
 
 

 

 
 
 

  



Grand Cafe Bottles | De Driesprong 34-35, Rosmalen

@CafeBottles | cafebottles.nl 

www.rijschoolvanheugten.nl
T (073) 521 67 05

E rijschoolvanheugten@gmail.com



De 47e Reutemeteutrit 
 
De Reutemeteutrit is een rit voor auto’s en motoren, die wordt 
verreden aan de hand van een routebeschrijving met puzzelachtige 
opdrachten en een bondig reglement.                                                                              
De rit is 33 kilometer lang en je mag daar (inclusief een pauze van 
een half uur) twee uur en 30 minuten over doen.               
 
Op 23 februari 2014 gaat de 47e Reutemeteutrit van start.                         
Versier je auto of motor en verdiep je in het zotte carnavalsgepuzzel 
van Zandhazendurp. 
 
Je bent vanaf 12.00 uur van harte welkom in de grote zaal van de 
Kentering. Om elf over één (13.11 uur) lost de drager van ’t Elfde 
Jèske, diaken Jan Renders, het startschot voor Prins Harry d’n Urste 
en Adjudant Fieke. Daar achteraan gaan tot 14.00 uur de overige 
deelnemers van start. Vanaf 16.00 uur worden de deelnemers terug 
verwacht in de Kentering. 
 

 
 
Want vanaf dat moment is er de “after party” in de grote zaal.                       
Met dj Herman Hubers, die als de Zandhazendurpse Leo Blokhuis 
voor de juiste sfeer zorgt en muzikale optredens van clubkes uit 
Zandhazendurp.  
 
Om ca. 18.30 uur start het optreden van Prins en Adjudant met Raad 
van Elf, danst de Dansgarde en worden de prijzen uitgereikt.                   
Dan zijn de prijswinnaars bekend. Maar (na)genieten en feestvieren 
kunnen alle deelnemers nog urenlang. 



 
 

 
 

eetcafé De Likkepot 

7 dagen geopend voor lunch, diner of een drankje 
Dorpsstraat 47, Rosmalen  Tel. 073 – 521 59 48 



Inschrijven 
 
Voorinschrijven kan door middel van het invullen van een 
inschrijfformulier (zie middenpagina van dit boekje), via 
reutemeteutrit.nl of zandhazendurp.nl. Voor € 10,- kun je dan met 
auto of motor deelnemen aan de Reutemeteutrit.  
Je bent tevens welkom bij de after party en prijsuitreiking.  
 
Tot en met vrijdag 21 februari 2014 kun je ingevulde 
inschrijfformulieren inleveren (en € 10,- betalen) bij Maurice van 
Hassel, Dorpsstraat 29 in Rosmalen.  
Als je voorinschrijft via internet betaal je de verschuldigde € 10,- aan 
de inschrijftafel. Op zondag 23 februari kun je ook nog inschrijven in 
de grote zaal van de Kentering (vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur).  
Maar dan kost deelname € 13,-. 
 
Inschrijven als team 
 
Een team bestaat uit 3 auto’s en/of motoren. Het resultaat van deze 
drie voertuigen wordt bij elkaar opgeteld en vormt zo het 
teamklassement.  
Met het inschrijfformulier kun je tevens (gratis) als team inschrijven. 
 

 



 
 

 Regionale distributie van pallets en pakketten. 
 Opslag en voorraadbeheer. 
 Opslag, orderverwerking en verzenden voor webshops. 

 
www.logistiekcentrumshertogenbosch.nl info@logistiekcentrumshertogenbosch.nl 
  
  
  
  
   

Al meer dan 20 jaar leveren een groot 
aantal individuele sponsoren met een 
warm carnavalshart voor Zandhazendurp 
een jaarlijkse bijdrage van € 25,00 p.p. 
Met deze opbrengst ondersteunt de Club 
van 111 financieel carnavalsinitiatieven, 
zoals de Reutemeteutrit, kinderfeesten, 
het seniorencarnaval, de optocht en vele 
andere evenemente. 
Als u het Zandhazendurps carnaval ook 
een warm hert toedraagt, wordt dan lid 
van de Club van 111. 

U vindt ons op 

www.zandhazendurp.nl/clubvan111.



Het versieren van auto en motor 
 
Deelname wordt extra leuk met een versierde wagen of motor.              
De voorpret van het thema bedenken en uitwerken, het kunnen 
rekenen op veel bekijks in Zandhazendurp en de mogelijkheid om op 
een ludieke manier ergens de aandacht op te vestigen. 
 
