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De 46e Reutemeteutrit 
 
De Reutemeteutrit is een rit voor auto’s en motoren, 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.               
 
Op 3 februari 2013 gaat de 46e Reutemeteutrit van start. 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, Frank van Beers, het startschot voor Prins Jan d’n Urste en 
Adjudant Hans. Daar achteraan gaan tot 14.00 uur de overige 
deelnemers van start. Vanaf 16.00 uur worden de deelnemers terug 
verwacht in de Kentering. 
 

 
 
Want vanaf dat moment is er 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 clubkes uit 
Zandhazendurp.  
 
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. 



 
 

 
 

eetcafé De Likkepot 

7 dagen geopend voor lunch, diner of een drankje 
Dorpsstraat 47, Rosmalen  Tel. 073 – 521 59 48 



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 1 februari 2013 kun je ingevulde 
inschrijfformulieren inleveren (en € 10,- betalen) bij Maurice van 
Hassel, Dorpsstraat 29.  
Als je voorinschrijft via internet betaal je de verschuldigde € 10,- aan 
de inschrijftafel. Op zondag 3 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 een groot 
aantal individuele sponsoren met een 
warm carnavalshart voor Zandhazendurp 
een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. 
Met deze opbrengst ondersteunt de Club 
van 111 financieel vele carnavalsinitiatie-
ven. Zoals de Reutemeteutrit, kinderfees-
ten, het seniorencarnaval, de tent en een 
nieuw initiatief; de platte kar. 
Een bijdrage aan de huur voor de 
bouwhal voor de grote wagen bouw en 
de optocht. Als u ook een warm zandha-
zen carnavalshart heeft wordt dan lid van 
de Club van 111. 

U vindt ons op 

www.zandhazendurp.nl/clubvan111.



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 2013 gevormd door: Corry van Grunsven, Antoine 
v.d. Broek en Frans Hazenberg. 
 

 
 
Recht vooruit rijden is een kunst, dat werd duidelijk bij deze 
deelnemers.  Dat vooruit insteken een vereiste is tijdens het examen 
was voor de jury dan ook een verrassing. De jurytent moest er bijna 
aan geloven, waardoor de bestuurster “Lessende Liesje” er bijna een 
natte broek aan over had gehouden.  
Eerste prijs 2012: “Les op zunne kop”, Leslie en Rien (startnr. 44). 
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Miss Reutemeteut  
 
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 ge het m’n hart 
gestôle).  
 
Vrouwelijke deelnemers aan de Reutemeteutrit kunnen op 3 februari 
van 12.00 tot 14.00 uur in De Kentering meedoen aan deze 
verkiezing.  
 

 
 
Uit het juryrapport 2012: 
 
“Petje af voor de twee nichtjes Meg en Loes, die ondanks hun zeer 
jonge leeftijd als ervaren mannequins over het podium paradeerden. 
Vader en moeder kunnen zich voor de nabije toekomst nu al 
ongerust gaan maken. Ook Eline als bloemenmeisje en Plons wisten 
bij de ervaren jury een grote lans te breken. De drie dames uit 
Engeland hadden zich gedegen voorbereid en hadden al een 
selfmade  integratiecursus gevolgd. Er was verschil van mening 
binnen de jury over de leeftijd van de dames, ondanks hun jeugdig 
en aandoenlijk enthousiasme. Dit heeft echter geen enkele rol 
gespeeld in de beoordeling. Winnaars Miss Reutemeteut 2012: 
Wendy, Edrienne & Henneke.” 



Geldig tot 1 december 2013



Drie generaties Reutemeteut 
(door Hans Breuer) 

 
We schrijven eind oktober, de eerste stralende ochtend na de eerste 
serieuze nachtvorst in een periode dat het Zandhazenvirus 
voorzichtig aan het ontwaken is. Het blauw-wit schijnt al wat vaag 
boven Zandhazendurp, wanneer uw Reutemeteutverslaggever per 
stalen ros koers zet richting Bruggen. We gaan naar de familie Van 
Creij. Nou is het zo dat Rosmalen nogal wat families Van Creij 
herbergt. Ze hebben zelfs hun eigen hoek in het durp, de 
Creijenhoek. En wat nu de Striensestraat heet (voorheen 
Striemsestraat), was vroeger de Creijenstraat. Kortom, om de 
Creijen kom je niet heen in Rosmalen. En zeker wanneer er een 
familie Van Creij ervaringsdeskundige is als het om de 
Reutemeteutrit gaat, is een bezoekje gerechtvaardigd  
 
