
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 





De 45e Reutemeteutrit; een saffieren lustrum   
 
Op 12 februari 2012 wordt voor de 45e keer de Reutemeteutrit 
verreden. Versier je auto of motor en verdiep je in het zotte 
carnavalsgepuzzel van Zandhazendurp. 
 
Je bent vanaf 12.00 uur van harte welkom in de grote zaal van de 
Kentering. Om elf over één (13.11 uur) lost de drager van ‟t Elfde 
Jèske, Jac Bergmans, het startschot voor Prins Jan d‟n Urste en 
Adjudant Marijn. Daar achteraan gaan tot 14.00 uur de overige 
deelnemers van start. Startplaats: naast de Kentering (in de 
Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat). Daar beoordeelt de jury ook 
de versierde wagens. Halverwege is er dertig minuten pauze. Vanaf 
16.00 uur worden de deelnemers terug verwacht in de Kentering. 
 
Vanaf 16.00 uur is de “after party” in de grote zaal. Met dj Herman 
Hubers, die als de Zandhazendurpse Leo Blokhuis voor de juiste 
sfeer zorgt en muzikale optredens van enkele clubkes uit 
Zandhazendurp. Het vergelijken van de puzzelresultaten begint;  
“hoe konden we er toch weer intuinen ?”. Om ongeveer 17.00 uur 
wordt de rituitleg uitgedeeld en wordt het allemaal duidelijk.  
 

 
 
Om ca. 18.30 uur start het optreden van Prins en Adjudant met Raad 
van Elf, danst de Dansgarde en worden de prijzen uitgereikt.                   
Dan zijn de prijswinnaars bekend. Maar (na)genieten en feestvieren 
kunnen alle Reutemeteutdeelnemers nog urenlang. 





De Reutemeteutrit 
 
De Reutemeteutrit is een rit, die wordt verreden aan de hand van 
een routebeschrijving met puzzelachtige opdrachten en een bondig 
reglement. De rit is 33 kilometer lang en je mag daar (inclusief een 
pauze van een half uur) twee uur en 30 minuten over doen.                   
Te vroeg aan de finish wordt niet bestraft. Te laat betekent een 
strafpunt per minuut. Elke afwijking van de ideale route levert je elf 
strafpunten op. Als je na 17.00 uur aan de finish komt, tel je helaas 
niet meer mee in het eindklassement.  
 

 
 
Inschrijven 
 
Voorinschrijven kan door middel van het invullen van een 
inschrijfformulier (los toegevoegd aan dit boekje), via 
reutemeteutrit.nl of zandhazendurp.nl. Voor € 10,- kun je dan met 
auto of motor deelnemen aan de Reutemeteutrit. Je bent tevens 
welkom bij de after party en prijsuitreiking. Tot en met vrijdag 10 
februari 2012 kun je ingevulde inschrijfformulieren inleveren                      
(en € 10,- betalen) bij Profile Maurice van Hassel, Dorpsstraat 29 
(tel. 521 22 77). Als je voorinschrijft via internet betaal je de 
verschuldigde € 10,- aan de inschrijftafel. Op zondag 12 februari kun 
je ook nog inschrijven in de grote zaal van de Kentering (vanaf 12.00 
uur tot 14.00 uur). Maar dan kost deelname € 13,-. 
 
Inschrijven als team 
 
Een team bestaat uit 3 auto‟s en/of motoren. Het resultaat van deze 
drie voertuigen wordt bij elkaar opgeteld en vormt zo het 
teamklassement. Met het inschrijfformulier kun je tevens (gratis) als 
team inschrijven. 



Al meer dan 20 jaar leveren zo’n 200 
personen met een warm hart voor 
Zandhazendurp, een jaarlijkse bijdrage 
van € 25,- om het Zandhazenfeest te 
kunnen blijven vieren. Hiermee 
ondersteunt de Club van 111 vele 
carnavalsinitiatieven. 

Voor dit seizoen zijn dat o.a.: 
Reutemeteutrit, minigarde, 
jeugdhofkapel, de Tent, intocht en 
optocht. 

