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Beste Wallepoeper, 

Voor u ligt de derde 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. 

Nieuw logo 

Wellicht is het u al opgevallen bij het openen van deze nieuwsbrief, de aankoop of verkoop 
van loten voor de seniorenloterij of bij een eerdere briefwisseling; vanaf december hebben 
wij een nieuw logo. Wij zijn van mening dat bij een nieuwe stichting ook een nieuw logo 
hoort, daarom hebben wij in samenspraak met Q-promotions uit Tilburg een nieuw logo 
ontwikkeld. Vanaf heden treft u dit logo op al onze uitingen aan. 

Carnaval@HTR radio  

Het collectief platform van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Heusden heeft een 
convenant gesloten met HTR radio en TV. Doelstelling van dit convenant is het 
“bevorderen carnaval en collectieve multimediale (radio en TV) samenwerking”. Feitelijk 
komt het erop neer dat HTR vanaf de eerste week januari elke woensdag avond tussen 
17.00 – 19.00 uur in een twee uur durende live uitzending aandacht besteed aan carnaval 
in de gemeente Heusden. Naast het draaien van carnavalsmuziek komen in de 
uitzendingen onder andere de volgende items aan bod: (jeugd)prinsen, scholen, 
bejaardencarnaval, sleuteloverdracht, wagenbouwers, horeca, kapellen.  Tijdens de 
carnavalsdagen zal HTR twee maal daags een live uitzending verzorgen tussen 10.00-
12.00 uur  en van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze uitzending wordt in ieder geval 
aandacht geschonken aan de optocht in de diverse kernen. Van deze optochten worden 
tevens live beelden gemaakt die worden uitgezonden op HTR-televisie. De uitzending van 
woensdag avond 9 februari zal geheel in het teken staan van ons Wallepoepersland. Naast 
het onder de aandacht brengen van ons carnavalsprogramma, gedurende de doldwaze 
dagen, zal ook veel muziek uit ons eigen Wallepoepersland ten gehore worden gebracht.  

De uitzendingen worden herhaald donderdag op vrijdagnacht van 1.00 – 3.00 uur en op 
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur. 

Dus mocht u alvast in de stemming willen komen luister naar HTR radio (105.7 FM). 

Subsidie gemeente Heusden 

Aan het organiseren van de activiteiten rondom carnaval zijn aanzienlijke kosten 
verbonden. Deze kosten worden gedeeltelijk gedekt door advertentie- en loterij 
opbrengsten. Waarvoor wij onze adverteerders en de kopers van onze loten enorm 
dankbaar zijn. Helaas is dit niet voldoende. Gezien onze maatschappelijke functie, onder 
andere terugkomend in het organiseren van het seniorencarnaval, de kindermiddag etc. 
zijn wij van mening dat ook de gemeente Heusden hieraan een bijdrage moet doen. In dat 
kader hebben wij medio 2010 een subsidieaanvraag bij de Gemeente Heusden ingediend. 
Het doet ons deugd dat de gemeente dit heeft onderkend door ons voor 2011 een 
waarderingssubsidie toe te kennen van € 523,00.  

Langs deze weg danken wij de gemeente hartelijk voor deze subsidie.  

mailto:optocht-wallepoepersland@hotmail.com
mailto:wallepoepersland@hotmail.com


                                      Nieuwsbrief 
                                              Januari 2011 
 
 
Asbeckstraat 16 5256 KN Heusden 

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

Motto  
2011 

Website 

Momenteel wordt hard gewerkt aan het op bouwen van een eigen website voor ons 
Wallepoepersland. Wij hebben Wimito bereid gevonden deze website voor ons kosteloos 
op te zetten. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover. 

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  

Voorinschrijving optocht 2011 

Zaterdag 5 maart 2011 zal de bonte en bijzonder kleurrijke optocht weer door 
Wallepoepersland trekken. Reeds nu willen wij u de mogelijkheid bieden u hiervoor in te 
schrijven. Onderstaand treft u hiervoor het inschrijf formulier aan. U kunt dit formulier 
inleveren bij Theo en Suzan van de Wiel, Asbeckstraat 16, 5256 KN Oud-Heusden. Na 
ontvangst van uw inschrijving zenden wij u het reglement toe. 

 

Met carnavaleske groet, 

 

Stichting optocht Wallepoepersland 

 

Bezoek ook eens onze wallepoeperslandhyves en word lid! 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Naam : ………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………….                   

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : ……………………………… E-mail : ………………………………………………….  

Aantal personen : ………  waarvan volwassenen  : ……… kinderen (<12 jaar): ……… 

Loopgroep / wagen 

Optocht 5 maart 2011 start 14.11 uur Vismarkt Heusden. Inschrijven voor 26 februari 2011 
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