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2016-2017 

 

De 49e Reutemeteutrit 2016 
We kregen er een werrum gevuul van! 
 

De 49e Reutemeteutrit was wederom een succes met 

totaal 86 deelnemers. Bij de start door Jan Timmers, 

drager van het Elfde Jeske, werden Prins Josephus en 

zijn adjudante Helga uitgebreid gecontroleerd op 

gesjoemmel! Misschien mede daarom speelden ze geen 

rol van betekenis in de einduitslag, maar dat was niet 

verrassend! Het carnavalsthema van 2016 was door 

diverse deelnemers goed opgepakt. Naast diverse 

motoren was er ook een heuse vrachtwagen van de 

partij. Wederom een primeur! Al met al dus een mooie 

editie, als voorloper op het jubileum van komend jaar: 

de 50e ! 

 
Prins Josephus 1 en Adjudante Helga bij de start! 

 

 

 

 

De Uitslagen!! 
Individueel: 

1 Ilse Mommers Marcel de Veer 

2 Ilse van Aggelen Lieke van Uden 

3 Marcel van de Oetelaar John Jonkergouw 

4 W. de Jong S. Paulusma 

5 Henny van Uden Esmee van Uden 

6 Ilse Kerkhof-Eek Tim Kerkhof 

7 Jack van Schijndel Jos Klerkx 

8 Chris van Lokven Nanneke van Lokven 

9 Ronnie Maurix Annette Maurix 

10 John Roording Demie 

11 Denise van der Veeken Hans Broos 

12 Arna van der Rijt Petra Morre 

22 Jolanda van Kessel Renee de Bie 

33 Team Plezier Team Plezier 

44 Angela van de Wal Claudia van Deursen 

49 Leo Beckers Pim Klerkx 

55 Herman Schute Laura Schute 

66 Marc Vissers Nick Bijkerk 

77 Bjorn Maurix Merijn Del 

86 Esmee Linda 

Teams 

1 Helemaal de weg kwijt 

2 Zelde Ted 

3 Team Close-up 

4 Noavenant Niks 

5 De Likkebaerden 3 

Dames 

1 Ilse van Aggelen Lieke van Uden 

2 Arna van der Rijt Petra Morre 

3 Angelique v Nuland Natasja & Rachel 

4 Monique Jonkergouw Jolanda van Uden 

5 Anouk van Zonsbeek Naomi Raaijmakers 

Versierde wagens: 

1e  20 Laat je niet kisten maar verassen 

2e 5 Regionale Zandhazenloterij 

3e 39 Bakken we er iets van? 

 
 

 

In memoriam: Nico Smulders: 
Tijdens de 49e Reutemeteutrit is een van de initiators 

ons op 93 jarige leeftijd ontvallen. We zijn hem veel dank 

verschuldigd voor zijn inzet voor ons mooie evenement. 

Bedankt Nico!! 

 

Nieuw lid commissie: Angelique van Dinther is ons 

vanaf dit jaar komen versterken; #zijnweblijmee! 



 

Reutemeteutkrant 2016-2017 Editie 1 December 2016 

 

 
Reutemeteutkrant 

2016-2017 

De 50e Reutemeteutrit 2017 
Niet carnavalesk maar wel een jubileum! 
 

Op  19 februari 2017 zal de 50e Reutemeteutrit van start 

gaan. Een jubileumrit. Hoewel niet carnavalesk qua 

getal, voor ons wel reden om er een speciale editie van 

te maken, onder het thema, Zandhazendurp; Un 

werrum gevuul! Hoewel we nog aan het sleutelen zijn, 

bij deze alvast het programma zoals het nu staat: 
 

12:00u Inschrijven  bij Café d’n Beer  

12:49u Start Prins Josephus vanaf het Gildeplein! 

Daar zal de start extra luister worden bijgezet; 

13:30u Start laatste deelnemers. 

Er zal weer een pauze in de rit zijn gepland van 30 

minuten en ditmaal op een locatie die nauw verbonden 

was met onze gasten van Satisfaction die deze ook 

verzorgen! 

16:00u – 17:00u Finish Café d’n Beer! 

Rond 17:30u Tombola Miss Reutemeteut en versierde 

wagens! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 50e editie hebben we een andere jubilaris  

uitgenodigd om de feestvreugde met ons te delen.  

Satisfaction werd in 1967 opgericht door 4 jonge 

Rosmalenaren, die nog steeds actief zijn. Hun bijdrage 

zal door de dag heen te merken zijn in onder andere de 

muzikale omlijsting. We zien uit naar de uitwerking 

daarvan en zijn overtuigd van de meerwaarde. Voor 

meer info kijk op www.satisfactionrosmalen.nl 

 

 

 
 

 

Droogrit 2016 
VRAAG 1  

Jolanda,Henk,Hans,Piet en Rene: spelen een 

onderlinge competitie bij de Reutemeteutrit. 

Piet is beter dan Rene, Jolanda is niet de beste, maar 

ook niet de slechtste. Hans is beter dan Jolanda, 

Jolanda is beter dan Henk, Henk is beter dan Piet. 

Wie is de winnaar van deze competitie?  

VRAAG 2 

De barman vraagt aan zijn klanten die aan de bar 

zitten, de volgende vragen? 

Wie van jullie lust er bier?  11 klanten steken de vinger 

op. 

Wie van jullie lust er jenever? 16 klanten steken de 

vinger op. 

Wie van jullie lust er bier en jenever? 8 klanten steken 

de vinger op. 

Wie van jullie lust er geen bier of jenever?  5 klanten 

steken de vinger op. 

Hoeveel klanten zitten er bij de barman aan de bar? 

VRAAG 3 Roep mij en ik ben verdwenen? 

VRAAG 4 Als een appel en een kilo bananen 2,10 euro 

kosten en de kilo bananen kost twee euro meer dan de 

appel, wat kost dan de appel ? 

Stuur je antwoorden voor 31 december 2016 naar 

info@reutemeteutrit.nl  Voor 3 goede inzendingen zijn 

er respectievelijk: 11, 7 en 3 bonuspunten. Trekking 

door Prins Josephus. 

Reutemeteutbal is terug van weggeweest!! 
Het Reutemeteutbal zal weer worden gehouden in de 

avond, vanaf 19:30u in Café d’n Beer. Uiteraard zal de 

uitslag daar bekend worden gemaakt. Oud DJ’s van 

Satisfaction luisteren de avond op met hun “ploatjes”,  

met rond 22.00u een spetterend optreden van Rooie 

Rico, bekend van Troane met Tuite. Het beloofd een 

mooie opwerrumer voor het Carnaval 2017. Tegen 

23:30u besluiten we de avond. 
 

Voorinschrijven kan via: www.reutemeteutrit.nl en bij 

PartyPlanet aan de Dorpsstraat 117 te Rosmalen. 

De inschrijfkosten zijn dan € 10,00. Bij inschrijven op 

de dag zelf is dat € 13,00 per equipe.  

Kijk ook op onze facebookpagina of 

website: www.reutemeteutrit.nl 
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