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Op donderdag 22 oktober j.l. 

was het zover. De dag waarop 

de overeenkomst met onze 

nieuwe hoofdsponsor werd be-

krachtigd. Op uitnodiging van 

de Stichting T.V.C.O. togen de 

heren Joa en Gerard Korf teza-

men met hun partners naar “ 

’t Oale Roadhoes in Tubbergen 

om vervolgens met de leden 

van het stichtingbestuur de 

overeengekomen samenwer-

king kracht bij te zetten. 

In zijn welkomstwoord memoreerde 
de voorzitter Otto Lenferink aan het 
ontstaan van de Twentse Verlichte 

evenement zich in de afgelopen zever 
jaar stormachtig heeft ontwikkeld tot 
een uniek en spectaculair lichtspekta-
kel, waarin kwaliteit en veiligheid de 
boventoon voeren.

Het is de onderneming Poppenkorf b.v. 
Carnavalsland  die zich graag hiermee 
wil identificeren, waarbij een weder-
zijdes herkenning in ondernemer-
schap en heel belangrijke factor is om 
deze samenwerking met elkaar aan te 
gaan.
Poppenkorf b.v. Carnavalsland is ge-
vestigd in Borne aan de Industriestraat 
16 met verkooppunten aan de Nieuwe 
Kerkstraat 16 te Borne en aan de Bi-
schopstraat 9 te Oldenzaal. De be-

drijfsactiviteit omvat in hoofdzaak de 
verkoop van kwaliteitsartikelen op het 
gebied van carnaval, feest, fun en fop. 
Kortom de affiniteit met carnaval is 
rijkelijk aanwezig. Ook via de website 
kan het zeer uitgebreide assortiment 
worden bekeken en ingekocht. 
Kijk hiervoor op: www.carnavalsland.
nl.

Na de ondertekening werd de bijeen-
komst met een gezellig heerlijk etentje 
in restaurant “De Burgemeester” afge-
sloten.

Op donderdag 22 oktober j.l. Carnavalsoptocht en wijze waarop dit drijfsactiviteit omvat in hoofdzaak de 
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Dit jaar wordt de categorie-
indeling bij de loopgroepen 
opnieuw herzien. De herzie-
ne indeling in het  afgelopen 
jaar heeft niet tot de ver-
wachte toeloop in deelname 
geleid. 
 
De loopgroepen zullen nu opgedeeld 
worden in categorie B grote loopgroe-
pen: 11 personen en meer en categorie 
C kleine loopgroepen: 1 t/m 10 personen. 
Dit biedt meer kansen voor kleine loop-
groepen om in de prijzen te vallen.  
De organisatie is er alles aan gelegen dat 
loopgroepen deelnemen aan deze op-
tocht. Het is een verrijking voor dit eve-
nement aangezien daarmee dikwijls on-

derwerpen aan de orde komen welke op 
een zeer ludieke wijze worden gebracht. 
De organisatie is dan ook zeer benieuwde 
hoe dit zal uitpakken in combinatie met 
licht, want dat is uiteraard een voorwaar-
de.
De deelname in groep C kleine loopgroe-
pen wordt echter gemaximaliseerd tot 10 
groepen, dit om de optocht beheersbaar 
te houden. 
Indien meer dan 10 groepen zich in-
schrijven zal er worden geselecteerd op 
kwaliteit alvorens te mogen deelnemen. 
Hiervoor zal dan een avond worden geor-
ganiseerd alwaar de deelnemende groe-
pen worden uitgenodigd om ten over-
staan van een beoordelingscommissie 
tekst en uitleg te komen geven over hun 
creaties en zo mogelijk het visualiseren 
hiervan. Tijd en plaats worden dan nader 
bekend gemaakt.

Nieuwe indeling loopgroepen

INFO-AVOND VOOR DEELNEMERS IN 2010
Op maandagavond 14 decem-
ber 2009 j.l. heeft de jaar-
lijkse info-avond  voor alle 
deelnemers plaatsgevonden 
in Hotel Fortkamp.