Omdat auto’s tegenwoordig geen imperial meer hebben, is het 
toegestaan om met een (niet al te grote) aanhanger, aan de auto of 
motor gekoppeld, mee te doen.  
 
Al jarenlang stimuleert de Club van 111 het versieren met 
geldprijzen. De jury heeft de vrijheid om de prijzen in welke 
verdeling dan ook toe te kennen.  
Mogelijk wordt extra je best doen dus extra beloond.  
 
De jury wordt in 2014 gevormd door:                                                                        
Corry van Grunsven, Antoine v.d. Broek en Frans Hazenberg. 
 

 
 
Wat was het weer een commotie, 3 vrouwelijke ambulance dokters 
die met hoge snelheid een jurylid van een nieuw hart hebben 
voorzien. Gespecialiseerd in spoedgevallen m.b.t. gebrôke harten, 
hartverzakkingen,  hartige toarten, te veul om op te noemen.                           
De jury kijkt uit naar de volgende deelname van dit team. 
Eerste prijs 2013: het  “Zandhazen transplantatie team”. 
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Miss Reutemeteut  
 
De verkiezing vindt plaats op basis van een carnavaleske uitdossing 
en presentatie, met eventueel een verwijzing naar Zandhazendurp of 
naar het thema van dit seizoen (Zandhazendurp daor kunde op 
bouwe).  
 
Vrouwelijke deelnemers aan de Reutemeteutrit doen tijdens de “after 
party” in de grote zaal van De Kentering mee aan deze verkiezing.  
 
De deskundige jury wordt op 23 februari 2014 gevormd door drie 
leden van Ut Neij Clubke uit Zandhazendurp.   
 

 
 
Uit het juryrapport 2013: 
 
“Na meer dan rijp (overrijp) beraad werd besloten om de 19 jarige 
Femke van den Berg uit de Kruisstraat uit te roepen tot Miss 
Reutemeteut 2013.                                                                                                                          
Haar schoonheid, uitstraling en enthousiasme gaven de doorslag.” 
 
 



 

Striensestraat 65  
5241 AW Rosmalen 
T: 073 – 522 23 08 

Geldig tot 1 december 2014



Bijna 22 jaar een Feestploeg 
(door Hans Breuer) 

 
Meestal begint een verhaal aan de voorkant, maar in dit geval moet 
uw Reut verslaggever toegeven dat hij enigszins onder de indruk het 
huis verliet van Likkebaerden opperhoofd Gied Broos.  
Het hoe en waarom wordt hieronder beschreven. 
 
De Likkebaerden bestaan in 2015 22 jaar, voorwaar een hele 
prestatie. Om zo lang te kunnen blijven bestaan als 
carnavalsvereniging zijn wel wat voorwaarden nodig. Gied hierover:                  
“Onze club heeft zo ongeveer een bedrijfsmatige structuur. 
Onderverdeeld in afdelingen, er zijn begrotingen en budgetten. 
Iedereen weet waar hij of zij aan toe is, het is een duidelijk verhaal. 
Daarmee voorkom je irritatie en vervelende situaties. Ik bemoei 
mezelf bijvoorbeeld niet met kleurstellingen die gebruikt worden op de 
carnavalswagen. Dat doen anderen binnen de Likkebaerden die er 
veel meer verstand van hebben.” 
 
De Likkebaerden,  de huisband van de Reutemeteutrit, bestaan uit 
ongeveer 45 personen. Een club waarin het verloop klein is, en waar 
nieuwe leden op een vriendelijke en carnavaleske manier ontgroend 
worden. “Nieuwe leden moeten één keer een optreden verzorgen, 
meestal in de Likkepot, onze residentie. Da’s wel lachen, er worden 
dan hele leuke dingen verzonnen. Een keer stonden er vijf frietzakken 
met mayonaise op het podium, helemaal leuk!” 
 

 



Bijna 22 jaar een Feestploeg (vervolg 1) 
 
De Reutemeteutrit wordt gezien als de opmaat voor het Grote Feest: 
“We starten inde Likkepot voor een gezamenlijke lunch. Daarna gaan 
we de auto’s en motoren versieren, vaak zijn het 11 voertuigen.  
Olav en ik gaan met de motor. En we hebben altijd hulptroepen achter 
de hand. Voor we gaan rijden nemen we de vragen door, en die 
leggen we neer bij onder andere een leraar wiskunde en studenten 
van een universiteit. Verder appen, bellen en mailen we onderweg.  
De antwoorden komen dan wel, en wij hoeven de rit alleen maar 
netjes uit te rijden. Je moet wel weten dat het bij de rit zo is dat het 
niet is wat er staat. En uiteraard moet je het reglement goed kennen.  
En op de motor heb je geen last van Reutemeteutfiles.” 
 