Als u ook een warm carnavalshart heeft 
en het Rosmalens carnaval belangrijk 
vindt, wordt dan lid van de Club van 
111 (via www.zandhazendurp.nl/club-
van111).



Het versieren van auto en motor 
 
Deelname wordt extra leuk met een versierde wagen of motor.              
De voorpret van het thema bedenken en uitwerken, het kunnen 
rekenen op veel bekijks in Zandhazendurp en de mogelijkheid om op 
een ludieke manier ergens de aandacht op te vestigen. 
 
Omdat auto‟s tegenwoordig geen imperial meer hebben, is het 
toegestaan om met een (niet al te grote) aanhanger, aan de auto of 
motor gekoppeld, mee te doen.  
 
Al jarenlang stimuleert de Club van 111 het versieren met 
geldprijzen. De jury heeft de vrijheid om de prijzen in welke 
verdeling dan ook toe te kennen. Mogelijk wordt extra je best doen 
dus extra beloond.  
 
De jury wordt in 2012 gevormd door: Corry van Grunsven, Antoine 
v.d. Broek en Frans Hazenberg. 
 

 
 
“Sjannie Anders”, eerste prijs versierde wagens Reutemeteutrit 2011.  
Gewonnen door Marjolein Rebergen en Pascal van Schijndel 
(startnummer 49). 





Miss Reutemeteut en Miss Zandhazendurp 
 
Vanaf 2011 mag Miss Reutemeteut ook de extra titel “Miss 
Zandhazendurp” dragen. Miss Zandhazendurp mag, wanneer zij dat 
verkiest, met Prins en gevolg een aantal evenementen bezoeken 
tijdens carnaval.  
 
Arna van der Rijt werd Miss Reutemeteut 2011 en had dus de eer om 
als eerste de rol van Miss Zandhazendurp te mogen krijgen: ”Het 
was een mooie belevenis! Ik heb de Prins mogen vergezellen tijdens 
het opleveren van de prinsenwagen, de optocht, de carnavalsmis en 
tijdens de prijsuitreiking van de kruiwagenrace. Je mag in de keuken 
kijken hoe het Rosmalens Carnaval er van binnenuit uit ziet. Als 
vrouw kom je wel in een mannencultuur, maar dat is niet erg. 
Iedereen is erg aardig”.           
 
De verkiezing vindt plaats op basis van een carnavaleske uitdossing 
en presentatie, met eventueel een verwijzing naar Zandhazendurp, 
of naar het thema van dit seizoen (Zandhazendurp stu op z'ne kop). 
Vrouwelijke deelnemers aan de Reutemeteutrit kunnen op 12 
februari van 12.00 tot 14.00 uur in De Kentering meedoen aan deze 
verkiezing.  
 

 
 
Miss Reutemeteut en Miss Zandhazendurp 2011: Arna van der Rijt  



Geldig tot 1 december 2012



Prins Jan d’n Urste, Reutemeteut startnummer 1 (deel 1) 
(door Hans Breuer) 

 
Op een frisse avond in november 2011, een week na Elf-Elf, is uw 
Reutemeteutverslaggever te gast bij de kersverse Prins van 
Zandhazendurp, Prins Jan d‟n Urste. En nieuwsgierig zijn we. Per slot 
van rekening; een nieuwe Prins, een nieuw geluid.  
 
In het dagelijks leven heet de Hoogheid Jan Smits, 50 jaar jong, 
woonachtig in Rosmalen, geboren te Soest. En afkomst verloochent 
zich niet, “houdoe” komt er nog wat onwennig uit. Adjudant Marijn, 
met een onvervalste Brabantse tongval, geeft de Prins inmiddels les 
in het Zandhazendurpse dialect.  
 
