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51e Reutemeteutrit: 
Zandhazendurp hè oog veur mekaar!! 

 
Na het overweldigende succes van de jubileum 

uitvoering van onze geliefde Reutemeteutrit, zijn we al 

weer een tijdje bezig met de 51e editie. Om jullie een 

idee te geven hoe dat zo’n beeje gaat, hieronder een 

korte uitleg. 

Na de rit hebben we een korte evaluatie; na 

Carnaval doen we dat natuurlijk nog serieus. 

Ondanks de lange historie blijven we steeds 

vernieuwen en komen er verbeterpunten. Een en 

ander wordt vastgelegd en dan gaan we het 

zomerreces in. Vanaf September, als de “R” van 

Reutemeteutrit weer in de maand is, gaat het weer 

kRiebelen en starten we de organisatie weer op. 

Dan beginnen we met de evaluatie in het 

draaiboek op te nemen. Een datum prikken is niet 

nodig, want die staat altijd al vast. De laatste 

zondag voor carnaval. De taken worden verdeeld 

en eerste wat we ter hand nemen is het boekje. 

Daarvoor moet content komen en natuurlijk de 

advertenties, want zonder onze sponsors is het 

niet mogelijk een dergelijk evenement te 

organiseren. Daarna stellen we het definitieve 

programma vast.  Een paar punten daarvan 

kunnen we alvast verklappen: 

 

 

 

 

Voorlopig programma 
Zondag 4 februari 2018 

Startlocatie Biercafé en Feestzaal d’n Beer; de 

zaal is open vanaf 12:00u 

Start: 12:49u (elf voor één) 

Finish; Tussen 16:00u en 17:00u 

19:30u Start Reutemeteutbal; daverende 

feestavond met natuurlijk de prijsuitreiking 

Uiteraard wordt het weer een spannende rit met 

veul leut en instinkers. Verder bekijken we of en zo 

ja welke rol de nieuwe media kunnen bijdragen 

aan meer interactie. Kortom, een evenement wat 

je niet mag missen, dus noteer maar vast in je 

agenda. Inschrijven kan ook al via onze website en 

bij Party Planet aan de Dorpsstraat in Rosmalen. 

Inschrijfgeld voorinschrijven: € 15,00. Op de dag 

zelf € 15,00. 

De organisatie van de Reutemeteutrit 

wenst iedereen een carnavalesk 
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Droogrit 2018 
Verdien bonuspunten voor de echte rit! 

 

Ook dit jaar krijg je weer de kans om alvast 

bonuspunten te verdienen voor de echte rit! Hoe 

werkt het? Onderstaand vind je 4 vragen met een 

hoog Reutemeteut gehalte! Stuur je antwoorden 

voor 10 januari 2018 naar info@reutemeteutrit.nl. 

Uit de goede inzendingen worden door Prins 

Josephus 3 winnaars getrokken. Deze verdienen 

respectievelijk 11, 7 of 5 bonuspunten. Deze 

worden in mindering gebracht op de strafpunten die 

je in de rit ongetwijfeld gaat halen!  Dus kraak je 

hersenen en bepaal hier al de uitslag van de 

komende editie.  
 

De vragen: 
1 Wat is het goedkoopste muziekinstrument? 
 

2 Een carnaval vierder ontmoet prins carnaval als hij 
op weg is naar het café. Prins carnaval was in 
gezelschap van drie dames en elke dame had 
de zorg over drie kinderen, die ook aanwezig waren. 
Hoeveel personen gingen er naar het café? 
 

3 Wat voor een gezegde staat hieronder 
afgebeeld? 
TOT 
DAG DAG DAG 
 

4 Na drie dagen carnaval te hebben gevierd, had de 
carnaval vierder geen geld meer om een pakje 
sigaretten te kopen, dus ging hij maar peukjes rapen 
en in 30 minuten had hij 105 peuken geraapt. Van 5 
peuken kon hij 1 hele sigaret maken. Hoeveel hele 
sigaretten kan de carnaval vierder daarvan weer 
roken?  
 

Mail je antwoorden voor 10 januari 2018 naar 
info@reutemeteutrit.nl . Zet er duidelijk je naam 
en telefoonnummer bij; Als je winnaar wordt, print 
je de mail uit en neemt die mee naar de 
inschrijftafel op 4 februari 2018! Alleen op deze 
manier kun je de bonuspunten verzilveren!! 

 
 

 
 

Team Reutemeteut verjongd! 
 

Na de 50e editie hebben een aantal vaste krachten 
van ons team aangegeven, na heel veel jaren 
trouwe dienst, het wat rustiger aan te willen doen. 
Henk van Rooij, Piet van de Kieboom en Ad Sleutjes 
dragen hun activiteiten over aan een nieuwe 
generatie; Karin van Schijndel, Pedri van der Plas, 
Herman Hubers en Saskia Fransen. Daarmee is het 
team weer voorzien van leden die het 
Reutemeteutbloed in hun aderen hebben stromen. 
De “oude garde” zal zeker nog wel actief en 
aanwezig blijven, maar dan wel een tandje minder! 
Wij zijn hen allen, en hun aanhang, zeer erkentelijk 
voor alle tijd en energie die zij de afgelopen (50) 
jaren aan dit mooie evenement hebben gegeven! 
 

  
 

Kijk ook op onze facebookpagina of 

website: www.reutemeteutrit.nl 
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