 
 

Bij terugkomst in de Kentering wordt er als vanouds volop 
gemusiceerd.  En dan op naar de prijsuitreiking. Gied: ”Vaak winnen 
we zo’n drie of vier manden, die we gebruiken om de inwendige mens 
te versterken voor de optocht, een week later. Zo hebben we wel 
meer opvallende gewoontes binnen de Likkebaerden. Op de vrijdag 
voor carnaval steken we illegaal vuurwerk af in Zandhazendurp. Van 
te voren doen we een valse melding naar de politie, zodat die het dorp 
uit zijn haha”. Op carnavalsmaandag is er een verrassingsdag. “Dat 
kan er toe leiden dat we eregast zijn bij het Utrechts carnaval, dat is 
geweldig. We worden met alle egards ontvangen en spelen de sterren 
van de hemel “. De Likkebaerden hebben een druk programma met 
en rond de carnaval. Onder anderen Hannus en Hanneke worden 
verzorgd door de club, en het meedoen aan de optocht staat hoog in 
het vaandel. 



Bijna 22 jaar een Feestploeg (vervolg 2) 
 
Hoe belangrijk is het voor de Likkebaerden om de eerste prijs te halen? 
Gied: ”Die eerste prijs vinden we wat minder spannend. De 
publieksprijs is voor ons veel belangrijker. In mijn ogen wordt de 
techniek aan de wagens ondergewaardeerd. En de loopgroepen, 
ondanks dat we die zelf ook vaak hebben, worden weer 
overgewaardeerd, terwijl het om de wagen gaat. In Oeteldonk is er 
door de jury meer oog voor de techniek. Dat zou ik in Zandhazendurp 
ook willen zien”. 
 “Een van de meest ontroerende momenten tijdens de carnaval  is Leut 
op den Dam. Dan gaan we naar mensen toe die wat meer aandacht 
best kunnen gebruiken. De reactie van deze mensen, wanneer we voor 
ze spelen en iets lekkers gaan brengen, ontroerd me iedere keer weer”. 
Aan alles komt een eind, ook aan carnaval: “Aswoensdag gaan we 
Hannus en Hanneke van de sokkel halen en veilig stellen. En ’s avonds 
haring happen. Donderdag is het echt over, dan zijn we gesloopt, en 
vrijdag gaan we naar de sauna, om weer lekker bij te trekken “.  
De Likkebaerden beschikken met carnaval over een ravitailleur.   
Wat dat is kan ook een vraag worden tijdens de Reutemeteutrit.  
De Likkebaerden, een bijzondere club met een bijzondere hoofdman.  
 
 
Halve pagina advertentie Administratiekantoor Van Iersel (let op: 
zelfde advertentie als 2011 en 2012). 
 
  



Dank aan ondersteuners 
 
Mede dankzij de volgende ondersteuners kan A.C. Quo Vadis zorgen 
voor een mooi Reutemeteutfeest met een prachtige prijzentafel; 
 
Bloemenboetiek “’t Ven”; Van de Graaf Mode; eetcafé De Likkepot;   
Ruitersportartikelen Wilma van Creij; Juwelier Schute; R&P Advies;  
Pennings Onroerende Zaken; Maurice van Hassel; Club van 111;                                                      
Q-Logics / René Holweg; Perron-3 Sociaal Cultureel Centrum;  
Blèzi Cosmetics; Van den Berg Autorette; Grand Café Bottles;  
Piels Technische Installaties / Baderie / Sfeerhaarden;  
Van Grinsven Auto’s; Annies Speelgoed & Hobby;  
Bouwbedrijf Timmers B.V.; administratiekantoor C. van Iersel; 
Bouwmans Oliehandel, Benzinestations en Autobanden;  
Gebroeders Van der Plas, duurzaam in onderhouden;  
Kurage Verpakkingen; Beker- en Medaillehuis ‘De Molen’; 
Partycentrum De Kentering; Dibbes Belettering;  
Schadenet Schellings Rosmalen; rijschool Van Heugten;  
Café De Bierelier; Logistiek Centrum ’s-Hertogenbosch;  
Comeco Printing Empel. 
 
