Carnaval in Nölerhout

De laatste jaren zijn er steeds meer “nieuwe” Oosterhoutse carnavalsvierders bij gekomen. Dit is
door verhuizing naar ons mooie dorp, uitbreiding van Nijmegen maar ook door opgroeiende jeugd.
In deze carnavals-loze maanden gaan we daarom hun kennis een beetje bijspijkeren met de
cursus Carnaval in Nölerhout voor dummies….
Er zijn tijdens het carnavalsseizoen ook bijzondere momenten en tradities die we in ere willen
houden.
11e van de 11e
De elfde van de elfde slaat op de elfde dag van de elfde maand, 11 november. Op die dag wordt
jaarlijks het nieuwe carnavalsseizoen geopend. Dit doen de Wielewoalers samen met de andere
verenigingen uit de OBCO tijdens het Prinsentreffen. Hun eigen openingsavond plannen zijn op
een zaterdag dichtbij de 11e van de 11e. Dan houden zij de Prinsenwissel, dan nemen ze afscheid
van de Prins van het afgelopen jaar en verwelkomen ze een nieuw trio. Dat 11 november een
bijzondere datum is, hangt samen met het getal elf. In de volksnumerologie wordt 11 als het gekkengetal beschouwd. Waarom is onduidelijk. Volgens de ene theorie omdat het een dwaze
overschrijding is van 10, het getal van de Tien Geboden; volgens de andere theorie omdat het
12-1 is: 12 zou volheid symboliseren wat 11 dwaas maakt omdat het net niet perfect is. Al met al
is het een datum waar wij ieder jaar weer naar uit kijken, het begin van de mooiste tijd van het
jaar.
De ster
Door de jaren heen zijn veel mensen de Wielewoalers ontvallen.
Mensen die veel voor de vereniging en onze raadsleden betekend hebben. Mensen waar we fijn mee samengewerkt en gefeest hebben, mensen die we eigenlijk nog niet wilden missen.
Na het te vroeg overlijden van een raadslid hebben de Wielewoalers het idee opgepakt om de Wielewoalerster op te hangen. Deze ster hangt in dorpshuis de Schakel op het podium en
straalt voor iedereen die ons ontvallen is en waarvan we graag
hadden gewild dat ze nog met ons mee zouden kunnen feesten.
We besteden er geen speciale aandacht aan maar hij is zichtbaar en een ieder die wil kan zo zijn eigen moment pakken om
te herdenken.
Brunch
Jaarlijks pakken wij tijdens de dolle dagen een moment om samen te brunchen. Alle raadsleden
met hun partners en kinderen, het Prinselijk trio, onze ereleden en Miss en Mister carnaval komen
samen om in alle rust te genieten van een brunch. Een heerlijk moment in die hectische dagen om
even bij te kletsen, na te genieten wat al geweest is en vooruit te kijken wat nog komen gaat.

Wielewoalerspad
Tijdens ons 44 jarig jubileum heeft
de toenmalige burgemeester het
Wielewoalerspad onthuld. Dit pad
loopt tussen de Zandstraat en de
Pastoor Savenijelaan langs Dorpshuis
de Schakel, met de carnaval bekend
als “het Wielewoalersnest”. In de
bestrating van het Wielewoalerspad
zijn in rode stoeptegels de namen
van de Prinsen in Oosterhout verwerkt. Langs het pad staat een beeld
van “het Wielewoalertje”. Ieder jaar
onthuld onze nieuwe Prins zijn eigen
tegel voorafgaand aan de
Prinsenreceptie. Een van onze ereleden heeft zich hard gemaakt voor dit
pad en het is ook officieel te vinden
in het stratenplan en plattegronden.
Jongste & oudste inwoners
Ieder jaar gaan we tijdens de dolle dagen op bezoek bij de
jongste en oudste inwoners van Nölerhout. Er wordt een bord
in de tuin geplaatst zodat het voor heel Nölerhout duidelijk is
dat daar de jongste of oudste inwoner woont. We drinken
gezellig een bakje of flesje en er is meestal ook beschuit met
muisjes. Van de Prins krijgen ze een mooie onderscheiding
omgehangen. Dit moment wordt op foto vastgelegd zodat we
er in onze carnavalskrant de Nölerd van het seizoen erna een
mooi verslag van kunnen schrijven. Het is ieder jaar wel weer
een hele opgave om te achterhalen bij wie we dat jaar op
bezoek moeten gaan. In verband met de privacy wetgeving
willen de officiële instanties hier niet meer aan meewerken.
Tijdens de 3e pronkzitting, die door veel senioren bezocht
wordt, eren wij de oudste aanwezige man en vrouw afkomstig
uit Oosterhout in de zaal. Ook zij krijgen een onderscheiding
uitgereikt door onze Prins.

We blieven nölen
Nölen; (werkwoord), nölen, enööld, zeuren, drammen, zaniken.
Dat kunnen we goed hier, nölen, daarom wonen we in Nölerhout! En we zijn er zo trots op dat er
een lied over is geschreven, ons lijflied “We blieven nölen’. Het is al bij veel gelegenheden ten gehore gebracht, verdrietige en vrolijke gelegenheden maar ook jaarlijks als afsluiting van de dolle
dagen. Meestal pakken we elkaar vast en zingen en deinen met de muziek mee. Het begin van de
tekst zegt eigenlijk al genoeg:
“Al stit ‘t woater ons nog lang nie oan de lippen, we blieven nölen, we blieven nölen.
Al kan gin inkel durpke oan ‘t onze tippen, we blieven nölen, we blieven nölen.
Van de Grunestroat tot in Klein-Amsterdam, net als die erste batavier die hierher kwam. Al schient
de zon en is de stemming opperbest, we blieven nölen ien ’t Wielewoalersnest”.
Sommige mensen Nölen dat we vaak aan de deur komen leuren, maar in de volgende uitgave van
Carnaval in Nölerhout voor Dummies leest u waarom dit nodig is.

