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Beste Wallepoeper, 

Nog zes dagen en dan barst het feest der feesten weer los. Onderstaand treft u het 
carnavalsprogramma 2012 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! 

 

Zaterdagmiddag 18 februari Optocht 14.11 uur 

De bonte en bijzonder kleurrijke optocht trekt op zaterdag 18 februari weer door 
Wallepoepersland. Voor dit jaar is de route als volgt bepaald:  

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. 

Vanaf 13.45 uur worden de deelnemers van de optocht opgewarmd door live muziek vanaf 
het “basketbalveld” naast De Kubus. Uiteraard bent u hierbij ook van harte uitgenodigd. 

Overigens hebben wij ook dit jaar weer gedacht aan ons publiek vanaf 14.15 uur zal een 
boerenkapel er de sfeer alvast inbrengen op de hoek van de Julianastraat en de Evarardus 
van Goghstraat (bij de voormalige vestiging van de Coop). Daarna gaan zij naar De 
Vismarkt in Heusden om daar het publiek alvast voor te bereiden op de ontknoping van 
onze optocht. 

Tijdens de optocht worden er dit jaar opnames gemaakt door HTR Televisie. 
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Zaterdagmiddag 18 februari 17.30 uur Lintjesregen 

Nieuw dit jaar in het programma is de Wallepoepersland lintjesregen. Vanaf 
17.30 uur worden een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet door de uitreiking 
van het “lintje” vrijwilliger van het jaar. Deze vrijwilligers zijn voorgedragen 
vanuit het verenigingsleven in Wallepoepersland. Uitreiking vindt plaats in café ’t 
Gelagh in Heusden. 

Zaterdagavond 18 februari 20.00 uur Prijsuitreiking 

Zaterdagavond wordt het carnaval voortgezet in Oud-Heusden. Carnaval met CV De 
Sponsjes in Sponshal De Kubus. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom. Tevens vindt 
deze avond de prijsuitreiking van de optocht plaats. 

De avond staat onder leiding van onze eigen Theo van de Wiel. 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 februari, 14.oo uur  Kindermiddag 

Op zondagmiddag 19 februari is het tijd voor de kinderen van Wallepoepersland. Van 
14.00 uur tot 17.00 uur is het kindercarnaval in buurthuis De Schakel. 

Uiteraard is deze middag compleet met boerenkapel, jeugdraad, spelletjes, etc. 

Tevens zal deze middag de winnaar van de kleurplaatwedstrijd 2012 bekend worden 
gemaakt.  

Zondag 19 februari, 19.30 uur carnaval met De Laghurtjes 

’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 bierfiets-wedstrijd, opgeven kan 
bij café ’t Gelagh. 

Maandag 20 februari, 14.11 uur Optocht Maoskesdam 

Maandag 20 februari 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 21 februari, 14.11 uur Seniorenmiddag 

Dinsdagmiddag 21 februari is er de traditionele  seniorenmiddag in Sponshal De Kubus. 
Uiteraard is iedereen welkom tijdens deze middag, maar senioren vanaf 55 jaar worden 
extra in het zonnetje gezet. Inmiddels hebben wij een kleine 50  inschrijvingen voor deze 
middag ontvangen dus het beloofd een volle en gezellige middag te worden. 

Uiteraard vindt er deze middag ook weer de verkiezing van Mister en Miss carnaval 
plaats. Daarnaast is er de trekking van de grote seniorenloterij. Uiteraard zal er deze 
middag ook weer een verrassing aanwezig zijn. Dus laat u graag verrassen.  

Voor (oud) inwoners van (Oud-)Heusden die ouder zijn dan 55 jaar is deze middag geheel 
gratis!! 

Dinsdag 21 februari, 20.00 uur Afsluiting 

Carnaval wordt dit jaar afgesloten in Heusden bij café ’t Gelagh. Dit gebeurd dit jaar in 
Braziliaanse sferen met live muziek! 

Tevens zal om 23.11 uur weer een traditie in ere worden hersteld. Want dan vindt 
verbranding van de carnavalspop weer plaats. Dus zorg dat u erbij bent. 

Foto’s, filmpjes etc. 

Uiteraard worden er tijdens al onze activiteiten weer volop foto’s en filmpjes gemaakt. 
Mocht u er om wat voor reden dan ook (wat wij ons niet kunnen voorstellen) niet bij 
kunnen zijn maar wel willen genieten van wat er zich allemaal afspeelt in 
Wallepoepersland kijk dan op onze website voor de meest recente foto’s 
(www.wallepoepers.nl).  

Ook als u wel aanwezig bent en u wilt uzelf nog eens terug zien, dan kan dat natuurlijk 
ook. Beschikt u zelf over foto’s en filmpjes stuur deze dan aan ons toe en wij plaatsen ze 
op onze website. 

Moto 2013 

Tijdens de slotavond wordt ook weer het moto voor volgend jaar bekend gemaakt. Heeft u 
nog suggesties laat het ons dan weten via optocht-wallepoepersland@hotmail.com. Of 
vertel het ons gewoon tijdens een van de carnavalsdagen. 

 

Dit programma is mede tot stand gekomen in samenwerking met café ’t 
Gelagh in Heusden, Bar Sporthal De Kubus en buurthuis De Schakel in Oud-
Heusden. Hiervoor onze dank!! 

Met carnavaleske groet, 

Stichting Optocht Wallepoepersland 

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