 
Halve pagina advertentie De Bierelier (let op: nieuwe advertentie. 
Zie bestand “BIERELIER1laatste”)  
 
 
 
 
  



 
  
 
De organisatie 
 
De Reutemeteutrit wordt georganiseerd door A.C. Quo Vadis,  
in samenwerking met de stichting Vrienden van het Rosmalens 
Carnaval.  
 
 Operationele organisatie:                                                                                       

Piet Loeffen, Piet van den Kieboom, Ad Sleutjes, Jolanda 
Smulders, Nico Smulders, Henk van Rooij, Tony van der Geld 
(allen bestuur Quo Vadis), Claudia Evers,  René Holweg en                         
Hans Breuer (coördinatie, publiciteit en presentatie). 

 Uitzetters:  
Ad Sleutjes, Nico Smulders en Tony van der Geld. 

 Coördinator namens stichting Vrienden van het Rosmalens 
Carnaval: Maurice van Hassel.  

 Prijzentafel:  
Quo Vadis bestuursleden en hun partners. 

 Medewerkers Reutemeteutboekje:  
Jolanda Smulders, Claudia Evers, Henk van Rooij, Hans Breuer, 
René Holweg, Tony van der Geld  en Johan van den Berg (ROS 
Kabelkrant).  

Ook de keuken van De Kentering is weer 
geopend.                                                          
 
Tijdens de pauze in De Kentering (vanaf 14.00 
uur) en de “after party” / prijsuitreiking is de 
keuken open! 
 
Je kunt er terecht voor frites, snacks en lekkere 
broodjes.  

 



 

 

Q-Logics / René Holweg 

Advies en uitvoering op het gebied van: 

 

- Transport en Distributie 
- Logistiek 
- Bedrijfsvoering algemeen 

 

 

www.q-logics.nl   info@q-Logics.nl  06-52 00 12 10 

 

 

 

 



Zuiderparkweg 498 • ’s-Hertogenbosch • T 073 6137141 
info@rnpadvies.nl • www.rnpadvies.nl

Veur meer dan 
allenig oew 
administraosie!



 

 

I NSCH RIJ FFORMULI ER  
47e Reutemeteutrit 23 februari 2014 

 
Persoonlijke gegevens: 
 

Naam bestuurder: ……………………………………………………………………   Naam navigator: ……………………………………………………………………  
Adres:    ……………………………………………………………………   Adres:    ……………………………………………………………………      
Postcode:   ……………………………………………………………………   Postcode:   ……………………………………………………………………      
Woonplaats:  ……………………………………………………………………   Woonplaats:  …………………………………………………………………… 
E-mail adres:  ……………………………………………………………………   E-mail adres:  …………………………………………………………………… 
 
Merk auto/motor: ……………………………………………………………………       
Kenteken:   ……………………………………………………………………       
 
Deelname als damesequipe ?     nee      ja 
  
Deelname met een team (drie auto’s / motoren) ?     nee      ja, namelijk: 
Naam team:  ……………………………………………………………………       
Team nummer (uitsluitend voor meer teams met één naam): ………………………      
 
 
A.C. Quo Vadis, haar bestuursleden en officials zijn tegenover de deelnemers (bestuurders, navigators en passagiers) aan de Reutemeteutrit 
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelname aan de rit mocht ontstaan. 
 
Handtekening bestuurder voor akkoord: 
 
 
 ………………………………………………………. 
 
Ingevuld inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 21 februari 2014 inleveren bij:                                                                                                                 
Maurice van Hassel, Dorpsstraat 29 in Rosmalen. Met betaling van € 10,- voorinschrijfgeld.  
 
 
 
In te vullen door de organisatie: 
 
Betaald: ………………………………………………………….       Startnummer: …………………………………………………………. 
Punten:  ………………………………………………………….       Klassering:  ………………………………………………………... 



 

 

I NSCH RIJ FFORM ULI ER  
47e Reutemeteutrit 23 februari 2014 

 
Persoonlijke gegevens: 
 

Naam bestuurder: ……………………………………………………………………   Naam navigator: ……………………………………………………………………  
Adres:    ……………………………………………………………………   Adres:    ……………………………………………………………………      
Postcode:   ……………………………………………………………………   Postcode:   ……………………………………………………………………      
Woonplaats:  ……………………………………………………………………   Woonplaats:  …………………………………………………………………… 
E-mail adres:  ……………………………………………………………………   E-mail adres:  …………………………………………………………………… 
 
Merk auto/motor: ……………………………………………………………………       
Kenteken:   ……………………………………………………………………       
 
Deelname als damesequipe ?     nee      ja 
  
Deelname met een team (drie auto’s / motoren) ?     nee      ja, namelijk: 
Naam team:  ……………………………………………………………………       
Team nummer (uitsluitend voor meer teams met één naam): ………………………      
 
 
A.C. Quo Vadis, haar bestuursleden en officials zijn tegenover de deelnemers (bestuurders, navigators en passagiers) aan de Reutemeteutrit 
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelname aan de rit mocht ontstaan. 
 
