
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTEMETEUTKRANT 
Carnavalsuitgave 2015 
 

Maar liefst 11 punten korting op het 

totale puntentotaal van de 

Reutemeteutrit 2015 stond er ook deze 

keer weer op het spel! De 

doorgetrainde en vaak doorgedraaide 

Reutemeteuter zou geen 

doorgetrainde en vaak doorgedraaide 

Reutemeteuter zijn als hij of zij hier niet 

van op de hoogte zou zijn!  

Maar liefst 28 Reutemeteuters hebben 

meegedaan aan de Reutemeteut 

Droogrit, dat zijn er toch 7 meer dan 

vorig jaar. Dank Reutemeteuters, dat u 

al zo vroeg in het seizoen de kolder in 

het hoofd toestaat.  

Hierbij de namen van de winnaars van 

de Reutemeteut Droogrit: 

De eerste inzender met alle drie de 

vragen goed: 

Ilse Eek 

De elfde inzender met alle drie de 

vragen goed: 

Petra Morre 

Zoals gezegd een totaal aantal van 28 

inzenders: 

17 Inzenders hadden alle drie de 

vragen goed. 

 

Twee winnaars bij de Reutemeteut Droogrit ! 

10 Inzenders hadden twee vragen 

goed. 

En 1 inzender had geen enkele vraag 

goed. 

En dan heeft u van ons de goede 

antwoorden nog tegoed: 

1. Maak van de onderstreepte tekst, 

door het aanbrengen van de 

nodige spaties, een goed leesbare 

zin: TOENTOMATENTOMATENTOMA-

TENTOVRAT  

 Antwoord: to en tom aten tomaten 

tom at en to vrat 

 

2. Hoeveel glazen van ¼ liter inhoud 

heb je nodig om 7 ¾ liter bier te 

kunnen drinken ?  

 Antwoord: 1 glas. 

 

3. Noem vijf achtereenvolgende 

dagen, waar geen A en/of a in 

voorkomt en ook geen data 

gebruiken. 

 Antwoord: eergisteren, gisteren, 

heden, morgen en overmorgen 

Alle deelnemers aan de Reutemeteut 

Droogrit bedankt voor deelname en 

met dit voorproefje veel succes en 

plezier toegewenst op 8 februari! 

 

 

 

 
 

Zullen deze schone slaapsters 

(winnaars van de teamprijs 2014) 

tijdig ontwaken, om er tijdens de 

Reutemeteut op 8 februari 2015 

weer de vaort in te kunnen 

houden? 

 

 

  

Let op: nieuwe startlocatie 
 

Om veiligheidsredenen vindt 

de start van de Reutemeteut-

rit 2015 plaats op het 

Gildeplein (dus niet in de  

Burg. Nieuwenhuijzenstraat). 

 

De startvlag bevindt zich op 

het plein (zie afbeelding 

hiernaast).  

Na de start ga je via de 

Keizerstraat naar de 

Dorpsstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige uitslag van 

de Reutemeteut Droogrit: 

1. Ilse Eek                                                         
(3 juiste antwoorden,                         
11 nov. 20.19 uur). 

2. t/m 10: John Jonkergouw, 
Marcel van den Oetelaar, 
Jessica Staal-van Schijndel, 
Edwin Staal, Monique 
Jonkergouw, Marcel de 
Veer, Olav Steijger,                    
Ilse Mommers,                      
Angelique van Nuland                                     
(3 juiste antwoorden,                             
11 nov. 20.42 t/m 13 nov. 
08.42 uur). 

11. Petra Morre                                                        
(3 juiste antwoorden,                                  
13 nov. 08.55 uur). 

12. t/m 17: Gerion Broos,              
Ben van Schijndel, Tineke 
Haytema, Ronnie Maurix, 
Hans Broos,                                        
Odette Reefman                                               
(allen 3 juiste antwoorden,                                    
13 nov. 11.54 t/m 30 nov. 
22.18 uur). 

18. t/m 27: Marc Maurix, 
Henny van Uden, Milou 
Wetser, Mariëlle Spijker-de 
Jong, Diana Kerkhof, Danny 
van den Nieuwendijk, 
Jacques Boerakker, Piet 
Kerkhof, Helga v.d. Akker, 
Nanneke van Lokven                    
(allen 2 juiste antwoorden). 

28. Edwin Schellekens. 
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- Een Land Rover Driving 

Experience dag, lekker in het 

zand spelen en de PK’s laten 

graven! 

 

Zeker voor de deelnemers van de 

48e Reutemeteutrit kan dit dé 

ultieme prijs zijn.   

Een feest voor de autoliefhebber! 

 

 
Verreweg de fraaiste inzending van de droogrit.  

En alle antwoorden goed!  

Alleen jammer van de timing (als 17e ontvangen op 30 

november 2014, om 22.18 uur). 

Wie één of meerdere keren met de 

Reutemeteutrit in Zandhazendurp 

heeft meegereden, weet het.  

Verreweg de meeste prijzen zijn 

levensmiddelenpakketten.                               

Deze pakketten staan breeduit 

uitgestald op en voor het podium in 

de Kentering, wachtend op hen die 

zwoegend en succesvol door de rit 

heen zijn geploegd.                                               

Prijzen die altijd in dank aanvaard 

worden. En het kan nóg mooier! 

Voor de 1e prijs winnaar 2015 is er 

ditmaal een hele fraaie extra prijs 

toegevoegd: 

- Een circuitdag die speciaal voor 

Jaguar wordt georganiseerd en 

waarbij les wordt gegeven om 

en op het circuit in diverse 

Jaguars. Inclusief drankjes, 

hapjes en lunch. 

 

 

Inschrijfmogelijkheden voor de 

Reutemeteutrit op 8 februari 2015 

Je kunt voor 10 euro voorinschrijven via de website: 

www.reutemeteutrit.nl. 

Of je gaat (met inschrijfformulier) naar:                        

Profile 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. 

 

Extra en bijzondere prijs Reutemeteutrit 2015 !  

 

 

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.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=JMZK8-bGyWVAlM&tbnid=cg23Sil0cz2eDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.blikopnieuws.nl/bericht/200050/niet-stoned-van-patatje-met-wietsaus&ei=mfixUsG1CtCa0QXD4YDYDw&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNHUy69b2i2x1qFjO0l9OZOsuPlOlQ&ust=1387481460512429

