dezutter - Nieuwe Bosstraat 1 - Sas van Gent
Bennie de Putter, Nico Uyt den Bogaardstraat 7 - Sas van Gent
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Proclamatie

In mijn sas
in Betekoppenstad!
Beste Betekoppen,
Gelukkig mag ik aan het leutige eerste jaar als prins der Betekoppen
een vervolg geven. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor het
vertrouwen en hopelijk maken we er net zo’n feest van als afgelopen
jaar. Op het Prinsenhof 2018 is het in ieder geval een drukte van
jewelste, maar dat heb je met twee hoogheden onder één dak.
Op du’n 11de van de 11de is tijdens de jeugddisco in ons clubhuis de
Reseda mijn dochter Anouk gekozen tot jeugdprinses carnaval 2018.
Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Betekoppen dat we een
jeugdprinses hebben.
Er wordt op meerdere gebieden hard gewerkt aan de toekomst van ons
carnaval in Betekoppenstad.
Nadat wij de jeugdraad nieuw leven in hebben geblazen zijn ze in de
Leutfabriek onder leiding van de 3B’s de Carnavalsschool begonnen.
Een leuk project waar leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De
Statie leren hoe je diverse dingen kan maken voor carnaval, zo leren
ze er foamen, spuiten en kleding naaien. Ik heb het gevoel dat het
met de toekomst van de Betekoppen wel goed zit.
Hoe Betekoppenstad er in de toekomst uitziet dat weet natuurlijk
niemand, maar de laatste tijd vraagt iedereen dat zich wel hardop af.
Zo kwam de gemeente Sas noord zelfs met de enquête ”Ben jij in
je sas in Sas?”, een enquête waar je middels vragen over de meest
uiteenlopende zaken je oordeel kon geven over de leefbaarheid
in Betekoppenstad.
Tsja, hoe zit nou eigenlijk met die leefbaarheid? Ook daar
zijn de meningen over verdeeld. Gemiddeld komen we er
met een zesje niet slecht van af, maar dat kan natuurlijk
altijd beter. Zelf ben ik er van overtuigd dat daar de
laatste jaren al hard aan gewerkt is, maar helaas heb
je op sommige dingen weinig invloed. Dat het met
de, in mijn ogen, zeer belangrijke samenwerking
hier wel goed zit, dat zagen we wel bij de tijdelijke
sluiting van MFC de Statie...
Plots was er tijdelijk geen onderdak meer voor de
vele kinderen van de school, kinderopvang en voor
de verenigingen die daar onderdak hebben. In zeer
korte tijd was er voor iedereen vervangend onderdak
gerealiseerd, een knap stukje samenwerking. Waar een
kleine gemeenschap groot in kan zijn...!
En als ik dit bovenste stuk nog eens door lees
dan kom ik tot de volgende conclusie: Ben ik
in mijn Sas in eeeuuhh... Betekoppenstad?
Ja, dat ben ik!
Dus met gepaste trots op ons eigen
Betekoppenstad wens ik jullie allemaal
een leutig carnaval toe.
Tot mee die daoge!
Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Prins o I
Benit
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Uitslagen
grote optocht
2017
Wagens A:
mpel
1. Toen onze held eindelijk de narrente
van
ter
gevonden had, bracht hij de scep
Prins Benito terug naar Betekoppenstad
leef,
2. In ‘t Sas was er geen enkelebank dieb
?!
dit jaar zit je geld bij ons weer safe
e
3. Get is weer ”magnefiek” in onze Sass
Bierfabriek!
daoge
4. t Is altijd prijs op de kermis meej die
in ’t Sas!
want
5. Betekoppen! Hou julder maar vast,
e
Ier
van’t jaar komme de manne van Zijm
uit de kast!
swa!
6. Eej swa, latuh we een beetje rolluh
Wagens B:
1. Meej wa getaokel, getrek, geduw en
gedraoi, geraoke me meej onze kameel
over de kaoi!
je fit de
2. Zit je bij Bennie op de gym, dan ga
carnaval in!
3. Voor de echte zoetekauw, maakt ons
fabriekje een reep vol cacao!
Groepen B:
1. Wasda(Jong)… voor poppekast!
jaar,
2. In d’n groten optocht van ’t Sas dit
e
dikk
staan de dragers voor de chique
dames klaar!
3. Wen al voor eeturre vuure hustaon
4. t is geen brol! ‘t zijn de cupcakes van
een trol!
5. Komt dat zien, komt dat zien!
De Gabbepappers hebben een
vliegmachien!
,
6. Vaneighust in de lift, da zal wel zijn
eer
maor’t gao nog wel even duren
damme boven zijn!
7. Boern uut Sas méé ulder goe gewas!
okkers
8. Ook dit jaar zullen de Sasse Leutesn
ets
erw
u plezieren, met een potje ouw
”Tuinkabouterzwieren!”
Groepen C:
1. We duiken de optocht in!
2. Mee die daoge hebben we de poppen
aan ’t dansen!

3. We zijn maar gestopt met graven,
dus bouwden we de ”Betekoppen
Luchthaven!”
4. We bollen ’t af met de
”Sasse Bowling Alley”
5. Cupcakes en pottenkijkers
Trio’s en kwartetten B:
1. Meej un Beet-express vol gas,
stomen we deur ’t Sas
2. t Is niet wat de denkt maar
’t is ’t er wel!
gaan
3. Pokémons bundelen hun kracht en
t!
jach
pen
kop
Bete
op
t
in de Sasse stoe
el
Bieb
van
vest
4. Trektocht (n)ie
naar Babel
Enkelingen en duo’s A:
1. Duo Slak
Enkelingen en Duo’s B:
1. Mee 2 bevers en un mol hebben wij
de meeste lol!
2. ’k gaon in m’n eentje
3. Gaten
4. Winnetoe!!!
Rinus van der Hooft Trofee
(aanmoedigingsprijs):
Leutvereniging Vaneighust
Vaneighust in de lift, da zal wel zijn,
me
maor’t gao nog wel even duren eer dam
boven zijn!
Leutigste deelnemer:
Wasdajong
Wasda(Jong)… voor poppekast!
Meest carnavalesk:
D’alve Zolen
Zit je bij Bennie op de gym,
dan ga je fit de carnaval in!

Uitslagen
Miniparade
2017

K inderen 0 - 5 ja
ar

1. Clowntje
2. Goudvis
3. Pardijn
4. Prinses Elsa
5. Cowboy

K inderen 6 - 12

jaar
1. We breien er
een eind aan
2. De Uil
3. Prins van Ora
nje
4. Naaister
5. We duiken er
in

Groepen zonder
voertu

1. Star Wars
2. Zwervers
3. Thee Leuters

ig:

Groepen met vo
er

1. BC zoekt naam tuig:
2. Jokie en Jet
3. Sas Air
4. Iedere steen is
er een		
Blauw/Witte papl
5. In het bos zijn epel
wilde dieren
6. Mario Bros

UITSLAGKleur jd
wedstri
jaar
Categorie 0-3 et
so
el
em
1. Bouke H
e
ns
ee
2. Romy G
t
3. Fleur Verhels
jaar
Categorie 4-6
s
er
ik
R
1. Dideine
ep
Ro
2. Doutzen
3. Liliane ?

jaar
Categorie 7-9
t
ui
1. Renske
Vogelwaarde
2. Nazar
j
3. Danté de Rooi

2 jaar
Categorie 10-1
tad
1. Merel Hoogs
ch
us
2. Sil Fr
ans
3. Anniek Voerm

DE BETEKOP 2018 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

Programma 2018
Donderdag 8 februari Maandag 12 februari
18.30 u. Ziekenbezoek en uitreiken van fruitmandjes in
ziekenhuis ”Zorgsaam”.

Vrijdag 9 februari
13:00 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
Betekoppenstad
21:00 u. Laatste inspectie van de café’s voor Carnaval 2018

Zaterdag 10 februari
13:00 u. Uitdelen ballonnen bij ”De Statie” (Canadalaan)
13:25 u. Vertrek optocht naar het Prinsenhof voor het
ophalen van de Prins en jeugdprinses
Route: Paardenvest – Generaliteitsstraat – Parklaan
Rozenlaan – Nico uyt den Bogaardstraat (ophalen
prins) – Beukenstraat – Schulpenpad – Stationsstraat
Westkade (ventweg)
13:45 u. Vanaf het Prinsenhof in optocht naar het
Gemeentehuis op de Westkade.
14:15 u. Overhandiging van de sleutel door de Burgemeester
op het balkon van het voormalige Gemeentehuis
14:25 u. Oplaten van de ballonnen bij ”Het Beetje”
14:30 u. Aanvang ”Betejacht” voor de kleintjes bij
de Sasse horeca
14.45 u. Aanvang ”Betespeurtocht” voor de jeugd
(10 tot 16 jaar), start vanuit het Schippershuis
14:45 u. Openingsreceptie ”CARNAVAL 2018” in de Reseda.
Gezamenlijk uitbrengen van een toost en
prijsuitreiking ballonnenwedstrijd
15:30 u. Einde openingsreceptie, waarna een kleine
kroegentocht.
Tijdens de route zal de prijsuitreiking van
de etalagewedstrijd en van het mooist versierde huis
plaatsvinden
16:00 u. Einde ”Betejacht” en ”Betespeurtocht
18:00 u. Ontvangst Raad van Elf en genodigden op het
voormalige Gemeentehuis aan de Westkade
18:50 u. Vertrek naar ”De Statie” voor de boerenmaaltijd.
19:00 u. Boerenmaaltijd in ”De Statie”
20:30 u. Einde boerenmaaltijd
Aanvang kroegentocht langs de Sasse horeca
01:00 u. Sluiting café’s

Zondag 11 februari
14:00 u. Vertrek grote carnavalsoptocht vanaf
het Suikerplein.
Route: Canadalaan – Poelstraat –
Stationsstraat – Westkade – Bolwerk –
Watermolenstraat – Brandspuitstraat –
Kleine Markt – Noordstraat – Markt
(ontbinding) – Zusterstraat – Wilhelminalaan
Walstraat – Rozenlaan – Stationsstraat –
Poelstraat – Westdam – Vlaanderenplein
(Leutfabriek, afbreken en stalling wagens)
15:30 u. Presentatie van de 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. Aanvang dweilbandfestival
13:30 u. Uitreiking prijs ”Leutigste Leurder”
in de Narrentempel
14:30 u. Aanvang 55+ middag in ”De Statie”.
Met optreden van ”DE JANNIE’S”!!
18:00 u. Prijsuitreiking ”Beste dweilband” in de Watergeus
18:00 u. Einde 55+ middag
20:00 u. Aanvang kroegentocht door Betekoppenstad
01:00 u. Sluiting cafés.

Dinsdag 13 februari
13:30 u. Uitdelen toeters etc. aan kinderen bij ”De Statie”
14:00 u. Start ”Miniparade” (kinderoptocht) vanaf
”De Statie”
Route: Kerkhoflaan – Groot Majoorstraat –
Noordweststraat – Westkade (ventweg) –
Gentsestraat – Zuidstraat – Markt – Zusterstraat –
Kloosterlaan – Kerkhoflaan – Vredestraat –
Paul Krugersdreef – Calandstraat – Paardenvest
(ontbinding)
15:00 u. Uitreiking prijzen kleurwedstrijd in ”De Statie”
Uitreiking prijzen ”Miniparade” in ”De Statie”
16:00 u. Aanvang kleine kroegentocht door Betekoppenstad
20:30 u. Aanvang van de laatste kroegentocht
in de Narrentempel
00:00 u. Sluiting Narrentempel
00:45 u. Teruggeven van de stadssleutel aan
de Burgemeester bij de pomp
01:00 u. Sluiting café’s, aansluitend ”samenzang”
rond de pomp op de Markt
01:30 u. Einde carnaval 2018

Eventuele veranderin
in het programma zugen
zoveel als mogelijkllen
via de pers worden
bekendgemaakt
alsmede via de
Facebookpagina van
C.S.de betekoppen
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Mijn dagboek (20)
door Willy de Groff

Als je de uitnodiging van de redactie van deze onvergelijkbare jaarkrant ontvangt met het verzoek
om medewerking, is het zaak om eens rustig na te
denken, wat je je medestanders in de aanloop naar
de vijf leutigste dagen van het jaar te lezen gaat aanbieden. In de vorige editie keek ik terug naar 60 jaar
goed georganiseerd carnaval. Nu anno 2018 is het
61 jaar geleden, dat een gemengd gezelschap van
inwoners van Betekoppenstad bij elkaar kwamen,
om het toen wat ’pas op de plaatsmakend feest’
nieuw elan te geven. Dat is gelukt met dank aan de
garagehouder, douaneambtenaar, filiaalchef van Albert Heijn, de groentenman, de fietsenhersteller en
verkoper, de dorpssmid, de expert in het maken van
glaskisten, de schilder, de boekhouder, de fabieksdirecteur, kortom de doorsnee van onze bevolking.
De eerste optocht die in haar beperkte omvang zelfs
een tour over ’het eiland’ kon maken. Vergelijken
met nu, dat is oneerlijk. Nu kijken naar de toekomst
is moeilijk. Toch zijn er in de voorbije jaren, veel
gekoesterde hoogtepunten uit ons rijkelijk gevuld
programma, verdwenen.

Denken we aan ’ouwewijven optocht’, de ’spiekerscorner’, de verlichte optocht op dinsdag. Waarom
verdwenen ze, deels door gebrek aan belangstelling?
Misschien, maar de zelfwerkzaamheid van onze gemeenschap toont het tegenovergestelde.
Ga eens kijken in de vroegere werkplaats van onze
jammer genoeg, haar zelfstandigheid verloren 471 jaar
oude gemeenschap SAS van GENT! Tien van de toenmalige gemeenteraadsleden stemden voor overgave
aan Terneuzen, er waren drie tegenstemmers, een is
nu wethouder in Terneuzen en een lid van de gemeenteraad, het kan verkeren.

een enthousiasme wordt hier getoond. Vanaf januari
maak ik daar melding van via het geschreven en gesproken woord, iedere week als je de bouwplaatsen
bezoekt zie je de creatie’s groeien. Opmerkelijk: je
ziet steeds meer jonge mensen van beiderlei kunne,
een geruststellend beeld, want ook de jeugd heeft
er een groeiende zin in, de toekomst is op dat punt
redelijk verzekerd.
Zondag 11 februari ziet u de prachtige resultaten van
deze noeste arbeid! Er worden rondom ons in buurgemeenten krampachtige pogingen gedaan om ons te
evenaren, maar dat loopt ieder jaar uit op (voor deze
ondernemers) teleurstellende ervaringen.