Handtekening bestuurder voor akkoord: 
 
 
 ………………………………………………………. 
 
Ingevuld inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 21 februari 2014 inleveren bij:                                                                                                                 
Maurice van Hassel, Dorpsstraat 29 in Rosmalen. Met betaling van € 10,- voorinschrijfgeld.  
 
 
 
In te vullen door de organisatie: 
 
Betaald: ………………………………………………………….       Startnummer: …………………………………………………………. 
Punten:  ………………………………………………………….       Klassering:  ………………………………………………………... 



KADOPAPIER - DRINKBEKERS - PALLETWIKKELFOLIE
PLASTIC ZAKKEN - PLAKBAND - BEDRUKTE DRAAGTASSEN 

POETSPAPIER - OMSNOERINGSBAND - KARTONNEN DOZEN 
LUCHTKUSSENFOLIE - PAKLIJST ENVELOPPE - GRIPZAKKEN

WWW.KURAGE.NL

KADOPAPIER - DRINKBEKERS - PALLETWIKKELFOLIE

Cash & Carry
Verpakkingen & Decoratiematerialen



Leven en werken vanuit een blauwwit hart 
(door Hans Breuer) 
 
Uw Reut verslaggever is er vandaag, het is half november, van 
overtuigd dat de zomer echt voorbij is. Het zomerse seizoen duurde 
voor het gevoel heerlijk lang, maar de herfst heeft inmiddels 
ongenadig toegeslagen. Het Zandhazendurpse blauwwit schijnt 
alweer zoetjes door. Tijd om het durp in te trekken en Zandhazen te 
bezoeken en te spreken die normaal gesproken al een aardig 
woordje meespreken. We landen bij de Kentering, fiets op slot en 
Freddy Werst zwiert enthousiast de deur open, sinds maart 2013 
samen met zijn Yvonne hard aan het werk op deze prachtige locatie. 
Het eerste wat opvalt is de nieuwe look van de Kentering. De gevel is 
verlevendigd met een houten lambrisering, er is een muur bij 
gekomen van de nieuwe apotheek. Kortom, een heel ander aanzicht.  
 
“De reacties zijn heel positief”, zegt Freddy, inmiddels 41 jaar jong. 
“En de naam “De Kentering” blijft uiteraard bestaan, geen twijfel. 
Kentering betekent ook het keren van het tij, verandering, 
ommekeer. Mijn echtgenote Yvonne en ik willen de Kentering weer 
teruggeven aan Rosmalen. Dat is de verandering, het 
gemeenschapshuis willen we weer aanbieden.“  
 
Geboren in Den Bosch in het ziekenhuis, Freddy bleek dwars te 
liggen wat niet echt meer is veranderd, en na twee dagen terug naar 
Hintham. Stammend uit een echte Rosmalense familie, als ouders 
Betsie Vos en Willie Werst, en grootouders Piet Vos en Drieka van 
Zoggel. En die naam Vos blijkt in het verhaal vaker voor te komen, 
maar dan in de vorm van “Vosje”. Al heel jong wilde Freddy kok 
worden, maar het werd de MAVO. Niet met veel plezier doorlopen, en 
ook de MEAO mocht zich niet vaak verheugen op de komst van 
Freddy. Zijn ouders vertelde hem dat hij dan moest gaan werken. 
En zo kwam Freddy terecht bij ome Ad Vos, inderdaad van het Vosje, 
wat feitelijk stamt uit 1968. In de Raadhuisstraat heeft Freddy 13 
jaar gewerkt. Begonnen in de afwas, broodjes smeren, en uiteindelijk 
stroomde het horecabloed volop. “Daar heb ik geleerd van ome Ad 
en tante Gerda dat je menselijkheid en zakelijkheid in de horeca 
moet blijven combineren.” Van jongs af aan was Freddy regelmatig 
in de Kentering te vinden. Al in de tijd van Bert van ’t Schip, en 
zeker met carnaval in de tent. Hij had er wel wat mee, en besloot in 
2003 Jo Piels te bellen en te vragen of er geen werk voor hem was. 
Een baan als bedrijfsleider werd hem aangeboden.  
Na enkele jaren richtte Freddy zijn vizier meer naar buiten en werd 
o.a. event-manager bij De Fabrique, een bedrijf waar Freddy de 
kneepjes leerde kennen.   