We parkeren de fiets op Bruggen 44, en worden hartelijk ontvangen 
door drie generaties, Sjef senior, Sjef junior, en dochter Joshja.  Ook 
oma Van Creij is aanwezig, druk doende met het huishouden.  
Het verhaal begint met het feit dat pa en ma Van Creij senior, beiden 
fanatieke carnavalsvierders, zo ongeveer de eerste start van de 
Reutemeteutrit mee hebben gemaakt. Ze zijn de tel een beetje kwijt, 
maar veertig ritten hebben ze zeker meegemaakt. En zoals dat ging 
en gaat, het kroost zat op de achterbank, tot ze zelf een rijbewijs 
haalden. En vervolgens zelfstandig een inschrijfformulier invulden.   
 

 



Drie generaties Reutemeteut (vervolg) 
 
Sjef jr. heeft het complete archief van formulieren, wedstrijduitleg en 
andere wetenswaardigheden op zolder liggen. “Maar we kijken er niet 
naar voor de rit, we gaan naturel starten, en we zijn meestal bij de 
eerste vijfentwintig”, vertelt Sjef jr. niet zonder enige trots.  
“En we gaan voor de mooist versierde auto. De auto’s van 
tegenwoordig zijn wat minder geschikt om op te tuigen, maar wat 
veel mensen niet weten is dat je gebruik kunt maken van 
behangerslijm. Dat is op waterbasis, en ongevaarlijk voor de autolak. 
Met papier-maché is veel mogelijk, en voor de rit staan de kinderen 
mee te plekken.” Zie hier een advies van een automonteur met een 
Reutemeteuthart, wat niet gestolen is. Sjef sr. loopt al lang mee in 
het Zandhazendurpse.  
 
In zijn tijd was de start van de rit nog bij restaurant Van Zuijlen aan 
de Graafsebaan. Een goudsmid uit Den Bosch was sponsor, en de 
vragen tijdens de rit waren anders. Sjef sr.: ”Het is voor mensen zoals 
wij wat lastiger geworden. De jeugd heeft een computer in de auto en 
kunnen antwoorden opzoeken. Maar ik weet een goeie vraag: Waar 
lagen vroeger de Balkumse Klinkers?”  
 
 
Halve pagina advertentie Tafelen.nu (let op: nieuwe advertentie.  
Zie bestand “Advertentie Tafelen.nu”) 
 
  

 

 

 

Tegen inlevering van deze advertentie: 

1 % korting op de broodjes en \ of 1  % korting op met mooiste tafelgoed1 1  

                    en \ of      

www.tafelen.nu 
Hofleverancier Zandhazendurp 

 

 

 



Drie generaties Reutemeteut (vervolg) 
 
Uw verslaggever, onversaagd en online: de Balkumse Klinkers lagen 
er niet, maar bedoeld wordt de omgeving van de Boerderij van 
Tibosch tegenover het oude hoofdgebouw van Coudewater. Helaas is 
het antwoord nu bekend, maar zeer boeiend om met deze 
Rosmalenaar aan tafel te zitten. Sjef sr. op de praatstoel: ”We 
brachten toen elke dag een wagonlading kolen naar Coudewater, 
zodat daar gekookt en verwarmd kon worden. We laaiden met zijn 
tweeën de vrachtwagen vol, en van al dat geknijp in de schep kreeg je 
vierkante vingers. Ook grondverzet deden we met de schup, en als we 
dan bij de zwarte grond kwamen, “loaide” die grond aan aan de 
schup. En dan hadden we een gereedschapje om dat op te lossen. 
Geen mesje, want dat zou de schup beschadigen, maar een leuterke. 
Dat was een houtje, waarmee je de grond van de schup kon krijgen. 
We haalde het leuterke uit de broek, haha.” Sjef sr. kreeg wel eens 
een vetleren medaille van Wiljo van der Plas (één dag jonger dan Sjef 
sr.) na een Reutemeteutrit. “Wiljo deelde ze uit, je wist niet waarom 
je er een kreeg,  maar je was er blij mee.”. Sjef jr. heeft wel zorgen 
over het Zandhazendurpse carnaval: “Rosmalen groeit, maar het 
carnaval wordt minder. Natuurlijk is het zo dat de economie niet 
meewerkt, en de mensen veel meer keuzes hebben dan vroeger, 
maar toch is het jammer.” Moeder Van Creij vult aan:”In onze tijd 
gingen we om tien uur ’s morgens al van huis, omdat we anders bij 
Thé Kepkes er niet meer bij konden. En eigenlijk moesten we naar 
school, maar ja, het was carnaval.” 

