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Nieuwsbrief februari 2019

Geslaagde pronkzittingen
De Wielewoalers kijken terug op 3 zeer geslaagde pronkzittingen. Tijdens alle 3 de zittingen zat
de zaal mooi vol en genoot het publiek van de optredens van bijna allemaal eigen artiesten. De
energieke dansen van de Wiekskes, Jeugdprins Ben aan de leugendetector door Van Elk wat wils,
de Bonzo's en het interview voor de Dorpsgeluiden, de Happymaker en Linda, Astronaut Dirk
Kouwenberg, Kees Vlug met zijn kale mannenlied, Believe Dancecrew, In het Kwadraat als Abba,
‘t Slee nergens op achter de vuilniswagen, Feestdeejay Ray en Duo Tropical met een tropische
finale.
Tijdens de 3e pronkzitting boden de Wielewoalers de 65+ ers een zeer gereduceerde entreeprijs
van slecht € 5,00 en konden ze dankzij sponsoren iedere aanwezige een lunch aanbieden. We
hebben na deze middag veel dankbare reacties mogen ontvangen. De Wielewoalers danken alle
sponsoren (Dorpshuis de Schakel, Ferdinand en Marieke, Heren van Oosterhout Live en Nico en
Jolanda Plönes van Stichting Tikkie jij bent hem!), artiesten, mensen van licht en geluid, muzikanten, dames van de schmink, personeel van de Schakel en alle aanwezigen want samen hebben we
deze pronkzittingen laten slagen.

Onze nieuwe ereleden
De Wielewoalers hebben er 6 nieuwe ereleden bij.Tijdens de pronkzittingen hebben we John en
Gea Schilting, Walter janssen en Patty Folman en Jan en Mariël Knipping toegevoegd aan de
lijst met ereleden die we al hadden. Al 33 jaar zetten deze mensen zich vol overgave in voor de
vereniging dus verdienen zij deze titel zeker! Nogmaals proficiat!

Programma carnaval 2019
VRIJDAG 1 MAART
De jeugd op SamSam kan al vast warmdraaien want vandaag brengt Prins Ben
de Zwevende Troef een bezoek samen
met zijn hofdames Astrid & Claudia.
Samen met Prins Daan de Durpse
Duitser, Saskia en Evita gaan we de
boel daar op z’n kop zetten.
ZONDAG 3 MAART

Vandaag vindt u ons vanaf 13.30 uur
door het hele dorp als we tijdens de
optocht alle mooie deelnemers mogen
aanschouwen. Gelijk na de optocht kunt
u in het Wielewoalersnest terecht voor
een gezellige middag met als hoogtepunt de prijsuitreiking van de optocht.
Deze middag heeft iedereen gratis
toegang.
Vanaf 21.00 uur bent u welkom op het
Voudte bal. Onder leiding van Prins Ben
de Zwevende Troef zullen er de nodige
polonaises gelopen worden op de muzikale klanken van Willie en de Billies.
Onze leden hebben deze avond gratis
entree, evenals de jeugd van 12 t/m 17
jaar. Overige betalen € 10,00. De minimumleeftijd is 12 jaar! Legitimatie verplicht. Om 1.30 uur klinkt de laatste
smartlap.

ZATERDAG 2 MAART
Vandaag beginnen voor de Wielewoalers de 4 dolle dagen
pas echt. Wij gaan ’s morgens om 9.41 uur naar het gemeentehuis voor de sleuteloverdracht en brengen daarna
rond 10.30 uur een bezoek aan de oudste en jongste inwoners van het dorp.
‘s Avonds bezoeken we Prins Daan de Durpse Duitser van
j.c.v. de JoJo in ‘t Nije Hoshuus, dat is in het bargedeelte
van Dorpshuis de Schakel met de carnaval beter bekend
als het Wielewoalersnest (Honsvoet 2 te Oosterhout).
Vanaf 18.00 uur kan de jeugd van Nölerhout hier feesten.
Hierna gaan we naar de grote zaal van het Wielewoalersnest waar vanaf 21.00 uur ons eigen Gemaskerd Bal
plaatsvind met prijzen voor de best verkleedden en miss
en mister carnaval. New Leaf verzorgd deze avond de muziek. Onze leden hebben deze avond gratis entree, overige betalen € 10,00. De minimumleeftijd is 12 jaar!
Legitimatie verplicht. Om 01.30 uur vertrekt de laatste
polonaise!
MAANDAG 4 MAART
Tijd voor de kindermiddag. Vanaf 13.30 tot 16.30 uur
zijn alle kinderen welkom in het Wielewoalersnest. Samen met de Pirates of the Wielewoalerian gaan we de
schat zoeken!
’s Avonds trilt Nölerhout weer op zijn grondvesten als
DJ Henry de zaal helemaal los laat gaan tijdens het
Stuiterbal. Tijdens de kindermiddag heeft iedereen gratis entree en ’s avonds betalen niet-leden € 10,00. De
minimumleeftijd is 12 jaar! Legitimatie
verplicht. Om 01.30 uur stuiteren we naar buiten!

DINSDAG 5 MAART
Ook dit jaar vieren we een bruiloft in zaal Merkus (Dorpsstraat 12 te Oosterhout). Op deze middag staat heel even niet onze Prins met zijn dames centraal
maar het boerenbruidspaar: Erik Janssen en Lidy Merkus. Rond de klok van
14.00 uur zal onze boerenambtenaar van burgerlijke stand het boerenbruiloftspaar in de “onecht” verbinden met veel boerenanekdotes. Daarna volgt
een spontane receptie, de eerste dans op muziek van Sowieso en een boerenfeest wat rond de klok van 18.00 uur ten einde loopt. Hierna volgt een knallende finale van de dolle dagen en sluiten we met Prins Ben de Zwevende Troef,
Astrid en Claudia het carnaval traditiegetrouw af met ons lijflied
“We blieven Nölen”.

