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Beste Wallepoeper, 

Voor u ligt de derde 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. 

Nieuwjaarsgroet  

Graag beginnen wij deze nieuwsbrief met het uitbrengen van de Nieuwjaarsgroet. 

WIJ WENSEN ALLE WALLEPOEPERS EN HUN GEZINSLEDEN EEN 

VOORSPOEDIG, FEESTELIJK MAAR BOVENAL GEZOND 2012 TOE!! 

Carnavalskrant 

Nog een weekje slapen en dan ontvangt u hem alweer De Wallepoeper 2012. Met 
gepaste trots kunnen wij u vertellen dat wij er wederom in geslaagd zijn een full color 
editie op uw deurmat te laten vallen. In het weekend van 21 en 22 januari ontvangt u hem, 
dus gaat u alvast bij uw brievenbus zitten. Dit jaar nog meer stukjes vanuit de 
verenigingen, het voorwoord van de overgangsprins van de gemeente Heusden, het 
volledige carnavalsprogramma van Wallepoepersland en uiteraard de jaarlijks 
terugkomende rubriek “10 vragen aan …….” 

Langs deze weg danken wij alle adverteerders en alle andere die een bijdrage hebben 
geleverd aan “De Wallepoeper 2012” 

Wallepoepersland Lintjesregen 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd hebben wij dit jaar een nieuwe activiteit in 
ons carnavalsprogramma opgenomen “De Wallepoepersland Lintjesregen”. 
Inmiddels zijn de eerste brieven naar de verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
uitgegaan en sterker nog zijn de eerste vrijwilligers voorgedragen. 

Uiteraard hebben wij bij onze selectie getracht alle verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties in beeld te brengen en te benaderen, maar desondanks kan het 
voorkomen dat er één door heen is geglipt. Mocht u nu geen brief hebben ontvangen maar 
kent u wel een vrijwilliger schroom dan niet om hem voor te dragen. Dit kunt u doen door 
ons te mailen (optocht-wallepoepersland@hotmail.com).  

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 Jeugdraad van Elf 

Uit ons (jaarlijkse) overleg met de Raddraaiers is naar voren gekomen dat zij voor het 
komende carnavalsseizoen nog op zoek zijn naar een aantal leden voor de Jeugdraad van 
Elf. Zijn uw kinderen tussen de 5 en 12 jaar en willen zij samen met hen leeftijdsgenootjes 
vier dagen gezellig carnaval vieren in ons eigen Wallepoepersland laat het ons weten. Wij 
zorgen ervoor dat u met de juiste personen in contact wordt gebracht. 
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Opwermersbal, 28 januari 2012 

Zo aan het begin van 2012 zijn wij ook alweer volop bezig met onze volgende activiteit. Te 
weten 28 januari aanstaande, het Opwermersbal. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om 
dit in een Apres Ski sfeer te laten plaatsvinden. De bar van Sporthal De Kubus zal deze 
avond omgebouwd worden tot de indoor Ski-bar van de Gemeente Heusden. Uiteraard 
hebben wij voor jullie ook weer een aantal optredens geregeld. Zo komt zanger Jeroen van 
Zelst en kunt u zelf meezingen met Tinus & Thieu. Uiteraard ontbreken bij deze avond de 
bierpullen niet en maakt u kans op de gehele avond gratis Flügel! 

Bij deze nieuwsbrief treft u de officiële uitnodiging van deze avond aan. Wij 
zien u graag verschijnen. 

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 2011 een subsidieaanvraag bij de Gemeente Heusden ingediend. 
Het doet ons deugd dat de gemeente dit heeft onderkend door ons voor 2012 wederom 
een waarderingssubsidie toe te kennen.  

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

Verkoop loten seniorenloterij 

Wellicht heeft u ze alweer gekocht. Want sinds vorige week zijn ze er weer: de loten voor 

de seniorenloterij. Ze kosten slechts € 0,50 per stuk. Hiermee steunt u het 

seniorencarnaval in Wallepoepersland. Uit de opbrengst kunnen wij deze gehele middag 

bekostigen en maken wij het dus mogelijk de senioren een gezellige carnavalsmiddag te 

bezorgen. Daarnaast maakt u natuurlijk kans op een van de prachtige (geld)prijzen. Dus 

Wallepoepers laat u van uw beste kant zien en koop deze loten. 

 

Met carnavaleske groet, 

 

Stichting Optocht Wallepoepersland 

 

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


