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”.

Carnaval is een feest van mensen voor mensen. En sommigen mensen waardeer je en tijdens de
carnaval laat je dat bijvoorbeeld zien door middel van een onderscheiding.
Wielewoaleronderscheiding
Alle raadsleden en de Prins en zijn hofdames dragen
de Wielewoalers onderscheiding. Die bestaat uit een
metalen ring met daarin een houten gele Wielewoaler.
Dat is het symbool dat je bij de vereniging hoort. Zodra de Prins aftreed word hij ontdaan van een aantal
attributen waaronder zijn Wielewoaleronderscheiding.
Op de pronkzitting na hun aftreden krijgen zij een
andere onderscheiding van de Wielewoalers terug als
aandenken.
Onderscheiding van verdiensten
Iemand die veel voor de Wielewoalers doet of gedaan heeft kan een onderscheiding van verdiensten krijgen. Deze onderscheiding word uitgereikt tijdens een pronkzitting. Deze onderscheiding
wordt niet jaarlijks uitgereikt, maar alleen als er iemand hem echt verdient heeft.
Ereleden
Deze oud raadsleden hebben veel voor de vereniging betekend. Je wordt niet zomaar erelid van de
vereniging, daar wordt zorgvuldig over gesproken binnen de vereniging. Voor deze mensen is er
een speciale onderscheiding. Zij hebben een gratis lidmaatschap voor het leven en zijn bij al onze
activiteiten welkom. Ieder jaar tijdens de dolle dagen brunchen wij samen met ze.
Miss Carnaval
Dit is een vrouw die veel voor het Oosterhoutse verenigingsleven en het
dorp doet. Al ruim 45 jaar kiest het dagelijks bestuur van de Wielewoalers
ieder jaar een nieuwe Miss Carnaval om te benoemen wat zij allemaal
doet voor ons dorp en hoezeer wij dat waarderen. Zij krijgt uit handen
van de Prins een sjerp en beker en word uitgenodigd voor de brunch met
alle Wielewoalers. Op onze site kunt u vinden van wie deze eer al ten dele
is gevallen.

Mister Carnaval
Sinds 2001 benoemen de Wielewoalers ook jaarlijks een Mister
Carnaval. Ook dit is iemand die veel voor het Oosterhoutse
verenigingsleven en het dorp doet. Vaak doen de Misters veel werk
op de achtergrond en staan ze liever niet in het voetlicht maar daar
hebben de Wielewoalers geen boodschap aan. Ook voor deze
mensen spreken wij onze waardering uit. Mister Carnaval krijgt een
rozet, beker en mag ook komen brunchen. Uiteraard word zijn naam
toegevoegd aan de eregalerij van alle Missen en Misters carnaval.

Prinsenonderscheiding
Iedere Prins carnaval heeft een eigen onderscheiding. Het is gewoonte dat als hij ergens op bezoek gaat dat er dan onderscheidingen uitgewisseld worden. Na de dolle dagen heeft het trio dan
ook vaak een enorme bos om de nek hangen. Meestal is de onderscheiding speciaal voor, of zelfs
door, de Prins ontworpen en komen zijn hobby’s of motto erin terug. Zo had Prins Jim van de
Karrewielers een Karrewiel en werd zijn motto “Jaag hem derin” uitgebeeld door het kleiduivenschieten. Bij Prins Brian van Oud en Nieuw stond er vuurwerk en een flesje Heineken op, zodat
iedereen weet dat hij een Prins uit De Freddy’s is.

Vrijwilligers
Wij zijn blij met al onze vrijwilligers. Van rode jas tot trainster,
van chauffeur tot podiummeester, van oliebollenbakker tot
bezorger en uiteraard ook de Prins. Aan het eind van het jaar
laten wij onze waardering blijken door middel van het bezorgen
van een kleine attentie. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en
onmisbaar, en dat laten wij ze graag weten. Omdat we een
grote groep vrijwilligers hebben zijn we beperkt in ons budget
en is het meestal een kleine attentie met een symbolische tekst
over onze waardering. Zo gaven we eind 2015 een doosje
pindarotsjes met de tekst; “Jij bent onze (t)rots!”.

En zo bent u de carnavals-loze maanden doorgekomen met onze reeks “Carnaval in Nölerhout
voor Dummies”. Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van deze cursus of
wilt u de cursus afsluiten met een officieel certificaat? Mailt u dan naar info@dewielewoalers.nl
Wij hebben ondertussen niet stil gezeten en kunnen niet wachten tot het nieuwe seizoen weer
begint, u ook?