 
Sjef jr. blijft de Reutemeteutrit voorlopig rijden; ”Ik vind het een 
goede ontwikkeling dat de mensen na de rit in De Kentering blijven en 
dat er de gelegenheid is om wat te eten. Ook de kinderen blijven dan 
en van de jeugd moeten we het hebben.” En op de vraag hoe de 
tweede generatie Van Creij de rit beleefd is het antwoord:”We gaan 
voor de beste prestatie. En we hebben maar één regel, iedereen mag 
meedenken en mee praten in de auto, maar degene die het stuur vast 
heeft beslist (refererend aan de meningsverschillen die er tijdens de 
rit op kunnen treden…….). Daar zijn we altijd toch ver mee gekomen”.  
Het was een enerverend bezoek aan deze familie Van Creij. Veel 
verhalen, geestdrift en positiviteit. Een echte Rusmollense familie, 
behept met het Zandhazenvirus, gevoel hebben met de samenleving 
en vooral uitkijken naar het komend carnaval. Voor de derde 
generatie, de jonge dametjes Van Creij, maken we snel een afspraak.  

 
Uw Reutemeteutverslaggever fietst geamuseerd en vol inspiratie terug 
richting durp. Als het aan deze familie ligt wordt het carnaval in 
Zandhazendurp mooier dan ooit. 



Hans Breuer
Ouderenzorg
consulent

Ouderenzorg, ge het mun hart gestôle

• Begeleiding • Bemiddeling • Ondersteuning

Schutterstraat 7  •  5241 TS  •  Rosmalen  •  Mobiel  06 20 56 50 01  •  E-mail  info@hansbreuer.nl

Advertentie_v2.indd   1 21-11-2012   15:29:59



De derde generatie….. 
Door Hans Breuer 

 
Inderdaad, er doet een derde generatie mee met de 46e Reutemeteut-
rit! Als je bedenkt dat er al 45 ritten zijn geweest, is dat niet zó 
bijzonder. Maar als je bedenkt dat één familie de vasthoudendheid en 
het plezier in het meedoen nog steeds heeft, dan wordt het andere 
koek. Met deze gedachte trapt uw Reutemeteutverslaggever richting 
het Winkeltje van Wilma. Daar ontmoet ik Joshja (13 jaar oud) en 
Minka (14 jaar oud) Van Creij, dochters van Wilma en Sjef jr. Twee 
spruiten uit een echte Rosmalense en ook Zandhazendurpse familie.  

 
Op mijn vraag of de dames carnaval eigenlijk een feest voor grote 
mensen vinden, word ik enigszins meewarig aangekeken: “Natuurlijk 
niet”, zegt Minka, “Carnaval begint al op 11-11, ook voor ons. Ik ben 
bij de Dansmariekes, helaas voor het laatste jaar. Maar Zandhazen-
durp is zeker ook voor de jeugd”. Joshja is het met haar zus eens: 
”Ja, het is heel gezellig! Ik ga al een tijd van tevoren met een vriendin 
kleren uitzoeken. Je moet er wel goed uitzien hè? Vorig jaar ben ik als 
prinses gegaan, superleuk. Volgende carnaval ga ik in het roze, denk 
ik”. 
 
En Minka, als je straks bij de Dansmariekes weg bent, hoe ga je 
dan?: “Het leukste ga ik met een gatenpanty, T-shirt, allemaal leuke 
kleuren. Het liefst zou ik als Roodkapje gaan, maar dan moet ik heel 
lang sparen”. 
 

