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Prinsentreffen bij de Waalkanters

De Overbetuwse carnavalsverenigingen organiseren al jaren het Prinsentreffen, een gezellige avond
aan de start van het seizoen, om het carnavalsgevoel weer aan te wakkeren. Dit jaar is CV de Waalkanters gastheer van dit evenement. Op donderdag 11 november gaan de Wielewoalers het seizoen
openen in Slijk Ewijk. Over het verloop van de avond laten de gastheren niet veel los maar als rode
draad in het programma zit een opdracht voor de Prinsen die zij moeten volbrengen.

Prinsenwissel

Op zaterdag 13 november kan Prins Jp voor een laatste keer Vrijwillig Swingen want de tijd is gekomen voor onze voorzitter René van Os om Jp zijn steek, scepter, Wielewoaleronderscheiding en pak
te ontnemen en hem samen met zijn hofdames Nelleke en Sanne 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 het nieuwe trio van de Wielewoalers. Kleding passen,
proclamatie schrijven, en dat alles zonder dat iemand iets ontdekt. Na deze avond zal alle spanning
voorbij zijn want deze avond zal het nieuwe trio ten tonele verschijnen. Deze avond heeft iedereen
vrij entree. De muziek wordt verzorgd door Duo de Band.
Wij volgen de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de Overheid en zullen per activiteit bekijken wat er op dat moment mogelijk is. Tijdens de Prinsenwissel zal er gewerkt zal worden met een coronatoegangsbewijs. Dat wil zeggen; u bent volledig gevaccineerd, u heeft een herstelbewijs of u
heeft een negatieve testuitslag via testen voor toegang. Dit alles staat geregistreerd in uw coronacheck-app die wij door een externe partij laten controleren. Zorg dus dat u ook uw ID bij zich heeft.
De zaal is open vanaf 19.00 uur zodat we tijd genoeg hebben om alle qr-codes te controleren voordat
het aftreden plaats vind. Kom niet te laat want ook de onthulling van het nieuwe trio zal eerder
plaatsvinden als normaal. Volgens de geldende regels sluiten we af om 0.00 uur. Mochten vóór 13 november de regels nog aangepast worden dan communiceren we dat via Facebook, Instagram en onze
nieuwsbrief.

Gezocht: Toiletjuf

De beheerder van de Schakel, Ferdinand, is op zoek naar een toilet juf voor tijdens de activiteiten
van de Wielewoalers. Wie zorgt ervoor dat iedereen gebruik kan maken van een lekker schoon toilet?
Bent u de geschikte kandidaat voor deze functie? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Ferdinand Hamer via dorpshuisdeschakel@hotmail.com of 0481 845 799

Voorverkoop pronkzittingen

Op vrijdag 19 november om 19.00 uur is de voorverkoop voor de pronkzittingen van 8, 15 en de matinee pronkzitting van 16 januari 2022. 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. Na de reservering voor leden begint de verkoop van de overgebleven kaarten. De entree voor
niet-leden bedraagt € 15,00. De pronkzittingen beginnen om 19.30 uur. Na de voorverkoop kunt u via
ons secretariaat eventueel nog beschikbare kaarten kopen. Mail naar info@dewielewoalers.nl of bel
0481 481912.

Als 65+er naar de matinee-pronkzitting?

Voor 65+ers zijn er voor de matinee pronkzitting kaarten te koop voor het gereduceerde tarief van
€ 5,00. Deze reserveert u nu al via het secretariaat 0481 481912. Tijdens de matinee pronkzitting
bieden wij alle aanwezigen weer een lunch aan, dus zorg dat u op tijd bent. De lunch wordt dit jaar
mogelijk gemaakt door alle bijdragen die we vanuit de Overbetuwe Doet actie hebben mogen ontvangen. De matinee pronkzitting begint om 12.00 uur met de lunch zodat een uur later het programma
kan beginnen.
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.

Prinsenreceptie

Op zondag 28 november 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. Ook hier volgen wij de richtlijnen van het RIVM dus denk aan uw
coronabewijs en ID.

Overbetuwe Doet!
Begin november start de 2e ronde van Overbetuwe Doet. Wij hebben
in de 1e ronde ons streefbedrag voor de versiering van de dorpskern
nog niet helemaal gehaald. Helpt u ons de laatste 21% bij elkaar te
krijgen? In de brief die u begin november ontvangt staat alles uitgelegd, maar mocht het u niet lukken dan helpen wij u graag. U kunt uw
brief afgeven bij een van onze rode jassen of in de bus gooien bij ons
secretariaat aan de Breeacker 27. Ook mag u de code door-appen naar
onze raadsleden. Alvast dank voor uw steun!

Carnavalsbingo

Op zaterdag 29 januari organiseren de Wielewoalers weer een carnavalsbingo. De bingo wordt deze
keer gehouden in Dorpshuis de Schakel in Oosterhout. De zaal gaat open om 19.00 uur en de bingo
begint om 19.30 uur.
We spelen 11 rondes en zorgen voor een speciaal carnavalstintje. Als u ook wilt bijdragen aan het speciale carnavalstintje kan dat door het dragen van een gek hoedje, sjaaltje, pruik of misschien zelf wel
carnavalsoutfit, wij zullen het zeker niet laten! Maar voelt u zich vooral niet verplicht, gezellig wordt
het toch wel. Er zijn mooie prijzen te winnen waaronder diverse geldprijzen.
Entree is gratis en het is nu al mogelijk om een tafel te reserveren. Neemt u hiervoor contact met
ons op via info@dewielewoalers.nl of via ons secretariaat 0481 481912.
De minimum leeftijd is 18 jaar en alleen contante betaling is mogelijk!
Uiteraard volgen wij de dan geldende regels omtrent COVID-19 van het RIVM en de Rijksoverheid.

