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”.
Naast veel vrije tijd van onze raad van elf kost het organiseren van het carnaval in Nölerhout ook
veel geld. Gelukkig kunnen wij ieder jaar rekenen op veel leden die ons steunen door middel van
hun ledengeld maar alleen daarmee krijgen we het plaatje niet dekkend. Daarom organiseren wij
ook verschillende activiteiten die ons helpen om ook financieel een gezonde vereniging te blijven.
Oliebollenactie
Aan het begin van ons seizoen starten we met onze oliebollenactie. Na de voorbereidingen die
bestaan uit het bestellen van de ingrediënten, het opbouwen
van de bakplaats en wegen en wassen van de krenten komt
ons team van vrijwilligers in alle vroegte bij elkaar om oliebollen
te bakken. Om het deeg goed te laten rijzen is een warme omgeving vereist dus staan onze bakkers in tropische temperaturen het deeg te scheppen en de bollen te draaien. Naast de
nodige communicatie over het deeg, het draaien en of ze al
klaar zijn wordt op zo’n dag ook het wel en wee van Nölerhout
besproken. Zo werd er tijdens het bakken vele jaren geleden al
gesproken over het feit dat er een Chinees zou komen in het
pand van Slagerij Rikken. Die Chinees is er uiteindelijk gekomen, niet in het genoemde pand maar we hadden wel een
vooruitziende blik. Als er voldoende voorraad gebakken is gaan
onze raadsleden huis aan huis langs de deuren om ze te verkopen en zo een mooie opbrengst voor de vereniging te behalen.
Ieder jaar vallen ze bij velen goed in de smaak. Dat blijkt vaak
als onze verkopers, nog voordat ze aan het eind van de straat
zijn, worden ingehaald door mensen die graag nog een zak willen, omdat ze zo lekker zijn.
Nölerd
Enkele weken voor de carnaval komen de raadleden weer langs de deuren. Deze keer met onze
carnavalskrant de Nölerd. De redactie is dan vaak al maanden in de weer om alle teksten, foto’s
en adverteerders bijeen te brengen. Zonder adverteerders zou een carnavalskrant niet kunnen
bestaan. Wij zijn dan ook erg blij dat we ieder jaar weer op zoveel steun van onze adverteerders
mogen rekenen. Zeker als je bedenkt dat het voor een hoop adverteerders niet logisch is om te
adverteren, zij bereiken hun klanten ook wel op andere manieren. Zij adverteren dus alleen om de
Wielewoalers te steunen. Als de raadsleden met het bezorgen langs de deur komen hebben zij een
collectebus bij zich en vragen zij om een vrijwillige bijdrage. Gelukkig geven veel mensen daar gehoor aan en kan onze penningmeester altijd een mooi bedrag storten om alle kosten te betalen.

Dansfestival
Aan het eind van het seizoen organiseren de Wielewoalers het
dansfestival. Een dag vol dans, muziek, kinderen en sportiviteit. In
verschillende categorieën dansen de verschillende dansgroepen
hun dansen en strijden om de eerste prijzen. Van het inschrijfgeld
en de entreegelden bekostigen we de felbegeerde bekers, de overige kosten en kan de penningmeester een bijdrage geven voor het
jaarlijkse dagje uit van de Wiekskes. De kleding van de Wiekskes
wordt grotendeels bekostigd uit de contributie van de danseressen
maar als dat nodig is zullen wij ook hier een bijdrage voor geven.
Sponsoren
Zoals al eerder gezegd kost het naast veel vrije tijd ook een aardig centje om zo’n grote vereniging draaiende te houden. Denk aan live muziek tijdens onze activiteiten, drukwerk, aanschaf
versieringen, bedankjes, kosten tenues, onderhoud en vernieuwing wagen, bekers en munten
voor de optocht, kosten website, huur materialen, kosten voor het trio, strooigoed voor de optocht en ga zo maar door. Iedere commissie heeft wel een lijst met uitgaven. Om al deze uitgaven te kunnen bekostigen komen de Wielewoalers dus regelmatig leuren aan de deur, zoals sommigen dat noemen. Het is voor onze raadsleden ook niet leuk om altijd om geld te moeten vragen maar wel nodig om de carnaval in Nölerhout in stand te houden.
Gelukkig mogen we ook al jaren rekenen op een aantal vaste sponsoren waardoor we wat extra’s
kunnen doen. Zo kunnen we al enkele jaren een after party organiseren na de pronkzittingen
met live muziek en hebben we al een paar keer bekende artiesten mogen boeken tijdens onze
carnavalsavonden zoals Stef Ekkel, Lytse Hille en Peter Loree.
Tijdens de kindermiddag kunnen we alle aanwezige kinderen al jaren voorzien van een drankje
en zakje chips dankzij een vaste sponsor.
Voor 65+ ers heffen wij geen entree tijdens onze 3e pronkzitting. Dit jaar konden wij dankzij
sponsoren alle aanwezigen van de 3e pronkzitting een gratis lunch aanbieden. Iets wat zeer
gewaardeerd werd en wat wij in de toekomst zeker weer willen proberen te realiseren.

Zoals u leest zijn er dus veel mensen in de weer om ieder jaar een mooi carnaval te organiseren
voor u. Zij het door hard werk of door sponsoring. Niet alle sponsoren willen bij naam en toenaam genoemd worden maar daar waar mogelijk zullen wij ze zeker bedanken tijdens de activiteiten.
Wilt u meer weten over onze vereniging of bent u geïnteresseerd als adverteerder of sponsor
neemt u dan contact met ons op via info@dewielewoalers.nl
In de volgende uitgave van “Carnaval in Nölerhout voor Dummies” leest u hoe wij onze
waardering voor onze mensen laten blijken.