  



 

 

Q-Logics / René Holweg 

Advies en uitvoering op het gebied van: 

 

- Transport en Distributie 
- Logistiek 
- Bedrijfsvoering algemeen 

 

 

www.q-logics.nl   info@q-Logics.nl  06-52 00 12 10 

 

 

 

 



 
De derde generatie….. (vervolg) 
 
En dan die Reutemeteutrit. Ook net als de kleine Sjef op de achter-
bank tot je zelf een rijbewijs hebt? “Zeker”, zegt Minka, “Pa kan wel 
een beetje eigenwijs zijn, maar het is hartstikke leuk. Twee jaar 
geleden hebben we de prijs gewonnen: Best versierde auto. Heeft de 
wisselbeker thuis een jaar op de kast gestaan. Toen die na dat jaar 
weer opgehaald werd, dacht ik, “die gaan we weer een keer 
terugwinnen, zeker weten”. Joshja: ”En we versieren de auto altijd 
mee. Ballonnen opblazen, serpentines op de auto plakken, kei gaaf. 
Zou ook leuk zijn als er bijvoorbeeld vragen gemaakt worden die voor 
de kinderen zijn, bijv. met WhatsApp of Twitter. Dan hebben we ons 
eigen ding, kunnen we zelf ook meedoen.” 

 
De vraag of de beide dames in de toekomst de Van Creij-traditie gaan 
verbreken wat de Reutemeteutrit betreft, is een overbodige. 
Minka heeft nog wel wat tips voor de jeugd: “Als je nou al jong de 
carnaval echt mee wil maken, ga dan bij de jeugdraad. Je maakt 
zoveel mee, zoals het opleveren van de Prinsenwagen, Mariaoord, met 
snoep en confetti gooien in de optocht, dat waren hele mooie 
momenten. Ook de Tent en de Rommelpot waren super. Soms vinden 
kinderen dat je voor schut staat met de Jeugdraadverkiezing. Ik vind 
dat niet, het tonproaten is best moeilijk, maar verder heb je een tijd 
die je nooit meer mee zult maken. Dat is het allemaal waard!” 

 
Ik bedank de dames voor hun tijd en openheid. Bijzonder om te horen 
hoe de jeugd denkt over carnaval in Zandhazendurp. Als het aan 
Joshja en Minka ligt gaat de carnaval en de Reutemeteutrit de 
komende generaties door. Wachten tot de 4e generatie op de 
achterbank zit? Laten we eerst de 46e rit maar eens gaan doen. 
 

 



 Distributie Benelux 
 Direct vervoer 
 Warehousing 
 Speciaal service 

Rosmalen – Oss www.dollevoet.nl info@dollevoet.nl 073-52 127 69 

 

 

 

 

Faemey the Next 

Verzorging van geluid en licht voor: 

 

- Evenementen 
- Persentatie 
- DJ’s 

 

 

Voor Boekingen; Bas Holweg 06-30 61 31 42 of basholweg@gmail.com 

 

 Distributie Benelux 
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Rosmalen – Oss www.dollevoet.nl info@dollevoet.nl 073-52 127 69 

 

 

 

 



Ook in 2013 weer bij de Reutemeteutrit:  
met korting stamppot eten.                                                          
 
Alle deelnemers aan de Reutemeteutrit 2013 (maximaal 4 
inzittenden) krijgen maar liefst 2 munten (p.p.) voordeel 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 3 februari ontvangt aan de 
starttafel, betaalt u slechts 2 munten, in plaats van 4 munten voor 
een heerlijk winters gerecht. Deze aanbieding, die is mogelijk 
gemaakt door de Kentering, geldt uitsluitend op de ritdag (3 februari 
2013).  
 