Blèzi Cosmetics totaal concept

De producten zijn te bestellen bij een Blèzi 
distributeur tijdens een workshop, op beurzen, 
in salons of via de webshop www.blezi.com

Innovatieve 
cosmetica 
van topkwaliteit

www.facebook.com/blezicosmetics @BleziCosmeticswww.blezi.com

Topkwaliteit huidverzorgings- en 
make-upproducten

Diverse gratis workshops

Direct verdiensten

Gratis professionele opleiding



Leven en werken vanuit een blauwwit hart (vervolg) 
 
Ondertussen richtte hij samen met Yvonne in 2009 Fevents op, een 
ondersteunend bedrijf voor evenementen en cateraars, waar 
inmiddels 60 man werkzaam zijn. Tot maart 2013 het bericht kwam 
dat de toenmalige bedrijfsleider in de Kentering, Frank Spierings, 
had besloten om elders te gaan werken. Het veroorzaakte grote 
opwinding bij Freddy. Na veel twijfel en overleg opnieuw de stoute 
schoenen aangetrokken, wat resulteerde in een nieuwe opening op 1 
april 2013. “Mijn passie is de horeca. Mensen een goede tijd 
bezorgen, meedenken in hun wensen. In De Kentering kan heel veel, 
wat er niet is kan vaak toch geregeld worden. Wij gebruiken zelf 
vaak de term: “De Kentering, Kom Binnen”. Hiermee doelen we er op 
dat wij er zijn voor iedereen. Wij denken graag mee met mensen, 
waar het ook over mag gaan.  
 

 
 

De Kentering moet in onze ogen echt weer een bruisend hart van 
Rosmalen zijn: verenigingen, vergaderen, repeteren, darten, bingo, 
feesten, bands, optredens, concerten, toneel, evenementen en 
natuurlijk ook zakelijke bijeenkomen, condoleances en wat je maar 
bedenken kan. Waar mensen samen willen komen kan dat in De 
Kentering! Wij willen graag weer terug naar De Kentering als 
bruisend “horeca hart” van Rosmalen. En ja, ook carnaval is een 
schitterend feest, ik ben drie jaar raadslid geweest bij de stichting. Ik 
heb twee of drie keer met de Reutemeteutrit mee gedaan. Dat bleek 
mijn passie niet te zijn. Weet je trouwens wat de naam “Werst” 
betekent? Dat is een Russische lengtemaat. Hoe lang precies weet ik 
niet, zou een leuke vraag voor de Reutemeteutrit kunnen zijn.” 
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De Reutemeteutdag (23 februari 2014) 
 
Start 
Om 13.11 uur gaat de 47e Reutemeteutrit van start bij de Kentering. 
Prins Harry d’n Urste en Adjudant Fieke worden dan ‘weggeschoten’ 
door Jan Renders (drager van ’t Elfde Jèske). Je kunt starten tot 
14.00 uur. Bij de start wordt de routebeschrijving aan je uitgereikt 
en beoordeelt de jury de versierde auto’s en motoren. 
 
Pauze  
Het eerste deel van de rit wordt in de Kentering afgesloten. Je rust 
wat uit en doet het traditionele spelletje, waarmee goed of fout 
gescoord kan worden. Het blind gekozen bingoballetje bepaalt in                  
ex aequo-gevallen de klassering. Je pauzeert maximaal 30 minuten 
en zorgt er vooral voor om op tijd aan de finish te verschijnen. 
 

 
 
Finish 
De finish is ook weer in de Kentering. Zorg ervoor dat je daar de 
controlekaart, binnen 2 ½ uur na de starttijd, weer inlevert. 
De finish sluit om 17.00 uur. 
 
After Reutemeteut party en prijsuitreiking 
Vanaf 16.00 uur is het partytime in de grote zaal van de Kentering. 
Met dj Herman Hubers en optredens van clubkes. Ook is het mogelijk 
om de inwendige mens te versterken; de keuken van De Kentering is 
open. Om 18.30 uur start het optreden van Prins en Adjudant met 
Raad van Elf, danst de Dansgarde en worden de prijzen uitgereikt. 
 



carnavalsmaandag en -dinsdag geopend 
van 10.00 tot 13.00 uur 



De prijzen 
 
De Hoofdprijs (de elfde van het klassement) bestaat dit jaar uit 111 
euro’s en dan ook nog eens op een ‘kunstige’ manier verpakt. 
 

