
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTEMETEUTKRANT 
Carnavalsuitgave 2014 
 

Maar liefst 21 Reutemeteuters hebben 

meegedaan aan de droogrit.  

De eerste inzending kwam binnen op 

10 november 2013 (om 23.26 uur), 

maar helaas met één fout antwoord. 

De eerste inzending met op alle drie de 

vragen de juiste antwoorden werd 

gemaild op 13 november (om 12.12 

uur). En dat was dus een email bericht 

van Angelique van Nuland.  

Zij gaat op 23 februari met elf 

winstpunten (is 1 controle) van start.                    

En nu maar afwachten of Angelique 

deze voorsprong kan vasthouden op 

de ritdag.  

Dit zijn de vragen met de juiste 

antwoorden: 

1. Welk spreekwoord of gezegde is 

hieronder afgebeeld ?  
 

                       TOT 

DAG  DAG  DAG 

 

Antwoord: tot op de laatste dag. 

 

2. Het is een vrucht en als je de eerste 

drie letters omdraait, is het heel 

simpel.                                                   

Welke vrucht wordt bedoeld ? 

 

Antwoord: mispel. 

 

En de winnaar van de Reutemeteutdroogrit is:                

Angelique van Nuland ! 

3. Je ontvangt 100 euro, waarvan je 

100 dieren moet kopen.                     

Je mag geen geld tekort komen of 

overhouden en je moet 3 

verschillende diersoorten kopen. Je 

kunt kiezen uit: kalf (kost 10 euro), 

big (kost 3 euro) en kuiken (kost 0,50 

euro). Welke dieren koop je, in 

welke aantallen ? 

 

Antwoord: 5 kalveren, 1 big en 94 

kuikens.   
  

Olav Steijger zat er wel heel dicht bij. 

Zijn inzending kwam eerder binnen dan 

die van Angelique (op 12 november, 

om 23.01 uur). Met de juiste 

antwoorden, op een kleinigheidje na. 

Het antwoord van Olav op vraag 1 

was: “tot over drie dagen” en dat kon 

helaas niet goed worden gerekend.  

En dan Edwin Schellekens. Op alle 

vragen het juiste antwoord. Maar hij 

was helaas een dag later dan 

Angelique. En geheel in tegenstelling 

tot de Reutemeteutrit zelf, is snelheid 

wel geboden bij de droogrit. 

Alle deelnemers aan de droogrit 

bedankt voor deelname en met dit 

voorproefje veel succes en plezier 

toegewenst op 23 februari. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Angelique van 

Nuland zwaait alle 

overige 

deelnemers aan 

de droogrit na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige uitslag van 

de Reutemeteutdroogrit: 

1. Angelique van Nuland                      
(3 juiste antwoorden,                         
13 nov. 12.12 uur). 

2. Edwin Schellekens                                    
(3 juiste antwoorden,                             
14 nov. 10.46 uur). 

3. Petra Morre                                                        
(3 juiste antwoorden,                                  
14 nov. 21.29 uur). 

4. Tim Kerkhof                                               
(3 juiste antwoorden,                                    
21 nov. 21.06 uur). 

5. Marcel van den Oetelaar, 
Marcel de Veer, Ilse 
Mommers, Olav Steijger, 
John Jonkergouw, Piet en 
Fenna Kerkhof, Ben van 
Schijndel, Monique 
Jonkergouw en Jolanda van 
Uden, Hans Broos, Gerion 
Broos, Lieke en Henny van 
Uden, Marielle Spijker, 
Diana Kerkhof, Anouk van 
der Meyden en Jack van 
Schijndel (allen 2 juiste 
antwoorden). 

6. Henny van Uden en Karin 
Jurgens (beide 1 juist 
antwoord). 
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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. 

 

Gied greep in 2013 met een fraaie 

negende prijs net naast de elfde 

hoofdprijs. Maar doet er op 23 

februari opnieuw een gooi naar. 

 

De Likkebaerden bestaan in 2015  

22 jaar, voorwaar een hele 

prestatie.   

De Reutemeteutrit wordt gezien als 

de opmaat voor het Grote Feest. 

Opperhoofd Gied Broos: “We 

starten in de 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.  

 

Inschrijfmogelijkheden voor de 

Reutemeteutrit op 23 februari 2014 

Je kunt voor 10 euro voorinschrijven via de website: 

www.reutemeteutrit.nl. 

Of je gaat (met inschrijfformulier) naar:                        

Maurice van Hassel (Dorpsstraat 29 in Rosmalen).  

Op de ritdag zelf kun je ook nog inschrijven:                       

van 12.00 tot 14.00 uur, in de Kentering (voor 13 euro). 
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Tips van de uitzetters: 

 Neem het reglement (op 

reutemeutrit.nl) goed door; 

 Lees de webpagina ‘het rijden 

van de rit / uitleg’ (op 

reutemeteutrit.nl) eens; 

 Neem de tijd tijdens de rit, het 

gaat immers niet om de snelheid; 

 Zoek tijdens de rit naar adders 

onder het gras. 

 

Bijna jubilerende Likkebaerden treden weer op 
tijdens de ’After Party’ van de Reutemeteutrit !  

 

 

Ook de keuken van De Kentering is tijdens het 

Reutemeteutfeest 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.  
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