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

 Operationele organisatie: Piet Loeffen, Aad van Oosten,                               
Piet van den Kieboom, Ad Sleutjes, Jolanda Smulders,                                  
Nico Smulders, Henk van Rooij, Tony van der Geld (allen 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: Jolanda Smulders,                             

Henk van Rooij, Hans Breuer, René Holweg, Tony van der Geld  
en Johan van den Berg (ROS Kabelkrant). 
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De Reutemeteutdag (3 februari 2013) 
 
Start 
Om 13.11 uur gaat de 46e Reutemeteutrit van start bij de Kentering. 
Prins Jan d’n Urste en Adjudant Hans worden dan ‘weggeschoten’ 
door Frank van Beers (drager van ’t Elfde Jèske). Je kunt starten tot 
14.00 uur. Bij de start wordt de routebeschrijving aan je uitgereikt 
en beoordeelt de jury de versierde auto’s en motoren. 
 
Pauze  
In tegenstelling tot de afgelopen jaren, wordt het eerste deel van de 
rit ook in de Kentering afgesloten. Je rust wat uit en doet het 
traditionele spelletje, waarmee goed of fout gescoord kan worden.  
Het blind gekozen bingoballetje bepaalt in ex aequo-gevallen de 
klassering. Je pauzeert maximaal 30 minuten en zorgt er vooral voor 
om op tijd aan de finish te verschijnen. 
 
Finish 
De finish is ook weer in de Kentering. Zorg ervoor dat je daar de 
controlekaart, binnen 2 ½ uur na de starttijd, weer inlevert. 
De finish sluit om 17.00 uur. 
 

 
 
After Reutemeteut party en prijsuitreiking 
Vanaf 16.00 uur is het partytime in de grote zaal van de Kentering. 
Met dj Herman Hubers en optredens van clubkes. Ook is het mogelijk 
om de inwendige mens te versterken; de stamppot is er ook dit jaar 
weer (met twee munten korting per persoon).  
 
Om uiterlijk 18.30 uur start het optreden van Prins en Adjudant met 
Raad van Elf, danst de Dansgarde en worden de prijzen uitgereikt. 





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, 46(!), 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. 





Prijswinnaars Reutemeteutrit 2012 (deel 1) 
 
Individueel klassement 
 
Hoofdprijs (11e prijs):  Jack van Schijndel en Jos Klerkx 
 
1e prijs:  Marcel van den Oetelaar en John Jonkergouw 
2e prijs:  Willemeijn Heijmans en Geert Heijmans 
3e prijs:  Ilse Mommers en Marcel de Veer 
4e prijs:  Iris van Veghel en Karin van Veghel 
5e prijs:  Hans van de Griendt en Erik Heijmans 
6e prijs:  Paulus Hazenberg 
7e prijs:  Henk van Helvoirt en Ad v/d Pas 
8e prijs:  Suzan van Pinxteren en Rianne van Dorst 
9e prijs:  John Roonding en Henk-Jan Pennings 
10e prijs:  Monique Jonkergouw en Jolanda van Uden 
12e prijs:  Gied Broos en Michelle van Doorn 
 
22e prijs:  Coby Wagemans en Verena Berendsen n 
33e prijs:  Anniek van Bussel en Marleen Schulz 
44e prijs:  Rean Pennings en Joke Pennings 
45e prijs:  Wennedie Hiemen en Edriejen Heermauntan 
55e prijs:  Ryan van Esch en Rob Rutters 
66e prijs:  Henri Savelkouls en Bertje Roovers 
77e prijs:  Jos van der Els en Danny van der Els 
 

 
 
Beste damesequipe:  Iris van Veghel en Karin van Veghel 
 
 



De Fietsspecialist

www.mauricevanhassel.nl
Dorpsstraat 29    073-521 22 77

Vinkenveld 9 Rosmalen T(073) 528 00 55
www.gebroedersvanderplas.nl

Bij Gebroeders van der Plas zien we duurzaam 
onderhoud als een investering in uw vastgoed. 
Een investering die zich altijd terugbetaalt.
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Prijswinnaars Reutemeteutrit 2012 (deel 2) 
 
Klassement teams 
 
1e prijs:   Zelde ted 
2e prijs:   Plazzen 
3e prijs:   CV de Likkebaerden III 
4e prijs:   CV Hatsikidee 
5e prijs:   We laten ons niet … 
6e plaats:  CV de Likkebaerden II 
7e plaats:  Van Doremalen 
8e plaats:  CV de Likkebaerden I 
9e plaats:  Blik op de weg 
10e plaats: FC De Dreuge Ketting 
11e plaats: Team Plezier 
 

 
 
Klassement versierde auto’s en motoren 
 
Eerste prijs:  Leslie en Rien (startnummer 44). 
Tweede prijs: Lindy Zwitserloot en Melanie van de  Nieuwendijk 
 (startnummer 7). 
Derde prijs:  Ninja van den Nieuwendijk en Danny van den 
 Nieuwendijk (startnummer 6). 
 Aanmoedigingen:  Marielle Spijker en Rinkske van Kasteren 

(startnummer 58)  
  Ilse Eek en Tim Kerkhof (startnummer 36).  
  