De organisatie mocht zich verheugen in 
een zeer grote opkomst, waaruit mag 
worden afgeleid dat de animo om deel te 
nemen aan deze unieke verlichte optocht 
weer geweldig groot is.
Zo konden nieuwe potentiële deelnemers 
worden verwelkomt zoals c.v. Nig uit 
Weerselo, de Weuststraat uit Langeveen 
en de Beethovenstraat uit Tubbergen. 
Ook de Keurnmaeiers uit Rossum hebben 
na een jaar afwezigheid zich opnieuw 
aangemeld.
Tijdens deze avond zijn de Info- en Regle-
menten voor deelnemers besproken. Met 
name de mutaties t.o.v. vorig jaar zijn uit-
voering behandeld. Ook heeft de organi-

satie bekend gemaakt te werken aan een 
calamiteitsplan, zodat bij een eventueel 
ongeval zo efficiënt mogelijk gehandeld 
kan worden.
Aanleiding voor dit initiatief is het ongeval 
dat afgelopen jaar plaats vond tijdens de 
ontmanteling van een praalwagen op het 
opstelterrein waarbij een wagenbouwer 
van de praalwagen is gevallen.
Na de vragenronde en het sluiten van de 
vergadering bestond de gelegenheid om 

zich officieel in te schrijven voor de op-
tocht. De hieruit voortvloeiende gegevens 
zijn zeer belangrijk aangezien de gehele 
organisatie van de verlichte optocht hier-
op zal worden afgestemd. 
De technische commissie zal alles in het 
werk stellen om, middels het onderhou-
den van contacten en waar mogelijk  het 
geven van technische adviezen aan de 
deelnemers, er wederom een prachtige 
editie van te maken. 
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Zoals vermeld in ons spon-
sorpakket worden onze 
sponsoren in de gelegenheid 
gesteld gebruik te maken van 
ons VIP- arrangement. 

Dankzij onze sponsoren wordt het moge-
lijk gemaakt elk jaar dit unieke evenement 
te organiseren en bieden wij daarom dit 
VIP- arrangement van harte aan. 
De VIP-kaarten worden op bedrijfsnaam 
verstrekt ( M.u.v. de hoofdsponsor, 2 VIP-
kaarten per onderneming). De VIP-kaar-
ten zullen uiterlijk 1 week voorafgaande 
aan de gala-avond worden toegezonden.
VIP-ARRANGEMENT:
Op vertoon van de VIP-kaart worden de 
Hoofd-, Buitengewone-, A- en B sponso-
ren in de gelegenheid gesteld de hierna 
te noemen activiteiten te bezoeken:
Het betreft de 2e gala-avond op zaterdag-
avond 30 januari a.s. georganiseerd door 
de jubilerende c.v.“De Schoap’nböll’kes”.  
Hiervoor is een speciale VIP-lounge inge-
richt in de zaal van “ ’t Oale Roadhoes. 
Een wervelend en afwisselend program-
ma vol humor wordt op een carnavaleske 
wijze voor het voetlicht gebracht. Wij ver-
wachten onze sponsoren vanaf 19.45 uur 

bij de ingang aan de Grotestraat. De Gala-
avond start exact om 20.00 uur en duurt 
tot ca. 24.00 uur.
Bijeenkomst na afloop van de ver-
lichte optocht:
Op vrijdagavond 12 februari a.s. direct na 
afloop van de Twentse Verlichte Carna-
valsoptocht vindt er een gezellige infor-
mele bijeenkomst plaats voor genodig-
den. Deze wordt gehouden in restaurant 
“De Burgemeester”.  Ingang uitsluitend 
vanaf de Grotestraat. Actieve medewer-
kers van de Stichting T.V.C.O., vertegen-
woordigers van deelnemende groepen 
en juryleden zullen hierbij aanwezig zijn. 
Ook onze sponsoren worden hierbij van 
harte uitgenodigd. Een uitstekende ge-
legenheid elkaar te ontmoeten en met 
elkaar onder het genot van een hapje 
en een drankje van gedachten te wisse-
len. Uiteraard zullen ook de regerende 
carnavals- en sleutelprins Huub I en zijn 
adjudant Wim van c.v. “De Schoap’nbö-
ll’kes” aanwezig zijn.  Deze bijeenkomst 
duurt tot 24.00 uur. Bovengenoemde acti-
viteiten worden geheel verzorgd door de 
Stichting TVCO aangeboden.
Reservering VIP-lounge gala-avond:
I.v.m. de inrichting van onze VIP-lounge 
vragen wij onze sponsoren om uiterlijk 
23 januari 2010, a.s. plaats te reserveren 

voor de gala-avond. Een telefoontje of e-
mailtje aan Otto Lenferink is voldoende. 
(tel. 06-46551644, e-mail. o.lenferink@
hotmail.com).

