
                                      Nieuwsbrief 
                                              Februari 2011 
 

 
Asbeckstraat 16 5256 KN Heusden 

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

Motto  
2011 

Beste Wallepoeper, 

Voor u ligt de vierde 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. 

Opwermersbal 19 februari  

Ja beste Wallepoepers, het feest der feesten begint nu echt te naderen. Nog een kleine 
twee weken en dan vindt het opwermersbal 2011 al plaats. De muziek wordt deze avond 
verzorgd door onze eigen Theo van de Wiel. Tevens zal deze avond opgevuld worden met 
live muziek van de Vrijetijdtrekkers uit Dongen. Zij staan bekend als een van de beste 
muziekbands uit de regio. Uiteraard moet de echte gezelligheid van u komen. Wij 
begroeten u dan ook graag met al uw vrienden, kennissen, clubleden, etc. 19 februari 
aanstaande in Sporthal De Kubus, Kasteellaan, Oud-Heusden. De avond begint om 20.00 
uur. 

Carnaval vier je toch gewoon in Wallepoepersland!! 

Wallepoepersland in de media 

Maakte wij in de laatste nieuwsbrief nog melding van het feit dat er een convenant was 
gesloten tussen HTR Radio en TV en het collectief carnavalsplatform in de gemeente 
Heusden, met het doel meer aandacht aan het carnaval binnen de gemeente te schenken. 
Afgelopen weken is Wallepoepersland zowat in alle regionale bladen genoemd. Zo hebben 
alle regionale dagbladen gemeld dat de inschrijving voor de optocht in ons 
Wallepoepersland inmiddels is geopend. 

Afgelopen week stond er zelfs een bijna pagina groot artikel in de Scherper. Uiteraard zijn 
wij erg verheugd met deze (media)aandacht voor ons Wallepoepersland. Helaas hebben 
wij wel moeten constateren dat er een aantal onjuistheden waren geslopen in het artikel 
in de Scherper. Wij zijn inmiddels in overleg met de redactie over de wijze waarop dit 
eventueel nog gerectificeerd zal worden. Ondanks deze onjuistheden raden wij u wel aan 
het artikel in de Scherper te lezen omdat het ons inziens wel juist aangeeft wat onze 
doelstelling is. 

Aanstaande woensdag zal op HTR Radio (105.7 FM) gedurende het programma “radio 
carnaval” twee uur exclusief besteed worden aan het carnaval in Wallepoepersland. Naast 
het uitlichten van de diverse activiteiten in ons Wallepoepersland tijdens de 
carnavalsdagen zal er ook veel muziek uit Wallepoepersland gedraaid worden. De 
uitzending wordt live uitgezonden tussen 17.00 en 19.00 uur. De uitzending wordt 
herhaald donderdag op vrijdagnacht van 1.00 – 3.00 uur en op vrijdag van 17.00 tot 
19.00 uur. 

Brief aan verenigingen en scholen 

Het bestuur heeft begin januari aan alle verenigingen en scholen in (Oud-)Heusden een 
brief gestuurd waarin zij de actuele ontwikkelingen binnen het carnaval in 
Wallepoepersland hebben weergegeven. Daarnaast hebben wij hen verzocht mee te doen 
aan onze carnavalsoptocht dan wel aanwezig te zijn bij een van onze andere activiteiten 
tijdens de carnaval.  
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Wij zijn van mening dat hiermee de samenhorigheid binnen onze gemeente vergroot.Dit 
is ons inziens noodzakelijk om de steeds individueler wordende samenleving te 
doorbreken. De scholen en verenigingen hebben hier, evenals wij, een maatschappelijke, 
sociale en culture rol in. Wij hopen dat de verenigingen en scholen gehoor geven aan onze 
oproep.  

