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Nieuwsbrief januari 2019

De Wielewoalers,
Prins Ben de Zwevende Troef
en hofdames Astrid & Claudia
wensen u alle goeds voor het
nieuwe jaar en hopen dat u ook
in 2019 weer meedoet want:

“Doe mee ook al scoor
je geen bal,
dat geeft niks want
het is carnaval.”

Programma 2018 /2019
5-01
12-01
13-01
18-02
2-03
3-03
4-03
5-03
24-03

Pronkzitting
Pronkzitting
Matinee-pronkzitting
Bezorgen Nölerd
Gemaskerd Bal m.m.v.
New Leaf
Optocht & Prinsebal
m.m.v. Willie en de Billies
Kindermiddag & Stuiterbal
m.m.v. Dj Henry
Boerenbruiloft
m.m.v. Sowieso
15e Betuws Dansfestival

Kaarten Pronkzitting

Begin het nieuwe jaar goed met een avondje of
middagje uit bij de pronkzittingen van de
Wielewoalers op 5, 12 en 13 januari. Onze
artiesten zijn druk in de weer met het oefenen
van hun optredens, verzorgen van de decors en
kostuums om voor u weer een hoogstaand
programma te tonen. Kaarten á € 15,00 per stuk
zijn te reserveren via info@dewielewoalers.nl
of 0481 481912. Voor 65+-ers hebben we tijdens de matinee pronkzitting een gereduceerd
tarief van € 5,00, ook zij kunnen kaarten reserveren bij het secretariaat. De avonden beginnen om 19.30 uur en de matineezitting begint
om 12.00 uur dus zorg dat u op tijd bent! Alle
pronkzittingen hebben een after party in het
bargedeelte en bij de matinee zitting krijgt u
een lichte lunch aangeboden.

Opgeven optocht 2019
Wij hebben vernomen dat er al weer een hoop
wagenbouwers aan de slag zijn met hun
carnavalswagens om deze op tijd af te krijgen
voor de Grootse Nölerhoutse optocht op
zondag 3 maart. Op onze website is het
inschrijfformulier te downloaden zodat u zich
al in kunt schrijven voor deelname. Deelnemers
die al eerder hebben meegedaan en
toestemming hebben gegeven voor de
verwerking van hun persoonsgegevens krijgen
het formulier binnenkort ook via de mail
toegezonden. Laten we samen de Grootse
Nölerhoutse optocht ook de grootste maken!