Frank van Beers draagt Elfde Jèske 2013 
Oud-wethouder en oud-burgemeester in illuster gezelschap 
(door Herman van Dinther) 
 
“Op een zaterdagmiddag ging de telefoon. De Hannusclub uit 
Rosmalen zat te vergaderen en hadden mij genomineerd voor het 
Elfde Jèske 2012-2013. Of ik daar voor voelde. Het overviel me 
natuurlijk en zei dat ik erover moest nadenken. Maar voordat ik de 
hoorn had neergelegd wist ik eigenlijk al wat het antwoord was”, 
Frank van Beers weet het nog precies. 
 
“Ik ken Rosmalen natuurlijk van haver tot gort, heb er jarenlang 
gewoond en was er wethouder. Carnaval is voor mij een heerlijk 
volksfeest, het maakt niet uit waar je woont, als je meedoet is het 
altijd wel gezellig. Ik heb mijn Marianne trouwens ook met Carnaval 
leren kennen. En weet je, ik heb voor Trug noar Vruger in het 
verleden ook een buut gedaan. Ik was overigens ook de eerste 
wethouder die in Den Bosch meedeed aan de Kletsavonden. Toen ik 
later in Mill en St. Hubert en Boxtel burgemeester was ben ik het 
feest ook nooit uit de weg gegaan en deed ik ook in die functie de 
plaatselijke buut. 
 
Om terug te komen op het telefoontje die zaterdagmiddag. Ik 
vertelde Marianne welke vraag ik had gekregen. Het voelde voor mij 
als een warm thuiskomen in Rosmalen. En ik vond het ook een eer 
dat ik hiervoor gevraagd werd. Mijn negen voorgangers die ook die 
titel kregen zijn allemaal aansprekende personen die ieder voor zich 
en op hun eigen manier iets voor Rosmalen betekenen. Ik heb fijne 
herinneringen aan Rosmalen, ik kom nog weleens in het dorp en doe 
er ook nog wel boodschappen. Dat kost even tijd want ik kom altijd 
wel bekenden tegen waar ik dan gezellig een praatje mee maak. 
 
De Hannusclub ken ik natuurlijk wel. Ik weet dat die al jarenlang de 
intocht van Prins Carnaval organiseert in combinatie met de 
Kinderoptocht op de zaterdag met Carnaval. Ik vond het een ludiek 
initiatief dat de club bij het elfjarig bestaan de drager van het Elfde 
Jèske introduceerde. Dat ik nu als tiende ben uitverkoren doet me 
plezier.” 
 
Bestuurder 
De wieg van Frank stond in Den Bosch, maar hij woonde ruim 24 
jaar met zijn vrouw Marianne in Hintham en op de Hoeves in 
Rosmalen. Wat bijna niemand weet is dat hij studeerde voor leraar 
muziek. Dat vak doceerde hij VO-leerlingen terwijl hij het podium 
niet schuwde als cabaretier.  



Frank van Beers draagt Elfde Jèske 2013 (vervolg) 
 
“Ik heb het altijd wel leuk gevonden om met muziek, zang en humor 
bezig te zijn, ook toen ik later bestuurlijk werk ging doen.” 
Dat bestuurlijk werk doet hij intussen met veel ervaring.  
Zeven jaar wethouderschap, vijf jaar burgemeester in Mill en St. 
Hubert en zes jaar hetzelfde ambt in Boxtel hebben hem gepokt en 
gemazeld op dat werkterrein. Dat kwam hem uitstekend van pas 
toen zijn huidige functie in beeld kwam als bestuursvoorzitter van de 
stichting Cello.   
 
