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De Twentse Verlichte Carna-
valsoptocht vindt het komende 
jaar plaats op vrijdag 4 maart. 
Dit is toch heel wat later dan 
anderen jaren. Toch houdt het 
niet in dat de stichting hier-
door meer tijd heeft om we-
derom een prachtig spektakel 
te organiseren.

In het begin van september is het 

stichtingsbestuur al weer bij elkaar 

gekomen om de eerste voorberei-

dingen in gang te zetten. Inmiddels 

zijn we al een aantal bijeenkomsten 

verder en beginnen de grote lijnen  

met betrekking tot de 9e editie van 

de Twentse Verlichte Carnavalsop-

tocht steeds duidelijker te worden.

Een interessante ontwikkeling is 

de aandacht op het gebied van de 

media... de Twentse Verlichte Car-

navalsoptocht krijgt een volledige 

live-radioverslaggeving op de vrij-

dag. Wij hebben de regionale zen-

der voor Tubbergen en Dinkelland, 

TwenteFM, hier toe bereid gevon-

den. Sterker nog... er wordt op dit 

moment hard aan gewerkt op het 

hele evenement integraal live uit te 

zenden op TV Twente! De verlichte 

optocht moet dan ook live te vol-

gen zijn via internet. De gesprekken 

hieromtrent zijn nog volop gaande.

Van verdere ontwikkeling zullen wij  

u binnenkort berichten.

Ook hoeft de stichting zich dit jaar 

over het aantal deelnemers geen 

zorgen te maken. De technische 

commissie is met een groot aantal 

wagenbouwers en carnavalsgroe-

pen in gesprek en het ziet er we-

derom veelbelovend uit. Niet elke 

aanvraag voor deelname aan de 

optocht wordt gehonnoreerd. De 

leden van de technische commissie 

hanteren hoge toelatingscriteria om 

er zorg voor te dragen dat de kwa-

liteit van de verlichte optocht gega-

randeerd wordt. Natuurlijk wordt er 

door de leden niet alleen kritisch 

gekeken, maar probeert men de 

deelnemers zoveel mogelijk met 

raad en daad bij te staan. De in-

teractieve wisselwerking tussen de 

deelnemers en de stichting is een 

van de belangrijkste redenen waar-

om we de Twentse Verlichte Carna-

valsoptocht elke keer weer tot een 

groot succes kunnen maken. Ook 

voor 2011 zullen wij ons hiervoor 

maximaal inzetten!
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De naam Carnavalsland heeft een 
overduidelijke link naar carnaval. 
Houden jullie je dan ook hoofdza-
kelijk bezig met carnaval?
Natuurlijk is het carnavalsseizoen voor 
ons een zeer belangrijke periode van 
het jaar. Maar ons thema luidt “Het 
hele jaar door feest”, wat dus ook 
daadwerkelijk inhoudt dat mensen 
voor elk willekeurig feestje bij ons te-
recht kunnen. Of het nu gaat om een 
verjaardag, een bruiloft, een geboorte, 
een vrijgezellenfeest of iemand die 
met pensioen gaat, er zijn allemaal 
leuke versieringen en cadeautjes 
voor te krijgen. Daarnaast houden 
wij ons natuurlijk ook bezig met de 
vele verschillende themafeesten, zo 
is het momenteel bijvoorbeeld erg 
druk voor alle oktoberfeesten (Tiroler 
feesten). Tevens hebben wij een zeer 
breed assortiment Oranje, Halloween, 
Sinterklaas, en artikelen voor de Kerst-
man en Kerstvrouw. Ook kunnen de 
vele fun- en fopartikelen die we heb-
ben dienst doen als leuke vrienden-
cadeautjes.

Jullie hebben erg een groot aan-
bod van kleding en accessoires. 
Kopen jullie alles in of leveren jul-Kopen jullie alles in of leveren jul-Kopen jullie alles in of leveren jul
lie ook maatwerk voor bijvoorbeeld 
grote carnavalsgroepen?
Naast onze normale inkoop hebben 
wij ook een eigen confectieatelier. 
Hier kunnen wij voor groepen maat-
werk leveren. Mocht er een bepaald 
idee zijn welke in te vullen valt met  
de kleding van onze normale leveran-

ciers, dan kunnen we zelf complete 
groepen aankleden. Dit gebeurt niet 
alleen voor carnavalsgroepen, maar 
ook voor bijvoorbeeld muziekkapel-
len. Ook hebben we een eigen col-
lectie carnavalskleding gemaakt die  
alleen bij onze winkels te koop is.

Onze optocht speelt zich met name 
in het donker af. Hierdoor zal veel 
kleding minder tot zijn recht ko-
men. Hebben jullie hier ook oplos-
singen voor? En zo ja, welke dan?
Ik heb hiervoor geen pasklare oplos-
sing, maar je kan natuurlijk vermel-
den dat lichte kleding altijd beter is 
dan donkere, en dat er momenteel 
veel kleding met glitters (pailletten) 
verkrijgbaar is, die natuurlijk beter 
zal opvallen. Daarnaast hebben we 
natuurlijk vele verlichte accessoires 
waarmee veel te doen valt.