 
 

De eerste prijs (nummer 1 in het klassement) wordt beloond met 
een grote kist vol levensmiddelen en verrassingen.  
         
Overige ritprijzen. De nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en de 
nummers 22, 33, 44, 47(!), 55, 66 enzovoorts winnen, samen met 
de rode lantaarndrager, mooie prijzen van de grote prijzentafel.  
 
De teamprijzen. De organiserende club Quo Vadis is vereerd met 
de al jaren voortgaande strijd tussen de deelnemende teams.                    
De prachtige wisselbeker draagt de namen van veel verenigingen en 
families uit ons mooie durp. Ook nu weer is deze wisselbeker (samen 
met een blijf-beker) de inzet voor het winnende team.                                                        
Ook de plaatsen 2, 3, 4 en 5 worden beloond met een beker en 
bovendien met een prijs van de fantastische prijzentafel. 
 
De beste dames equipe mag zich een jaar lang bezitter noemen 
van de door Annie en Nico Smulders geschonken ANS wisseltrofee en 
dat  samen met een mooi opgemaakte prijs. 
 
Tombolaprijzen. Opnieuw is de eerste prijs van de tombola een 
grote kist met levensmiddelen. Daarnaast zijn er elf mooie  
tombolaprijzen te winnen. De verkoop gaat volgens het bekende 
enveloppesysteem. De enveloppen kosten € 1,- per stuk. 





Prijswinnaars Reutemeteutrit 2013 (deel 1) 
 
Individueel klassement 
 
Hoofdprijs (11e prijs):  Henny van Uden en Lieke van Uden 
1e prijs:   Joep van der Plas en Max van Schijndel  
2e prijs:   Willemijn Heijmans en Geert Heijmans   
3e prijs:   Hans van de Griendt en Erik Heijmans  
4e prijs:   Marcel van den Oetelaar en John Jonkergouw   
5e prijs:   Sem Heijmans en Beau van Beers  
6e prijs:   Henk van Helvoirt en Ad van der Pas  
7e prijs:   Jack van Schijndel en Jos Klerkx  
8e prijs:   Ilse Mommers en Marcel de Veer  
9e prijs:   Gied Broos   
10e prijs:  Rob van Hedel en John Hermans  
12e prijs:  H. Telkamp   
22e prijs:  Marc Maurix en Dick van Herpen 
33e prijs:  H. de Werd en Helma van Doremalen 
44e prijs:  Fanny Helmer en Mike van Rosmalen 
55e prijs:  Pim Polderman en Robert Pennings 
66e prijs:  Hans van Rosmalen en Marjon van Rosmalen 
77e prijs:  Bas Steenbekkers en Yahlisa Muller 
Rode lantaarn: Ton de Goey en Erik v/d Luitgaarden 
 

 
 

Beste damesequipe:  Linda van Veghel en Karin van Veghel 



Ook daor kunde op bouwe!

Profile Maurice van Hassel | Dorpsstraat 29 | Rosmalen | 073 5212277 | info@mauricevanhassel.nl

Vinkenveld 9 Rosmalen T(073) 528 00 55
www.gebroedersvanderplas.nl

Bij Gebroeders van der Plas zien we duurzaam 
onderhoud als een investering in uw vastgoed. 
Een investering die zich altijd terugbetaalt.
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Prijswinnaars Reutemeteutrit 2013 (deel 3) 
 
Klassement teams 
 
1e prijs:   Gekektmar 
2e prijs:   Zelde ted 
3e prijs:   Brandweer I 
4e prijs:   Blik op de weg 
5e prijs:   Hartendieven 
6e plaats:  CV Hatsikidee 
7e plaats:  CV de Likkebaerden I 
8e plaats:  Fam. Van Doremalen 
9e plaats:  CV de Likkebaerden II 
10e plaats: Brandweer II 
11e plaats: CV de Likkebaerden III 
12e plaats: Hartejagers 
13e plaats:  Fam. Van Creij 
 

 
 
Klassement versierde auto’s en motoren 
 
Eerste prijs: “Zandhazen transplantatie team” 
Tweede prijs: “Cluedo  - de carnavalseditie” 
Aanmoedigingsprijs: “Donorhart voor de zandhaas” 