Maar terug naar onze roemrucht vijfdaags feest,
We waren bezig u in herinnering te brengen, hoe
meer dan (alles bij elkaar opgeteld) zo’n 750 mannen, vrouwen (gelukkig), jongens én meisjes in de
genoemde werkplaats en Leutefabriek al maanden vele
avonden werken aan de MOOISTE OPTOCHT VAN
ZEELAND!! Dat is de winst die het initiatief van Jan
Vinke jaarlijks opbrengt op zondag- en dinsdagmiddag.
Wat een creativiteit schuilt er in deze bevolking, wat

Waar komt ons succes vandaan? Het zit de geboren
Sassenaar in de geschiedenis, immers de Spaanse
bezetters vierden al Vastenavond. Wij hebben die
ervaring overgenomen en vooral voortgezet en het
resultaat openbaart zich op komende vrijdag 9 februari. Met mijn 85 jaar heb ik de meeste carnavalvieringen wel achter de rug, maar wij gaan eensgezind
naar weer een leutig carnaval 2018.
Alaaaaf...!!

55+middag?
lol en leut!!
Beste Betekoppen,

s
De prijswinnare
van 2017 is

Rosita Belviso

Na vier voorgaande jaren van
heel drukke en plezierige
55+-feestmiddagen in ”de Statie”,
staat dit feest natuurlijk ook dit
jaar weer op het programma op de
maandagmiddag!
Hoewel het - met een biertje op wat verder lijkt om naar de Statie te
komen weten de jongere Betekoppen
toch ieder jaar weer de weg naar
het feest te vinden... Samen met de
oudere Betekoppen eventjes lekker de
bloemetjes buiten zetten...
Lol en leut gegarandeerd!!
Ook dweilbands weten intussen
de weg naar het 55+ Bal te vinden
en geven het feest met hun leutige
muziek-optredens extra glans aan deze
middag...
Allez Betekoppen: Op deze middag
gaan de beentjes weer van de vloer!!
(en zoals we ieder jaar weer zien: dat
lukt op deze middag nog prima hoor...).
Evenals 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 Jannies, een garantie voor zang,
meezingers en polonaise lopen!
Zoals ieder jaar wordt er weer veel
werk gemaakt van soms wel heel
mooie carnavalspakjes. De jury wordt
er zo langzamerhand helemaal daas
van... maar ze vinden het ook heel
leuk hoor dat het hen ieder jaar weer
moeilijk wordt gemaakt om te kiezen
uit de mooiste, origineelste en leutigste
carnavalspakjes op deze middag.
De inzet van alle gedane moeite is
iedereen wel bekend: een mooie beker
en eeuwige roem in Sas...
Ook dit jaar wordt die natuurlijk weer
uitgereikt door onze Prins Benito I en
zijn Eerste Minister Ricardo I.
We beginnen deze middag 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 2018
in Betekoppenstad”! Alaaaaaaf!!!!
De Raad van Elf
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1, 2, 3... 11, 12, 13... 22 jaar!
Tijdens carnaval 2017 zijn Michel Noët,
Robin van der Hooft en Marcel Vinke
benoemd tot Erelid van CS de Betekoppen vanwege hun 22-jarig lidmaatschap.
De hoogste tijd vonden wij om hun eens
te vragen hoe zij de afgelopen 22 jaar
hebben ervaren in de vorm van een aantal
vragen...
Wat heb je allemaal gedaan in die 22
jaar en welke functies heb je vervuld?
Marcel: Het eerste jaar ben ik tijdens
carnaval hulpplisie geweest. Dat was leuk
om te doen maar bij iedere bestelling had
ik altijd wel een biertje over, omdat iedereen altijd direct aan de andere kant van
het café ging staan... Een foto van mezelf
in het Plisiepak ontbreekt trouwens nog
in mijn verzameling. De andere jaren
heb ik altijd het pak van de Raad van 11
gedragen. Bijzonder zijn daarin het 44- en
55-jarig jubileum. In de eerste jaren ben
ik lid geweest van de activiteitencommissie. Verder ben ik 12 jaar penningmeester
geweest, de laatste jaren richt ik me op
de coördinatie van de Betekoppenkrant.
Tevens destijds in de 4x11 commissie
gezeten.
Michel: Bestuurslid, 2e secretaris, secretaris, voorzitter en natuurlijk Prins
Carnaval
Robin: In al die jaren ben ik feitelijk altijd
betrokken geweest bij het opmaken van
de krant. In de beginjaren al knippend
en plakkend op zolder in de Speye, in de
jaren hierna als ”hooftredacteur” toch
vooral thuis achter de PC. Verder ben ik
ook nog een ”blauwe maondag” voorzitter
van de activiteitencommissie geweest, na
nummer 37 had ik dit echter wel gezien.
De wat oudere leden snappen precies
waar ik het over heb. In het Dagelijks
Bestuur heb ik in de loop der jaren al ook
wat functies mogen bekleden. De eerste
DB-jaren was ik actief als 2e secretaris
waarna vier jaar als vice-voorzitter volgden. Tegenwoordig ben ik de man van de
centen, de toekomst zal uitwijzen of er
nog meer jaren gaan volgen.
Wat vind je leuk en gezellig aan
CS de Betekoppen?
Robin: De laatste jaren beperkt mijn lidmaatschap zich vooral tot het bezoeken
van de diverse vergaderingen.
Mede gezien de diversiteit van de groep
wordt op deze vergaderingen vaak stevig

en inhoudelijk gediscussieerd over van
alles en nog wat. Na afloop wordt er onder
het genot van een pintje uiteraard nog wel
eens nagepraat, op tijd naar huis gaan is
dan ook niet aan iedereen besteed.
Marcel: De saamhorigheid onderling
zoals op vergaderingen en dingen samen
met zijn allen doen zoals lootjes verkopen,
krant rondbrengen, de collecte, het sociale
aspect dat er bij komt kijken. Mensen herkennen je en je maakt een praatje als je ze
na een jaar weer zien.
Michel: Het is door de jaren heen een
echte vriendenclub geworden; we delen
lief en leed met elkaar. We doen meer met
elkaar dan alleen de randvoorwaarden
scheppen voor het carnaval in Betekoppenstad (al blijft dat natuurlijk wel de
hoofdtaak).
Hoogtepunt in de afgelopen 22 jaar?
Marcel: In deze 22 jaar zijn er vele hoogtepunten geweest natuurlijk. Zeker het
moment dat je zelf 11 en 22 jaar lid bent
en dan respectievelijk groot-officier en
erelid wordt is echt wel iets speciaals.
Bijzonder vind ik ook het 44- en 55-jarig
jubileum. Met carnaval heb je ook van die
momenten die altijd leuk zijn. Voor mij
zijn dat toch wel de optocht, de vrijdagavond, de maondag en het eten bij Bottles
op dinsdag.
Michel: Dat is toch wel het vervullen van
ambt van Prins der Betekoppen. Ik vind
dat een hele eer.
Robin: Het is lastig om één hoogtepunt te
benoemen, het zijn er veel. Ik denk hierbij
aan m’n 11 jaar als Eerste Minister, de benoeming van m’n vader tot Erevoorzitter
en nog zoveel meer. Toch denk ik dat de
jubileumfeesten bij het 4x11 en 5x11-jarig
bestaan de absolute hoogtepunten zijn.
Deze feesten lieten zien dat Betekoppenstad de term carnavalsbolwerk nog steeds
meer dan waard is!
Dieptepunt?
Michel: Een moeilijke vraag. In de loop
der jaren is er veel gebeurd. Wat in ieder
geval veel indruk op mij heeft gemaakt
destijds was de ziekte en het overlijden
van onze voorzitter Rinus van der Hooft
en de impact wat zoiets op een groep
heeft.
Marcel: Voor mij is dat ook het overlijden
van Rinus. Rinus was een zeer betrokken
en bevlogen persoon. Onder zijn bezie-

lende leiding zijn er echt mooie projecten
gerealiseerd, zoals het maken van de cd,
het boek en het verwerven van de grond
voor onze loods en het bouwen van onze
loods. Op de momenten dat de dingen
worden gerealiseerd sta je er niet zo bij
stil maar achteraf realiseer ik me dat dat
toch wel bijzondere gebeurtenissen zijn
geweest die je voor een groot deel op zijn
conto kunt toeschrijven en die ik ontzettend waardeer. Bijzondere man!
Overwinning?
Robin: Als lid van de Stichting win je
tijdens carnaval zelf uiteraard weinig prijzen, maaaaaaar... het uitdelen ervan is zo
mogelijk nog leuker. De ontlading bij het
winnen van een prijs is schitterend om
te zien, zeker als je dan zelf die beker uit
mag reiken.
Michel: Toen we destijds bij de Betekoppen kwamen, zat de stichting in een
slechte periode (weinig bestuursleden,
financieel liep het niet over). Met elkaar
hebben we onze schouders eronder gezet
en hebben we de weg omhoog gevonden.
Opgeven was en is geen optie; al zijn
nieuwe mensen natuurlijk altijd van harte
welkom!
Marcel: Na 11 jaar heb ik ooit gezegd dat
ik er mee ging stoppen omdat ik het niet
meer zo leuk vond. Ik heb dat toen een
jaar van te voren aangekondigd. Dat jaar
was zo’n leuk jaar dat ik daarna heb besloten om gewoon lekker verder te gaan...
het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Mooiste herinnering?
Marcel: dat is voor mij het eten tijdens
de 4x11. We aten in Oudt Sas en ik zat
aan tafel met Robin, Brian en Michel. Er
ontstond die avond aan tafel een bepaald
soort humor over een met niet met name
te noemen dame in combinatie met verschillende soorten gerechten waar zij bij
was betrokken. We hebben die avond zo
veel lol gehad dat we regelmatig onder tafel lagen van het lachen en werkelijk waar
er verder niemand begreep waar het over
ging. Dat kan zo eens gebeuren.
Robin: Laten we het er maar op houden
dat 22 jaar lidmaatschap een mooie herinnering op zich is.
Michel: In de loop der jaren heb ik veel
mooie herinneringen opgebouwd; het
zijn er echt teveel om op te noemen. Als
ik er toch eentje moet noemen, dan is

dat mijn benoeming tot Grootvorst. Een
titel die mij voor de rest van m’n leven
aan het carnaval in Betekoppenstad heeft
verbonden... Maar de mooiste herinnering
heb ik toch wel aan carnaval 1998 toen ik
Cindy leerde kennen. We zijn uiteindelijk
getrouwd en vieren nog steeds ieder jaar
met volle teugen carnaval.
Wat vond je jammer?
Robin: Hoewel de verbondenheid onder
carnavalsvierders op veel vlakken groot is
zie je soms wel dat dit op de één of andere
manier niet lijkt te werken. Uiteindelijk
ben je met z’n allen bezig met hetzelfde
doel, laten we dat vooral niet uit het oog
verliezen.
Marcel: Wat ik persoonlijk erg jammer
vond in deze 22 jaar is dat Bart Engels
maar een paar jaar bij de Betekoppen
heeft gezeten. Dat was echt een leuke
gast die prima in de groep paste. De liefde
dreef hem echter een andere kant op.
Michel: Het verkeerde beeld dat sommige
mensen nog steeds hebben van CS de
Betekoppen. We zijn in ieder geval zeker
niet die saaie mannen in het raadspak.
Hoe zie je de toekomst van
de Betekoppen?
Michel: Iedereen is er zich van bewust
dat we moeten investeren in de jeugd.
De jeugd moet het straks immers van ons
overnemen. We zullen ook met anderen
moeten blijven samenwerken om zaken
geregeld te krijgen. Een vraag die ik me
zelf wel eens stel is of we over 11 jaar nog
een Raad van Elf hebben en een Prins
Carnaval.
Marcel: Op zich wel goed. Er zullen altijd
leden stoppen en er komen er toch ook
weer bij, hoewel dat laatste toch altijd wel
wat lastig is. Ik zie dat ook niet als een
probleem van de Betekoppen maar als een
probleem van carnavalvierend Sas van
Gent.
Robin: Zoals bij veel verenigingen is het
op peil houden van het aantal leden een
uitdaging op zich, zo ook bij de Betekoppen. Toch ben ik niet somber, we zien
namelijk dat er doorgaans altijd mensen
te vinden zijn die hun steentje bij willen dragen. Het pak wat tijdens carnaval
gedragen wordt lijkt dan weer wel steeds
minder uit te maken. Of dit een trend is
die doorzet zullen we zien, tijden veranderen nu eenmaal…
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Betezaadjes pagina
Hallo Betezaadjes,

