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Beste Wallepoeper,
Voor u ligt de tweede 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.

Grandioze opening carnavalsseizoen 2012
Afgelopen zaterdag 12 november is het carnavalsseizoen 2012 weer officieel geopend.
Onder het moto “Ik hou van Holland(s)” vond in Sporthal De Kubus in Oud-Heusden
een echte ouderwetse opening plaats. De opkomst was overweldigend en de sfeer zat er
gelijk goed in. Dat kan ook niet anders met meer dan 10 artiesten die deze avond acte de
presence gaven. Voor degene die er niet live bij aanwezig konden zijn zorgde Aalburgh FM
ervoor dat zij toch mee konden genieten want de gehele uitzending werd live uitgezonden.
Mocht u nu denken “Oh, ik heb toch niets gemist?” Dan kunnen wij u mededelen dat dat
het geval is geweest. Maar er is één troost, er zijn die avond voldoende foto’s gemaakt dus
wilt u alsnog genieten kijk dan snel op onze website: www.wallepoepers.nl. Mocht u nog
meer foto’s willen zien kijk dan ook op www.charlysplace.nl want daar is nog een groot
scala aan foto’s te zien. Na het zien van deze foto’s ziet u dat u echt iets gemist heeft maar
niet getreurd ons volgende evenement staat alweer voor de deur; 28 januari 2012 apres
ski party in Sporthal De Kubus. Zorg dat u er dan wel bij bent!
Langs deze weg danken wij iedereen (Aalburgh FM, artiesten, Sporthal De Kubus en de
aanwezige) nogmaals hartelijk voor de grandioze avond!

Carnavalskrant
Wellicht heeft u ze ook al gesignaleerd onze Ivon en Petra. Zij zijn namelijk al weer enkele
weken druk in de weer om adverteerders voor onze full colour carnavalskrant te werven.
Vorig jaar is de eerste full colour editie verschenen en uiteraard is dat voor dit jaar ook
weer de bedoeling. Wij zijn altijd op zoek naar een win-win situatie. Voor ons is de
carnavalskrant de belangrijkste inkomstenbron en ons visitekaartje maar voor u als
adverteerder is het een uitgelezen mogelijkheid uw onderneming nog eens onder de
aandacht te brengen van alle Wallepoepers. Dit kan al vanaf € 25,00 dus ook in deze
crisis tijd een kans die u om het geld niet behoeft te laten.
Uiteraard zijn inmiddels ook de carnavalsverenigingen en horeca ondernemers verzocht
een stukje aan te leveren. Mocht u ook een stukje willen plaatsen neem dan gerust contact
met ons op via www.wallepoepers.nl. Houdt u er dan wel rekening mee dat 5 december
2011 de uiterste aanlever datum is.
“De Wallepoeper”, zoals onze carnavalskrant is genaamd verschijnt in een oplage van
2.000 stuks en zal dit jaar in het weekend van 21 en 22 januari 2012 bij u in de bus vallen.
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Wallepoepersland Lintjesregen
Nieuw dit jaar in ons programma is de Wallepoepersland Lintjesregen. Als stichting
streven wij ook graag maatschappelijke doelen na. Evenals bij zovele verenigingen zetten
wij als bestuur ons daar geheel belangeloos voor in. Wij doen dit nu pas twee jaar, maar er
zijn meer dan genoeg vrijwilligers die dat al (zeer) vele jaren doen. Wij vinden het tijd
worden deze vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten. Juist in deze tijd waarin de
individualisering van de maatschappij een zorg is.
Alle verenigingen en overige vrijwilligersorganisaties binnen Wallepoepersland zullen
begin december een brief van ons ontvangen waarin hen wordt gevraagd een vrijwilliger
van binnen de verenigingen of vrijwilligersorganisatie aan te dragen die voor het lintje in
aanmerking komt.
Mocht u reeds op voorhand iemand kennen die voor een lintje in aanmerking komt kunt u
dat ons altijd even laten weten.
De lintjes zullen worden uitgereikt op zaterdag 18 februari 2012 in café ’t Gelagh in
Heusden (aansluitend op de optocht). Uiteraard bent u daarbij ook van harte uitgenodigd.

Gezocht leden voor Raad van Elf
Zoals bij kerst een kerstboom hoort en bij een feest avond een gezellig biertje zo hoort bij
carnaval een Raad van Elf. Als Wallepoepers kunnen wij er trots op zijn dat wij al elf
jaar beschikken over een vrouwelijke Raad van Elf. Als een van de eerste gemeente in
Nederland.
Zoals bij elke vereniging vallen er mensen af en moeten er weer mensen bij komen om het
(elftal) compleet te maken. Vorig jaar heeft een aantal dames aangegeven dat zij plaats
willen maken voor een nieuwe aanwas. De Raad van Elf is daarom dringend op zoek
naar dames die in de Raad van Elf zitting willen nemen. Nu vreest u misschien dat er
vele verplichting bij komen kijken, maar neemt u van ons aan dat dat wel meevalt. Buiten
het gebruikelijke bier drinken, gezellig doen en veel gein en leut maken.
Dames, mocht u zich geroepen voelen, en deze Wallepoepers-traditie in ere willen houden
meld u dan aan voor de Raad van Elf. Als u ons een berichtje stuurt zorgen wij dat u met
de juiste persoon in contact komt.

Hyves, Twitter en Facebook
Wellicht heeft u ons, evenals ruim 300 andere vriendjes ook al gevonden op een van de
nieuwe media. Sinds enkele weken zijn wij daarop actief en wij vinden het enorm leuk om
te zien dat wij al meer dan 300 volgers en / of vrienden hebben. Wilt u ook op de hoogte
blijven van de laatste nieuwtjes in Wallepoepersland wordt dan snel ons vriendje.

Met carnavaleske groet,

Stichting Optocht Wallepoepersland

Volg ons nu ook op

optocht-wallepoepersland@hotmail.com

en internet (www.wallepoepers.nl)
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