Gepokt en gemazeld als Jan is in het verenigingsleven, vertelt hij zijn 
verhalen. Als (mede)organisator van diverse manifestaties benoemt 
hij “Hintham Vitaal”,  een happening waar deze verenigingsman 
inspiratie uit haalt. “Mijn missie als Prins van Zandhazendurp is dat 
we met zijn allen een groot feest van Carnaval gaan maken. Ik heb 
met “Hintham Vitaal” ervaren dat heel veel mensen met de neuzen 
dezelfde kant op kunnen  gaan. En in gezamenlijkheid een prachtig 
evenement kunnen dragen, schitterend”.   
 

 
 
Natuurlijk is deze ervaring goud waard in het Feest der Feesten. 
Zowel voor Jan als Marijn is “eenheid” een belangrijk  aandachtspunt 
voor en tijdens de komende Carnaval, ook “Op zunne kop”.  



Prins Jan d’n Urste, Reutemeteut startnummer 1 (deel 2) 
 
Op welke manier gaat het Prinselijke duo hier naartoe werken?: 
“Onze aandacht gaat sterk uit naar de clubs en verenigingen in 
Rosmalen. We zullen ons laten zien bij de diverse wagenbouwers, we 
gaan repetities van de Jeugdhofkapel bijwonen en zijn aanwezig bij 
de trainingen van de dansmariekes. Betrokkenheid bij de mensen die 
zich inzetten en onmisbaar zijn voor en tijdens Carnaval staat bij ons 
hoog in het vaandel. Wat de dansmariekes betreft hebben we iets 
ludieks bedacht, maar dat blijft nog geheim.” 
 
Op de vraag hoe het duo Elf-Elf heeft ervaren, de avond van de 
onthulling van het prinselijk duo na de Hazenkwèk, geeft Adjudant 
Marijn antwoord: ”We hebben daar geen woorden voor. Het was 
bijna teveel, alle aandacht, al die mensen die naar je toe komen. We 
hebben tot de onthulling geheim kunnen houden dat Jan Prins zou 
worden, dat is goed gelukt. De verrassing was groot bij de 
Zandhazen toen we op het podium stonden. We hebben veel 
positieve en hartelijke reacties gekregen, we zijn bijzonder warm 
onthaald in de Kentering”. Elf-Elf was de start van een reeks van 
feestelijkheden waar dit duo Zandhazendurp in voor zal gaan. Zo ook 
tijdens de Reutemeteutrit, waar Prins en Adjudant het startnummer 
1 zullen voeren. 
 
Halve pagina advertentie Langeraap (zelfde advertentie als 2011) 
 
  



 Prins Jan d’n Urste, Reutemeteut startnummer 1 (deel 3) 
 
De Hoogheid geeft aan dat de ambities niet al te hoog mogen liggen 
qua eindklassering: ”Ongeveer 25 jaar geleden was ik deelnemer, 
samen met mijn vader,  tijdens de Reutemeteutrit, en heb dus niet 
veel ervaring. De leut en plezier staan voorop, en daar zal het niet 
aan ontbreken. We hebben er veel zin in, en zijn druk bezig met de 
voorbereidingen. “Op z‟ne kop” rijden zal lastig zijn, daar gaan we 
iets leuks voor bedenken”. Prins en Adjudant zien de Carnaval met 
veel plezier tegemoet. Alles is nieuw en beiden gaan de uitdaging 
met veel leut graag aan. Op de dag van de Reutemeteutrit wordt 
miss Reutemeteut / miss Zandhazendurp door een deskundige jury 
gekozen, met als voorzitter Cor Swanenberg.  Deze miss wordt 
uitgenodigd een aantal Zandhazendurpse feestelijkheden te 
bezoeken in gezelschap van Prins en gevolg.  
 
Prins Jan d‟n Urste: “Ook daar verheugen we ons op. Een dame die 
een aantal Carnavalsevenementen met ons gaat bezoeken, is iets 
nieuws en geeft een extra dimensie. We zullen de miss met 
genoegen door Zandhazendurp begeleiden.” Het moment van 
afscheid is aangebroken. Wanneer uw Reutemeteutverslaggever het 
Prinselijk pand verlaat, roept de Hoogheid: “Houdoe, tot de 
Carnaval!”.  
 