SPONSOR  C-KAART
Op vertoon van de sponsor C-kaart, wel-
ke uiterlijk 1 week voorafgaande aan de 
datum van voorverkoop zal worden toe-
gezonden, worden de C-sponsoren in de 
gelegenheid gesteld de hierna te noemen 
activiteiten te bezoeken:
Gala-avond:
Het betreft de 2e gala-avond op zaterdag-
avond 30 januari a.s. georganiseerd door 
de jubilerende  c.v. “De Schoap’nböl-
l’kes” in de zalen van “’t Oale Roadhoes” 
te Tubbergen.  Hiervoor is het mogelijk 2 
plaatsbewijzen per C-sponsor te reserve-
ren. Voor het bezoek aan de gala-avond
dienen de C-sponsoren gebruik te maken 
van de ingang aan de achterzijde (Rabo-
bank). De Gala-avond start exact om 
20.00 uur en duurt tot ca. 24.00 uur.
Reservering:
De C-sponsoren dienen op vertoon van 
de C-sponsorkaart de plaatsbewijzen zelf 
af te halen tijdens de 1e voorverkoop op 
DONDERDAG 8 JANUARI A.S. TUSSEN 
19.00 UUR EN 20.00 UUR  in café-restau-
rant “’t Oale Roadhoes” te Tubbergen. 
Nadien is reservering als C-sponsor niet 
meer mogelijk !

Budget prijzengeld ongewijzigd

INFORMATIE
SPONSORPAKKETTEN

De stichting TVCO is er alles aan gelegen om de kwaliteit van de op-
tocht op peil te houden en waarnodig zelfs te verbeteren. Zo is het 
budget dat uitgetrokken wordt voor het start- en prijzengeld mede 
bepalend voor de genoemde kwaliteit van deze unieke optocht.
Dit jaar blijft het prijzengeld echter ongewijzigd t.o.v. het afgelopen 
jaar. De totale prijzenpot bedraagt € 10.000,--

De stichting TVCO is zich er terdege van bewust dat hiermee de kos-
ten voor de bouw van praalwagens en loopgroepen, laat staan de 
toepassing van de meest uiteenlopende verlichtingstechnieken in de 
meeste gevallen niet zal worden afgedekt, maar wil hiermee graag de 
waardering uitspreken naar alle deelnemers voor de enorme energie 
die wordt gestoken in de prachtige creaties, 
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Samenstelling  
stichtingbestuur

Voorzitter/secretaris: 
Otto Lenferink

Penningmeester: Jan Harink
Technische commissie: 

Jan Haarhuis
Sponsorcomm. en p.r.: 

Jolanda Nijkamp 
Sponsorcomm., p.r. en media:  

Gerald Hampsink
Postadres: 

Almeloseweg 154, 7615 NB  Har-
brinkhoek.

Mailadres:  
info@verlichtecarnavalsoptocht.nl

Website:
www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

WELKOM NIEUWE SPONSOREN:
De organisatie is er trots op om ook  
voor het welslagen van de 8e editie 
weer nieuwe ondernemingen te mogen 
verwelkomen. Nieuwe ondernemingen 
tot nu toe zijn:
- Lammerink Vroonk Installatie-
techniek b.v. te Albergen
- Roto’n b.v. te Geesteren De 8e editie van de Twentse Verlichte 

Optocht is op vrijdag  12 februari 2010

B E ST U U R

SPONSOREN

SAMENSTELLING 
COMMISSIES:

De optocht commissie:
 Mark Echtermeijer, Jan Haar-

huis, 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 Haar-
huis, Gerard Hams, Frank Kreuwel, Peter 

Masselink,
 Rob Masselink en namens de 

deelnemers Arjan Kroeze.

Huub Frons en Wim Tijink zijn de gang-
makers van de loopgroep Wir-war. Het 
afgelopen jaar namen zij voor het eerst 
deel aan de verlichte optocht en niet zon-
der succes. Een 4e plaats in de categorie 
Grote Loopgroepen was hun deel. Blijk-
baar smaakte dit naar meer en zijn zij 
tijdens een geweldig sfeervol prinsenbal 
op zondag 29 november j.l. uitgeroepen 
tot sleutelprins Prins Huub I en Adjudant 
Wim. Tijdens de verlichte optocht zullen 
zij nu vanaf grote hoogte hun eigen loop-
groep kunnen aanschouwen.
Wij wensen de hoogheden sleutelprins 
Huub I en adjudant Wim een fantastisch 
carnavalsjaar toe.

DE GANGMAKERS VAN  WIR-WAR 
NU SLEUTELPRINS EN ADJUDANT