Actie Maoskesdam 

Afgelopen 22 januari heeft er een unieke (carnavals)gebeurtenis plaatsgevonden binnen 
onze gemeente. Het bestuur van Maoskesdam (in het dagelijks leven bekend als Herpt)  
heeft al geruime tijd geleden aangegeven dat zij dringend verlegen zit om opvolging van 
een aantal bestuursleden die hadden aangekondigd, na vele jaren trouwe dienst, ermee te 
stoppen. Ondanks diverse pogingen van de zijde van het bestuur was dit tot dusver niet 
gelukt. Tijdens een van de bijeenkomsten van het collectief carnavalsplatform gemeente 
Heusden is dit onderwerp uitvoerig besproken en was de unanieme mening dat dit niet 
mocht gebeuren. Om hier vanuit het collectief platform een bijdrage aan te leveren is een 
ludieke actie opgezet.  

Op die bewuste 22 januari is Maoskesdam namelijk ingenomen door de andere kernen 
van de gemeente Heusden. Onder het mom “als jullie het niet doen, dan vieren wij hier 
wel carnaval”. Het zittende bestuur vond dit toch ook weer te ver gaan een deed een 
laatste dringende oproep aan de inwoners van Maoskesdam dit niet te laten gebeuren. En 
jawel zo geschiede, onder aanvoering van onze loco burgemeester Mark Buijs (waarvoor 
onze complimenten), werden vier tot vijf nieuwe bestuursleden geworven. Om dit te 
vieren hebben we na afloop  nog het glas geheven in De Ploeg. 

Op www.knotwilligendam.nl en op www.htrmedia.nl ziet u foto’s en een reportage van 
deze unieke gebeurtenis. 

Van deze zijde wensen wij het nieuwe bestuur Maoskesdam heel veel succes! 

Optochtnieuws  

Zaterdag 5 maart 2011 zal de bonte en bijzonder kleurrijke optocht weer door 
Wallepoepersland trekken. Onderstaand treft u de laatste nieuwtjes hierover aan. 

Route optocht  

Afgelopen week hebben wij definitieve goedkeuring van de gemeente gekregen voor de 
route van onze optocht. Uiteraard willen wij u deze niet onthouden.  

Start 14.11 uur: Vismarkt * Nieuwstraat * Botermarkt * Burchtstraat * Hertogin van 
Brabantstraat * Oudheusdensestraat * Steenweg * Evardus van Goghstraat * Julianastraat 
* Jan Steenstraat * Rembrandtlaan * Herpsteweg (sporthal De Kubus). 

Jury 

Wij zijn er trots op voor dit jaar te beschikken over een vijfkoppige jury. Wij hebben Toos 
Trimbos, Peter en Annie Dekkers, Sjan Brouwer en Akkie Boeren bereid gevonden zitting 
te nemen in de jury. Met zoveel (carnavals)ervaring zijn wij ervan overtuigd dat zij een 
deskundig oordeel kunnen vormen over de deelnemers. 

Vrijwilligers 

Inmiddels hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld die ons willen ondersteunen voor, 
tijdens en na de optocht. Een aantal van hen beschikken over het vereiste 
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“verkeersregelaars-certificaat”. Uiteraard zijn wij hiermee erg verheugd. Wilt u dit goede 
voorbeeld volgen, meld u dan ook aan op optocht-wallepoepersland@hotmail.com.  

Categorieën 

Zoals u wellicht al uit de diverse media heeft vernomen hebben wij voor dit jaar een aantal 
nieuwe categorieën in het leven geroepen. Onze jury zal de prijzen verdelen over de 
volgende categorieën: 

• Wagens 

• Loopgroepen 

• Individuelen 

• Kinderen 0 – 4 jaar 

• Kinderen 5 – 9  jaar  

• Kinderen 9 – 12 jaar 

Zoals u ziet willen wij ook de kinderen nog meer bij het carnaval betrekken. Immers zij 
moeten het carnaval in Wallepoepersland de komende jaren in stand houden. Voor elke 
categorie zijn leuke geldprijzen te winnen. 

Inschrijving  

Ook langs deze weg bieden wij u de mogelijkheid in te schrijven voor onze optocht. U kunt  

onderstaand 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 