De Zandhazendurpse klank is al een beetje hoorbaar. Adjudant 
Marijn kan tevreden zijn… 
 

 



De Driesprong 5-6  5241 TJ  Rosmalen
Telefoon:  073 5217516    E-Mail:  info@fotokiekshop.nl



Nieuw bij de Reutemeteutrit: stamppot eten.
Met 4 euro korting per persoon!

Alle deelnemers aan de Reutemeteutrit 2012 (maximaal 4
inzittenden) krijgen maar liefst 4 euro (p.p.) korting op een lekker
stamppotgerecht in de Kentering.

U kunt na de rit kiezen tussen zuurkool of boerenkool, met worst of
gehaktbal.

Dankzij de kortingsbonnen, die u op 12 februari ontvangt aan de
starttafel, betaalt u slechts 2 munten (is 4 euro) in plaats van 4
munten (is 8 euro) voor dit winterse gerecht. Deze aanbieding, die is
mogelijk gemaakt door de Kentering, geldt uitsluitend op de ritdag.

De organisatie

De Reutemeteutrit wordt georganiseerd door A.C. Quo Vadis, in
samenwerking met de stichting Vrienden van het Rosmalens
Carnaval.

• Operationele organisatie: Aad van Oosten, Piet van den Kieboom,
Ad Sleutjes, Jolanda Smulders, Nico Smulders, Henk van Rooij,
Tony van der Geld (bestuur Quo Vadis), René Holweg en Hans
Breuer (coördinatie, publiciteit en presentatie).

• Uitzetters: Ad Sleutjes, Nico Smulders en Tony van der Geld.
• Prijzentafel: Quo Vadis bestuursleden en hun partners.
• Medewerkers Reutemeteutboekje: Henk van Rooij, Hans Breuer,

Tony van der Geld en Johan van den Berg (ROS Kabelkrant).
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De Reutemeteutdag (12 februari 2012) 
 
Start 
Om 13.11 uur gaat de 45e Reutemeteutrit van start bij de Kentering. 
Prins Jan d‟n Urste en Adjudant Marijn worden dan „weggeschoten‟ 
door Jac Bergmans (drager van ‟t Elfde Jèske). Je kunt starten tot 
14.00 uur. In de Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat wordt de 
routebeschrijving aan je uitgereikt en beoordeelt de jury de versierde 
auto‟s en motoren. 
 
Pauze  
In de Roshoeve wordt het eerste deel van de rit afgesloten. Je rust 
wat uit en doet het traditionele spelletje waarmee goed of fout 
gescoord kan worden. Je pauzeert maximaal 30 minuten en zorgt er 
vooral voor om op tijd aan de finish te verschijnen. 
 
Finish 
De locatie van de finish staat duidelijk in de routebeschrijving 
vermeld. Zorg ervoor dat je daar de controlekaart, binnen 2 ½ uur 
na de starttijd, weer inlevert. Vervolgens ga je via een neutrale route 
naar de grote zaal van de Kentering. De finish sluit om 17.00 uur. 
 

 
 
After Reutemeteut party 
Vanaf 16.00 uur is het partytime in de Grote zaal. Met dj Herman 
Hubers en optredens van clubkes. Ook is het mogelijk om de 
inwendige mens te versterken; nieuw is de stamppot met vier euro 
korting (per persoon).  
 
Prijsuitreiking 
Om uiterlijk 18.30 uur start het optreden van Prins en Adjudant met 
Raad van Elf, danst de Dansgarde en worden de prijzen uitgereikt. 



SchellingS 
RoSmalen

Heikampweg 7 ROSMALEN
tel. 073-5222478
fax 073-5215180

schellings.rosmalen@schadenet.nl
www.schellings-autoschade.nl

SCHADE AAn uw privé- bEDrijfS- of lEASEAuto?
Schadenet Schellings Rosmalen 

repareert voor alle verzekerings- en leasemaatschappijen

niEuw in roSmAlEn

SCHADE herstellen aan uw auto voor eigen rekening?
Kom vrijblijvend langs voor een scherpe prijsopgave!



