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Beste Wallepoeper, 

Nog vijf dagen en dan barst het feest der feesten weer los. Onderstaand treft u het 
carnavalsprogramma 2011 voor ons aller Wallepoepersland nogmaals aan. Kijkt u voor 
het laatste nieuws ook op onze website www.wallepoepers.nl.  

Langs deze weg wensen wij u veel gein en leut tijdens de komende dagen en 
hopen u te mogen begroeten tijdens een van onderstaande activiteiten! 

Zaterdag 5 maart Optocht 

De bonte en bijzonder kleurrijke optocht trekt op zaterdag 5 maart weer door 
Wallepoepersland. Voor dit jaar is de route als volgt bepaald:  

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

De optocht kent dit jaar de volgende categorieën: 

• Wagens 

• Loopgroepen 

• Individuele 

• Kidz  

- 0 – 4 jaar 

- 5 – 9 jaar 

- 10 – 12 jaar 

In elke categorie zijn mooie (geld)prijzen te winnen.  

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking van de optocht zal plaatsvinden in Sporthal De Kubus. Voor de jeugdige 
deelnemers zal dit aansluitend aan de optocht gebeuren. Voor de overige deelnemers zal 
dit ’s-avonds geschieden. 

Tevens zal na afloop van de optocht, onder leiding van uiteraard onze Raad van Elf, en 
een boerenkapel ons carnavalssymbool, het puupke worden onthuld. 
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’s-Avonds gaat het feest, in Sponshal De Kubus, verder met onze eigen Theo van de Wiel. 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvang 20.30 uur 

Zondag 6 maart Kindermiddag 

Op zondagmiddag 6 maart is het tijd voor de kinderen van Wallepoepersland. Van 14.00 
uur tot 17.00 uur is het kindercarnaval in café ’t Gelagh. 

Tijdens deze middag is er een gastoptreden van een clown. 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard zal tijdens deze middag ook de winnaar van de kleurplaatwedstrijd 2011 bekend 
worden gemaakt.  

Tevens krijgen alle kinderen een gratis snoepzak. 

’s-Avonds is het weer de beurt aan de volwassenen. Het is dan carnaval met De 
Laghurtjes. Tijdens het avond programma is er een heuse play-back wedstrijd, opgeven 
kan bij café ’t Gelagh. 

Maandag 7 maart Optocht Maoskesdam 

Maandag 7 maart gaan wij het gezellig maken bij onze buren in Maoskesdam. De optocht 
vertrekt om 14.11 uur vanaf café De Ploeg. ’s-Avonds vindt de prijsuitreiking plaats. 
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Dinsdag 8 maart Seniorenmiddag 

Dinsdagmiddag 8 maart is het seniorenmiddag in Sponshal De Kubus. Uiteraard is 
iedereen welkom tijdens deze middag, maar senioren van 55 worden extra in het zonnetje 
gezet. Inmiddels hebben wij ruim 35 inschrijvingen voor deze middag ontvangen dus het 
beloofd een volle en gezellige middag te worden. 

Wij hebben vernomen dat wij tijdens deze middag ook nog bezoek krijgen van een 
alleenstaande echtgenoot. 

 

Traditioneel vindt tijdens deze middag ook de trekking van de grote seniorenloterij plaats. 
Alle 2.000 loten zijn inmiddels verkocht, dus komt u alle kijken of u naar huis gaat met 
een van die mooie (geld)prijzen. 

Aanvang 14.00 uur. 

’s-Avonds vindt dan alweer de afsluiting plaats. Onder aanvoering van CV De Sponsjes zal 
carnaval 2011 worden afgesloten. Deze afsluiting begint om 20.00 uur. 

 

 