Nog heel even en er staan weer 5 dagen lol en leut voor
de deur. Ook voor jullie valt er weer van alles te beleven.
We zet ten even op een rijtje waar en wanneer we jullie
verwachten.
Vrijdagmiddag komen we langs op school. We gaan er dan
met zijn allen een leuk feestje van maken, dus trek je
verkleedkleren aan, zet een vrolijk gezicht op en dans de
sterren van de hemel!
Zaterdag halen we prins Benito en prinses Anouk
op. Om dit alles feestelijk te versieren kunnen
jullie een ballon ophalen in de Statie. Na het
ophalen lopen we met z'n allen naar het oude
stadhuis, waar de sleutel van Sas van Gent officieel
aan de prins wordt overgedragen. Vanaf dat moment
heet Sas Betekoppenstad. We lopen nog de polonaise
bij het Beetje en laten de ballonnen op. Hierna is de
Betejacht in elk café. Nieuw dit jaar is de Betespeurtocht.
De jeugdraad heeft een leuke speurtocht opgezet
waarover je meer in deze krant kunt lezen. Om 16.00 uur
is het helaas gedaan...
Zondag is de mooiste optocht van Zeeland te
bewonderen. Dus kom kijken of maak de optocht
nog mooier door ook mee te doen!
Maandag begint de dag al vroeg, op straat is
er van alles te zien en te beleven tijdens het
leuren. 's Middags kun je de dweilbands horen die
een wedstrijd houden. Wie is de leukste, beste,
grappigste dweilband.
Dinsdag is alweer de laatste dag., maar een heus
feest voor jullie. Jullie optocht trekt dan door de
straten van Betekoppenstad. Inschrijven en verzamelen
doen we in de Statie. Na afloop van de mini-parade
is er, terwijl we wachten op de uitslag van de jury,
een disco. Ook worden de winnaars van de
kleurwedstrijd bekend gemaakt.
Helaas is het na deze dag echt gedaan en levert Prins Benito
om 01.00 uur de sleutel van Betekoppenstad weer in bij de
burgemeester en zal Betekoppenstad weer
Sas van Gent heten. Maar... Eerst maar eens
genieten voordat we daaraan gaan denken...
Veel plezier en tot ziens mee die doage!
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De Grootvorst kleurt oranje!
Beste Betekoppen,
Op 11-11-2017 zijn we het carnavalsseizoen officieel begonnen onder het motto
”Betekoppenstad kleurt oranje”. Bij de kleur oranje denkt u misschien aan ons
Nederlands voetbalelftal, de Koninklijke familie, het oranjebitter, Oranjeboom, de
oranjekoorts, de hockey- of handbaldames, het oranje stoplicht of worteltjesstamppot
van oma. Kleuren vertellen ons vaak meer dan we met woorden kunnen zeggen.
Wellicht dat carnaval daarom ook zo kleurrijk is. Ik heb mij eens verdiept in de kleurenpsychologie en wat er nu allemaal geassocieerd wordt met de kleur oranje.
Oranje:
Emoties en eigenschappen, die geassocieerd worden met oranje zijn: energie, vitaliteit, seksuele kracht, blijdschap, creativiteit, motivatie, optimisme en een algeheel
gevoel van welzijn. Sterke veerkracht en incasseringsvermogen bij teleurstelling en
verdriet. De behoefte om de vitaliteit te uiten in creativiteit. Als oranje overactief is,
kan dit leiden tot trots, arrogantie, egoïsme en egocentrisme: zonder rekening met
anderen te houden alle pleziertjes uit het leven willen beleven. Een tekort aan oranje duidt op verlies aan motivatie en kan leiden tot laag zelfvertrouwen, een negatief
zelfbeeld en heil zoeken in de eenzaamheid van eigen gedachten en gevoelens.
Ik heb het eens goed op me in laten werken,
er over nagedacht en mijn conclusie is, dat de
kleur oranje heel veel zegt, over hoe wij ons
Betekoppencarnaval vieren en beleven. Dus
mocht er eens iemand aan u vragen, wat ze
zich nu bij carnaval in Betekoppenstad moeten
voorstellen, zeg dan maar gewoon dat het veel
met oranje te maken heeft....
Rest mij u nog een heel leutig carnaval 2018
toe te wensen en vergeet niet om op dinsdag
13 februari a.s. (eigenlijk is het dan al 14 februari) de prins uit te komen zwaaien aan de
pomp in uw oranje outfit!
Kleuren vertellen meer dan woorden kunnen
zeggen.

Nieuwe

Plisie Goor...

Beste Betekoppen,

Na 11 jaar Plisie Goor te zijn geweest heeft
Peter Frusch zijn Plisiepet aan de wilgen gehangen.
Tijd dus voor een nieuwe Plisie Goor. Op de jaarvergadering in september ben ik tot nieuwe Plisie Goor
gekozen. Waarom? Geen idee. Maakt ook niet uit. Als
je maar lol hebt!
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Maarten Hemelaar, geboren en getogen Sassenaar, maar inmiddels wel alweer een jaar of 12 woonachtig in Brabant. Carnaval
is mij met de paplepel ingegoten en vanuit die hoedanigheid ben ik dan ook alweer
zo’n 9 jaar lid van CS De Betekoppen. Genoeg ervaring dus om de Raad van 11 in
het gareel te houden.
Net als mijn voorganger Peter Frusch zal ook ik mijn uiterste best doen om er voor
te zorgen dat de Raad van 11 overal op tijd (of dan toch in ieder geval binnen het Sas
Kwartiertje) aanwezig is. En verder is het mijn taak om er voor te zorgen dat de leden
van de Raad op tijd voorzien wordt van een natje en droogje. Een belangrijke taak,
die met het vertrek van Marlon van Mol overigens wel een stukje makkelijker is geworden: 11 bier bestelt toch nét wat makkelijker dan 10 bier en één sinas…
Dit jaar hebben we trouwens ook twee nieuwe leden: Jeroen Lobstein en Terence
Mirrer. Als Plisie Goor zal ik ze de kneepjes van het lidmaatschap van de Raad van
11 bijbrengen. Een belangrijke rol voor deze aspirant leden is dan ook het assisteren
van Plisie Goor met het halen van drank en het sjouwen van het Narrentempel bord
en op zaterdag het bord voor het Schoonste Kot 2018 (welke ieder jaar zwaarder lijken te worden). Ik zal erop toezien dat dit allemaal zonder al te veel grote problemen
verloopt.
Ik wil afsluiten met Peter Frusch te bedanken voor 11 jaar goede zorgen. Als Plisie
Goor zullen we hem zéker gaan missen, maar gelukkig heeft Peter aangegeven de
komende jaren gewoon actief te blijven binnen de Raad van Elf.
3 maal alaaf en tot mee die daoghe!
Plisie Goor (Maarten Hemelaar)

Een driewerf aláááf
en tot mee die daoge!
Grootvorst Michelangelo

Commissaris

Eerste minister...
Hallo Betekoppen,
Ook vorig jaar was ik de Eerste Minister van
Prins Benito den Eersten. Ik ben nu 6 jaar lid van de
Raad van Elf en mijn ervaring van vorig jaar met
Prins Benito zal dan ook goed van pas komen. Evenals
vorig jaar ga ik mijn taak ook weer met trots vervullen.
Eén van de taken van de Eerste Minister - en direct
misschien ook wel de belangrijkste - is om er voor te
zorgen dat onze Prins niets vergeet.
Buiten het carnaval om zijn wij ook goede vrienden en
dus als er in ’t Sas iets te vieren valt, zijn wij ook vaak van
de partij.
We gaan er mee die daoge dan ook weer met z’n allen een
goed feestje van maken en zoals altijd is dat mee carnaval
in ’t Sas het leutigst!!
Alaaf en tot mee die daoge!
Eerste Minister Richardo I

De Koeters uit Westdorpe
wensen alle Betekoppen een

leutig carnaval!

der Betekoppen!
Vorig jaar was het alweer mijn elfde
jaar als Plisie Goor, na zo’n lange periode is het onvermijdelijk ook eens
terug te blikken in de tijd.
In september 2000 ben ik bij de Raad
van Elf gekomen en ik kan mij niet
heugen dat ik sindsdien in het raadspak
rondgelopen heb. Ik heb destijd het
vak van Carnavalsplisie geleerd van de
beste... Wilbert van Hurck was mijn grote
leermeester in het vak. In die tijd waren we
met zoveel dat we zowel een Plisie Goor als
een hulpplisie hadden. Helaas is dat nu niet
meer het geval en daardoor zijn er toch wat
tradities ter ziele gegaan.
In het begin liepen Wilbert en ik om beurt voor de optocht uit met dat geweldige
vierloopsgeweer op ons rug. De loop was omgebogen en drukte de gehele optocht
op je pet, maar dat hadden we er graag voor over.
Een andere traditie was op dinsdagavond bij de afsluiting en samenzang bij de
pomp een sigaar roken, die traditie hebben we echter nog steeds!
Na 6 jaar hulpplisie en elf jaar Plisie is het welletjes geweest en draag ik het stokje
over. Een geweldig hoogtepunt was natuurlijk wel dat ik vorig jaar op de receptie
in het voormalige stadhuis ben benoemd als ”Commissaris der Betekoppen”, compleet met nieuwe pet met een
enorme pluim erop!
Mijn opvolger is intussen
bekend en af en toe zal ik
hem wel eens wat in zijn oor
fluisteren ”Mee die Daoge”…
Ik hoop dat hij er net zoveel
plezier aan zal beleven als dat
ik al die jaren heb gehad!
Commissaris der Betekoppen
Peter Frusch
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Komt dun aop
uit dun
mouw?

Jury ieder jaar weer verbaasd
over zoveel creativiteit...
En ja daar was hij dan weer.... het verzoek een stukje
namens de jury te schrijven voor de carnavalskrant
2018. De vakanties zijn nog niet zo lang achter de rug,
de competitie amateurvoetbal is slechts twee weken
oud en dan blijkt dat carnaval toch al weer snel gaat
naderen en iedereen al weer volop in de voorbereiding
zit. Dit geldt op het moment van schrijven nog niet
voor de juryleden maar weet dat tijdens het verschijnen van de krant ook bij ons de voorbereidingen in
volle gang zijn.
Terugkijkend op afgelopen carnaval kunnen we als jury
zeer tevreden zijn. Er waren weinig tot geen discussiepunten en ondanks dat onze secretaris dit jaar verstek heeft moeten laten gaan is volgens ons toch alles
goed gekomen. Ook nu weer heeft het menig jurylid
verbaasd hoe creatief onze Betekoppen toch weer zijn
geweest. Vernieuwend maar zeker ook gewaagd was de
kameel welke tijdens de optocht door ’t Sas liep. Zowel
bij de bouwers zelf maar ook bij publiek en juryleden is
dit spektakel met bewondering gadegeslagen. Wat een
knap staaltje werk en... kom er maar eens op om zoiets
te fabriceren.
Nieuw dit jaar was naast de categorie leutigste leurder,
de categorie leutigste act op de maandagmorgen. In de
ogen van de jury een aanwinst voor het carnaval op de
maandag.

Menig jurylid is 2, 3 of meer dagen in de weer geweest om alle activiteiten te beoordelen en zullen dit
natuurlijk ook in 2018 weer gaan verzorgen. Dit geldt
niet alleen voor de grote optocht op zondag maar gedurende de gehele carnaval. Of het nu gaat om het mooist
versierde huis en/of etalage, de kinderoptocht, dweilbandfestival, leuren of de grote optocht. Wij zullen
scherp toezien en alle creaties op waarde inschatten
en waarderen. Dit conform het vastgestelde reglement.
Schroom niet en doe mee. Laat carnaval bloeien als
nooit te voren zodat we na afloop met z’n allen kunnen
vaststellen dat carnaval 2018 alle voorgaande edities
heeft overtroffen.
Wij als jury gaan hiervoor zeker ons best doen. Rest mij
nog alle Betekoppen nu alvast een prachtig carnaval
2018 toe te wensen.
Namens de juryleden,
Paul de Groene (voorzitter)

Betekoppen,
Jaorun huleeju dee de Raad van Elf van ’t Sas is mee
an het programma HINT in ut Kazieno van Blankenberge. Guust de Smit, Wim Tak en Wim Remery,
toen as Prins Nozemius vurteehuwoordugdun Betekoppestad.
Wim Tak moest iets uitbeeldu en Guust en onze
Prins moestun ut raoju wat was. Ut was, zoas ajjut
zag un aop maar wa voor aop. Guust zee jeest; un
sjimpansee dan un oorangoetang maor ei raoidugun
ut nie. Ei vroeg, an Wim Remery, pontiefiekaol voor
TV, toen de BEE ER TEE; ”WA VOOR AOPU EIJU
NOG”? Ze kwaomun dur nie uit.
Nou gaon wij, as 1 ZONDER SNOR, nie tzeldu doen
in de stoet maor tsoe tur op kunnu trèkku. Bestu wa
dan juldur kunnu doen is naor de stoet kommu kijku
op 11 februwaorie en dan zajut zien of DATTUN
AOP UIT DE MOUW KOMT. Hopuluk kommu dur
die zondag net zoveej kijku as da Guust da vroehur
zeej ajum vroeg; Guust, oeveel mènsu stonnu dur
te kijku naor de stoet en antwoordde die; ”awèl, ik
docht un TIENDUUST”, volhus Guust. Tis toopu dan
juldur dan nie in den aop gelozjeerd zijn.
ALLI, TOT MEE TIE DAIHU
Carnavalsvereniging
1 ZONDER SNOR

1
zo

nder
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Weet je wat ik wel eens zou willen zijn?
Daar staan me weer voor het nieuwe seizoen. Terug blikkend op het vorig jaar?
Oe moe je de eindjes aan mekoare goan knopuh of je noe doort oog van de naald
kruip of da het zoeken is noar een speld in de ooiberg, wudder weten het nie, we gaan
gestaag verder of je nu mooi genaaid ben of nie of je nu mee de billen bloot ga op un
spelde kussen, op ieder vinger past wel een oedje.(da doe da prikken nie zo zeer).
Damuh slap kunnen ouweoeren das wel bekend moar wa me vant joar nu eens echt willen
gaan zijn, daar ben de uitleggers nog nie over uit, en geloof me in de vereniging zitte een
stel uitleggers. Daar wil je je nie aan prikke, kan best zijn da je mooi genaaid wordt. Dur is
binne de vereniging behoorlijk gespoeld en of da nu mee bier is of dat het de wc was? geen
idee, maar spoelen doen we, dan e je oek nog van die figuren die graag de klos zijn geloof het
er ben eel wa klosjes. Affijn aje dit alle maal in een doozuh propt dan weet je zeker wa we
willen zijn…
En ajudder komuh kijken dun 11e februari dan ga je ook weer onze Singer zien, of da tie
weer thoogste nood kan alen? da zullen judder wel merkuh, dat ie van links noar recht goat
da zeker en ei zal geen steekje loate vallen. Kort om we goan er weer een slinger aan geven
en opuh dat ie volgens patroon de streep kan haluh. tZal de komende maande wel passen en
meten worde..
Henoeg over dun wagen en optocht, net als voorgaande joaren orhaniseren we voort 3e
joar op zaterdag een middagje, een middagje da uitgehroeid is en da selfs al een plekje e
hekregen op de site van de Betekoppen… we behonne mee eene, vorig joar a me dur twee
en vant joar jawel moege we een derde artieste behroete... ze e self nog int Sas hewoond.. oe
schoon is da om weer een keer voort eige volk te kunne zingen... deze middag wor natuurlijk
nie geopend zonder peperkoekuh en vieux (die vieux is oek nie meer aan te slepen) en a me
de keeltjes en opgewarmd kunne me de strot opuh hooien en luid meezingen op
de bekende hits van onze artiesten…. hou de flyers/posters en oopelijk etut oek
een plekje hekregen in de schoonste krant vant land moar da leese judder van zelf wel.
We behinnuh zoals hewoonlijk na de opening van onze burgervader zo rond de
klok van alf vier en opelijk alen me de boeren maaltijd, bij deze willen we al graag
een plaatsje reserveren(vorug joar was tur geen plek zeiden ze) mee un man of elve..
we hopen natuurlijk judder weer te zien zaterdag 10 februarie bij dun aftrap in
de Reseda. en kan je nie dan zie je ons wel in dun optocht, en dan ga je het zeker
weten wa sommige van ons willen zijn...
groet, PIJKE-Zot
dun oudsten wagenbouwers vereniging van T’SAS...

