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De oliebol is door de kerk!

Het was lang spannend of onze oliebollenactie dit jaar door kon gaan maar we hebben groen licht
gekregen van de gemeente! Laten we hopen dat geen tussentijdse extra maatregelen worden opgelegd die roet in het eten gooien. Hou daarom altijd onze sociale media kanalen in de gaten voor
het laatste nieuws!
Op zaterdag 12 december zijn onze heerlijke oliebollen weer te verkrijgen. We hebben vanwege
het covid-19 virus wel de nodige regels waar we rekening mee moeten houden dus zal het anders
gaan als anders. Wij kunnen in verband met de 1,5 meter regel niet met volle bezetting bakken
dus hebben dit jaar aanzienlijk minder oliebollen beschikbaar als andere jaren. Om die reden gaan
we dit jaar niet huis aan huis langs met oliebollen maar kunt u ze vooraf bestellen of af komen halen in de oliebollen drive-trough.
Bestellen
U kunt uw zakken bestellen via het secretariaat op 0481 481912, appen naar 06 22470462 of
mailen naar info@dewielewoalers.nl . U heeft dit jaar 11 bollen voor € 8,00! De bestelde zakken
worden bij u thuisbezorgd. U kunt contant, liefst gepast, betalen bij aflevering, of vooraf door
middel van een tikkie. Geef bij de laatste optie dan even door waar we het tikkie heen kunnen
sturen en zorg dat het op tijd betaald is want anders vervalt de bestelling.
Drive-trough
Vanaf 10.30 uur opent de oliebollen drive-trough op het kerkplein aan de Dorpsstraat ter hoogte
van nummer 16 zolang de voorraad strekt. Hier kunt u alleen contant betalen, en het liefst gepast.
Volgt u de aanwijzingen van onze raadsleden op om alles goed en volgens de regels te laten verlopen. Let wel op, we hebben aanzienlijk minder oliebollen als andere jaren dus op=op!
Samen doen we het veilig
Vanwege de covid-19 maatregelen is het dit jaar niet mogelijk om de bakkerij te bezoeken en kunnen de oliebollen alleen op het kerkplein gekocht worden. Verlaat na uw aankoop direct de locatie.
Heeft u klachten? Kom dan niet of stuur iemand anders. Was uw handen voor en na uw bezoek en
draag een mondkapje. Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Eindejaarswens

En zo zijn we na een moeilijk jaar aan de laatste donkere maand van
2020 begonnen, een jaar wat velen niet snel genoeg voorbij kan gaan.
Helaas zijn de vooruitzichten qua carnaval nog niet zo dat we uitkijken
naar 2021, maar laten we positief blijven en er vanuit gaan dat het snel
beter zal gaan. Wij wensen iedereen een fijne decembermaand toe en
hopen dat u toch een manier vind om er met uw naasten fijne feestdagen van te maken en dat we in 2021 ons mondmasker weer mogen
verruilen voor een carnavalsmasker!

Hiep hiep hoera!

Vandaag, op 1 december, viert de Senaat der Wielewoalers haar 33 jarig jubileum! Al vele jaren
ondersteunen zij onze vereniging daar waar mogelijk en motiveren ze de jeugd om carnaval te
vieren door het vergeven van diverse aanmoedigingsprijzen bij de Grootse Nölerhoutse Optocht.
Jaarlijks mogen we de oud Prinsen verwelkomen bij de pronkzitting en genieten we samen van al
het moois wat onze artiesten voor iedereen ten tonele brengen. Dit jaar zal alles anders
zijn, geen nieuwe Prins, geen pronkzitting, geen optocht en geen jubileumfeest. Maar
zodra het weer mag en kan gaan wij er zeker nog een keer met hen op proosten!
33x Alaaf!
Bestuur, Raad van 11, Prins en hofdames van c.v. de Wielewoalers

“Overbetuwe doet” was een groot succes voor ons!

De Wielewoalers deden dit keer mee met 2 initiatieven. De actie voor de lunch voor senioren en
de actie voor onze carnavalskrant de Nölerd. Op de valreep hebben wij beide doelen behaald dus
zodra het weer veilig kan en mag gaan we direct de lunch voor senioren organiseren en de Nölerd
ziet u zeker in februari bij u in de bus vallen! Het zal zeker een dunnere Nölerd dan anders worden maar we hopen dat hij u toch leesplezier brengt.
Wij deden dit jaar ook mee met de Rabo Clubsupportactie. Ook hier hebben wij een mooi bedrag
binnen mogen halen om onze lopende kosten te dekken en alvast een bodempje te leggen in het
spaarpotje voor ons aanstaande 55jarig jubileum. Wij willen alle donateurs van beide acties
hartelijk bedanken voor hun steun!

