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Nieuwsbrief december 2019
Prinsenreceptie

Vandaag is onze Prinsenreceptie. Komt u de nieuwe Prins van Nölerhout,
Prins JP de Swingende Vrijwilliger en zijn hofdames Nelleke en Sanne
feliciteren?
Uw aanwezigheid zal zeer op prijs gesteld worden.
De Prinsenreceptie vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in Café Zaal
Merkus aan de Dorpsstraat 12 in Oosterhout.
De eerste consumptie komt voor onze rekening zodat we samen kunnen
proosten op het nieuwe trio!
Met carnavaleske groet,
Het bestuur en Raad van Elf van c.v. de Wielewoalers,
Prins JP de Swingende Vrijwilliger, Nelleke en Sanne

Pronkzittingen 2020

De pronkzittingen vinden komend jaar plaats op de zaterdagavonden 11 en 18 januari en zondagmiddag 19
januari in Dorpshuis de Schakel. De zaterdagen beginnen om 19.30 uur en voor de matinee pronkzitting
wordt u om 12.00 uur verwacht. Alle aanwezigen krijgen deze middag een lunch aangeboden. Tijdens de
matinee pronkzitting op zondag betalen 65+ers slechts € 5,00 entree. Alle andere kaarten kosten € 15,00
en leden krijgen de kaarten gratis. Als u een plaats wilt dient u deze wel tijdig te reserveren via ons
secretariaat 0481 481912 of info@dewielewoalers.nl
Let op! Minimum leeftijd voor toegang tot de pronkzittingen is 14 jaar.
Onze pronkzittingcommissie en artiesten zijn druk in de weer om er voor u weer een paar prachtige
pronkzittingen van te maken.

Oliebollenverkoop

Wij starten het nieuwe jaar, net als velen, altijd met oliebollen. Alleen begint ons jaar
ietsje eerder als bij u. Daarom is ook dit jaar een van onze eerste activiteiten weer de
oliebollenactie. Op zaterdag 14 december brengen wij weer onze heerlijke bollen aan
de deur. Hebt u ze liever op een tijdstip dat u uitkomt dan kunt u ook langskomen in
de bakkerij aan de Dorpsstraat 37. En wilt u zeker zijn van bollen of een van de
zakken zonder krenten bemachtigen dan kunt u ze bestellen via Mark
tel. 06 22470462 of info@dewielewoalers.nl
U heeft dit jaar 11 bollen voor € 8,00!

Programma 2019/2020
1 december 2019
14 december 2019
11 januari 2020
18 januari 2020
19 januari 2020
31 januari 2020
10 februari 2020
22 februari 2020
23 februari 2020
24 februari 2020
25 februari 2020
15 maart 2020

Prinsenreceptie m.m.v. Dj Black Jack
Oliebollenverkoop
Pronkzitting
Pronkzitting
Matinee-Pronkzitting
Carnavalsbingo
Bezorgen Nölerd
Gemaskerd Bal m.m.v. New Leaf
Optocht & Prinsebal m.m.v. New Leaf
Kindermiddag & Stuiterbal m.m.v. Dj Henry
Boerenbruiloft
16e Betuws Dansfestival

