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Prinsenwissel

Op zaterdag 16 november is het (kaart)spel uit voor Prins Ben de Zwevende Troef. De tijd is
gekomen voor onze nieuwe voorzitter René van Os om Ben zijn Wielewoaleronderscheiding, steek,
scepter en pak te ontnemen en hem samen met zijn hofdames Astrid en Claudia weer onder het
gewone volk te laten begeven. Na het aftreden stijgt de spanning want ergens in Nölerhout
worden in het diepste geheim voorbereidingen getroffen voor de onthulling van de nieuwe Prins
van de Wielewoalers. Kleding passen, proclamatie schrijven, en dat alles zonder dat iemand iets
ontdekt. Na deze avond zal alle spanning voorbij zijn want omstreeks 22.11 uur zal het nieuwe trio
ten tonele verschijnen. Deze avond heeft iedereen vrij entree. De muziek wordt verzorgd door
Duo de Band.

Voorverkoop pronkzittingen

Op vrijdag 22 november om 19.00 uur is de voorverkoop voor de pronkzittingen van 11, 18 en de
matinee pronkzitting van 19 januari 2020. Om 19:00 uur zijn als eerste de leden van onze vereniging aan de beurt. De volgorde van reservering door de leden wordt bij loting bepaald. De leden
(of vertegenwoordiger met betaalde ledenkaart) die om 19:00 uur aanwezig zijn in het Dorpshuis
kunnen zijn/haar naam in de trekkingspot doen. Om 19:05 uur wordt de eerste naam uit de pot
gehaald. Deze persoon kan als eerste plaatsen reserveren. Hierbij gelden de volgende regels:
Eén persoon kan met de eigen ledenkaart of met meerdere ledenkaarten het aantal plaatsen
reserveren voor wat hij/zij aan betaalde ledenkaarten bij zich heeft. De plaatsen kunnen alleen
aaneengesloten gereserveerd worden. De entreekaarten worden op naam uitgeschreven en zijn
niet overdraagbaar. Alle leden hebben een mail ontvangen over het betalen van hun lidmaatschap.
Als de betaling bij onze penningmeester binnen is zorgt hij dat alle leden in de week vóór de
voorverkoop de ledenkaart in huis hebben. Heeft u geen mail ontvangen of wilt u ook lid worden?
Mail dan naar info@dewielewoalers.nl
Na de reservering voor leden begint de verkoop van de overgebleven kaarten. De entree voor
niet-leden bedraagt € 15,00. Voor 65+ -ers zijn er voor de matinee pronkzitting kaarten te koop
voor het gereduceerd tarief van € 5,00. Tijdens de matinee pronkzitting bieden wij alle
aanwezigen een lunch aan, dus zorg dat u op tijd bent. De pronkzittingen beginnen om 19.30 uur en
de matinee pronkzitting begint om 12.00 uur met de lunch zodat een uur later het programma kan
beginnen.
Na de voorverkoop kunt u via ons secretariaat eventueel nog beschikbare kaarten kopen. Mail
naar info@dewielewoalers.nl of bel 0481 481912.
Let op! Minimum leeftijd voor toegang tot de pronkzittingen is 14 jaar. Als u plaatsen bij het
secretariaat heeft gereserveerd worden de kaarten in de week vóór de pronkzitting bij u thuis
bezorgd.
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Prinsenreceptie

Op zondag 1 december houden de Wielewoalers een receptie voor hun nieuwe Prinselijk trio.
Iedereen is welkom om ze te komen feliciteren. Vanaf 14.00 uur staan zij klaar in Zaal Merkus.
Het eerste drankje komt op rekening van de Wielewoalers zodat we samen op de nieuwe Prins
kunnen proosten. Hier heeft iedereen gratis entree.

Carnavalsbingo

Op vrijdag 31 januari organiseren de Wielewoalers een nieuwe
activiteit, de carnavalsbingo. Dit alles zal plaatsvinden in Zaal
Merkus, Dorpsstraat 12 in Oosterhout. De zaal gaat open om
19.00 uur en de bingo begint om 19.30 uur.
De minimum leeftijd is 18 jaar en alleen contante betaling is
mogelijk!
We spelen 11 rondes met mooie prijzen en zorgen voor een
speciaal carnavalstintje. Entree is gratis en als u met 6 of
meer personen samen komt dan is het mogelijk om een tafel te reserveren. Neemt u hiervoor
contact met ons op via info@dewielewoalers.nl of via ons secretariaat 0481 481912

Wielewoalersvlag

Tijdens ons 44-jarig jubileum hebben wij Wielewoalersvlaggen verkocht.
Wij merken dat er na al die jaren nog steeds vraag naar is en hebben
besloten om weer nieuwe vlaggen te laten maken. Wilt u tijdens de dolle
dagen ook zo’n mooie Wielewoalersvlag hebben wapperen dan kunt u deze
vanaf nu bestellen via info@dewielewoalers.nl of 0481 481912. Wij
zorgen dan dat u hem vóór de dolle dagen in huis heeft. De vlag heeft
een afmeting van 1,50 meter bij 1 meter en kost € 22,00.

Programma 2019/2020
16 november 2019
22 november 2019
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

Prinsenwissel m.m.v. duo “de Band”
Voorverkoop pronkzittingen
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