De Buufjes en de Polderploeters
gaan het eens een jaartje
samen proberen!
Als...
t
e
p
Toa
Beste carnavalsvierders,
Na een jaar van niet bouwen..., in je eentje bouwen..., wat toch allemaal niet zo gezellig bleek te
zijn, zijn we eens in beraad gegaan en aangezien
het de voorgaande jaren wel erg gezellig was met
de buurtjes hebben we eens vergaderd en de beslissing was snel genomen.
De Buufjes en de Polderploeters gaan het eens een
jaartje samen proberen. Maar dan nog de naam,
want bij een nieuwe club hoort ook een nieuwe
naam. Dat was nog een heel gepuzzel, maar we zijn
er toch uitgekomen...
”Toape te Goare” gaat het worden, we gooien tenslotte alles op een hoopje! Dan een vergadering over

WACOSTA

e Gao

re

het onderwerp, dat was eigenlijk ook snel beslist.
We vonden dat het niet een te kinderlijk onderwerp
moest zijn, maar omdat we toch veel kleine kinderen hebben moest het wel leuk zijn voor kinderen.
Nou... daar zijn we wel in geslaagd, de kinderen
zullen niet van ons af te slaan zijn!
Met veel frisse moed zijn we al aan de slag gegaan.
Er zal weer veel werk verzet moeten worden, want
het is nu wel een heel grote groep. Maar dat maakt
het ook weer een stuk gezelliger. We gaan weer
een hele kleurrijke creatie proberen neerzetten, dus
kom allemaal kijken naar de Sasse optocht!!!
Toape te Gaore….

Beste Zotte Maondag colleehas,
Wij zummu mee Wacosta oek dees jaor op Zotte
Maandag weer aktu de preesansu heevu.
Na de stofzuihurshow, de Ronde van ’t Sas,
troebadoers, Russen, Belse slagerzangurs en weet ik wa
dammu amaol hudaon en in al die jaoru zajons zeekur
zien, dien dag.
Alleen waaammu haon doen weetu me op di moment
ank di schrijf nog nie, wan tis op di moment pas 3
november en we moemu nog vurhaodurru... Maar daor
kommu we wel uit.
Tsa wel teen of tandur worru.
Alli tot mee Zotte Maondag...
WACOSTA
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Slager muziek

OPENINGSBAL
PIJKE-ZOT
PEPERKOEKE
MEE VIEUX

Zaterdag
10 februari
Café de Reseda
Aanvang 15:30
uur
Inkom gratis
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Vrijhouden van de
route na de optocht

Glenn

Zangeres Martine Verschuren

Ongemakken?
Wij helpen ter plekke...
Beste Betekoppen,

Al

Het zou leuk zijn als je iets schrijft over hetgeen je de komende carnaval gaat laten zien.
En daar zit nou net het probleem. Nog altijd zijn we van slag na ons geweldige succes
van vorig jaar, de meest carnavaleske wagen van Betekoppenstad, het zal je toch gebeuren zeg. Wat hebben we er veel plezier aan beleefd.
Toch zijn onze spieren nog niet helemaal hersteld van onze turnoefeningen die we
de gehele stoet hebben uitgevoerd. Het scheelde maar haar of draad of er waren een
paar ziekenhuisopnames geweest na de stoet, je kent ons, we geven ons helemaal
hahaha.
Het was misschien wel wat overmoedig om zo uit de band te springen. Het gevolg is
dat we met veel lichamelijke problemen de komende carnaval in zullen moeten gaan.
Voor de komende carnaval nemen we dus maar het zekere voor het onzekere en nemen we alle medische hulpmiddelen maar mee tijdens de optocht. Dus kom gerust
op zondag naar de optocht kijken want er kan je niks gebeuren, aan alles hebben we
gedacht. Problemen met je hart, prostaat, spieren of andere ongemakken, laat het ons
weten en we helpen je ter plekke.
Met vriendelijke groet,
Artsenteam en verpleegkundigen
D’alve Zolen

w klup

ve Z o len

d’

En weer is het zover, den elfden van de elfden staat voor de
deur. Voor mij altijd weer een stressmoment want het stukje
voor de krant moet klaar zijn. O jee, wat gaan we weer eens
schrijven?

Bou

Beste bewoners van de Walstraat, Rozenlaan,
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 naar het
Vlaanderenplein. Op het kaartje hierboven vindt
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
geldt dan een parkeerverbod; en indien nodig een
wegsleepregeling. Tot vorig 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!
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Het grote geheim van

de Gouden Beet

van Betekoppenstad!

Wat ligt er verborgen onder de Molenberg is de grote vraag?
We zijn momenteel al druk bezig met de voorbereidingen van ons grote onderzoek. De plannen zijn al gesmeed
en het is enkel nog wachten op de vergunningen die op d’n elfde van d’n elfde zijn ingediend bij de burgemeester Jan Lonink. Het staat op de planning dat de vergunningen zondag 11 februari rond zullen zijn en dan gelijk
aan de slag zullen gaan.
Er word ondertussen al een tijdje over gespeculeerd
van ”wat zijn ze toch van plan met de Molenberg”
wat is het geheim en wat ligt er rond, in of onder?
Zou het iets griezeligs zijn of iets leuks? De tijd zal het
uitwijzen... In het kader van het onderzoek kunnen
wij er nog niet al teveel over vertellen.
Wel kunnen we zeggen dat er aan het eind van de
tunnel wel eens gouden bergen kunnen liggen.
Toen we afgelopen zomer de geschiedenis boeken
eens ingedoken waren om ons te verdiepen in de
geschiedenis van betekoppenstad viel ons iets op op
de plaats waar de Molenberg ligt.
Er zouden oude mijnschachten onder liggen en dat
trok toch behoorlijk onze aandacht. Was er vroeger
een oude kolenmijn of was het een oude goudmijn?
Zou er nog iets van over zijn gebleven, want volgens
de verhalen ligt er nog een eeuwenoude Gouden Beet
verborgen?

Zoals de planning er nu voor staat gaan de 7 dwergen
van de Sloebers op 11 februari de deur van de
Molenberg openbreken en met mijnkarretjes en
het nodige gereedschap de afdaling maken diep
onder de Molenberg op zoek naar de
Gouden Beet en misschien nog wel wat
Beteklompjes.
Wat ook vast niet zonder slag of stoot
zal gaan dus mocht u de zondag een
harde klap horen wat op een ontploffing lijkt... vrees dan niet want dat
is ons dynamiet. U zult er wel van
horen en zien mee die doagen!!!
Carnavaleske groet vanonder die
zendmast in Philippine,
Bouwklup
De Sloebers

Showband Sas di’ jaor weer
carnavalesk present!
Allereerst willen wij nogmaals onze dank uitspreken
aan het Bestuur van de Betekoppen. Door hen was het
mogelijk dat we vorig jaar in de mooiste optocht van
Zeeland, ons nieuw uniform hebben gepresenteerd.

Wij hebben vele leuke reactie gehad van toeschouwers,
en vooral van Sassenaren. Heel vaak werd de vraag
gesteld, wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?
Ja... uit Betekoppenstad hè...
Dit jaar gaan we ons weer carnavalesk uitdossen , wat
voor sommige niet altijd even gemakkelijk is. De ene
heeft een kast vol met carnavalskleding en de andere
heeft er geen. Naast wat nieuwe muziek brengen we
misschien ook wat elven in de brouwerij tijdens de
optocht.
Wij wensen iedereen een leutige en zonnige
carnaval. Alaaaaaaf !
				Showbende SAS

Carnavalsdata volgende 11 jaar
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
Carnaval 2028: 26, 27, 28, 29 februari

Genieten van een mooie parade..!
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Vorig jaar carnaval hadden we een mooi succes met onze Kermisse in Betekoppenstad, dit was voor ons een
mijlpaal. Al die glunderende gezichtjes van de kinderen die een snoepje kregen of eendjes mochten vissen dat
was geweldig om te zien. Daar wordt jezelf eigenlijk gewoon zelf even kind van.
Iedereen heeft dat wel eens dat hij terug wilt naar zijn kindertijd, lekker spelen, sprookjes kijken en natuurlijk al
die leuke stripfiguren bekijken in boekjes of in die mooie parken. Dat is toch een geweldig gevoel, om dit gevoel
weer te herbeleven halen we dit jaar met carnaval in ’t Sas deze herinneringen weer even op.
De mensen laten genieten van die mooie parade en herinneringen aan het kind zijn.
Wil je dit niet missen kom dan op d’n zondag van de optocht naar Betekoppenstad om het te beleven.
			
			

Een carnavaleske groet van
De Sluuskilse Leuters

Hallo,
Dat was wel even schrikken.
In de Betekop van 2017 stond geen
stukje van d’n Kleinste en het gerucht ging al door Sas dat we niet
meer bestonden.
Sorry, we zijn er nog...
Even een korte opsomming wat er
gebeurd was. Tijdens dat jaar waren
mensen gestopt en weer andere waren
er lid geworden, we waren op tactische
verplaatsing geweest naar Den Bosch,
Westdorpe, Sluis en Breda... ook hebben we van verschillende dweilbands
versterking gekregen tijdens deze verplaatsingen. Daarvoor onze dank.
Op vrijdag waren we weer aan het plakken en op maandag hadden we onze
instrumenten meegenomen.
De maandag werden we tijdens ons
eten beloond met de derde prijs voor
ons muzikale spel en onze spetterende
performance, natuurlijk waren we hier
erg content mee aangezien we ons eigenlijk nog nooit hadden ingeschreven
voor de wedstrijd.

Terwijl ik dit stukje
schrijf krijg ik van de
Rijnvaart te horen dat
vanwege het 11-jarig bestaan
van de Rijnvaart top 100 er een
extra editie komt.
Een week voor carnaval op 3 fe-bruari wordt de top 111 gehouden met de
beste carnavalshits uit Betekoppenstad.
Natuurlijk zullen we in ons eigen clubhuis, wat in de volksmond ”de kazerne”
wordt genoemd, te bewonderen zijn
samen met diverse andere carnavalsartiesten.
Voor de maandag hebben we weer veel
plannen maar reken er niet op dat dit
ook gaat gebeuren, want dat doen wij
ook al niet meer...
Tot mee die dagen...
D’n Kleinste
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De Carnavalsschool
Beste Betekoppen en Betezaadjes,
Onder de vlag van stichting de 3 B’s, is er een nieuw initiatief voor de jonge
Betezaadjes ontplooit. Namelijk de Carnavalsschool. Wat houdt dit in en waarom dit initiatief, vragen mensen zich misschien af?
Wij van stichting de 3 B’s zijn allen fervente carnavallisten, en ook wij zien
de laatste jaren de trend, dat met name het aantal jeugdige deelnemers in de
Sasse optocht een neergaande spiraal vertoond. In samenwerking met basisschool de Statie hebben we besloten dit proberen te kenteren.
Wij nodigen de scholieren van groepen 7 en 8 (een aantal opvolgende vrijdagmiddagen) in onze bouwlocatie uit, om samen te knutselen. Doel is, om de
kinderen het ”gevoel” bij te brengen voor carnaval. We hopen dat ze hierbij
zo enthousiast raken dat ze ”blijven plakken” en mogelijk mee willen lopen in
de optocht met een zelf gemaakte creatie. Stichting 3 B’s stelt hiertoe diverse
materialen, manschappen en een ruimte beschikbaar.
Op het moment van schrijven moet e.e.a. nog van start gaan, maar wij hebben
er alvast veel zin in. De ruimte is ingericht, de materialen liggen klaar en de
planning voor de bezetting is gemaakt.
Uiteraard kan zo’n initiatief niet van de grond komen door enkel wat ideeën.
Bij deze willen wij dan ook; basisschool de Statie, de vele vrijwilligers en niet
te vergeten de diverse sponsoren, die dit alles mogelijk maken van harte bedanken. En mocht je tijdens de optocht wat kleine mannen zien die alleen of
in een klein groepje meelopen, geef ze dan een extra applaus!!
Tot meej die daogen,
Stichting de 3 B’s.
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KZTNTL?!?XXL & Zoo Jong slaan handen ineen

Kwaliteitsinjectie voor dweilbandfestival
Na de succesvolle aanwezigheid van KZTNTL?!?
XXL (KZijn toch niet te loat) afgelopen jaar met de
maandag van carnaval, waarbij we duidelijk hebben laten
blijken
dat
we
vrijwel
elke
Betekop
waarderen, door het uitreiken van 1111 medailles,
willen we jullie wederom vereren met een bezoek.
Kosten nog moeite zijn gespaard om wederom
een kar te arrangeren die past bij ons voorkomen.

Beste Betekoppen,
Het is weer zover, klaar om Carnaval te vieren?!
Veilig Verkeer Nederland afdeling Terneuzen heeft voor
iedere carnavalsvierder een fantastisch recept om een
leutig carnaval te vieren:
Iedere Betekop neemt 5 dagen carnaval:
• haal alle agressie, vernielzucht, vandalisme en rijden onder invloed eruit
• snijd de carnavalsdagen in gelijke delen van 24 uur
en neem elke dag een stuk, zodat de voorraad net
toereikend is voor 5 dagen lol en leut
Elk deel wordt apart klaargemaakt met:
- één deel gezang en twee delen serpentines
- voeg daar drie grote lepels lol en leut aan toe
- vergeet vooral de vrolijke klanken niet
- een snuifje confetti en schud alles goed door elkaar
Het gare gerecht garneert u elke dag met een vrolijke
lach in de polonaise...
Zonder u kan Veilig Verkeer Nederland het aantal verkeersslachtoffers niet omlaag krijgen, daar hebben wij
uw medewerking hard bij nodig! Eén van de oorzaken
is dat er nog steeds mensen zijn die met alcohol op

Wat ons opviel op de maandag, dat er de laatste jaren toch wel een
verandering aan de gang is tijdens het dweilbandfestival. Waar iedereen vroeger heerlijk in de cafés kon genieten van authentieke, gezellige
carnavalsmuziek
die
uitnodigde
tot
meedeinen
en
dansen, zagen we afgelopen jaar hier een verandering in,
waarbij mensen zelfs naar buiten in de regen moesten staan
om naar een hoorspel te gaan luisteren !?!?! [hoe verzin je het]
Wij willen die gezelligheid terug! Daarom zijn we het samenwerkingsverband aangegaan met 1 van de jongste en talentvolste
dweilbands van dit moment in Betekoppenstad, namelijk Zoo Jong.
Samen met deze jeugdige muzikanten die zullen fungeren als onze
eigen Hofkapel zullen we er voor zorgen dat alle Betekoppen weer
kunnen genieten van heerlijke carnavalsmuziek in de plaatselijke horeca.
Met carnavaleske [prinselijke] groet
De mannen van Kzijn toch niet te loat en hun gevolg

koppenstad

• “Prinselijke” grootheden in Bete

achter het stuur kruipen. Blijkbaar is voor hen een verkeersongeval de enige methode om het af te leren en
daar worden ’slachtoffers goed ziek van’!

