
44 jaar gewaardeerde Reutemeteutervaring
Nico Smulders was destijds een van de
initiatiefnemers van de Reutemeteutrit.
Nog altijd is hij betrokken bij de
organisatie ervan en ook als bestuurslid
actief bij de organiserende vereniging,
autoclub Quo Vadis.  ZDH Prins John
dun Urste vond het daarom hoog tijd

om Nico eens in de prijzen te laten
vallen. Naast een persoonlijke
onderscheiding, mocht Nico een kist
vol worsten, prei, wortelen en nog veel
meer historische Reutemeteut-
materialen in ontvangst nemen.  De
waardering deed Nico zichtbaar goed.
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Een van de eerste taken van Miss
Reutemeteut / Miss Zandhazendurp
2011, Arna van der Rijt, was om de
fraaiste ode aan haar uit te zoeken.
Veel deelnemers hadden er echt werk
van gemaakt. Arna: “het viel zeker niet
mee, gezien de meest mooie
inzendingen, eigenlijk was de tijd te kort
om alle odes goed te kunnen bekijken
en te beoordelen”. Zo werd dit
smakelijk exemplaar ingeleverd,
voorzien van heus vuurwerk.

Ode aan Miss Reutemeteut / Miss Zandhazendurp
Uiteindelijk  koos de nieuwe Miss de
‘bloemlezing’ van startnummer 54 uit.

Het was overigens voor de tweede
keer dat Arna werd gekozen als Miss
Reutemeteut. Maar ditmaal kreeg ze er
een tweede titel bij, inclusief een
aantal mogelijkheden om ZDH Prins
John dun Urste bij te staan.

Halfvasten tip:
Halfvasten Spektakel op

zondag 3 april, met Parade

en Straatfestival voor jong

en oud! Bonte creaties

trekken door de plaats

Zeeland. Ook de stichting

‘Vrienden van het

Rosmalens Carnaval’ heeft

in het verleden meegedaan

in de categorie prinsen-

wagens. En is meerdere

keren in de prijzen gevallen !

Voor meer informatie ga je

naar de site

www.halfvastenfeesten.nl

De jubilaris Nico Smulders

De winnende ode
aan Miss Reuteme-
teut, van Jaap en
Dayenne (team De
Likkebaerden  3)

“…18 jaar Hofkapel en
daarna Bende Gek”
(uit: interview van Hans Breuer

met Ted van der Loo)
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Marcel van de Oetelaar en John
Jonkergouw volgden zeer strak op
de tweede plek met 0,7 strafpunt
meer.

Bij de teams ging “Ons eigen
clubke” met de eer strijken, waarbij
aangetekend dat de Likkebaerden
3 met de motor het parcours
bereden in de stromende regen, en
desondanks 4e werden. De
damesequipes werden op het
einde van de dag aangevoerd
door Angelique van Nuland en
Natasja van de Berg.

Belangrijke prijzen zijn natuurlijk de
11e prijs, maar deze keer ook
vanwege het jubileum de 44e. De
11e prijs werd bemachtigd door de
familie Boerakker, terwijl de 44e naar
Bas Holweg en Marco Eggerding
ging.

Reutemeteut 2011: nat, maar (ont)spannend !

Deze deelnemers staan stil bij 44 jaar reut en teut

Bas Holweg en Marco Eggerding wonnen
de 44e jubileumprijs

Op een dag dat de regen
onophoudelijk neerdaalt werd de
44e Reutemeteutrit verreden.
Natuurlijk werd het een prestigeslag
tussen deelnemers die gewend zijn
in de hoogste regionen te eindigen.
Deze sportieve strijd werd
gewonnen door Ton van Bussel en
zijn vrouw Marienelle. Dit koppel
haalde de eerste prijs binnen, was
vervolgens de beste van 44 jaar
Reutemeteut, en de beste van de
11e prijs winnaars in 44 jaar.

Een “gewone” rit in de lente

Ga eens oefenen voor de volgende Reutemeteutrit
en doe mee aan een “gewone” rit. Op 17 april 2011
organiseert autoclub Quo Vadis de Lenterit. 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

Halfvasten

Kort
Halfvasten is de vierde zondag van de
Veertigdagentijd. Drie weken later is het Pasen.

Laetare
De Kerk viert met Halfvasten dat Pasen naderbij
komt: het is een blijde zondag. De Latijnse Mis van
Halfvasten begint met het gezang waarvan het
eerste woord Laetare is, dat 'verblijd u' betekent. De
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd wordt
daarom ook wel 'Zondag Laetare' genoemd.

Roze
In de liturgie van Zondag Laetare wordt het paars
van de Veertigdagentijd vervangen door roze. Dit
geeft aan dat halverwege de Veertigdagentijd het
licht van de Verrijzenis al doorschemert.

Carnaval
In een aantal plaatsen waar een oude
carnavalstraditie bestaat, wordt met Halfvasten een
carnavalesk feest gevierd.
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De familie Boerakker won de hoofdprijs
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