Is carnavalskleding ook aan trends 
onderhevig? En kun je voorbeelden 
noemen? 
Jazeker! De actualiteit wordt gevolgd 
op elk gebied. Zo zijn de afgelopen 
jaren de rock-en-roll kleding (musical 
Grease) en de piratenkleding (film: 
Pirates of the Carribean) zeer popu-
lair. Ten tijde van de Mexicaanse griep 
werden er opvallend veel sombrero’s, 
poncho’s en verpleegsterpakjes ver-
kocht. Momenteel is alles wat maar 
glitter & glamour is veel gevraagd. 
Daarnaast is de trend voor de da-
meskleding dat het steeds korter en 
uitdagender moet. Voor elk thema, 

van tirol tot roodkapje, van disco tot 
markiezin, van piraten tot lieveheers-
beestje... Er zijn allemaal sexy jurkjes 
voor verkrijgbaar. 

Wat is jullie het meeste opgevallen 
tijdens de afgelopen editie van de 
verlichte optocht? 
Heb zelf helaas de optocht nog nooit 
kunnen bewonderen ivm de drukte.
Mijn vader, Gerard, was onder de in-
druk van de goede organisatie. Hier-
door waren er weinig tot geen gaten 
in de optocht. Vooral de reacties van 
het publiek spraken boekdelen, ieder-
een was zeer enthousiast.

De Twentse Verlichte Carnavalsop-
tocht heeft inmiddels een grote be-
kendheid in de regio met bijbeho-
rende bezoekersaantallen. Ik kan 
mij voorstellen dat dit voor jullie 
heeft meegewogen in jullie beslis-
sing om hoofdsponsor te worden. 
Wat nog meer?
Natuurlijk speelt de ontwikkeling van 
de Optocht een grote rol bij de be-
slissing om hoofdsponsor te worden. 
Daarnaast is er ook een duidelijke 
parallel te trekken met de ontwikke-
ling van Carnavalsland. Ook wij zijn 
nog volop in ontwikkeling met onze 
winkels en onze website. Zo kunnen 
we er samen voor zorgen dat het car-
naval binnen Twente zich blijft ont-
plooien................

Vier je zelf ook uitbundig mee tij-Vier je zelf ook uitbundig mee tij-Vier je zelf ook uitbundig mee tij
dens de carnavalsdagen?

I N T E R V I E W  M E T. . .

De periode voor de carnaval is onze 
druktste tijd van het jaar. Werkweken 
van meer dan 100 uur zijn dan geen 
uitzondering. Als de carnaval dan daar 
is, proberen we altijd de optocht in 
Borne te bekijken. Op zondag vieren 
we dan gezellig in Oldenzaal mee en 
soms lukt dit ook nog op maandag, 
maar vaak slaat de vermoeidheid dan 
keihard toe. Na alle postieve berich-
ten over de Verlichte Optocht hoop ik 
dat het me gaat lukken om daar dit 
jaar getuige van te mogen zijn.

Welk advies heb jij voor de carna-
valsvierder voor het komende car-valsvierder voor het komende car-valsvierder voor het komende car
naval?
Wacht niet tot het laatste moment, en 
neem al eens een kijkje op onze site: 
www.carnavalsland.nl

Tot slot... waarom zullen veel men-
sen weer voor Carnavalsland als 
leverancier voor hun outfit kiezen?
Wij doen elk jaar weer ons best om 
een zeer complete collectie samen te 
stellen, waarbij er voor iedereen en 
voor elk budget is leuks te koop is. 
Kinderkleding is er al vanaf de maat 
74. Daarnaast is er dit jaar veel aan-
dacht besteed aan de kleidng voor de 
extra grote maten voor dames en he-
ren. We hebben een zeer uitgebreide 
collectie kleding en accessoires voor 
bijna elk mogelijk thema tegen erg 
scherpe prijzen. Met schmink van de 
merken Grimas en Kryolan en meer 
dan 300 verschillende pruiken.

J o a  K o r f v a n  h o o f d s p o n s o r  C a r n a v a l s l a n d

Omdat we voor de organisatie 
van dit fantastische evenement 
afhankelijk zijn van onze sponso-
ren, hebben we besloten om iets 
terug te doen voor hen. 

Het afgelopen jaar lag het in de be-
doeling van de stichting om langs de 
optocht een viplocatie te realiseren. 

Tot onze spijt is dit echter niet gelukt. 
Het vinden van een geschikte locatie 
alsmede een kwalitatief hoogwaardige 
invulling van de avond was niet reali-
seerbaar. Wij zijn verheugd u te kun-
nen meedelen dat we hierin dit jaar 
wel geslaagd zijn. De sponsoren van 
de verlichte optocht nodigen we dit 
jaar uit  voor de luxe TVCO Sponsor-
suite. Dit is een volledig uitgerust mo-
biel café met een overdekt podium. De 
TVCO Sponsorsuite word direct aan de 

optocht geplaatst zodat onze sponso-
ren optimaal kunnen genieten van de 
Twentse Verlichte Carnavalsoptocht. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje is dit de ideale mogelijkheid 
voor netwerken en gezelligheid. Te-
vens zal er in het voorprogramma een 
bekende gastspreker aanwezig zijn. Dit 
alles zorgt ervoor dat de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht, nog meer dan 
andere jaren,  een uniek evenement 
zal worden.