Gun ieder zijn lol:
RIJD NUCHTER OF RIJD NIET... je krijgt spijt als je
onder invloed rijdt!

Maak van dit recept geen ’galgenmaal’, er zijn alternatieven genoeg om veilig en verantwoord thuis te komen, want laten we wel wezen: een rondje geven kost
bijna net zoveel als een taxi. Voorkom een blijvende
kater en zorg voor een BOB!!

Veilig Verkeer Nederland afdeling Terneuzen wenst
iedereen die carnaval komt vieren in Sas van Gent een
fantastisch carnaval, en... vergeet BOB niet!

Wordt u aangehouden door iemand in een politie-uniform voor een alcoholcontrole, dan kunt u er op rekenen dat het hier niet om een leuke verkleedpartij gaat!

Marijke Hemelsoet		
Secretaris VVN afdeling Terneuzen

Met carnavaleske groet,

Vrijwilligers bedankt!!
om in te lijsten!

Binnenkort is het weer zover, 5 dagen vol van leut
en plezier. Maar ook 5 dagen waar veel voor geregeld moet worden. Niet alleen de vele bouwers
van de schitterende grote, maar ook kleine bouwwerken zijn al maanden aan het plannen, regelen
en natuurlijk bouwen.
De mensen van CS de Betekoppen starten ook al
vroeg met alle plannen uit te werken. In die plannen
zijn wij ieder jaar weer afhankelijk van een grote,
trouwe schare vrijwilligers. Deze mensen steunen
ons in de werkzaamheden.

Sommige van die vrijwilligers zal u als bezoeker of
deelnemer wel eens tegen het lijf zijn gelopen. Denk
hierbij aan de verkeersregelaars en de dames en heren
van de EHBO. Maar ook de mensen, die altijd paraat
zijn tijdens onze Betejacht, mogen we niet vergeten.
Deze mensen zorgen ervoor dat de spelletjes voor de
Betezaadjes goed en ordelijk verlopen of zorgen ervoor
dat de kleinsten onder de carnavalsvierders er uit komen te zien als vervaarlijke tijgers, spiderman of een
mooie vlinder. Zonder deze groep mensen zou het carnaval in Betekoppenstad er zeker anders uit zien...
Dus alle vrijwilligers: ALVAST BEDANKT!!
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eedisie 2017

De Maandag van het
Sasse Carnaval is voor de Sassenaren één van de
hoogtepunten van deze dagen. Jong en oud is al
vroeg op straat om te leuren met zijn waren en
zottigheden.

Zelfs bijzondere voorstellingen in unieke locaties
zijn te bezoeken... dat kan alleen maar in Sas!!!
Weer of geen weer, de feestvierders gaan de
straat op en trekken van café naar café. Niets is
te zot en ieder jaar is het weer geweldig wat alle
creatievelingen verzinnen.

Maar... let op!!! Voor Carnaval van 2018
een kleine verandering!!!
Het is niet meer toegestaan om alcoholische
dranken te verkopen op straat. Alleen in de
cafés mogen deze nog genuttigd worden...
Er zal dit jaar dan ook streng gecontroleerd
worden op het gebruik van alcohol op straat.
Maar... geen paniek, in alle cafés brandt de
kachel en zijn er veel lekkere borrels en
biertjes te bestellen.
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”Eee moei ons zien”
redt Betekoppenstad!
Voor zaterdag 11-11-2017
was er nog geen idee om
op te varen. We zaten in zwaar weer en hadden de lijmkwast er al bij neergegooid. Dit jaar zouden we niet in de stoet meelopen. De jongste Betezaadjes van
”Eee moei ons zien” waren zwaar teleurgesteld en boos.
Hoe konden we nu niet in de leutigste en schoonste stoet meelopen?!
Vlak voor de bekendmaking van de prins op de pomp kwam het idee ineens
voorbij gevaren in Betekoppenstad…. Dus onze Betezaadjes gered en wij weer
aan boord om te bouwen!
Tijdens de stoet nodigen wij iedereen uit om met ons in zee te gaan. ’t Is dan
wel roeien met de riemen die we hebben én alle hens aan dek. Weet waar je aan
begint... wanneer je aan boord stapt. Ook dit jaar is ”Eee moei ons zien” weer
gered, net als Betekoppenstad!
ALAAF! Enne… tot mee die daoge!

Etalage
Wedstrijd
2017
”Ouwe getrouwen” kaapten ook dit jaar weer de
prijzen weg bij de etalagewedstrijd. Mede doordat
enkele winkeliers om diverse redenen dit jaar hun
etalage niet carnavalesk opgesmukt hadden, was de
spoeling wel enigszins dun geworden. Maar ja, wie wel
meedoet kan in de prijzen vallen.
Ook dit jaar was d’un eersten weer voor
Huidverzorgingscentrum Jolie, een goede tweede
waren voor de tweede maal in twee jaar de !nternet
profs! van Nederdesign en de derde prijs was ook weer
voor een ”ouwe getrouwe”: Mikado op de Westkade.
We hebben twee van onze drie prijswinnaars met een
foto hieronder nog eens op een rijtje gezet...
(nummer twee was al volop aan het vieren...)

Jolie

1

Mikado

3

Betekop in Symphonie
Zoals in eerdere stukken al vaak gememoreerd
is Harmonie de Vereenigde Vrienden vanaf het
begin van de georganiseerde carnaval aanwezig.
Het geheel met gepaste muziek ondersteunend.
Zelf bestaat de club reeds een 120 jaar, 1897 2017. In het kader van dit jubileum hebben we
in het najaar, een dag na de prinsverkiezing, een
jubileumconcert gegeven. Dit soort concerten
wordt vaak opgeluisterd met meer klassieke
stukken en marsen.

Echter dit jaar hebben we een uitzonderlijke stap
gezet om toch een carnavalstintje hieraan te geven.
We hadden dit kunnen doen door ons marsboekje
van de carnaval erbij te pakken en spelen maar.
Dit hebben we dus niet gedaan. Hessel de Groff
heeft enkele Sasse carnavalskrakers verwerkt tot
een Klassiek stuk: Betekop in Symphonie.
Op moment van schrijven moet het concert nog
plaatsvinden, dus de reactie van de zaal is nog even
afwachten. Evenals de naam van de nieuwe prins.
Maar wie het dan ook wordt, hij is volgens ons de
eerste prins met een carnavalssymfonie.
Zoals Weg van jou (film) Nederland veroverde,
zou onze Symphonie zomaar het mondaine
Amsterdams Concertgebouw wel eens op z’n kop
kunnen zetten.
Kortom weer een hoofdstukje toegevoegd aan
het sprookjesboek: Erremenie van Lol en Leut in
Carnavalsland.
Uw immer vrolijk symphonierende
Erremenie van Lol en Leut
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Even voorstellen:

Jeugdprinses Anouk
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Op deze middag was de
officiële installatie van de
Jeugdprinses niet het enige
hoogtepunt... Want zeg nu zelf: Wat
is een Carnavalsprinses zonder nar?
Daarom kwam, als een donderslag bij
heldere hemel, een heuse jeugdnar
zijn opwachting maken...
Onder daverend applaus
kwam de kersverse
jeugdnar Quintieljo
vanuit de coulissen van
de Reseda tevoorschijn!

NIEUWS VAN
DE JEUGDRAAD!
Op zaterdag 11 november 2017 om 15.11 uur is jeugdprinses
Anouk officieel geïnstalleerd. Dit alles onder het toeziend
oog van Grootvorst Michelangelo, diverse leden van
de Raad van Elf en zoals vorig jaar weer een grote
delegatie van de Mosselkrauwers uit Philippine.
Van officieel gesproken...
Tijdens een goed bezochte disco-middag in de
Reseda bleef tijdens een stoelendans de nieuwe
jeugdprinses als laatste over... Tijdens een
korte ceremonie kreeg, nu prinses Anouk, de
versierselen behorend bij een carnavalsprinses,
omgehangen en tevens de scepter! Ook van
onze Carnavalsvrienden de Mosselkrauwers
mocht de gehele jeugdraad een medaille in
ontvangst nemen. Hierna kon het disco-feest
pas goed beginnen... natuurlijk compleet met
lange polonaises op eigentijdse discoklanken!
Alaaf!!

Opbouwen en afbreken van de wagens
Zondag 11 februari 2018. De mooiste optocht van Zeeland trekt weer door
Betekoppenstad. Na vele maanden bouwen in de Leutfabriek worden die
zondagochtend, vanaf een uurtje of acht, de eerste praalwagens opgebouwd. Het
opbouwen vindt gezamenlijk plaats op het Vlaanderenplein. Hierna rijden de
opgebouwde wagens naar het Suikerplein.
Het grote voordeel van opbouwen op het Vlaanderenplein is dat nu alle losse
attributen niet eerst meer naar het Suikerplein moeten worden gebracht. Ze
kunnen nu vanuit de Leutfabriek direct de wagen op. En omdat ook het afbreken
op het Vlaanderenplein plaatsvindt 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!
Eén afspraak is nog steeds dezelfde. Pas goed op jezelf en anderen
tijdens het opbouwen van de wagen en volg altijd de aanwijzingen van de
wagenbouwers op!

Zoals jullie vast wel al gehoord hebben houden wij ons voornamelijk bezig met activiteiten voor de jonge Betekoppen.
Nu komen we weer met iets nieuws, dit keer voor de Zaterdagmiddag.
De kleine Betezaadjes hebben al jaren de Betejacht, maar
voor de wat oudere jeugd was er wat weinig te doen. Daar
komt met ingang van dit jaar verandering in, we hebben een
leutige ”Betespeurtocht” opgezet.
Een tocht langs de cafés in Betekoppenstad met carnavaleske
opdrachten en vragen speciaal voor de jeugd van 10 tot 16
jaar. De speurtocht start om 14.45 uur vanuit het Schippershuis waar je je deelnamekaart op kan halen en waar we je
een korte uitleg geven over de speurtocht.
Bij ieder goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht
krijg je een letter, deze letters vormen samen een woord.
De volledig ingevulde antwoordkaart kan je inleveren in de
Narrentempel waar je dan een leuke attentie krijgt.
Uit alle goed ingevulde kaarten zullen we een winnaar trekken waar een leuke prijs voor ligt te wachten.
Alaaf, Alaaf, Alaaf.
De jeugdraad der Betekoppen

Carnavalsstichting
de Betekoppen wenst
iedereen een
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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 hoofdsponsor Cargill BV te
bedanken voor hun bijzondere bijdrage aan
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 alle inwoners van
Betekoppenstad!!

De Hoofdsponsor van
het Sasse carnaval!
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Bij de beesten af?
Hallo Betekoppen,
Hebben we er weer zin in??
Ja natuurlijk, vanaf vrijdagavond
tot woensdagochtend proberen we er
weer bij te zijn. Met het doel om jullie, maar vooral ook
onszelf te vermaken.
Maar iets anders, als jullie maandagmiddag beesten zien
rondlopen, alleen of in groepjes, wees dan niet bevreesd.
Deze dieren zijn beslist ongevaarlijk voor jullie.
Ze zijn wel pienter en hebben op het dierenconservatium
gezeten in Tiergarten Schönbrunn, Oostenrijk.
Er hoeven dus geen dierentuinen, kinderboerderijen,
dierenbeschermingsorganisaties of jagers gebeld te
worden. Dit is allemaal niet nodig.
Ze kunnen wel geaaid worden, dat vinden ze fijn.
Ook zijn ze allemaal ingeënt, dus Q-koorts. hondsdolheid,
mond- en klauwzeer en andere ziektes zijn hier niet
van toepassing. Voeren hoeft niet, al hoewel er wel
bij zijn die broodjes beenham erg lekker vinden.
Drinken is een ander verhaal. Deze dieren zijn
allemaal dorstige wezens en een pintje op z’n tijd
slaan ze niet af. Dit was het dan zo’n beetje.
We wensen jullie een fijne carnaval toe
en tot met die daoge!!
Dweilband Te Geen Naom
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Courantje van Sas
11 februari 2018

Uitgeverij: Hullemans & Kokkimonster b.v. Adres: Sasse cafés Betekopcity.
Hoofdredacteur: Kokkimonster. Opmaak: Hullemans.
30e jaargang. Nummer 1. Prijs: 51,11 Internet Sasse Leutesnokkers: www.sasseleutesnokkers.nl

Celluloid heroes
Het in gelakt grijs door het leven drentelende gezelschap de Sasse Leutesnokkers is al jaren zoekende
om hun (on-)vermoede capaciteiten om te zetten naar
verdienmodellen (businesscases voor de Anglofielen
onder ons).
Van gerecyclede ideeën tot vers opgeborrelde inspiratie. Niets wordt uitgesloten. Zoals Zeeuws Vlaanderen
nu in de ban is van de met vele sterren gecaste en be-

DE CLUP

NH U P
A
V
Bericht voor vroehu veuhuls

Juldur weetu dammu al jaoru vroeg uit de veeru
kommu, dun dinsdagmorhu van carnaval, om tontbijtu.
De lestu paor jaor wel iets laotur wan we startu me om
alf 10. De meestu van juldur lihhu dan nog in juldur
nist te stinku.
Vroehur deeju me da bij den dienu van de Rijnvaart
maor oek Kees kan nie op tijd uit zun nist en emmu
voor den eestu keer ontbeetu bij VERA. Alli, bij
die broodjeszaok op den oek van de Zuidstraot/
Brakkustraot. En, kmoen zehhu, onzun oet af, twas dik
in ordu. Maaaaaoooor, er was wel één foutju an.
We zaotu daor 10 minuutu, komtur een of andur IETALIEJAONS maffia fiehuur binnu mee 3 wa verslunstu,
dik op leeftijd ouwurru ”daomus”, tja jongurru kantien
IETALIEJAON nie krijhu, en ons eetu smaoktu van
heen kantu meer. Ei en zij stonku 7 roet naor de
parfum, zo assoosjaol as an ze hroot waoru, dus je kan
ju voorstellu da dons ontbijtju vlug over was.
We zijmmu dan maor weer mee onzu sjofeuse rond
un uur of elluf naor onzu Peetmoeder Erna guhaon
en da was een stuk beetur mee wost, kaos een borrel
afijn, kon nie op en HEEN IETA-LIEJAON mee ouwu
huparfumeerdu wijvu.
Of dammu vant jaor naar VERA haon moemmu nog
bespreeku, waorschijnluk wel, en rond de klok van
elluf uur haon me weer zoas altijd mee un taksie naar
onzun Peetmoedur Erna int Sas.
Waor attie weunt zèg ik nie wan andurs kom
diedureen. Daorna haon mu weer op marootu int Sas
en kom jons wel ieveranst teehu.
Tot dan erhus in un stammunee.
De hroetu van de Voorzittur voor ut Leevu
en Leeju van de CLUP VAN HUP

oordeelde film Weg van jou zijn onze heren al wat langer in de wereld van glamour en celluloid aan de gang.
Met een uitgebreide variatie op hoe knoop ik mijn vuilniszak dicht is de gehele bondage-scene nu in de ban
van onze millionseller 50 tinten KOMO-grijs. Er zijn
nog weinig slaapkamertjes zonder een rolletje KOMO
aan het voeteneind.
Voortbordurend op dit succesje in nu op de betaalzender Sasflix de gehypete serie Orange is the new Grey
(voor taalpuristen: Oranje is het nieuwe Grijs).
Voor de soundtrack is het thema gekozen Symphonica
in Grijs.
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Van A naar B? Van B naar A?