De prijzen 
 
De Hoofdprijs (de elfde van het klassement) bestaat dit jaar uit 111 
euro‟s en dan ook nog eens op een „kunstige‟ manier verpakt. 
 

 
 
De eerste prijs (nummer 1 in het klassement) wordt beloond met 
een grote kist vol levensmiddelen en verrassingen.  
         
Overige ritprijzen. De nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en de 
nummers 22, 33, 44, 45(!), 55, 66 enzovoorts winnen, samen met 
de rode lantaarndrager, mooie prijzen van de grote prijzentafel.  
 
De teamprijzen. De organiserende club Quo Vadis is vereerd met 
de al jaren voortgaande strijd tussen de deelnemende teams. De 
prachtige wisselbeker draagt de namen van veel verenigingen en 
families uit ons mooie durp. Ook nu weer is deze wisselbeker (samen 
met een blijf-beker) de inzet voor het winnende team. Ook de 
plaatsen 2, 3, 4 en 5 worden beloond met een beker en bovendien 
met een prijs van de fantastische prijzentafel. 
 
De beste dames equipe mag zich een jaar lang bezitter noemen 
van de door Annie en Nico Smulders geschonken ANS wisseltrofee en 
dat  samen met een mooi opgemaakte prijs. 
 
Tombolaprijzen. Opnieuw is de eerste prijs van de tombola een 
grote kist met levensmiddelen. Daarnaast zijn er elf mooie  
tombolaprijzen te winnen. De verkoop gaat volgens het bekende 
enveloppesysteem. De enveloppen kosten € 1,- per stuk. 



 
 

 
 Servicepunt Verkoop en Reparatie 

. Elektronische scoreborden  

. Schroefkeuen  

. Alle accessoires 
Sportfoyer De Hazelaar 
T.M. Kortenhorstlaan 6 
5244 GD Rosmalen 
073 - 641 54 64 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag :   van 13 tot 17 uur 
Andere tijden / dagen op afspraak met Karel Dekkers    0655-863029 
Email  karel@dekkersbiljart.nl 
 
 
 
 



Prijswinnaars Reutemeteutrit 2011 (deel 1) 
 
Individueel klassement 
 
Hoofdprijs (11e prijs):  de heer en mevrouw Boerakker 
1e  prijs:  Ton en Marienelle van Bussel 
2e  prijs:  Marcel van de Oetelaar en John Jonkergouw 
3e  prijs:  Angelique van Nuland en Natasja v.d. Berg 
4e  prijs:  Ilse Mommers en Marcel de Veer 
5e  prijs:  Gied Broos (solo op de motor!) 
6e  prijs:  Olav Steijger (solo op de motor!) 
7e  prijs:  Dorine Heijmans en Anne Heijmans 
8e  prijs:  Harrie Heijmans en Kelly Heijmans 
9e  prijs:  Henk van Helvoirt en Ad van der Pas 
10e  prijs:  Joke Westelaken en Arna Heijmans 
22e prijs:  H. de Werd en H. van Doremalen 
33e  prijs:  Mark Swanenberg en Bart v.d. Liefvoort 
44e  prijs:  Bas Holweg en Marco Eggerding 
55e  prijs:  Edwin Schellekens en Melanie v.d. Nieuwendijk 
66e  prijs:  Fried v.d. Dungen en Joost Couwenberg 
77e  prijs:  Renske van Rooij en Evelien van Aalst 
 
De beste eerste prijswinnaar van “4 x 11” èn beste elfde prijswinnaar 
van “4 x 11”:  Ton en Marienelle van Bussel  
 
Beste damesequipe:  Angelique van Nuland en Natasja v.d. Berg 
 

 
 

Bas Holweg en Marco Eggerding nemen de 44e prijs in ontvangst. 