TOT VRIJDAG
4 maart

19.00 UUR!

TVCO SPONSORSUITE
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B E ST U U R

SAMENSTELLING 
COMMISSIES:

De optocht commissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 
Gerald Hampsink,  Gerard Hams, 

Jan Harink, Paul Koopman, 
Frank Kreuwel, Otto Lenferink, 

Gerard Masselink, Peter Masselink, 
Rob Masselink en Jan van der Wal.

De technische commissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 

Gerard Hams, Frank Kreuwel, 
Peter Masselink, Rob Masselink en 

namens de deelnemers Arjan Kroeze.namens de deelnemers Arjan Kroeze.
VRIJDAG
4 MAART

19.00 UUR!

Mijn naam is Claudia Vogelaar-Timmers, 
getrouwd met Arjen Vogelaar en sinds 
2005 woonachtig in Tubbergen. Som-
mige Geesternaren (oud-dorpsgenoten) 
zijn ervan overtuigd dat wij ooit ‘op han-
gende pootjes’ terug zullen keren, maar 
eerlijk is eerlijk, wij hebben inmiddels 
aardig onze draai gevonden in het gezel-
lige Tubbergen. In het dagelijkse leven 
werk ik als bedrijfsmakelaar/adviseur 
BOG bij Ten Hag Makelaarsgroep in En-
schede, een goed adres voor al uw huis-
vestingswensen.

Geheel onverwacht, en daardoor een 
beetje overrompeld, werd ik gevraagd 
voor een bestuursfunctie bij de Stichting 
TVCO. Tegelijkertijd was ik natuurlijk ver-
eerd dat ik hiervoor was voorgedragen. 
Na enig wikken en wegen én het om-
gooien van een reeds geboekte vakantie 
in de carnavalsperiode heb ik mij dus 
beschikbaar gesteld. Hiermee hoop ik 

in ieder geval een positieve bijdrage te 
kunnen leveren aan de verdere ontwik-
keling van de Twentse Verlichte Carna-
vals Optocht, andere bestuurs-leden wat 
werk uit handen te nemen en uiteinde-
lijk trots te kunnen zijn op één van de 
fantastische evenementen die Tubber-
gen rijk is! Ik zie u vanzelfsprekend dan 
ook graag tijdens de optocht van vrijdag 
4 maart 2011.

Nieuw in het bestuur...

Dat we een cheque zouden krijgen 
stond al vast, maar welke cijfers 
erop staan geschreven was voor de 
stichting TVCO nog een verrassing. 

Zeventien projecten uit de gemeente 
Tubbergen waren geselecteerd voor 
een bijdrage uit het Coöperatiefonds 
van Rabobank Noord Twente. Don-
derdag 7 oktober zouden we te horen 
krijgen welk bedrag 
wij uit het Coöperatie-
fonds toegekend zou-
den krijgen. Jaarlijks 
stort Rabobank Noord 
Twente een deel van 
haar winst in het Co-
operatiefonds. Vereni-
gingen,  organisaties, 
instellingen en clubs kunnen een aan-
vraag indienen. Vervolgens bepaald de 
selectiecommissie welke projecten in 
aanmerking komen voor een bijdrage 
uit het fonds. De stichting Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht wil investeren 
in LED-verlichting en heeft hiervoor 

een aanvraag ingediend. Er is steeds 
meer behoefte om LED-verlichting toe 
te passen. Aangezien op termijn de 
traditionele gloeilampen geheel van 
de markt zullen zijn verdwenen meent 
de organisatie actief te moeten inspe-
len op de nieuwe ontwikkelingen en 
zijn wij voornemens de verlichtings-
pakketten voor onze deelnemers met 

LED-verlichting uit te 
breiden.
In totaal kreeg Rabo-
bank Noord Twente 
meer dan honderd 
aanvragen. Vijf-
enzestig daarvan 
konden worden 
gehonoreerd. De 
stichting TVCO heeft 

voor haar aanvraag een cheque mo-
gen ontvangen van 5000 euro. Hier-
voor willen we de Rabobank Noord 
Twente graag bedanken en  we zullen 
er zeker zorg voor dragen dat het geld 
goed besteed zal worden. 

TVCO ontvangt cheque Rabobank

derdag 7 oktober zouden we te horen 

-
gingen,  organisaties, 

LED-verlichting uit te 
breiden.
In totaal kreeg Rabo
bank Noord Twente 
meer dan honderd 
aanvragen. Vijf
enzestig daarvan 
konden worden 

stichting TVCO heeft 




