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Beste Wallepoeper, 

Voor u ligt de eerste editie van de door Stichting Optocht Wallepoepersland uitgegeven 
nieuwsbrief voor het carnavalsseizoen 2012. 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. 

Tweede jaar voor onze nieuwe Stichting  

Als de dagen weer korter worden en de nachten weer langer, betekent dit dat de zomer 
alweer tot een einde loopt. Het voor de meeste mooiste seizoen van het jaar zit er dan 
alweer op en moeder natuur gaat zich op maken voor het komende herfst- en 
winterseizoen. De blaadjes krijgen zo in oktober alle mooi kleuren van de regenboog, de 
dieren verwisselen hun zomervacht voor de dikke wintervacht en wij mensen gaan ons 
ook weer opmaken voor de lange donkere dagen. De kachel gaat thuis weer aan, de 
rolluiken al weer vroeg naar beneden, enzovoort, enzovoort. Maar voor ons als 
carnavalsvierders betekent dit dat ook ons carnavalshart weer sneller begint te kloppen. 
Als de dagen zo korter worden is het alweer snel d´n elfde van d´n elfde en start het 
carnavalsseizoen. Voor ons als bestuur zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen dan 
ook al weer enkele maanden bezig, toen u wellicht nog lekker in het zonnetje lag en nog 
niet moest denken aan al dat carnavalsgebeuren. 

Maar laat duidelijk zijn wij klagen niet hoor, sterker nog wij hebben er weer ontzettend 
veel zin in!! Ons tweede jaar als bestuur. Het eerste jaar is altijd even wennen en 
afwachten wat er allemaal op je afkomt. Maar zoals eerder al aangegeven kijken wij met 
tevredenheid terug op het eerste jaar, waarbij wij van jullie gelukkig ook positief bedoelde 
kritiek hebben ontvangen waar wij dit jaar zeker ons voordeel mee zullen doen. Wij gaan  
er wederom naar streven er met en voor jullie weer een prachtig carnavalsseizoen van te 
maken. 

Zoals jullie in de kop van deze nieuwsbrief al hebben kunnen zien is het motto voor 2012 
ook alweer bekent: 

 

Horeca-overleg 

Woensdag 5 oktober jongstleden heeft het jaarlijkse overleg met de horeca ondernemers 
weer plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomst is naast het verdelen van de activiteiten 
in het komende carnavalsseizoen, te brainstormen over nieuwe ideeën alsmede het 
uitwisselen van de laatste nieuwtjes rondom de carnavalsverenigingen. Het doet het 
bestuur deugd dat dit jaar ook De Schakel vertegenwoordigd was tijdens het horeca 
overleg en heeft aangegeven ook graag een bijdrage te leveren aan het carnaval in 
Wallepoepersland. Een en ander betekent dan ook dat voor het eerst in jaren de 
activiteiten rondom carnaval, waar wij als stichting bij betrokken zijn, over drie horeca 
gelegenheden zijn verdeeld. Verderop in deze nieuwsbrief lezen jullie het voorlopige 
programma voor het komend carnavalsseizoen. Langs deze weg danken wij de horeca 
ondernemers (Marcel namens ´t Gelagh, Rob namens De Kubus en Albert namens De 
Schakel) nogmaals voor het aanwezigheid en hen bijdrage aan deze avond. 
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Overleg carnavalsverenigingen 

Aanstaande woensdagavond 2 november zal de jaarlijkse informatie avond met de 
carnavalsverenigingen plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt door het bestuur nog een 
keer teruggeblikt op het afgelopen carnavalsseizoen, maar daarnaast zal uiteraard ook 
vooruitgekeken worden naar het nieuwe seizoen. Samen met de carnavalsverenigingen zal 
nagedacht worden over de verdere invulling van de activiteiten rondom carnaval. De 
carnavalsverenigingen zullen in de loop van deze maand nog een officiële uitnodiging 
ontvangen. Maar om alvast in de agenda vast te leggen: 

Woensdagavond 2 november overleg carnavalsverenigingen, 20.30 uur De Kubus. 

Carnavalsprogrammering 2012 

Zoals bovenstaand al aangegeven hebben wij in overleg met de horeca ondernemers het 
(voorlopige) programma voor carnaval 2012 bepaald. Uiteraard onthouden wij jullie deze 
niet, dus zet alvast in je agenda: 

Zaterdag 12 november 2011 11-11 bal   De Kubus                                                                                          
Zaterdag 28 januari 2012 Opwermersbal   De Kubus                                                                                       
Donderdag 16 februari 2012        Sleuteloverdracht  ’t Gelagh                                                                                                                 
Zaterdag 18 februari 2012 Grote optocht   Aanvang 14.11 uur                                                                            
Zaterdag 18 februari 2012 Wallepoepersland lintjesregen ’t Gelagh(aansluitend optocht)                                
Zaterdag 18 februari 2012            Prijsuitreiking optocht  De Kubus,  20.00 uur                                                                           
Zondag 19 februari 2012 Kindermiddag   De Schakel                                                                                                       
Dinsdag 21 februari 2012 Seniorenmiddag  De Kubus 

Zoals jullie zien een nieuwe locatie en een aantal nieuwe activiteiten. Wallepoepersland 
heeft dit jaar de eer de sleuteloverdracht van de gemeente Heusden te mogen organiseren. 
Uiteraard zijn wij hier erg trots op en zullen wij onze buurgemeente laten zien dat het 
carnavalsleven in Wallepoepersland volop leeft. Ook nieuw dit jaar is de 
Wallepoepersland lintjesregen, wat dit exact inhoudt lezen jullie in een volgende 
nieuwsbrief. Naast deze nieuwe activiteiten gaan wij, samen met de horeca ondernemers, 
onze uiterste best doen een vernieuwende invulling te geven aan de reguliere activiteiten.  

Opening van het carnavalsseizoen 

12 november aanstaande gaat het dan weer helemaal los. De opening van het 
carnavalsseizoen. Wellicht heeft u er al iets van gehoord maar wij gaan er weer een groot 
spektakel van maken, dat weer live wordt uitgezonden op de radio. Wij hebben voor deze 
avond maar liefst 10 artiesten weten vast te leggen, met als absoluut hoogtepunt wederom 
een optreden van: Alle 13 Jaanke!  

U herinnert zich vast nog wel het optreden van vorig jaar in ’t Gelagh het dak ging er toe 
echt vanaf en uiteraard gaan wij daar dit jaar ook weer vanuit.  

Wij hopen u dan ook allemaal te mogen begroeten 12 november aanstaande om samen 
met ons weer voor een spetterende opening van het carnavalsseizoen te gaan zorgen. 

Met carnavaleske groet, 

Stichting Optocht Wallepoepersland 

Volg ons nu ook op  en internet (www.wallepoepers.nl) 


