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Beste Wallepoeper, 

Voor u ligt de tweede editie van de door Stichting Optocht Wallepoepersland uitgegeven 
nieuwsbrief. 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. 

Elf-elf bal 

Zo de kop is eraf, 13 november jongstleden hebben wij als nieuwe stichting onze vuurdoop 
gehad. In café ´t Gelagh in Heusden hebben wij samen met velen van u, de opening van 
het carnavalsseizoen 2011 gevierd. Met een keur aan artiesten en een live uitzending op 
Aalburg FM, was het wat ons betreft een prima opening van dit seizoen. Uiteraard blijven 
wij ook kritisch en had het best wat drukker mogen zijn. Aan ons de uitdaging om het 
programma zeker zo aantrekkelijk te houden als tijdens dit Elf-elf bal. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit, samen met de gezelligheid die er altijd al in Wallepoepersland is 
geweest, moet leiden tot een verdere toename van het aantal bezoekers. Wilt u nog terug 
kijken naar hoe gezellig het was of wilt u weten wat u gemist heeft, kijk dan op de 
volgende websites voor de foto´s en video´s van deze avond. 

• www.charlysplace.nl  

• You Tube en zoek op ´t Gelagh Heusden 

Langs deze weg willen wij alle aanwezigen en in het bijzonder café ´t Gelagh nogmaals 
hartelijk danken! 

Seniorenloterij  

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, informeren wij u middels deze 

nieuwsbrief nader over de seniorenloterij 2011. Zoals altijd vindt de trekking van deze 

loterij plaats tijdens de seniorenmiddag op 8 maart 2011 in Sporthal De Kubus. Inmiddels 

liggen de loten bij de drukker. In de week tussen kerst en oud-en-nieuw zullen deze loten 

worden uitgereikt aan de carnavalsverenigingen in Wallepoepersland. Ook dit jaar 

hebben wij weer gekozen voor 2.000 loten. Het is een mooie uitdaging om al deze loten te 

verkopen, maar gezien de ervaring uit voorgaande jaren moet dit zeker haalbaar zijn. De 

prijs per lot is € 0,50. Uiteraard zijn er weer diverse schitterende (geld) prijzen te winnen. 

Waaronder de eerste prijs van € 100,00 in contanten. Dus Wallepoepers koop onze loten 

en steun daarmee het carnaval in Wallepoepersland.  

Langs deze weg willen wij Truck Wash Nieuwkuijk bedanken voor het sponsoren van de 
drukkosten van de loten. 

Wallepoeperskrant 2011 

Afgelopen weken zijn wij, samen met Ivon en Sjan Brouwer, in de weer geweest om 
advertenties op te halen voor de Wallepoeperskrant 2011. Het animo hiervoor blijkt nog 
groot te zijn, met een kleine 70 adverteerders hebben wij onze doelstelling overschreden. 
Wij zijn er dan ook trots op u te kunnen mededelen dat er dit jaar definitief een full color 
Wallepoeperskrant zal verschijnen. Momenteel ligt deze bij de drukker. In het weekend 
van 12 en 13 februari zal deze bij u op de mat vallen. 



                                    Nieuwsbrief 
                                                  December 2010 

 
optocht-wallepoepersland@hotmail.com                              KvK Tilburg onder nr. 51276321                                               Rabobank Heusden 1584.88.946 

Wallepoepersland 

Asbeckstraat 16  5256 KN Heusden 

Motto  
2011 

Voorinschrijving optocht 2011 

Zaterdag 5 maart 2011 zal de bonte en bijzonder kleurrijke optocht weer door 
Wallepoepersland trekken. In de volgende editie van onze nieuwsbrief treft u naast het 
inschrijfformulier ook alvast het reglement voor de optocht aan.  

Vrijwilligers en verkeersregelaars gezocht 

Om de optocht in goede banen te leiden, zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die 
ons willen helpen voor, tijdens en na de optocht. Daarnaast zijn wij dringend op zoek naar 
gecertificeerde verkeersregelaars. Bent u dit of beschikt u over de vereiste kleding die wij 
voor deze gelegenheid mogen lenen, laat het ons weten en stuur een mail naar:  

optocht-wallepoepersland@hotmail.com  

 

Voor nu wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig maar 

bovenal gezond 2011 toe!! 

 

Met carnavaleske groet, 

 

Stichting optocht Wallepoepersland 

 

 

Bezoek ook eens onze wallepoeperslandhyves en word lid! 

 

 


