
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTEMETEUTKRANT 
Elf - Elf uitgave 2012 
 

De tijd van een levend varken als elfde 

hoofdprijs ligt (gelukkig) al heel veel 

Reutemeteutedities achter ons. 

Andere tradities konden wel in ere 

worden gehouden. Zo koesteren we 

nog altijd jaarlijks Miss Reutemeteut en 

versieren we telkens weer de wagens 

om de Reutemeutdag compleet te 

maken en om Zandhazendurp op te 

vrolijken.  

 

De zeer uitgebreide prijzentafel bestaat 

de laatste jaren met name uit 

levensmiddelenpakketten.  

 

PRIJZENSWAARDIGE REUTEMETEUTER HENK VAN ROOIJ 
Henk Van Rooij (bestuurslid van 

autoclub Quo Vadis) rijdt hiervoor stad 

en land af, tot in Kleve in Duitsland aan 

toe. Om op deze manier de grootst 

mogelijke en meest aantrekkelijke 

pakketten voor de vele Reutemeteut-

winnaars samen te kunnen stellen. 

Gelukkig stond Prins Jan d’n Urste 

tijdens het Reutemeteutfeest 2012 dan 

ook stil bij het vele en belangrijke werk 

dat door Henk met veel bevlogenheid 

wordt verricht.  

Momenteel herstelt Henk van een 

hartoperatie, die prima is verlopen.  

Namens iedereen die de Reutemeteut 

een warm hart toedraagt, wensen we 

Henk een spoedig herstel toe.                        

Wel heeft Henk moeten beloven dat hij 

zich pas weer druk maakt over de 

Reutemeteutrit in 2014.       

Iemands hart stelen: 

Zich van iemands 

genegenheid verzekeren, 

iemands vriendschap 

winnen.  

Deze uitdrukking wordt in de 

Statenvertaling gebruikt om 

Absaloms tactiek te typeren 

(2 Sam. 15:6):  

Alzo stal Absalom het hart 

der mannen van Israël. 

 

Corry van Grunsven (jurylid 

versierde wagens) naast 

een Reutemeteuter in een 

carnavalspak, dat we nog 

kennen van een groot 

aantal Reutemeteutritten 

geleden.  

 

Destijds werd in dit pak het 

hart van Prins Carnaval 

gestolen.  

Een historisch kostuum dus. 

“Uiteindelijk kwam de 

nestor van de jury, de 

ons allen bekende Cor 

Swanenberg, op het 

lumineuze idee om twee 

twijfelende kandidaten 

van vorig jaar voor het 

blok te zetten met de 

onvergetelijke woorden: 

‘als ge niet meedoet dan 

worre ut’. Verwarring 

alom bij de dames en 

zoals bij een echte 

Reutemeteut wisten ze 

niet meer welke kant ze 

op moesten. Ze hielden 

echter voet bij stuk.”                       

(uit: het juryrapport Miss 

Reutemeteut 2012). 
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Dit zijn de drie vragen: 

1. Prins Carnaval vroeg aan de 

voorzitter van een 

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 ?  

 

2. Noteer vijf achtereenvolgende 

dagen, waarin het woord ‘dag’ 

niet in voorkomt.  

 

3. Betekenen haaientanden, op of 

in het wegdek, dat u voorrang 

moet verlenen aan het verkeer 

op de kruisende weg ? 

 
 

 

Doe mee aan de Reutemeteutdroogrit en maak 
kans op 11 winstpunten voor Reutemeteut 2013 ! 

CV De Likkebaerden deed maar liefst met 9 equipes mee aan de 

Reutemeteutrit 2012. Zij vormden samen drie teams.  

Het team ‘CV De Likkebaerden III’ behaalde een fraaie derde prijs.                                                  

Gied Broos en Michelle van Doorn grepen net naast de 11e hoofdprijs 

en werden twaalfde.  

Deze actieve carnavalsclub laat ook weer van zich horen tijdens de 

Rosmalense Sinterklaasintocht en kerstmarkt.   

De vorig jaar geïntroduceerde 

Reutemeteutdroogrit is een 

oefening met drie van die typische 

Reutemeteutvragen.                                   

Maak kans op 11 winstpunten voor 

de Reutemeteutrit 2013.                         

Dat kan dus een superstart met 

voorsprong voor je betekenen.  

Zo doe je mee:                                                       

mail de antwoorden (van 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 46e inzender met de juiste 

antwoorden (of de beste 

antwoorden).                                            

De uitslag tref je aan in de 

volgende uitgave van de digitale 

Reutemeteutkrant en op ROS 

Kabelkrant (in januari 2013).  

Een “gewone” rit in de winter 

Tijdens de Reutemeteutrit, op 3 februari 2013, wordt 

er geen ‘gewone’ rit verreden. Zo ontstaat er geen 

verwarring voor de deelnemers, over de langs de 

weg geplaatste bordjes. Bovendien kun je dan ook 

eens meedoen aan zo’n “gewone” rit, want die 

wordt twee weken later gehouden. Op 17 februari 

2013 organiseert autoclub Quo Vadis de Winterrit.  

Met een C-klasse voor gezelligheidsrijders.                                 

De start is tussen 13.00 en 14.00 uur, vanuit Perron-3 in 

Rosmalen. Meer informatie tref je aan op 

www.acquovadis.nl  

Het startschot door drager Elfde Jeske 

Al jarenlang worden de Prins en zijn Adjudant 

‘weggeschoten’ door de drager van het Elfde Jeske. 

Jac Bergmans schoot het afgelopen jaar gelukkig 

geen zandhaas uit de lucht, zoals in vroeger tijden 

weleens is gebeurd. Wie het Elfde Jeske dit 

carnavalsseizoen aantrekt, weten we nog niet. 
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Zandhazendurp verwelkomt 

Prins Jan d’n Urste  

Enigszins weemoedig keek Prins Jan 

terug op het afgelopen 

carnavalsseizoen, waar hij zoveel 

warmte en plezier had ervaren, en 

besloot vervolgens geen “houdoe” 

te zeggen tegen zijn mooie functie. 

Nog even snel het kostuum naar de 

stomerij en vooruit met de geit.             

Een Prins met het HART op de juiste 

plaats! 

 

Als Adjudant heeft hij gekozen voor 

Hans Breuer, een Rosmalenaar met 

onvervalst carnavalsbloed en mede-

organisator van de Reutemeteutrit. 

  

 

Maar uit betrouwbare 

bron hebben we 

vernomen dat hij vooral 

bekend is vanuit de 

politieke hoek en om zijn 

bestuurlijke functies.           

Eind november wordt 

bekend gemaakt wie de 

waardige opvolger van 

Jac wordt. 
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