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Beste Wallepoeper, 

Voor u ligt de vierde 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. 

Heusden heet weer Wallepoepersland 

Ja Wallepoepers, gisteren is ons aller Heusden weer officieel 

omgedoopt tot Wallepoepersland. Ondanks de barre 

weersomstandigheden zijn de borden bij de entree van onze  

kernen weer geplaatst.  

Het winterse aangezicht gaf overigens wel weer een mooi plaatje. 

Opwermersbal 

Het aftellen tot de meest gezellige dagen van het jaar is nu echt weer begonnen, over een 

kleine twee weken zitten wij alweer midden in het feestgedruis. En het belooft dit jaar 

wederom een waar spektakel stuk te worden. Na een fantastische opening van het 

carnavalsseizoen op 12 november 2011 vond vorige week het opwermersbal plaats. Dit 

jaar was ervoor gekozen de Bar van Sporthal De Kubus om te bouwen tot winterparadijs 

van Heusden. Het is wederom een fantastische avond geworden waarop iedereen uit zijn 

dak ging. Was het niet van de Flügel of de bierpullen dan was het wel van een aantal 

spetterende optredens van ons zelf (Wallepoepers). Wat hebben we toch veel talent in 

Wallepoepersland! Inmiddels zwerven op facebook diverse filmpjes rond van onze 

optredens dus Wallepoepers aanschouw zelf de (verborgen) talenten. De avond werd na 

het optreden van Jeroen van Zelst afgesloten door onze eigen Theo van de Wiel die de 

aanwezigen nog eens in extase bracht met energieke beats en de carnavalshits 2012. 

Jij?? Prins of Prinses?? 

Met deze vraag probeert buurthuis De Schakel op zoek te gaan naar de nieuwe jeugdprins 

en / of jeugdprinses van Wallepoepersland. Via het inschrijfformulier kunt u uw kind  

opgeven. Aanstaande 12 februari zal vervolgens de prins en / of prinses worden gekozen 

door een vakkundige jury. Aan de hand van allerlei opdrachten wordt bepaald wie voor 

2012 de scepter mag zwaaien over Wallepoepersland. Uiteraard is deze prins en/ of 

prinses ook eregast tijdens de kindermiddag 19 februari aanstaande in De Schakel. 

Uiteraard ondersteunen wij dit initiatief van harte en nodigen u dan ook van harte uit 12 

en 19 februari aanstaande. 

Gezocht muziekkanten 

Naast voornoemd initiatief zijn wij ook erg verheugd dat er een initiatief is genomen voor 

het opzetten van een heus dweilorkest binnen Wallepoepersland. Inmiddels zijn hebben 

zich al vijf muzikanten aangemeld.  
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Lijkt u dit ook wat en speelt u bijvoorbeeld trompet, trambone, of iets dergelijks laat het 

ons weten (optocht-wallepoepersland@hotmail.com) en wij brengen u met de juiste 

persoon in contact.  

Optochtnieuws  

Zaterdag 18 februari 2012 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: Herptseweg (sporthal De Kubus) * Rembrandtlaan * Jan Steenstraat * 
Julianastraat * Evarardus van Goghstraat * Steenweg * Oudheusdensestraat * Hertogin 
van Brabantstraat * Burchtstraat * Breestraat * Botermarkt * Nieuwstraat * Vismarkt. 

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 wederom 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 bijna 10 vrijwilligers gemeld die ons willen ondersteunen voor, 
tijdens en na de optocht. Een aantal van hen beschikken over het vereiste 
“verkeersregelaars-certificaat”. Uiteraard zijn wij hiermee erg verheugd.  

Inschrijving  

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

onderstaand formulier (voor 12 februari 2012) 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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Naam           : ………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………….                   

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : ……………………………… E-mail : ………………………………………………….  

Aantal personen : ………  waarvan volwassenen  : ……… kinderen (<12 jaar): ………  Loopgroep / wagen 

Vrijwilligersbijeenkomst  

Aanstaande woensdag vindt er om 20.00 uur een vrijwilligersbijeenkomst plaats in 
Sporthal De Kubus. Tijdens deze bijeenkomst worden alle vrijwilligers die betrokken zijn 
rondom het carnaval bijgepraat over de laatste nieuwtjes en wordt de planning rondom 
carnaval nogmaals met hen besproken. Mocht u ook interesse hebben, u bent van harte 
uitgenodigd. De koffie staat klaar! 
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Wallepoepersland op HTR Radio 

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.  

Inschrijving seniorenmiddag 

Op dinsdagmiddag 21 februari 2012 vindt weer de jaarlijkse seniorenmiddag plaats in de 
bar van Sporthal De Kubus. Uiteraard is iedereen deze middag welkom, maar de 
(oud)Wallepoepers vanaf 55 jaar worden deze middag extra in het zonnetje gezet. Naast 
de gebruikelijke verkiezing van Miss en Mister carnaval 2012 (voor de leukst verklede), de 
trekking van de seniorenloterij wordt deze middag opgesierd door een gastoptreden. Dus 
laat u verrassen 21 februari 2012. Deze middag vangt aan om 14.00 uur en eindigt om 
17.00 uur, deelname is geheel gratis. Er is deze middag een algeheel rookverbod in de bar 
van De Kubus.  

U kunt u opgeven door onderstaande gegevens op te sturen naar Familie van de Wiel, 
Asbeckstraat 16, 5256 KN Oud-Heusden. Mail:optocht-wallepoepersland@hotmail.com.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Naam : ………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………….                   

Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : ……………………………… E-mail : ………………………………………………….  

Vervoer : wel / niet* 

Seniorencarnaval 21 februari 2012. Inschrijven voor 12 februari 2012 

* alleen voor (oud)Wallepoepers die nog in Heusden, Oud-Heusden of Herpt wonen. 

 

Met carnavaleske groet, 

Stichting Optocht Wallepoepersland 

 

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