Beste lezer, Ier Zijme weer...

Carnaval is nog een eind weg bij het schrijven van dit stukje, maar
het bouwen is toch al enige tijd bezig. Vorig jaar hadden we met
een kleine groep bouwers voor de eerste keer een A-wagen op
straat gezet en zoals in de krant stond ”zonder tekening”. Onze
wagen werd gelukkig gewaardeerd bij de bezoekers van de Sasse
optocht, wat werd er gelachen als we uit die kasten kwamen.
Dit alles betekende wel voor ons dat we na de carnaval helemaal
uitgeput waren en eerst op vakantie moesten gaan om bij te komen
van al dat werk. De ene bouwer ging met de caravan, vliegtuig,
naar een vakantiepark of op pad met een camper.
Echter dit jaar pakken we het weer wat kleiner op (met tekening)
maar we zijn wel als eerste vereniging een proef aan het doen om
een wagen te bouwen zonder gebruik te maken van polyester. In de
toekomst zullen we daar toch naartoe moeten gaan omdat ook voor
een carnavalsvereniging de milieuregels steeds strenger worden.
Ons thema voor dit jaar zal misschien wel zorgen
voor een blije middenstand in Betenkoppenstad.
Er word ons regelmatig gevraagd ”gaan jullie
dit jaar weer A of terug gaan jullie naar een
B-wagen”, het leuke is dat we het zelf nog niet
weten. Je start met het bouwen van een wagen en
als de tijd het toelaat bestaat de kans dat hij toch
iets groter wordt dan dat je zelf verwacht ondanks
dat enkele leden van onze vereniging hebben
aangegeven weinig tijd te hebben dit bouwjaar.
Maar dat zullen jullie wel zien als we voorbij rijden
op zondag in de Sasse optocht. We hebben in ieder
geval afgesproken binnen de vereniging dat we
een week voor carnaval onze wagen klaar moeten
hebben, dan gaan we eerst nog ff een paar dagen op
vakantie zodat we uitgerust kunnen rijden. Als we
tenminste op tijd terug zijn en plek hebben met die
dagen en dan kunnen zeggen tegen iedereen: ”hè,
hè... Ier Zijme...”

Sugarbeet Strietband

Wij hebben
er zin in!
Beste Betekoppen,

Wat gaat een jaar toch snel.
Dit jaar is het 5 jaar geleden
dat we zijn opgericht net
voor de carnaval... dus we
zijn nu voor de 5e keer te horen op de
zaterdagavond in Betekoppenstad.
Uiteraard ’s middags eerst de Prins inhalen en dan snel
even de brug over naar de Koeters, om wat muziek in
hun optocht te brengen.

Door omstandigheden zijn we dit jaar een beetje laat op
het idee gekomen om een thema te gaan doen. Als het
gelukt is dan zal je dat zeker zien aan de outfit.
De ervaring is dat alle leden er wel bij zijn met de
carnaval, en dat zijn er al 20 stuks. Dus ons tableau
voor de drank moet aangepast worden.
We gaan ook dit jaar weer ons best doen om op de
dinsdag tot het einde uit te doen en weer te spelen

aan de pomp. Het zou toch leutig zijn als er nog meer
muzikanten, bandjes meedoen en samen de carnaval
kunnen sluiten.
Wij hebben er zin in... Alaaaaaaaaaf!!
De mannen en vrouwen
van de Sugarbeet Strietband
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Papzakkers

Uit volle borst...
En rond een uur of 4 op zaterdagmiddag, onze bouwjas
nog om de frêle schoudertjes, de deur nog niet achter
ons dichtgetrokken of daar schalt de sonore stem van
onze barkeeper door de zaak: wat zal het zijn dames?
Een Pimpeltje om de stembandjes te smeren.
Na een middagje creëren in een kille loods heb je
nogal eens dat de kou op de keel slaat. En u begrijpt
dat ons zoetgevooisde gezelschap zich dat niet kan
veroorloven. Het memorabele dubbel optreden
met dun Kleinste: de klassieker Een Reisje naar de
Rijnvaart live, staat een ieder nog in het geheugen
gegrift. Zelfs op de plaat vastgelegd. Sopraan, alt, bas
en tenor, we draaien onze hand er niet voor om. Al
is het opvallend dat op het moment dat we ons weer
eens klaarzetten om een aria ten gehore te brengen
er vanuit onze mede-bouwbroeders de reactie klinkt:
kom we gaan er maar weer eens vandoor...

De Gabbepappers

roeien met
de riemen
die ze hebben!

Al stemmensmerend in ons
clublokaal hebben we
tijdens de klassieke ideeën
brainstormsessie dan
maar snel de knoop
doorgehakt. Het
is toch jammer
dat alleen het
selecte gezelschap
vaste Rijnvaart
bezoekers kunnen
genieten van deze
muzikale uitspattingen.
Allez, we smeren ze nog
een keer en werken onze
plannen nog wat verder uit.
Uw immer zuiver gestemde
Papzakkers

Wij zitten nog steeds
met het bouwvirus! Beteblaoren

Beste Betekoppen,

Ook dit jaar wederom een berichtje in de leutigste
krant van ’t Sas over ons. Meestal kan je der toch
niets van opmaken wat we doen met de optocht,
dus daar zal dit jaar geen verandering in komen.

Beste Betekoppen,
Nadat we vorig jaar buiten de boot vielen in deze
krant, zijn we deze keer weer wel van de partij!
Dit jaar zijn de helft van onze leden op kamers gegaan.
Jawel, die zijn serieus aan de studie! Natuurlijk komen
we met zijn allen nog steeds overal samen om het
een en ander te bespreken en daarom worden de
Gabbepappers niet alleen maar meer in de Sasse
horeca gesignaleerd, maar ook in die van Kielegat,
Kruikenstad en Kabbelgat. Enkele leden kunnen door
de studie wel wat minder bouwen aan de wagen, maar
wij hebben alle vertrouwen erin dat we het hoofd
boven water zullen houden.
Zoals altijd beginnen wij ons bouwseizoen met het
schoon schip maken van de bouwplaats. Vervolgens
is het de zaak om met een leuk en origineel idee
te starten, wat toch altijd lastig blijft. Na enkele
vergaderingen bij de Rijnvaart kwamen we dan toch
nog met een goed idee. Wat dat idee is zeggen we
natuurlijk nog niet, maar wat we wel kunnen zeggen is
dat we in niemands vaarwater zullen zitten!
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Tot slot wil epappers tijdens Ca e natuurlijk
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C.V. De Ga r bestaat. Dit zullen ten gaan!
a
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alweer 11 ja onopgemerkt voorbij
r
niet zomaa
Tot mee die doage!
De Gabbepappers

Waar wel verandering in zit is het aantal leden dat
we nog hebben. Afgelopen jaar zijn er twee mensen
gestopt mee bouwen, zodat we nu nog maar met een
klein groepje over zijn. Toch kunnen we het niet laten
om, ook al zijn we stevig uitgedund, iets te
maken voor de optocht. Er deden al geruchten
de ronde, als dat we totaal zouden gestopt
zijn. Maar er zijn nog enkelen welke met het
bouwvirus zitten, dus gaan we in afgeslankte
vorm gewoon verder.
Tenslotte moeten we de jongste Beteblaoren
nog opleiden, zodat zij het in de toekomst van
ons kunnen overnemen. Want een optocht
zonder deelnemers is natuurlijk geen optocht.
Natuurlijk zullen we dit jaar niet te groot
bouwen, maar we proberen weer wel kleurig
en fleurig eruit te zien. Afijn, jullie moeten
weer maar komen kijken op de zondag, zodat
jullie zelf kunnen oordelen.
Wij vinden dat er weer genoeg gezeverd is
en we willen besluiten met iedereen een
leutig carnaval toe te wensen!
Tot mee die dagen!!!!
De Beteblaoren

’betonsterke’ button
Hij kon niet uitblijven, inhakend op de betonperikelen rondom
De Statie een betonsterke carnavalsbutton.
Uitgebracht door K.st. De Ventjes te koop voor 1,50 euro in de diverse
staminees van Sas en bij leden van deze club.
Een collectors-item wat wederom niet mag ontbreken op je kiel!

DE BETEKOP 2018 - DE LEUTIGSTE KRANT VAN BETEKOPPENSTAD!

Wasdájong?!

Al die campers langs ’t kanaal!
Er wordt al een poosje aardig wat over gekommeerd in de straten van Betekoppenstad. Het
steeds maar groeiend aantal campers op ”de
punt” van t’ kanaaleiland. Vroeger kon je er nog
rustig wandelen met je hond of je scharrel. Tegenwoordig staat het er vol met joekels van campers.
Op 28 augustus jongstleden kopten de lokale
couranten: ”ruim 80 campers op omstreden camperplaats”. Er zouden officieel maar twee campers

Blommen van torbX
ein
ij

naar d’un landgra

of

campinggerief van daon

langs ‘ier naor...

mogen staan en bovendien hadden campings uit
de regio hun beklag gedaan over oneerlijke concurrentie. De discussie binnen het van horen zeggen
circuit liep hoog op. ”Vanwienisdattereen?” en
”Ejjedaddalzienlopen?” klonk het veelal.
De camperaars zouden er een zooitje van maken
en zouden hun behoeften doen in de struiken. Volgens de krant zou het daarentegen wel gunstig zijn
voor de lokale ondernemers. Hoe dan...? vroegen
wij ons dan weer af...
Eten en drinken doet een echte camperaar lekker
onder de luifel en kleding kopen ze met korting via
de wegenbond. Misschien was het even geleden
dat deze journalist de parel van Zeeuws Vlaanderen had bezocht. En was deze persoon nog in de
veronderstelling dat er bloemen werden verkocht
bij Torbijn of campinggerief bij Daan Hoogsteder. Misschien dacht hij of zij aan tandpasta
van de Schlecker, een paar schoenen
van Berkhout of een regenjack
van de Landgraaf. Wacht eens
even... zou deze groep dan misschien het bestaansrecht verklaren van dat winkeltje met
pretartikelen op het hoekje
van de markt? Affijn, het blijft
gissen. Wat we wel zeker weten is dat er als handreiking
naar de gemeenschap ten
minste één camper
mee zal rijden in
de stoet.

De eigenaren hebben beloofd het voertuig vakkundig te versieren om niet carnavaleske toestanden als in optochten elders in de provincie te
vermijden. Zullen deze camperaars de harten van
de Betekoppen weten te heroveren? We zullen
het zien begin februari... Tot die tijd mogen we
best een beetje lief zijn voor ze. ’t Zijn vast geen
kwaaien.
Tot meej die doagen!
C.v. Wasdájong?!
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Schoonste Kot 2017!

Iris en Ronald met Bakkerij "de Zotte Prins" in de prijzen!

Net als vorig jaar viel d’un eersten
ook weer ”op da’ ’oekje”... Nu echter
op het hoekje van de Oostdam en
de Prinsenkade bij Iris en Ronald.
Zij hadden een complete Prinselijke
Bakkerij gemaakt (”De Zotte Prins”)
met allerlei bakkerij-lekkers wat voor
de ramen was uitgestald, zo’n groot

en geweldig carnavalesk aanbod van
bakkerij-waren dat onze kiekjesmaoker
wel twee keer langs is geweest... Het
overhandigen van het ”Schoonste Kotbord” had nog wat voeten in de aarde,
zij hadden in het geheel niet op deze

begeerde prijs gerekend en waren al op
weg om carnaval te vieren... maar met
wat familiale bijstand kon het bord en de
bijbehorende beker toch nog aan Iris en
Ronald (zie foto’s) overhandigd worden...
Gefeliciteerd eeejjhhh...!!
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Paraat in onze Betenstad!
Beste Betekoppen en Betezaadjes,

Nog enkele weken te gaan en dan barst het Carnaval 2018 weer los, net als voorgaande jaren zijn ook wij, van de EHBO, weer paraat tijdens de Carnaval in onze
Betenstad. Onze EHBO-post is net als vorig jaar in het Gemeentehuis op de Westkade. Te herkennen aan de EHBO-vlag en onze eerstehulp verleners aan de blauw/
gele jas. Hebt u of iemand anders een ongelukje gehad zoals verstuiking, een
wondje of iets dergelijks? Laat het dan door ons verzorgen. De horecazaken hebben het telefoonnummer van de EHBO-post, zij kunnen indien nodig ook bellen.
Let wel op! Na sluitingstijd van de cafés (1:00uur) en bij geen bezetting op de EHBO-post moet u rechtstreeks voor hulpverlening
contact opnemen (overdag) met Huisartsenpraktijk 0115- 452525
en in (de avond) de Hap 0115-688000 of natuurlijk bij spoed 112.

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.

Namens EHBO Sas van Gent een ongevalvrije, maar vooral een
plezierige en leutige Carnaval 2018 toegewenst!
Carlo Goethals
Voorzitter EHBO Sas van Gent

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!

Tandsjen Bei

Carnaval?

We zijn erbij!
Steeds een
beetje groter!
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BRANDSTOF
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Gestart in 2015, na jaren niet meer gebouwd te
hebben (toen bij De Stamgasten, Westdorpe), de
draad weer opgepakt en beetje bij beetje worden
we steeds een beetje groter. Na als beet te hebben
gelopen, de tunnelboor in bruikleen te hebben
gehad en rondvluchten of verre reizen te boeken,
gaan we dit jaar wat ruimtelijker aanpakken! We
zullen niet al te snel voorbij gaan, maar we zetten
de eerste stap hogerop...

