
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTEMETEUTKRANT 
Carnavalsuitgave 2012 
 

Twee vriendinnen wilden de rol van 

Miss Reutemeteut / Miss Zandhazen-

durp met z‟n tweeën vervullen.  

Op de dag van de Reutemeteutrit en 

de verkiezing presenteerden ze zich, 

geheel gekleed als waardige Missen, 

aan de jury. Met sjerp, bontjas, kroontje 

en de handen voorzien van passende 

blauw/witte handschoenen om de 

menigte toe te zwaaien. De jury was 

onder de indruk. Het wachten was nu 

op de uitslag. Zouden zij als duo de rol 

van Miss Zandhazendurp kunnen 

vervullen?  

Maar eerst deelnemen aan de 

Reutemeteutrit. Dat is immers 

voorwaarde om de titel Miss 

Zandhazendurp / Miss Reutemeteut te 

mogen dragen. Als waardige Missen 

wilden ze ook passend vervoer. En zo 

kwam het dat zij hoog en droog voorin 

de oude brandweerauto zaten en de 

jongens van de Raad van VI achterop 

stonden (“ocherm wat waren ze nat 

die mennekes!”). 

Aan het eind van de middag togen ze 

weer naar de Kentering. De uitslag van 

Miss verkiezing. De jury had unaniem 

gekozen voor Arna van der Rijt. Zij had 

zich prima ingeleefd in het thema en 
er een speciale kijkdoos over gemaakt. 

Ingezonden stuk(ken): Ook in 2012 nietteMISSen 

En het Missenduo? Teleurgesteld? “Nee 

hoor, want wij kregen de eervolle titel 

„reserve Miss 2011‟. Tot op de dag van 

vandaag weten we echter niet wat 

deze titel precies inhoudt”… 

 

Ook dit jaar zijn beide dames weer 

aanwezig tijdens de Reutemeteutrit. 

Meedoen aan de Miss-verkiezing doen 

ze niet; “we hebben ons eenmalig 

aangeboden en daar is geen gebruik 

van gemaakt. Maar ook dit jaar zullen 

wij (Marielle Spijker en Rinske Oomens, 

alias Miss X en Miss Y) met carnaval op-

vallen. Pas op, we zijn #nietteMISSen”. 

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. 

 
 

Deze deelnemer is het met de 

paplepel ingegoten:                    

goed voorbereiden !!  

 

 

De eerste 

voorinschrijvers: 

 

Uiteraard startnr. 1 op 

12 februari: Prins  

Prins Jan d‟n Urste en 

zijn Adjudant Marijn. 

 

Maar ook Wim Melten 

en Dymp Kruiderink 

(startnr. 2) en Jolien 

Maas en Milou Wetser 

van CV. Hatsikidee 

(startnr. 3) zijn er vroeg 

bij in 2012. 

“Moet het niet 

Reutemeteutdreugrit 

zijn? Goed initiatief om 

onze hersenen alvast 

een beetje te trainen. 

Veel succes en plezier 

bij de voorbereidingen 

en het uitzetten. Wij 

kijken er al naar uit”             

(reactie van Marcel de Veer, 

bij zijn oplossingen voor de 

Reutemeteutdroogrit ). 

 

 

Pagina 1 van 2                                                          Reutemeteutkrant ● carnavalsuitgave 2012 ● www.reutemeteutrit.nl ● info@reutemeteutrit.nl 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit waren de drie vragen, met 

daaronder de juiste antwoorden: 

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 ? 

Antwoord: een persoon. 

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 ? 

Antwoord: 800 benen. 

3. Hoeveel equipes namen deel 

aan de eerste Reutemeteutrit ? 

Antwoord: 135 equipes. 

 

De 1e Reutemeteutdroogrit 2011 levert winnaar elf 
winstpunten op! Hier de juiste antwoorden 

Optredens tijdens het Reutemeteutfeest 2012: 

Na een prachtig feest in het vorige 

carnavalsseizoen naar aanleiding 

van de 44e Reutemeteutrit, is voor 

de 45e rit in 2012 de 

Reutemeteutdroogrit toegevoegd.  

De Reutemeteutdroogrit is nieuw; 

een oefening met drie van die 

typische Reutemeteutvragen en 

kans op 11 winstpunten (lees: 11 

strafpunten minder) voor de 

Reutemeteutrit 2012. Dat betekent 

dus een superstart! 

Het ongelofelijke aantal van elf 

aanstaande Reutemeteuters 2012 

deden een gooi naar de 11 

winstpunten, en allerlei antwoorden 

passeerden de redactietafel.  

De uiteindelijke winnaar Marcel van 

den Oetelaar gaat op 12  februari 

met elf winstpunten (is 1 controle) 

van start.  

Uitslag Reutemeteutdroogrit 2011 

1. Marcel van den Oetelaar (3 juiste antwoorden, 

ingeleverd op 20-11-2011). 

2. Monique Jonkergouw (3 juiste antwoorden, 

ingeleverd op 21-11-2011). 

3. Henny van Uden (3 juiste antwoorden, ingeleverd 

op 22-11-2011). 

4. Petra Morre-Schouenberg, Arna van der Rijt,                

Sjef van Creij jr., Sjef van Creij sr. (allen 2 juiste 

antwoorden). 

5. Olav Steijger, familie Nijhoff, Ilse Mommers,  

Marcel de Veer (allen 1 juist antwoord). 

 

Nieuw tijdens Reutemeteutfeest: 

stamppot eten met 4 euro korting 

Alle deelnemers aan de Reutemeteutrit 2012 

(maximaal 4 inzittenden) krijgen maar liefst 4 euro 

(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 12 februari 

ontvangt aan de starttafel, betaalt u slechts 2 

munten (is 4 euro) in plaats van 4 munten                    

(is 8 euro) voor dit winterse gerecht.  

Deze aanbieding, die is mogelijk                                                  

gemaakt door de Kentering, geldt                                      

uitsluitend op de ritdag.               
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Inschrijven voor de 

Reutemeteutrit op 12 februari: 

Je kunt voor 10 euro voorinschrijven 

via www.reutemeteutrit.nl of je gaat 

(met inschrijfformulier) naar Profile 

Maurice van Hassel (Dorpsstraat 29).  

Op 12 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 Likkebaerden uit Zandhazendurp 

 

 
 

Bende Gek (op de voorgrond), de Grote Dansgarde en             

Prins met Gevolg (op de achtergrond) uit Zandhazendurp 


