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Beste Carnavalsvierder, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief uitgegeven door Stichting Optocht Wallepoepersland. 
Met deze nieuwsbrief houden wij u op te hoogte over het wel en wee van het 
carnavalsleven in Wallepoepersland.  Het is de bedoeling dat u deze nieuwsbrief periodiek 
ontvangt,  in ieder geval als er nieuws te melden is. Wilt u graag op de hoogte gehouden 
worden of heeft u kennissen, vrienden, leden van uw carnavalsvereniging of andere 
geïnteresseerden,  meldt u dan nu aan door een berichtje te sturen naar optocht-
wallepoepersland@hotmail.com. 

Oprichting  Stichting Optocht Wallepoepersland 

Zoals bij u bekend, heeft de Optochtstichting Wallepoepersland, na het geweldige 50-jarig 
jubileumfeest, aangegeven ermee te stoppen. Om dit niet het einde van het carnaval in 
Wallepoepersland te laten zijn, zijn er een aantal initiatiefnemers opgestaan die, na een 
aantal keren wijselijk beraad te hebben gehad, hebben besloten om de rol van de 
optochtstichting over te nemen. Wij hebben besloten de activiteiten voort te zetten vanuit 
een nieuwe stichting, genaamd Stichting Optocht Wallepoepersland (kortweg SOW). Voor 
de oplettende lezers, een kleine verandering ten opzichte van de naam van de vorige 
stichting, die door het (carnavals)leven ging als Optochtstichting Wallepoepersland. Op 
korte termijn zal de oprichting van de nieuwe stichting zijn definitieve beslag krijgen door 
het ondertekenen van de stichtingsakte bij de notaris. Inmiddels heeft u ons al wel eens 
gezien of bent u bij een van onze bijeenkomsten aanwezig geweest. Mocht dat niet zo zijn 
dan maken wij graag nader kennis met u, bijvoorbeeld tijdens de opening van het 
aanstaande carnavalsseizoen 2011 . Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. 

Horeca-overleg 

In de tussenliggende periode (tot aan de formele oprichting) hebben wij als 
initiatiefnemers (en aankomend bestuur) zeker niet stilgezeten. Afgelopen 7 oktober heeft 
het eerste horeca overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de horeca ondernemers in 
Wallepoepersland. Helaas is het altijd moeilijk om een gaatje te vinden in de overvolle 
agenda’s, waardoor de opkomst enigszins beperkt was. Maar inmiddels hebben de niet 
aanwezige horeca ondernemers de notulen van het overleg ontvangen zodat ook zij op de 
hoogte zijn van hetgeen besproken is. Tijdens het horeca overleg hebben wij met elkaar 
van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om het carnavalsleven in 
Wallepoepersland nieuw leven in te blazen. Daarbij zijn, met geheel open vizier, een 
aantal mogelijkheden benoemd. Vooralsnog is besloten om het carnaval voort te zetten op 
de wijze zoals u gewend was, dus met een verdeling van de activiteiten tussen café ´t 
Gelagh en De Kubus. Maar er zijn voldoende nieuwe ideeën die de komende jaren haar 
beslag zullen krijgen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u de programmering voor het 
aankomende carnavalsseizoen. Nadat deze verdeling tot stand was gekomen, is nog 
uitgebreid stilgestaan bij de afzonderlijke evenementen uit de programmering. Hierbij 
was het enthousiasme groot en zijn er volop ideeën uiteengezet.  

De komende maanden zal dit meer inhoud moeten gaan krijgen. Als bestuur kijken wij 
met een goed gevoel terug op dit eerste horeca-overleg en kijken uit naar de vervolg 
bijeenkomsten. 

Overleg carnavalsverenigingen 

Woensdag 27 oktober heeft het overleg met de carnavalsverenigingen uit 
Wallepoepersland plaatsgevonden. Hierbij heeft het bestuur uitleg gegeven over de 
recente ontwikkelingen en zijn de plannen voor het aanstaande carnavalsseizoen uiteen 
gezet.  
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Helaas waren niet alle carnavalsverenigingen vertegenwoordigd maar ook van deze 
bijeenkomst zal een notulen opgemaakt worden zodat ook zij op de hoogte zijn van 
hetgeen besproken is. Met dit overleg houdt het wat ons betreft niet op. Wij staan continu 
open voor nieuwe ideeën en suggesties. Wij doen dan ook het verzoek aan u ons hierin te 
ondersteunen. Mocht u ideeën of suggesties hebben of punten die wat u betreft verbeterd 
kunnen worden, mail ze naar (optocht-wallepoepersland@hotmail.com) en wij zullen 
deze zeker meenemen. 