Een vroege carnaval dit jaar, dus ook een vroege
Betekoppenkrant. En een vroege Betekoppenkrant
betekent een vroege uiterste inleverdatum. Dit jaar was
dat dus al op 12 november. We waren op die dag nog
maar net bekomen van ons eigen dweilbandfestival
en nog helemáál niet bezig met carnaval. Er stonden
immers nog een sinterklaasmiddag en 3 kerstmarkten
op het programma.
Gelukkig, de redactie gaf ons een beetje extra
tijd zodat Tandsjen Bei ook in deze editie van de
Betekoppenkrant niet ontbreekt. En dat geeft ons
de gelegenheid om even terug te blikken op onze
dweilbandfestivals. Het was afgelopen november
namelijk de allerlaatste keer dat we dit organiseerden.
We begonnen in 1997, ter gelegenheid van ons 15-jarig
jubileum. Op 21 dweilbandfestivals hadden we heel
wat bands over de vloer, in totaal meer dan 50. En daar
zat heel wat bijzonders bij: Nederlands kampioenen,
jeugdbands, damesorkesten, herenorkesten,
gelegenheidsbands, een Belgische band, veel Brabantse
bands, maar niet te vergeten ook veel bands uit

Sas van Gent en directe omgeving. Te Geen Naom
is wel de bekendste, met 11 optredens, maar verder
natuurlijk ook de Sugarbiet Strietband, de Orangeband,
d’n Kleinste en Valtatege. Verder een aantal bands
die helaas niet meer bestaan zoals Damasjeernie, Un
Oop Lawijt en Komtatege. Maar ook de Honkers (toen
nog Horny), gelegenheidsbands als de Beachband,
Klezmerdweilband Wemogenieklage, trombone-orkest
de Doobie Brothers en (dit jaar) zwarte pietenband de
Piet City Sint Band speelden bij ons de pannen van het
dak.
Na 21 edities vonden we het tijd voor iets anders.
Daarom hebben we besloten om volgend jaar een
Oktoberfest te houden. Noteer het maar alvast in je
agenda: 14 oktober 2018 gaat het gebeuren, uiteraard
in ons repetitielokaal ’t Oude Raedhuis. Lederhosen,
dirndls, bratwursten, tirolermuziek en halve liters bier.
Wat heeft een mens meer nodig voor een goed feestje?
Maar voordat het zover is moeten we eerst nog eens
carnaval vieren. Daar wil ik ook nog wel wat over
kwijt: we zijn erbij!
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Ut kan wel weer
redelijk ”speciaol” worre...
(dinke me...)
Betekoppen,

Om te behinne wille me julder allemaol van harte bedanke voor de vele leutige
reaksies op onze creaosie van vorig jaor. Julder wete ut vast nog wel; wij waore die
manne en vrouwe meej dien kameel. Ut kon nie op; lofuitinge bij de vleet, un eerste
prijs en bovenal, de harten van ut publiek. Je zoe ter ost van naost je schoene gaon
lope. Nogmaols, allen hartelijk dank.
Maor ja, waor moe ta naor toe? Want wa nouw? Wen verleje jaor teslotte wel iets gemaokt
da wa verwachtinge gao scheppe vor de komende stoet(en).
Ut eh redelijk lang geduurt voor damme iets gevonnen hadde, waorvan me dinke da ut wel
weer redelijk ”speciaol” ga kunnen worre.
Tis weer iets meej beeste, maor dan nie van die grote. Eerder iets meej van die soorte da
je liever uit de weg gaot. Nie dan ze veel kwaod kunne of doen, nee vanneige nie. Sterker
nog, veej van die beesjes en wel degelijk nut, maor ze zurgen bij de meeste mense tog
vaok vor un lichte huivering. Aon ons de taok om julder te overtuige da ook die beesjes wel
aordig plesant vor den dag kunnen komme.
Dus me rekene weer op un massale opkomst binst de stoet. En je gaot ut zien, julder
beeldvurming van ”enge” beesjes, gaot un heel andere dimensie krijgge. Ajje nie kan
wachten tot meej den stoet, dan kan je vanneige meej ut wagentje kijken ook al jen hoofd is
binne steke in onze bouwplaats.
Tot meej die daoge eej,
De groete van de bouwers van Wie Me Daor En!

Dweilbandfestival
De editie van 2017 was kleddernat... deze keer daardoor geen uitbundig dans- en meezingfeest bij de Watergeus...
Jammer! Iedereen was al blij enigszins droog ”onder dak” te kunnen staan... Ondanks de boze weergoden waren toch
de vrolijke klanken van de diverse dweilbands te horen. Dat gaan we de volgende carnaval in 2018 zeker nog eens
”ouderwets” opnieuw doen, maar dan hopelijk wel zonder die regen... We zien jullie allemaal weer terug op da’ oekje!!

Eedisie 2017
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Op bezoek bij de Carnavalsschool
niet gehoord van
in de Leutfabriek! Nogeen nieuw
initiatief
van enkele oudere
bouwers bij de 3B’s?

Welnu... daar willen wij graag
aan meehelpen hier (nog) meer
bekendheid aan te geven! Er is onder
leiding van enkele enthousiaste
bouwers een ”Carnavalsschool”
opgericht.
Op enkele vrijdagmiddagen
kunnen leerlingen uit groep 7 en
8 hier kennismaken met de ”fijne
kneepjes” van het bouwersvak!
Naar hartelust - onder kundige
begeleiding - knutselen aan poppen,
hoeden, kleren enz. enz. Dit alles om
ons Betezaad enthousiast te maken
om zelf wellicht later ook mooie
creaties te kunnen maken en ook in
de stoet mee te doen...
Wat is er nu mooier voor een
Jeugdraad om de ”oudere” leden van
de Raad van Elf te laten zien hoe dat
in zijn werk gaat...?
Op deze pagina ziet u er meer van!

Eerst natuurlijk een ”statige” foto!
op de kiosk zat de stemming er al goed in!
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om te zoene
piepschuim n, zo’n
kopje..

.
grootvorst michelangelo en eerste
minister ricardo samen met pascal en
jos, twee van de groep initiatiefnemers
van de carnavalsschool...

un nieuwu...
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De Betekop
De mens is een gewoontedier. En ook uw
Betekop geschiedschrijver behoort tot dat
ras. Uit voorgaande jaren bent u gewend
geconfronteerd te worden met een hele
litanie over het niet kunnen vinden van het
opschrijfboekje, het ruggensteuntje voor
het geheugen. En ook dit jaar ging het weer
mis. Gewoontegetrouw het boekje gelegd
op een plaats waarvan je op het moment
van wegleggen zeker weet dat je het volgend
jaar zonder probleem kan vinden. Een gewoonte om zo maar te zeggen. Dus richting
de maand november, geen probleem, boekje
pakken, veel koffie klaarzetten en typen
maar. Ja, dááág... dat is toch even buiten de
waard gerekend van het ’zoekduiveltje’!
Een nog nooit nader geduid fenomeen,
maar o zo irritant immer op de achtergrond
aanwezig. Want wie schetst onze verbazing:
het o zo zorgvuldig opgeborgen kleinood
ligt niet waar het moet liggen. Herkent u
dat? Kortom, zoeken en maar kijken of je
het op tijd vindt om de toorn des Betekopredacteurs te weerstaan. Gelukkig is er die
andere gewoonte: ’vraag het je vrouw’. En
jawel, ook nu komt haar spreuk weer uit:
’mannen kunnen niet zoeken’. En triomfantelijk laat ze, na je een paar dagen te hebben
laten zweten, je boekje zien: ’was dit wat je
zocht?’.
De Jeugd
Aan de slag, want uiteindelijk gaat het om
het Terugblikken. En carnaval 2017 was een
gedenkwaardig feest. Zoals we regelmatig
in de kranten lezen heeft de regio een hardnekkig probleem, de bevolking vergrijst.
Zeeuws-Vlaanderen ontgroent (en niet zoals
die studenten of militairen). Nee, we raken
de jeugd kwijt en dan is actie geboden. Ook
de Stichting onderkent dat en hebben de
eerste stappen gezet om de jongeren te enthousiasmeren. Zo hebben ze verschillende
verdwenen activiteiten nieuw leven in geblazen. Wat te denken van de vermaarde limonade ballen, bij Staf en de Roselaer. Menig
40-plusser heeft daar zijn eerste stapjes gezet
in de wereld van de Lol en de Leut. En niet
te vergeten, het eerste zoentje gegeven. In
mijn geheugen legendarische bijeenkomsten
van jong ontluikend carnavalstalent. Hossend en brullend van jeugdige overmoed. En
nu dus, de jeugddisco. Het heet anders, maar
het doel is hetzelfde: de jonge garde kennis
laten maken met ’de carnaval’.
En als we al dat ontluikend Betezaad dan
toch bij elkaar hebben, is er dan iets mooier
dan ze lekker te laten hossen met hun eigen
’Prins’ met zijn een eigen Raad van Elf? Nee
toch? En zo geschiede. Na 37 jaar is weer
in ons midden een Jeugdprins: Joep en zijn
eigen Jeugd Raad. Het moge duidelijk zijn
dat dit slechts een begin is. Dit moet verder
vorm gegeven worden. Kansen zat. Wie de
jeugd heeft... geef het Betezaad de kans om
uit te groeien tot volwaardige Betekoppen.
Gelukkig staat het initiatief niet op zichzelf.
In de muziekwereld is het ook niet evident
dat er jeugdige aanwas is. Daarom is het
jeugdorkest Zojong opgericht. En met ondersteuning van wat meer volgroeide notenblazers, brengen zij de carnavalsklassiekers op
een uiterst frisse manier aan de man/vrouw.
Toekomst voor live gespeelde muziek.
In voorgaande edities van de Terugblik is al
regelmatig kond gedaan van een bij notoire
carnavallers rondzingend, en aan de toog in
geuren en kleuren toegelicht, verlangen om
het fenomeen carnaval meer richting scholen te brengen. Ze vinden het onvoldoende
om alleen vrijdags de carnavalsmiddag op
school te vieren. Zij zien meer kansen. De

voorbereiding op carnaval moet een (verplicht?) lesonderdeel worden. Want hoe
mooi zou het zijn als er naast het prachtinitiatief de Leutfabriek, een heuse Leutopleiding zou komen. En dan bedoelen ze niet
hoe leer ik feesten? Dat kunnen we al van
nature, dat wordt met de moedermelk meegegeven. Wat dat betreft wordt er veel meer
gedacht aan het leren wagen(-tje)s bouwen,
kostuumpjes naaien, poppen kleien, wagens
spuiten... Er wordt gedacht aan een deelopleiding bij Toonbeeld, beeldende kunst, maar
dan de vrolijke tak. Of wat dacht u van het
techniekonderwijs. Een stage voor een lasser, schilder, elektricien... in een echte (Leut) fabriek. Want dat er een dodde techniek op
de zondag van de carnaval door de straten
rijdt is wel zeker. Er ontstaat zo een winwin-situatie, zoals het nieuwe adagium luidt
in de moderne marketingwereld: scholen
krijgen er interessante stageplekken bij én
de wagenbouwers potentiële nieuwe leden.
Zover is het nog niet, maar een klein zaadje
is geplant. In de volgende Terugblik gaan we
het hebben over de carnavalsschool...
Vroeger was het...
In de aanloop naar de carnaval wordt er
nogal eens voorbeschouwd. U kent dat wel,
met gelijkgezinden aan de toog hangen, om
de zoveel tijd het vingertje al ronddraaiend
naar de barkeeper van dienst: doe ter ons
hier nog eentje. Het is dan leuk om gewoon
eens achterovergeleund te luisteren wat er
zoal de revue passeert. En onderwerp en
teneur is vaak afhankelijk van de leeftijd van
het gezelschap.
”Het Jonge Grut” kijkt vooral vooruit, waarbij de liefde, de vlam die ze op het oog hebben vaak een hoofdrol speelt. Of grote plannen worden uit de doeken gedaan, man...
wat ik allemaal nog ga doen... De jeugd ziet
geen gevaren, alleen maar kansen. Ze gaan
er vol voor. Piekeren is voor later. Heerlijk,
dat jeugdig enthousiasme
”De oude garde” kijkt echter nogal eens
terug. En ja, vroeger... ja vroeger, toen was
alles veel beter, leutiger. Die van tegenwoordig, nee, die kunnen er niks van, nee dan in
onze tijd... nu trekt de jeugd weg, die zien
we niet meer terug of vereniging- mensen,
bestaan niet meer, ze hoppen van clubje
naar clubje, waar is het hart voor je vereniging? Café’s tegenwoordig? Kom op, vroeger
hadden we wel 33 cafés: 3 dagen Elfkroegentocht en geen een keer dezelfde. En
dan de bouwers... Jong versus oud een strijd
van alle tijden. Kortom, afhankelijk van de
leeftijd: het glas is half vol of het glas is half
leeg.
Zoals al gezegd, jeugd en toekomst. Laten
we de optimisten maar volgen, dan gaat dat
allemaal goed komen.
De kleding
In de voor bereiding op de carnaval speelt
het fenomeen kleding een belangrijke rol.
Zo maar wat beslismomenten met vele variaties. De klassieker: wat trekken we aan van
het jaar? Dat is niet zo simpel. Gaan we voor
een nieuw kostuumpje of trekken we nog
eens een oudje uit de kast? Is het voor een
dag of kunnen we het de volgende dag nog
wel eens aan? Voor de hele echte carnavaller
is er maar een antwoord mogelijk: elk jaar,
elke dag een vers kostuumpje.
Echter, je hebt ook van die feestbeesten, die
nooit een dag overslaan, maar over kleding
een wat andere mening hebben. Zo heb je
figuren die al meer dan 50 jaar carnaval
vieren, maar die je in bepaalde pakjes kan
uittekenen, wie kent ze niet? De man die elk
jaar minimaal 1 dag met een blauw badjasje

