
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTEMETEUTKRANT 
Carnavalsuitgave 2013 
 

In ons mooie Zandhazendurp zijn tijdens 

de vele carnavalsevenementen de 

altijd Super-Strak-Swingende 

Dansgardes te bewonderen!                

Al 40 jaar lang zijn zij de parels aan de 

steek van de Prins & Jeugdprins en 

dansen zij enthousiast al hun 

ingestudeerde pasjes. 

Deze Dansgardes zijn verdeeld in twee 

dansgroepen; de mini-garde en de 

grote garde. De mini-garde maakt 

deel uit het jeugdblok, d.w.z. dat de 

mini-garde met onze jeugdprins(es) en 

zijn/haar gevolg en de jeugdhofkapel 

vier dagen lang op stap gaat.  

 

Ook tijdens het Reutemeteutfeest 2013 weer twee 
optredens van de Grote Dansgarde ! 

De grote garde hoort dan ook bij de 

Prins en zijn Adjudant en zijn gevolg.    

Zij hebben een wat drukker 

programma en meestal gaan deze 

meiden dan ook tot in de late uurtjes 

mee op sjouw met onze Prins. 

Natuurlijk gaan de gardes niet alleen 

op stap, ze krijgen hele goede 

begeleiding van een aantal vrijwillige 

dames die alle dagen mee op pad 

gaan. Er zijn dit seizoen weer twee 

geweldige enthousiaste teams 

dansmariekes. Zo zal de grote garde 

met veel plezier o.a. tijdens het 

Reutemeteutfeest de nieuwe dansen 

aan jullie presenteren! 

 

 

 

Tips van de uitzetters: 

 Neem het reglement 

(op reutemeutrit.nl) 

goed door; 

 Lees de webpagina 

‘het rijden van de rit / 

uitleg’ (op reutemeteut-

rit.nl) eens; 

 Neem de tijd tijdens de 

rit, het gaat immers niet 

om de snelheid; 

 Zoek tijdens de rit naar 

adders onder het gras. 

 
 

  

 

 

De eerste voorinschrijvers 

voor 3 februari 2013: 

 

Uiteraard met startnr. 1: 

Prins Prins Jan d’n Urste  

en zijn Adjudant Hans. 

 

Maar Marcel van den 

Oetelaar en John 

Jonkergouw waren er als 

eerste bij. Via de website 

hebben zij zich al op 19 

september 2012 

aangemeld!  

 

De strijd om o.a. deze 3 

wisselbekers (beste team, 

mooiste auto en beste 

damesequipe) kan  

weer losbarsten. 

“1. Deze is lastig te 

beantwoorden want er 

staat in de tekst "een kwart 

maart". Wordt hiermee een 

kwart maand bedoeld dan 

zou dat lastig zijn (maart als 

maand ook wel: lente-

maand, buienmaand, gul-

denmaand of dorre-

maand). Kwart lentemaand 

is 31 dagen gedeeld door 

4= 7,75. Dat zou wel heel 

raar zijn of je moet Roel van 

Velzen heten om een mens 

als lid te zien voor 0,75.”             

(antwoord op vraag  1 van de 

Reutemeteutdroogrit, goed 

doordacht door Paul 

Hazenberg. Helaas voor Paul 

betrof het echter een typefout. 

Sorry Paul). 
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Ook tijdens het 

Reutemeteutfeest op 3 

februari 2013 zal de Grote 

Dansgarde twee optredens 

verzorgen.  

 

Met zowel de showdans als 

de gardedans.  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carnavalsvereniging hoeveel 

leden zijn vereniging heeft. De 

voorzitter gaf als antwoord: “als 

de vereniging eens zoveel leden 

+ een half maal zoveel leden + 

een kwart maal zoveel leden 

zou hebben en Nico Smulders 

zou lid zijn, dan heeft onze 

vereniging precies 100 leden”. 

Hoeveel leden heeft deze 

carnavalsvereniging ? 

Antwoord: 36.  

 

2. Noteer vijf achtereenvolgende 

dagen, waarin het woord ‘dag’ 

niet in voorkomt.  

Antwoord: eergisteren, gisteren, 

vandaag, morgen, overmorgen. 

 

3. Betekenen haaientanden, op of 

in het wegdek, dat u voorrang 

moet verlenen aan het verkeer 

op de kruisende weg ? 

Antwoord: nee. 

 

 

Houd ook het gesprek gaande op twitter; 

De Reutemeteutdroogrit is vorig jaar 

voor de eerste keer gehouden.             

Het is een oefening met drie van 

die typische Reutemeteutvragen en 

kans op 11 winstpunten (lees: 11 

strafpunten minder) voor de 

Reutemeteutrit 2013. Dat kan dus 

een superstart betekenen! 

Helaas zorgde een typefout in de 

vraagstelling voor een misverstand. 

Maar dat zorgde dan wel weer voor 

originele antwoorden, zoals dat van 

Paul Hazenberg (zie pagina 1).   

De uiteindelijke winnaar Marcel van 

den Oetelaar gaat op 3 februari 

met elf winstpunten (is 1 controle) 

van start.  

Dit waren de drie vragen, met 

daaronder de juiste antwoorden: 

1. Prins Carnaval vroeg aan de 

voorzitter van een 

Uitslag Reutemeteutdroogrit  

1. Marcel van den Oetelaar (3 juiste antwoorden, 

ingeleverd op 11 november 2012). 

2. Marcel de Veer (3 juiste antwoorden, ingeleverd 

op 12 november 2012). 

3. Ilse Mommers (3 juiste antwoorden, ingeleverd op 

14 november 2012). 

4. Familie Nijhoff, Paul Hazenberg en Olav Steijger 

(alle drie 2 juiste antwoorden). 

 

Wegens succes geprolongeerd: 

stamppot eten in De Kentering 

met 2 munten korting 

Alle deelnemers aan de Reutemeteutrit 2013 

(maximaal 4 inzittenden) krijgen maar liefst 2 munten 

(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 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.               
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Inschrijven voor de 

Reutemeteutrit op 3 februari: 

Je kunt voor 10 euro voorinschrijven 

via www.reutemeteutrit.nl of je gaat 

(met inschrijfformulier) naar Profile 

Maurice van Hassel (Dorpsstraat 29).  

Op 3 februari kun je ook nog, van 

12.00 tot 14.00 uur, inschrijven in de 

Kentering (voor 13 euro). 

 
 

Volop actie aan de inschrijf- en starttafel 

De 2e Reutemeteutdroogrit levert de winnaar elf 
winstpunten voor de Reutemeteut op 3 febr. op!  


