
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTEMETEUTKRANT 
Elf - Elf uitgave 2011 
 

Al ruim 20 jaar leveren zo‟n 200 

Rosmalenaren 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. 

In het afgelopen seizoen waren dat 

o.a.: de minigarde, jeugdhofkapel, de 

Tent, intocht, optocht en de 

Reutemeteutrit.  

 

Met een prijzengeld van maar liefst 

130,- euro heeft de Club van 111 het 

versieren van de deelnemende auto‟s 

aan de Reutemeteutrit 2011 

gestimuleerd.  

Dankzij de creaties van de deelnemers 

en de ondersteuning van de Club van 

111 rijdt er op de zondag voor 

carnaval een feestelijke Carnavals- 

karavaan door Zandhazendurp !    

Club van 111 stimuleert versieren auto’s Reutemeteuters 

 

De jury 2011 werd gevormd door:  

Corry van Grunsven, Antoine van den 

Broek en Frans Hazenberg.                      

Uit het juryrapport: 

“Het moet vermeld worden dat we 

weer veel bekende gezichten langs 

hebben zien komen. We zijn er echter 

trots op dat het aantal jeugdige 

deelnemers hoog was, wat een 

gezonde toekomst voor de 

Reutemeteutrit betekent”. 

 

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/clubvan111). 

 

11 november: 

De 315e dag van het jaar 

(316e dag in een 

schrikkeljaar) in de 

Gregoriaanse kalender. 

Hierna volgen nog 50 

dagen tot het einde van het 

jaar.  Begin van het 

carnavalsseizoen (11e van 

de 11e). In Zandhazendurp 

wordt dat gevierd met een 

elf-elf bal in de Kentering,  

op zaterdag 12 november. 

Op deze avond wordt ook 

de Hazenkwek nieuw leven 

ingeblazen. Voor meer 

informatie: 

www.zandhazendurp.nl 

 

“Sjannie Anders”, eerste  

prijs versierde wagens 

Reutemeteutrit 2011.  

 

Gewonnen door Marjolein 

Rebergen en Pascal van 

Schijndel (startnummer 49). 

“Er zat veel werk in deze 

versiering, maar de 

weerspiegelde ellende 

werd door het weer 

alleen maar versterkt”             

(uit: juryrapport 2011 versierde 

wagens, over de winnaars van 

de 3e prijs (Ted en Lia van der 

Loo) met: „Raad van Elf en 

Reutemeteut is 1 hoop 

ellende‟). 
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Dit zijn de drie vragen: 

1. Prins Carnaval ontmoet op weg 

naar het café zes mannen en 

zes vrouwen. De mannen 

hebben elk twee kinderen bij de 

hand vast en de vrouwen 

hebben elk een kind bij de hand 

vast. De vraag is: hoeveel 

mensen gaan er naar dat café ? 

 

2. Prins Carnaval had (in plaats van 

elf) slechts zeven raadsleden. 

Wel had ieder raadslid zeven 

vrouwen en elke vrouw had 

weer zeven kinderen.                                            

De vraag is: hoeveel benen 

hebben deze mensen samen ? 

 

3. Hoeveel equipes namen deel 

aan de eerste Reutemeteutrit ? 
 

 

Doe mee aan de Reutemeteutdroogrit en maak 
kans op 11 winstpunten voor Reutemeteut 2012 ! 

Ook volop spanning met het spelletje, tijdens de pauze in de 

Roshoeve. 

De Reutemeteutdroogrit is nieuw; 

een oefening met drie van die 

typische Reutemeteutvragen en 

kans op 11 winstpunten voor de 

Reutemeteutrit 2012. Dat kan dus 

een superstart met voorsprong voor 

je betekenen.  

Zo doe je mee:                                                       

mail de antwoorden op de 

onderstaande drie vragen naar 

info@reutemeteutrit.nl. (1 inzending 

per persoon). Vergeet niet om je 

naam en adres te vermelden. 

De 11 winstpunten gaan naar de 1e, 

11e en 45e inzender met de juiste 

antwoorden (of de beste 

antwoorden).                                           

Snelheid is dus geboden ! 

De uitslag tref je aan in de 

volgende uitgave van de digitale 

Reutemeteutkrant en op ROS 

Kabelkrant (in januari 2012).  

Saffieren lustrum:                                       

45e Reutemeteut op 12 febr. 2012 

Voor de 45e keer organiseert autoclub Quo Vadis, in 

samenwerking met de stichting Vrienden van het 

Rosmalens Carnaval, in 2012 de Reutemeteutrit.  

Door al die jaren zijn o.a. gebleven: die verrekte 

instinkers van vragen, het versieren van de auto‟s en 

de pauze met spel en het balletje.                                  

Afscheid is genomen van het levend varken als 

hoofdprijs en het wachten tot de prijsuitreiking op de 

late zondagavond.                                                                                            

Door de jaren heen erbij gekomen zijn bijvoorbeeld: 

de teamcompetitie, inbreng van de clubkes uit 

Zandhazendurp en de nieuwe titel Miss 

Zandhazendurp.  

 

Autoclub Quo Vadis organiseert het hele jaar door 

(gezelligheids)ritten. Zo heeft de Nationale Rittensport 

Federatie (NRF) de organisatie van de Nationale 

Teamrit Puzzelen (op 13 november 2011) toegekend 

aan Quo Vadis.  

Na de Reutemeteutrit 2012 is de Lenterit op 15 april 

2012 de eerstvolgende mogelijkheid om ook eens 

mee te doen aan een „gewone‟ rit.                                       

Meer informatie tref je aan op www.acquovadis.nl 
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 Saffier: 

De saffier is een kostbare edelsteen. 

Het is een transparant blauw korund 

en wordt over het algemeen 

geclassificeerd als een van de 

meest waardevolle edelstenen.  

 

 Lustrum: 

Het lustrum was van oorsprong een 

zoenoffer dat eens per vijf jaar door 

de Romeinen werd gehouden. 

Tegenwoordig heeft het twee 

betekenissen:  

1. Periode van vijf jaar; 

2. Feest dat na elke periode van 

vijf jaar wordt gehouden.  
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