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Wat was het weer een feest!
Nu, ruim een week nadat het feestgedruis begon, kijken de Wielewoalers nog steeds met
een grote glimlach terug op de afgelopen dolle dagen. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet, aanwezigheid en gezelligheid. Vanaf het bezoek aan Samsam, het ophalen van de sleutel op het gemeentehuis en de bezoekjes aan de jongste en
oudste inwoonsters was het een groot feest! Samen met de JoJo trapten we de zaterdag
goed af en mochten we Mister Carnaval Stefan Wiltink en Miss Carnaval Joyce van Kempen
in het zonnetje zetten.
En dan de Grootste Nölerhoutse optocht, groots respect voor alle medewerkers, toeschouwers en deelnemers die het barre weer trotseerden. Iedereen bleef goed in zijn rol en
deed zijn best om er een fantastische optocht van te maken. Ook de zondag en de maandagavond waren geslaagde avonden evenals de kindermiddag met veel jonge feestvierders.
Dinsdag was er de beregezellige boerenbruiloft met een geweldige afsluiting van de 4 dolle
dagen.
Onze speciale dank gaat uit naar Ferdinand en Marieke, Eef en Lidy en al hun personeel!

15e Betuws Dansfestival
Ook na de dolle dagen zijn de Wielewoalers nog actief. Op zondag 24 maart zijn we al weer
toe aan het 15e Betuws Dansfestival. Deze dag is Dorpshuis De Schakel omgebouwd tot één
groot danspaleis. De inschrijvingen vanuit alle hoeken van de Overbetuwe en omgeving komen binnen en u kunt weer gaan genieten van vele dansen in verschillende categorieën. Er
worden gardedansen gedanst door solo danseressen, duo’s en groepen. Maar ook de show- en
karakterdansen ontbreken niet. En natuurlijk zijn onze Wiekskes ook van de partij!
Net als voorgaande jaren zal de vakjury op haar deskundige wijze de punten verdelen en de
uitslagen bekend maken. De danswedstrijden beginnen vanaf ongeveer 10.00 uur en duren
tot ongeveer 17.00 uur. De prijsuitreiking zal onder toeziend oog van Prins Ben de
Zwevende Troef en zijn hofdames Claudia en Astrid plaatsvinden.
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Wij doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne!
Carnaval is voor jong en oud. Wij willen tradities en cultureel erfgoed overdragen naar de
jeugd en willen de ouderen betrokken houden. Dit willen we doen door middel van een kindermiddag en seniorenpronkzitting voor plezier en vertier. Om dit in de toekomst te kunnen
blijven organiseren gaan de Wielewoalers meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe het rijke
verenigingsleven in de regio Maas en Waal en de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe.
Hiervoor stellen zij een deel van hun winst beschikbaar. In 2019 is dit een bedrag van
€ 150.000,-. Jij kan meebepalen hoe dit geld verdeeld wordt!
Hoe werkt het?
Ieder lid van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe mag van 15 tot en met 28 april in totaal
vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs. Elke stem is geld waard! Dus hoe
meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen tijdig een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure.
Ben je klant, maar nog geen lid?
Om mee te kunnen stemmen met de Clubkas Campagne moet je wel lid zijn. Vraag je je lidmaatschap vóór 1 april aan. Je lidmaatschap vraag je online aan via www.rabobank.nl/mwob
Help je opa, oma, buren en kinderen om lid te worden zodat er straks zoveel mogelijk stemmen uitgebracht kunnen worden.
Het lidmaatschap van de Rabobank kost je niets en als lid heb je de volgende voordelen:
* u kunt als u wilt meebeslissen met uw bank
* u ontvangt vier keer per jaar het ledenmagazine Dichterbij
* u ontvangt landelijke ledenaanbiedingen
Heeft u nog vragen of hulp nodig, neemt u dan contact met ons op via
info@dewielewoalers.nl