Prijswinnaars Reutemeteutrit 2011 (deel 1)

Individueel klassement

Hoofdprijs (11e prijs):  de heer en mevrouw Boerakker
1e prijs: Ton en Marienelle van Bussel
2e prijs: Marcel van de Oetelaar en John Jonkergouw
3e prijs: Angelique van Nuland en Natasja v.d. Berg
4e prijs: Ilse Mommers en Marcel de Veer
5e prijs: Gied Broos (solo op de motor!)
6e prijs: Olav Steijger (solo op de motor!)
7e prijs: Dorine Heijmans en Anne Heijmans
8e prijs: Harrie Heijmans en Kelly Heijmans
9e prijs: Henk van Helvoirt en Ad van der Pas
10e prijs: Joke Westelaken en Arna Heijmans
22e prijs: H. de Werd en H. van Doremalen
33e prijs: Mark Swanenberg en Bart v.d. Liefvoort
44e prijs: Bas Holweg en Marco Eggerding
55e prijs: Edwin Schellekens en Melanie v.d. Nieuwendijk
66e prijs: Fried v.d. Dungen en Joost Couwenberg
77e prijs: Renske van Rooij en Evelien van Aalst

De beste eerste prijswinnaar van “4 x 11” èn beste elfde prijswinnaar
van “4 x 11”: Ton en Marienelle van Bussel

Beste damesequipe:  Angelique van Nuland en Natasja v.d. Berg

Bas Holweg en Marco Eggerding nemen de 44e prijs in ontvangst.





Prijswinnaars Reutemeteutrit 2011 (deel 2) 
 
Klassement teams 
 

 
 
1e prijs:  Ons eigen clubke (Dorine Heijmans en Anne Heijmans, 

Harrie Heijmans en Kelly Heijmans, Joke Westelaken en 
Arna Heijmans) 

 
2e prijs:  Zelde Ted (Marcel van de Oetelaar en John Jonkergouw, 

Henny van Uden en Lieke van Uden, Monique Jonkergouw 
en Jolanda van Uden) 

 
3e prijs:  De Poppenkraam (Angelique van Nuland en Natasja                

v.d. Berg, Ilse Eek en Tim Kerkhof, Chris van Lokven en 
Nanneke van Loven) 

 
4e prijs:  De Likkebaerden 3 (Gied Broos, Olav Steijger, Jaap 

Overdijk en Dayenne) 
 
5e prijs:  Brandweer 1 (Ton en Marienelle van Bussel, Henk van 

Helvoirt en Ad van der Pas, Fried v.d. Dungen en Joost 
Couwenberg) 

 
Klassement versierde auto’s en motoren 
 
Eerste prijs: Marjolein Rebergen en Pascal van Schijndel  
Tweede prijs: Ninja v.d. Nieuwendijk en Danny v.d. Nieuwendijk  
Derde prijs: Ted van der Loo en Lia van der Loo  
Aanmoediging: Jolien Maas en Milon Metser 





Jac Bergmans draagt Elfde Jèske 2012 
(door Herman van Dinther) 
 
Jac Bergmans staat bekend om zijn sociale betrokkenheid. “Voor mij 
liggen lachen en huilen, verdriet en blijdschap dichtbij elkaar. Dat 
gaat vooral op bij mijn werk dat ik doe bij het leiden en begeleiden 
van uitvaarten en crematies. Ook de contacten met de nabestaanden 
door de nazorggesprekken geven mij veel voldoening.” 
 

 
 
Jac, in 1937 geboren in Waalwijk, heeft sociale activiteiten altijd 
hoog in het vaandel staan. Hij was twaalf jaar voorzitter van 
Tennisvereniging Maliskamp en is daar nog steeds actief. Dit naast 
de vele uren die hij als vrijwilliger steekt in sociaal pastoraal werk in 
de parochie.  
 