De stichting verleent zorg en biedt ondersteuning aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Naast de terreinen Binckhorst in 
Rosmalen en Groote Cingels in Vught wordt wonen, werk, 
dagbesteding en Vrije Tijd nog verleend op zo’n 180 locaties. 
Frank stapte afgelopen zomer in die nieuwe functie. 
 
“Als burgemeester ben je met honderd dingen tegelijk bezig en weet 
je overal een beetje van. Nu, in deze functie, ben ik ook met honderd 
dingen tegelijk bezig, maar is alles gericht op het thema zorg. Al 
onze 2600 medewerkers en de bijna duizend vrijwilligers hebben dat 
onderwerp gemeen. Mijn baan is dus in feite even hectisch als die 
van burgemeester, zij het dat in de weekenden de druk minder groot 
is. Als burgemeester ben je zeven dagen per week, vierentwintig uur 
per dag in feite stand-by. Maar ik blijf lekker druk, ook met een 
aantal vrijwilligersfuncties. Ik voel me er helemaal goed bij”, 
benadrukt Frank. 
 

 
 
Het Jèske, traditiegetrouw aangemeten en gemaakt door Mien van 
Zuijlen, is op zaterdag 15 december 2012 aan Frank van Beers 
overhandigd (op de foto: onderste rij, vierde persoon van rechts). 
Dit gebeurde in De Kentering, in aanwezigheid van Prins Jan d'n 
Urste met zijn gevolg.   



Halve pagina advertentie Van de Graaf Mode (let op, nieuwe 
advertentie. Zie bestand ” logo van de graaf mode”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank aan ondersteuners 
 
Mede dankzij de volgende ondersteuners kan A.C. Quo Vadis zorgen 
voor een mooi Reutemeteutfeest met een prachtige prijzentafel; 
 
Bloemenboetiek “’t Ven”; Van de Graaf Mode; eetcafé De Likkepot,   
Ruitersportartikelen Wilma van Creij; Juwelier Schute;  
Pennings Onroerende Zaken; Maurice van Hassel; Club van 111;                          
Tafelen.nu Catering; Hans Breuer Ouderzorgconsulent;                             
Q-Logics / René Holweg; Perron-3 Sociaal Cultureel Centrum;  
Blèzi Cosmetics; Van den Berg Autorette; disco Faemey the Next;  
Piels Technische Installaties / Baderie / Sfeerhaarden;  
Annies Speelgoed & Hobby; Bouwbedrijf Timmers B.V.;  
Bouwmans Oliehandel, Benzinestations en Autobanden;  
Gebroeders Van der Plas, duurzaam in onderhouden;  
Beker- en Medaillehuis ‘De Molen’; Partycentrum De Kentering;             
Ad Dollevoet B.V. Expeditie en Transport; Dibbes Belettering;  
Ter Mors Makelaars & Hypotheken; Schadenet Schellings Rosmalen;   
Café De Bierelier; Comeco Printing Empel. 
 

VAN DE GRAAF 

mode
   Dorpsstaat 10 Mercuriusplein 84
     Rosmalen                          Berlicum
          073-5212218 www.vandegraafmode.nl    073-5032294



DE KENTERING
partycentrum

Arrangementen tot in de puntjes verzorgd

De Kentering is al jaren een begrip in en rondom 

Rosmalen. Wij bieden u de mogelijkheid, om samen 

met ons, uw feest of bijeenkomst vorm te geven. 

Detail zet immers de toon voor een geslaagde 

avond. Onze accommodatie is gunstig gelegen 

en van alle gemakken voorzien. Zo heeft u de 

beschikking over een professionele geluidsinstallatie, 

is er in iedere ruimte klimaatbeheersing aanwezig 

en beschikken we over ruime parkeergelegenheid. 

Tijdens uw feest of bijeenkomst weet ons 

vriendelijke personeel uw gasten te verrassen met 

een hapje en een drankje. 

Wilt u een goede indruk achter laten bij uw gasten? 

Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. 

De koffi e staat altijd voor u klaar.

Dorpsstraat 54   •   5241ED Rosmalen   •   (073) 52 31 555   •   info@kentering.com   •   www.kentering.com

We zien u graag 
in de Kentering 

in Rosmalen

‘

’
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