Elfde 11e Jèske voor Diaken Jan Renders 
‘Fijn om bij illuster gezelschap te horen’ 
(door Herman van Dinther) 
 
Tien jaar geleden legde de Hannusclub de basis voor een nieuwe 
traditie. De toenmalige tienkoppige mannenclub besloot om ieder 
jaar aan een prominente Rosmalenaar het Elfde Jèske te geven. Op 
14 december 2013 werd voor de elfde keer dit felbegeerde Jèske 
uitgereikt. In carnavalstermen een mijlpaal. Diaken Jan Renders is 
de gelukkige. 
De Hannusclub, is jaarlijks verantwoordelijk voor de intocht van Prins 
Carnaval waarin de kinderoptocht en een aantrekkelijk 
pleinprogramma een belangrijke plaats inneemt. 
 
 “Toen ik een telefoontje kreeg van de Hannusclub was ik heel 
verbaasd en verrast. De vraag of ik de drager van het 11e  Elfde 
Jèske wilde zijn was voor mij een hele eer. De mij geboden 
bedenktijd kon ik heel kort houden, ook omdat mijn vrouw Ingrid het 
ook leuk vond.” Jan (68) is door zijn pastoraal werk een bekend 
figuur in Rosmalen waar hij als diaken de Laurentius-en 
Lambertuskerk onder zijn hoede heeft. Geboren in Beek en Donk 
studeerde hij in Tilburg theologie en begon hij in Best als pastoraal 
werker. Budel, Waalre en Bladel volgden om ruim twintig jaar 
geleden neer te strijken in Rosmalen. “In 1987 werd ik door de 
Bisschop tot diaken gewijd, twee jaar later kwam ik naar Rosmalen.” 
 

 



Elfde 11e Jèske voor Diaken Jan Renders (vervolg) 
 
In de samenleving 
Jan vindt het een teken aan de wand dat hij door de Hannusclub is 
benoemd tot de drager van het Elfde Jèske. “Ik ben daar heel erg 
mee ingenomen, het toont aan dat de kerk midden in de 
samenleving staat er deel van uitmaakt. Als kerk staan wij niet 
boven de mensen maar ertussen. Juist het persoonlijke contact met 
en tussen mensen is heel belangrijk. Communiceren moet niet 
beperkt blijven tot de I-pad of smartphone. Mijn ambt wordt 
gekenmerkt door dienstbaarheid. Gezien mijn leeftijd ben ik eigenlijk 
met pensioen, maar ik heb met de bisschop afgesproken dat ik met 
wat minder uren aanblijf tot mijn zeventigste. Daarna ben ik ZZP’er, 
ofwel zielzorger zonder parochie”, lacht hij. 
 
Eretitel 
Het fenomeen Elfde Jèske is Jan niet onbekend. “Ik heb het ieder 
jaar in de pers gevolgd. Het viel mij op dat het steeds mensen waren 
die veel voor Rosmalen doen en de samenleving een warm hart 
toedragen.”  In voorgaande jaren viel de eer te beurt aan Rien van 
Grunsven, Marc Lammers, Henk Savelkouls, Bert ter Mors, Hans 
Eijkemans, Albert Westelaken,  Jo Piels, Cor Swanenberg, Jac 
Bergmans en Frank van Beers. 
 
“Ik beschouw het als een eretitel, het voelt heel bijzonder om tot het 
illustere gezelschap van de dragers te behoren. De vergaderingen 
van de Hannusclub hebben trouwens indruk op mij gemaakt. Het 
voelt fijn om aan tafel te zitten met mensen waar je op kunt bouwen 
en die zich belangeloos inzetten voor een goed doel in Rosmalen.”  
 
Jan is vooral in zijn wat jongere jaren een fervente carnavalsvierder 
geweest. Als pastor in Best was hij overal voor te porren, hij was 
altijd van de partij. Ook later toen hij vier kinderen had ging hij 
carnaval vieren bij vrienden in Hilvarenbeek. 
 
“Ik ken het feest dus heel goed, heb er altijd van genoten. Sinds ik in 
Rosmalen ben is carnaval voor mij op een laag pitje gaan staan. Des 
te leuker om er nu op deze manier weer bij betrokken te raken.”  
 
De inauguratie, het officiële moment waarop het door Mien van 
Zuijlen gemaakte Jèske wordt uitgereikt, werd dit jaar vanwege het 
bijzondere karakter omgeven door een uitgebreid avondprogramma. 
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