Jac: ”Ik ga me tot en met Carnaval met verve inzetten voor de 
Hannusclub en de intocht van Prins Carnaval. Dat heb ik bij mijn 
inauguratie op 17 december in De Kentering uit volle overtuiging 
toegezegd. Ik heb intussen ervaren dat de noodzakelijke 
vergaderingen heel gezellig zijn.  
Natuurlijk ga ik de traditie voortzetten dat de drager van het Elfde 
Jèske het startschot geeft voor de Reutemeteutrit van AC Quo Vadis. 
Ik ben op zondag 12 februari van de partij, daar kun je van op aan. 
Vanzelfsprekend ben ik op zaterdag 19 februari te vinden op De 
Driesprong wanneer daar de Prins wordt ingehaald en de 
Kinderoptocht aan komt. Ik geniet daarbij van mijn Jèske, echt heel 
fijn om het te mogen dragen.”  

Jac Bergmans draagt Elfde Jèske 2012
(door Herman van Dinther)

Jac Bergmans staat bekend om zijn sociale betrokkenheid. “Voor mij
liggen lachen en huilen, verdriet en blijdschap dichtbij elkaar. Dat
gaat vooral op bij mijn werk dat ik doe bij het leiden en begeleiden
van uitvaarten en crematies. Ook de contacten met de nabestaanden
door de nazorggesprekken geven mij veel voldoening.”

Jac, in 1937 geboren in Waalwijk, heeft sociale activiteiten altijd
hoog in het vaandel staan. Hij was twaalf jaar voorzitter van
Tennisvereniging Maliskamp en is daar nog steeds actief. Dit naast
de vele uren die hij als vrijwilliger steekt in sociaal pastoraal werk in
de parochie.

Jac: ”Ik ga me tot en met Carnaval met verve inzetten voor de
Hannusclub en de intocht van Prins Carnaval. Dat heb ik bij mijn
inauguratie op 17 december in De Kentering uit volle overtuiging
toegezegd. Ik heb intussen ervaren dat de noodzakelijke
vergaderingen heel gezellig zijn.
Natuurlijk ga ik de traditie voortzetten dat de drager van het Elfde
Jèske het startschot geeft voor de Reutemeteutrit van A.C. Quo
Vadis. Ik ben op zondag 12 februari van de partij, daar kun je van op
aan. Vanzelfsprekend ben ik op zaterdag 19 februari te vinden op De
Driesprong wanneer daar de Prins wordt ingehaald en de
Kinderoptocht aan komt. Ik geniet daarbij van mijn Jèske, echt heel
fijn om het te mogen dragen.”

Jac Bergmans draagt Elfde Jèske 2012
(door Herman van Dinther)

Jac Bergmans staat bekend om zijn sociale betrokkenheid. “Voor mij
liggen lachen en huilen, verdriet en blijdschap dichtbij elkaar. Dat
gaat vooral op bij mijn werk dat ik doe bij het leiden en begeleiden
van uitvaarten en crematies. Ook de contacten met de nabestaanden
door de nazorggesprekken geven mij veel voldoening.”

Jac, in 1937 geboren in Waalwijk, heeft sociale activiteiten altijd
hoog in het vaandel staan. Hij was twaalf jaar voorzitter van
Tennisvereniging Maliskamp en is daar nog steeds actief. Dit naast
de vele uren die hij als vrijwilliger steekt in sociaal pastoraal werk in
de parochie.

Jac: ”Ik ga me tot en met Carnaval met verve inzetten voor de
Hannusclub en de intocht van Prins Carnaval. Dat heb ik bij mijn
inauguratie op 17 december in De Kentering uit volle overtuiging
toegezegd. Ik heb intussen ervaren dat de noodzakelijke
vergaderingen heel gezellig zijn.
Natuurlijk ga ik de traditie voortzetten dat de drager van het Elfde
Jèske het startschot geeft voor de Reutemeteutrit van A.C. Quo
Vadis. Ik ben op zondag 12 februari van de partij, daar kun je van op
aan. Vanzelfsprekend ben ik op zaterdag 19 februari te vinden op De
Driesprong wanneer daar de Prins wordt ingehaald en de
Kinderoptocht aan komt. Ik geniet daarbij van mijn Jèske, echt heel
fijn om het te mogen dragen.”
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