Opening van het carnavalsseizoen 2011 

Zoals bij u bekend, vindt de officiële opening van het carnavalsseizoen plaats tijdens het 
traditionele 11-11 bal. Ook dat zal dit jaar niet afwijkend zijn. Afgelopen weken zijn wij 
druk in de weer geweest met de organisatie van dit 11-11 bal. Wij streven ernaar om van 
onze eerste officiële activiteit een groot succes te maken. Zoals u wellicht al uit de officiële 
uitnodiging heeft begrepen of wellicht heeft u het van een van de vele flyers die afgelopen 
week in Wallepoepersland zijn verspreid;  wij hebben voor deze avond de samenwerking 
gezocht met Aalburg FM. Onder het motto: ‘Café Verkeerd draait deur!’, zal er tijdens het 
11-11 bal een live uitzending worden verzorgd op deze zender (FM 106.4). Daarnaast zal 
de avond opgeluisterd worden door diverse artiesten met wat ons betreft als hoogtepunt 
een spetterend optreden van Alle 13 Jaanke! Om de avond echt te laten slagen, is uw 
aanwezigheid gewenst. Wij begroeten u dan ook graag met al uw vrienden, kennissen, 
clubleden, etc. 13 november aanstaande in café ’t Gelagh aan de Breestraat in Heusden. 
De avond begint om 20.00 uur. 

Programmering carnaval 2011 

Uiteraard is het 11-11 bal slechts het begin van het carnavalsseizoen en is er nog veel meer 
te doen rond deze dol-dwaze dagen. Inmiddels hebben wij met de horeca-ondernemers 
overeenstemming over de programmering voor het aanstaande seizoen welke er als volgt 
uit ziet; 

Zaterdag 19 februari2011 Opwermersbal          De Kubus 

Zaterdag 5 maart 2011  Grote optocht          Aanvang 14.11u 
Zaterdag 5 maart 2011  Prijsuitreiking optocht        De Kubus, aanvang 20.00u 
Zondag 6 maart 2011  Kindermiddag         Locatie nog te bepalen 
Zondag 6 maart 2011  Foute avond         Café ’t Gelagh 
Dinsdag 8 maart 2011  Seniorencarnaval        De Kubus, aanvang 14.00u  

Wallepoeperskrant 2011 

Wij hebben Yvonne en Sjan de Brouwer bereid gevonden om samen met ons op pad te 
gaan voor de werving van advertenties voor in de Wallepoeperskrant 2011. Wij hopen dit 
jaar hiermee goed uit te kunnen pakken door voor het eerst in het bestaan van carnaval  in 
Wallepoepersland een geheel full-color editie uit te brengen. De komende maanden 
moeten er nog wel wat hobbels genomen worden om dit te realiseren, maar wij doen 
hiervoor ons uiterste best. Aan alle carnavalsverenigingen en horeca ondernemers het 
verzoek om het stukje voor de carnavalskrant uiterlijk 1 december 2010 aan te 
leveren. Mocht u ook interesse hebben in het plaatsen van een stukje, een advertentie of 
heeft u nog bekenden in uw netwerk die geïnteresseerd zijn, laat het ons weer weten via 
optocht-wallepoepersland@hotmail.com.  

Langs deze weg danken wij Yvonne en Sjan alvast voor hun inzet. 
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Seniorenloterij 

Afgelopen week hebben wij de vergunning van de gemeente ontvangen voor de jaarlijkse 

seniorenloterij waarvan de trekking zal plaatsvinden tijdens de seniorenmiddag, dinsdag 

8 maart 2011. In de volgende nieuwsbrief leest u meer informatie omtrent deze loterij. 

 

Met carnavaleske groet, 

 

Stichting optocht Wallepoepersland 

 

 

Bezoek ook eens onze wallepoeperslandhyves en word lid! 

 


