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Beste Wallepoeper,
Voor u ligt de vijfde editie van de door Stichting Optocht Wallepoepersland uitgegeven
nieuwsbrief. 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 optochtwallepoepersland@hotmail.com.

Carnaval 2012
Zo, beste Wallepoepers het carnavalsseizoen 2012 zit erop! Na een jaar van veel overleg en
praten over het carnaval in Wallepoepersland is het na de vier dagen weer voorbij. Wij
hebben dit jaar wederom geprobeerd er voor en samen met jullie weer een grandioze
carnaval van te maken. Doelstelling was de bezoekersaantallen dit jaar te verhogen en
mede hierdoor een ieder weer te enthousiasmeren voor het carnaval in Wallepoepersland.
Als bestuur vinden wij dat dit goed is gelukt. Uiteraard kan het nog altijd beter. Maar ook
voor volgend jaar moeten wij natuurlijk doelstelling hebben.
Middels deze nieuwsbrief danken wij (nogmaals) alle vrijwilligers, adverteerders, horeca
Heusden, alle (ver)kopers van onze loten, alle deelnemers aan de kleurplaatwedstrijd, de
optocht en uiteraard alle mede carnavalvierders voor een grandioze carnaval en tot
volgend jaar.
Alvorens het echt af te sluiten nemen wij jullie graag nog één keer mee terug naar de vier
doldwaze dagen. Op onze website www.wallepoepers.nl kunnen jullie nog de foto´s van de
diverse activiteiten bekijken. Dat is zeker een aanrader!!
Uiteraard horen bij carnaval ook prijswinnaars en zijn dit jaar een aantal personen extra
in het zonnetje gezet (zij ontvingen een echt Wallepoepers-lintje). Onderstaand tref je de
prijswinnaars nogmaals aan.
Uitslag optocht Wallepoepersland
Zaterdag 18 februari trok de bonte en bijzonder kleurrijke optocht weer door
Wallepoepersland. De winnaars uit de diverse categorieën:
Wagens
1.

C.V. De Sponsjes

2. Barbeknoeiers
3. Jeugdraad Maoskesdam

Aanmoedigingsprijs
1.

C.V. We zen der Wir

De prijzen zijn zaterdagavond in Sporthal De Kubus uitgereikt.
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Wallepoepersland Lintjesregen
Nieuw dit jaar in ons programma was de Wallepoepersland lintjesregen. Op deze wijze
hebben wij verenigingen in de gelegenheid gesteld de vrijwilligers die zich al jaren
belangeloos voor de vereniging inzetten eens extra in het zonnetje te zetten. Op
zaterdagmiddag 18 februari werden in café ´t Gelagh in Heusden maar liefst 5 lintjes
uitgereikt. Hieronder treft u de vrijwilligers van het jaar aan.
•

J. Biesheuvel

•

A. van de Grient

•

R. Eijkemans

•

E. Verdoorn

•

J. van Ooyen

Vanwege het succes van deze nieuwe activiteit zal deze volgend jaar zeker weer in het
programma worden opgenomen. Dus weet u een vrijwilliger die hiervoor zeker in
aanmerking komt, laat het ons dan nu al weten.
Uitslag kleurplaatwedstrijd
Met een kleine 175 ingeleverde kleurplaten was de kleurplaatwedstrijd dit jaar een groot
succes. Tijdens het kindercarnaval in Buurthuis De Schakel zijn de winnaars bekend
gemaakt.
Categorie 0 – 4 jaar
•

1e prijs:

Zerda (Nieuwenrooy school)

•

2e prijs:

Manouk, Tibetlaan

•

3e prijs:

Ties, Van Deelenstraat

Categorie 5 – 9 jaar
•

1e prijs:

Tes, Kasteellaan

•

2e prijs:

Lotte, Oranjelaan

•

3e prijs:

Sophie (Nieuwenrooy school)

Categorie 10 – 12 jaar
•

1e prijs:

Anoek, Asbekstraat

•

2e prijs:

Pien, Kasteellaan

•

3e prijs:

Noah, Tullenstraat

De prijswinnaars ontvangen alle een tegoedbon van Top 1 Toys in Vlijmen. Deze zal op
korte termijn aan de prijswinnaars worden uitgereikt.
Uiteraard was er dit jaar ook weer de prijs voor de klas die de meeste kleurplaten heeft
ingeleverd. Dit jaar is deze prijs gewonnen door Groep 8 van de Romeroschool.
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Zij ontvangen een bedrag van € 50,00 in contanten. Dit kan besteed worden aan iets dat
nodig was voor de klas.
Uitslag seniorenloterij
Tijdens de seniorenmiddag heeft de trekking van de grote seniorenloterij plaatsgevonden.
De winnende lotnummers zijn:

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

lotnummer 1352
lotnummer 1306
lotnummer 1759
lotnummer 0730
lotnummer 1107
lotnummer 1892
lotnummer 0746
lotnummer 1026
lotnummer 0854
lotnummer 0659

Motto 2013
Dit is voor dit seizoen de laatste nieuwsbrief. De komende periode zullen wij weer verder
vergaderen en zal er nog veel over het carnaval worden gesproken. In het najaar zullen wij
u hierover weer verslag uitbrengen middels onze nieuwsbrief. Om al een beetje vooruit te
lopen op het carnaval 2013 maken wij hierbij het motto alvast bekend.

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle nieuwtjes of gewoon even een
berichtje achterlaten voor de andere Wallepoepers dit kan natuurlijk via onze
website www.wallepoepers.nl.

Met carnavaleske groet,
Stichting Optocht Wallepoepersland

Volg ons nu ook op

optocht-wallepoepersland@hotmail.com

en internet (www.wallepoepers.nl)
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