t terug: 2017
rondloopt, waaraan duidelijk te zien is dat
het niet rechtstreeks uit de winkelrekken
is gekomen. Of u kent zeker die meneer die
elk jaar met z’n zwarte jas en bijbehorende
bolhoed de café’s afstruint, het kaarsvet van
vele jaren opgedroogd op bolhoed en schouderpartij. Of je hebt van die types die geen
keus kunnen maken, elke jaar hetzelfde,
maar toch graag vers. En die trekken dan
elk jaar een kraakvers kostuum aan, vers
van de rol, de KOMO-zak. Er zijn al zaken
die er op inspelen en in de etalage de laatste
versie hebben hangen (zaak in Ermelo off all
places!).
En dan de keus, maak jezelf iets of ga je voor
de kant-en-klare oplossing. De vele doe-hetzelvers, leuk idee verzinnen, de Burda erbij
voor het juiste patroontje en dan maar achter
het naaimachine. Als je dan voor een hele
ploeg moet naaien, ligt de stress op de loer.
De meest creatieve geesten gaan zelfs voor
een eigen getekend patroontje.
Zelf getekend of niet, je zal toch stof moeten
hebben. En net als die wijnfreaks heeft de
echte fijnproever zo zijn eigen adresjes. Gewoon op de markt in Sas, of toch die eens
per jaar georganiseerde stoffenmarkt. Of
dat kleine winkeltje in dat achterafstraatje
met dat mannetje wat alles weet, maar het
slechts deelt met gelijkgestemde stoffenconnaisseurs. Of op zoek naar die speciale Gentse wijk, waar vele Turkse Gentenaren een
stoffenzaak hebben met zeer concurrerende
prijzen en de meest fantastische kleuren.
En ja, als je 2 linkerhanden hebt, geen handige buurvrouw of een verre tante, dan zit
er niks anders op dan te gaan struinen in
de feestwinkels. Op de Kaai of het Wereld
Wijde Net. Ook zie je steeds vaker de grotere ketens ensembletjes aanbieden, H&M,
Zeeman, Blokker of de Action.
En wat als je het eenmaal gedragen hebt?
Wassen en dan hup naar de zolder. Heerlijk
om te zien hoe verschillend er bewaard
wordt. Ik ben op zolders geweest met verschillende kledingkasten met prachtig gesorteerd, elk kledingstuk zijn kapstok, netjes
gestreken en motvrij verpakt. Op andere
zolders chaos troef, in elke hoek een enorme
stapel, ongesorteerd carnavalskleding. U
snapt de stress bij deze mensen als ze duf
na een eerste avondje carnaval, de volgende
morgen in deze stapel het voor het pakje
moeten zoeken dat past bij het voor die dag
uitgekozen thema. En het zijn juist deze
sloddervossen, die niet de discipline kunnen
opbrengen om op vrijdagmiddag alles netjes
gesorteerd klaar te leggen voor de komende
5 dagen van lol en leut.
En uiteraard is het voor de echte carnavaller
een sport om alles wij hij ziet in winkels,
op TV, in theaters, bij straattoneel te beoordelen op carnavalsgeschiktheid. En bij
positieve beoordeling wordt dit vol trots
aangeschaft en meegenomen naar huis de
volgende 5-daagse feestuitbarsting.
En ja, dan hebben we natuurlijk ook die
carnavaller die niet in voorbereiding gelooft. Op moment van vertrek richting
eerste kroeg op zoek gaat naar wat de kast
te bieden heeft. De outfit is dan ook niet
thematisch te duiden, maar is wel zo dat het
afwijkt van een doordeweeks kloffie.
En vandaar de uitdrukking: aan de kleding
herkent men de carnavaller.
Het is op een gegeven moment niet langer te
doen om alles te bewaren. Er moeten dingen
weg. En in vroeger jaren was dat heel simpel, de vuilbak of in de garage als poetslap.
Nu niet meer, we zien steeds meer de 2e
hands carnavalskleding markt.
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De Betekop
Een prima idee om te recyclen. En zoals in
het verleden al gememoreerd. Ook de jeugd
gaat weer vaker op zoek naar thema’s en
aangepaste kleding. De hele hordes witte
stofjassen of tuinbroeken met viltstift beklad
zie je steeds minder, zonder dat ze helemaal
uit het straatbeeld verdwenen zijn.
Verdere voorbereiding
Tot zover de kleding. Er zijn andere zaken
die we opgemerkt hebben in de periode naar
De Dagen toe. Opvallend was de hoeveelheid pers. In het verleden hadden we nogal
eens te klagen over aandacht. Nu bijna het
tegenovergestelde. Ieder medium wil zich
wel profileren met een item uit de directe
leefomgeving. Veel klassieke media (krant,
TV) zijn bang voor de sociale media. Alles gaat zo snel dat de verse krant op de
deurmat eigenlijk alleen maar oud nieuws
heeft, men heeft het al gezien op Facebook,
Instagram, You Tube, de digitale krantensites of Teletekst voor smartphone. Er moet
een nieuwe markt aangeboord worden. De
gewone dingen krijgen meer aandacht, de
buurman met zijn eigen verhaal of in ons
geval De Carnaval met z’n persoonlijke
verhalen en bijbehorende foto. Dat willen
mensen nog wel lezen. Veel stukjes over de
voorbereiding. En alles uitgebreid in beeld.
De tijd dat we alles geheim hielden tot de
zondag is een ver verleden. Ook op internet
zijn de voorpret uitingen niet van de lucht,
eigen pagina’s, stukjes, filmpjes, etc. Alles
onder het motto ’we zijn d’r klaar voor’.
De redacteuren van de PZC en RTL viel het
op dat in de lijst van nevenfuncties bij een
wethouder, de ’functie voorzitter van de
Sasse Leutesnokkers’ toch wel afsteekt bij de
commissariaten bij Shell, ABN of Unilever
van andere bestuurders.
Terug naar de statuten moeten ze gedacht
hebben bij de Stichting. Na een jaar een
uitstapje gemaakt te hebben naar Axel is de
thuisbasis van de nieuwe prins weer Sas van
Gent. Prins Benito, de vrolijke koekenbakker
uit de Stationsstraat, 7 jaar warmgedraaid
als Nar, nam dit jaar de scepter over van
Prins Barend, de Axelse troubadour, die zich
dit jaar, na een zeer blauw uitstapje, weer
kon kleden in het stemmig grijs van de Raad.
In het kader van de eerdere uitweiding over
kleding, benieuwd waar hij zijn kostuum
laat.
En ook nu weer weinig echte landelijke
carnavalskrakers. Waar is de tijd dat in februari de TOP40 bevolkt was met een tiental
carnavalsplaatjes, van Sjakie Schram, Toon
Hermans, 2 Pinten tot André van Duin en
Adèle (voor de jeugd, niet die Engelse).
Maar over de verandering in het muziekklimaat hebben we het al vaker gehad.
Vrijdag
De eerste optocht met de schoolkinderen en
daarna de eerste kroegenverkenning. Welke
zijn er dit jaar nieuw of verdwenen en wat
verder voor speciaals? De angst over het
open zijn van d’Ouwe Brug bleef lang in de
lucht hangen, maar op het laatst groen licht.
Ook nu weer een zaakje aan de ’overkant’.
Maar die andere angst was er dan ook weer,
is het bruggetje tijdig hersteld? Hoe pakt de
Speye het dit jaar aan? En hoe floreert Vera
als carnavalscafé(-taria). En de Joreca-bar en
the Blitz...?
Nou, op vrijdag waren ze allemaal open.
Speye probeerde het wat intiemer te maken
door een verkleining van de grote zaal, en
de kinderdisco in de Blauwe Zaal. Vera pakte
uit met een regelmatig terugkerend ’liveprogramma’, de Zingende Frietenbakker. En
daarnaast leek het wel of we op de camping

waren gekomen. Overal tenten. De grootste
’Tomorrow-tent’, een kleinere bij buurman
Paul en uiteraard de klassieker: Rookhok
Rijnvaart. En na zoveel tentgeweld was de
vraag wat doet Carlo? Nou, een nieuw podium in de Reseda.
Kortom: horeca Sas was klaar om zijn Betekoppen te ontvangen. En dat werd gewaardeerd, het was druk en gezellig. De verflauwende traditie plakken was nog zeker niet
dood, er werden nog de nodige postertjes
opgehangen.
Zaterdag
De zaterdag is er een van vele tradities of
plichtplegingen. Het carnaval kan eigenlijk
niet beginnen voordat de sleutel is overhandigd. Blijft ironisch als je bedenkt dat
het gros er al enkele dagen op heeft zitten:
Pimpeltjesavond, donderdag laatste officiële
bouwdag afsluiting, een vrijdagsoptochtje
begeleiden, kroeginspectie... Kortom, de
meesten zijn al schor voor het eerste vat
wordt aangeslagen in de Reseda.
Maar zoals al gememoreerd een nieuwe
Sasse Prins met een Prinsenhof in het centrum. Dit betekende wel dat we erg vroeg
aan het gemeentehuis waren. Zo vroeg, dat
het college met Burgervader Jan in de gelederen, maar net op tijd was om de sleutel te
overhandigen. Daarnaast viel op dat Barend
helaas niet aanwezig kon zijn wegens het
moeten openhouden van de verfwinkel. Als
troost droeg de in het dagelijkse bestaan
stropdasloos door het leven stappende
wethouder een stropdas met de Axelse
watertoren. Daarnaast moest de muzikaal
begeleidende Sugar Strietband snel weg,
omdat zij te elfder ure gevraagd waren om
de Westdorpse optocht, ter vervanging van
Tandjen Bei, muzikaal te begeleiden.
Op weg van de balkonscène naar de klassieke samenzang bij de Beet werd met een
enorme polonaise het vernieuwde bruggetje
in gebruik genomen.

t terug: 2017
Uiteraard waren er ook weer vele andere
prachtige creaties. Van prachtig tot uitermate grappig. Zo ook de Leutigste Deelnemer,
Wa’s da Jong?! (3e keer achter elkaar?). Alles
weer uitvoerig te bewonderen op de fotopagina’s van de Betekoppen-Fotosite.
Maandag
Op maandag zaten de weergoden ons niet
mee. Het kwam er met bakken uit. Uiteraard
was dat geen reden om thuis te blijven. Al
enige jaren maakt onze exportfilmmaker
Frank, buitenom de Dagen bivakkerend in
Parijs, prachtig gemonteerde films van de
Sasse hoogtijdagen. Deze filmpjes zijn te zien
op de Facebookpagina Betekop. Zo ook dit
jaar, de 2017-versie van Mannekesmaandag.
En het zijn vooral de eerste beelden die zo
prachtig die dag typeren. Erg vroeg en daarom nog lekker naturel zie je mensen langzaam, maar resoluut zich begeven naar het
centrum waar het allemaal gaat gebeuren.
Nog hele stille straten, nog wat grauw in het
ochtendlicht, maar daarin, bijna lichtgevend
van de kleurenrijkdom de vele creaties.
Uiteraard allemaal nog een beetje zoekend
naar de juiste toon om het verhaal te vertellen, de merchandise (het Leur-spul) aan de
man/vrouw te brengen. En gedurende het
filmpje zie je het ook drukker worden, gezelliger, interactie tussen de protagonisten van
de Maandagochtend. Helaas zien we ook het
afgrijselijk slechte weer en de noodgedwongen run naar binnen. Niet minder gezellig,
maar je zit wat meer op elkaars lippen. Het
team wat al jaren op maandag voor een goed
doel leurt had deze keer mazzel, ze stonden
lekker droog in het Plastieken Huis, terwijl
de doneerders het moesten doen met de
klassieker ’Dancing in the Rain’. Ik verwijs
maar naar de film, want alle acts beschrijven
gaat me niet lukken.

Tijdens de traditionele receptie op het gemeentehuis werden door de ’zenuwachtige’
nieuwe prins heel wat zoete broodjes gebakken. Daarnaast werd er voor het eerst een
echte ’Commissaris Goor’ beëdigd, onder
uitreiking van een echte Plisiehoed met
Pluim. Muzikant Johan kreeg een erebeet
voor 44 jaar muzikant zijn. Wethouder
Liefting ontbrak bij de receptie. Hij was
rondjes aan het rijden door de tijdelijk tolvrije tunnel. En zo werden er meer van die
’stekeligheden’ gewisseld, van gegarandeerd
inkomen tot ’Bakkertje Sputter’...
Het officiële gedeelte werd daarna afgesloten met een Boerenmaaltijd. Het culinaire
programma verluchtigd door de Neefjes, die
samen een muzikaal ”Cardonnetje” deden.

Dinsdag
En voor je het weet is daar weer die dinsdag.
Met een vroeg ontbijt/bingootje in de Reseda. In de loop van de dag een muziekquiz
in de Next Door en uiteraard de Miniparade.
Deze begon met een uitloper van de hoosbuien-maandag, maar gelukkig: ook het zonnetje liet zich zien. En ik kan u verzekeren:
de boeren weten het al eeuwen Betezaad
met een beetje regen en een zonnetje groeit
als kool tot volwaardige Betekoppen.
Uw geschiedschrijver werd ook nog geattendeerd op een uitwisselingsprogramma van
de Ventjes met het oer-Terneuzense café de
Vriendschap en de 8 opdrachten? Duidelijk
is het hem tot op de dag van vandaag niet.
Maar laat dat nu een van de mooie dingen
van carnaval zijn. Niet iedereen hoeft te
snappen waar je mee bezig bent, als je maar
leut hebt. En dat hadden ze.

Zondag
Op zondag trok als vanouds de Schoonste
door de Sasse dreven. Kwalitatief nog steeds
enorme hoogstandjes. Echter kwantitatief
loopt het wat terug. Een aandachtspuntje.
Maar zoals al eerder gememoreerd, daar
wordt aangewerkt. We gaan Opleiden!!!!
Helaas reden dit jaar de Pott’nstampers niet
mee. De bouwloods was niet langer. Tijdens
wagentjeskijken wel een tijdwinst, maar dit
staat niet in verhouding tot het verlies van
deze groep in de optocht. Hopelijk vinden
ze spoedig een alternatief, zodat we ze weer
kunnen bewonderen op zondag. Maar over
techniek gesproken. De mannen van ”Wie
me doar en!” hebben de lat weer een stukje
hoger gelegd. Een kameel. Maar wat voor
een kameel! Bij velen vielen de monden
weer ouderwets open. Oe schoon is da.

En dan naar de Pomp. De sleuteloverhandiging. Burgervader Jan gewaarschuwd door
het strakke schema wat onze nieuwe Prins
aanhield op de zaterdag was ruim op tijd
om de sleutel te ontvangen. Zich zelfs tijdig
weten te verontschuldigen bij de Mosselkrauwers, waar hij hun sleutel in ontvangst
moest nemen. Maar helaas op het afgesproken tijdstip, geen Benito...
Te nat? Of...?
Maar uiteindelijk kwam alles toch weer
goed. Een mooie speech, afscheidstraantjes
vermengd met gestaag neerdwarrelende regendruppels, stug doorspelende Sugarbieters
en met z’n allen de dank uitsprekend voor
een uitstekende carnaval. En zoals Benito
zoete broodjes bakt, bakt er geen een, dus
wie weet volgend jaar weer een koekebakker
aan het bewind?

