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Terugkijkend op het afgelopen 
jaar kunnen wij als organisatie 
volmondig zeggen een zeer suc-
cesvolle 9e editie te hebben ge-
had. het prachtige weer heeft 
er toe geleid dat wij wederom 
een enorm aantal toeschouwers 
mochten verwelkomen die heb-
ben genoten van een prachtige 
verlichte optocht. 

Dit succes was mede te danken aan 
de bijdrage van het RABO-cultuurfonds 
mogelijk, zodat onze organisatie extra 
kon investeren in led-verlichting. De 
kwaliteit was van een bijzonder hoog 
niveau.

De voorbereidingen voor alweer de 10e 
editie zijn alweer in volle gang. De ver-
gunningaanvragen zijn onderweg, de 
eerste aanmeldingen zijn alweer bin-
nen. Dit jaar zal het beleid er op gericht 
zijn om dit unieke evenement ook op 
termijn mogelijk te maken. Een eerste 
aanzet is de benoeming van Claudia Vo-

gelaar tot secretaris van de Stichting.
Het bijwonen van een onlangs gehou-
den informatiebijeenkomst van de Vei-
ligheidsregio Twente in de Grolsch Veste 
in Enschede, maakt nog eens duidelijk 
dat veiligheid een zeer essentieel on-
derdeel is  binnen de organisatie. Het 
calamiteitenplan, welke op eigen initia-
tief door ons sinds 2009 is ingevoerd zal 
geheel worden getoetst aan de normen 
zoals opgesteld door de Veiligheidsre-
gio Twente. 

Rondom het centrale opstelterrein zul-
len, met betrekking tot de veiligheid, 
aanvullende maatregelen worden ge-
troffen. Maatregelen t.a.v. de toeganke-
lijkheid tot het opstelterrein zullen wor-
den aangescherpt middels het plaatsen 
van een 2e unit buiten het opstelterrein. 
Deze unit fungeert als algemeen info- 
en meldpunt. De unit op het opstelter-
rein fungeert dan als info-punt voor de 
wagenbouwers op het opstelterrein.

Ook conformeren wij ons aan het nieu-
we reclamebeleid van de Gemeente 
Tubbergen. De bekende billboards zullen 

uitsluitend nog, waar mogelijk, worden 
geplaatst buiten de gemeentegrenzen 
van de gemeente Tubbergen. Binnen de 
gemeente Tubbergen gaan wij gebruik 
maken van de affiche display’s welke 
gesitueerd zijn aan de invalswegen 
van de dorpen en gemeenschappen. 
De traditionele raambiljetten komen te 
vervallen. 

Met uitzondering van de kosten van on-
derhoud van de verlichtingspakketten 
zullen er dit jaar geen extra investerin-
gen worden gedaan in verlichting. Wel 
zal het prijzengeld worden verhoogd.
Het prijzengeld van de grote loopgroe-
pen zal nagenoeg worden verdubbeld. 
Reden is de grote investeringen die 
door de deelnemers in de aankleding 
en verlichting van de loopgroepen wor-
den gedaan, waarbij het prijzengeld tot 
nu toe bij lange na niet in verhouding 
stond met de uitgaven. Aangezien de 
loopgroepen voor een belangrijk deel 
de sfeer in de verlichte optocht bepalen 
is de organisatie er alles aan gelegen 
om hierin tegemoet te komen door het 
prijzengeld aan te passen.

Voorbereiding in 
Volle gang

TVCo SponSor SuiTe
De stichting is trots dat zij u, als spon-
soren, voor het eerst in de gelegenheid 
konden stellen om gezamenlijk in een 
geweldige atmosfeer de verlichte op-
tocht te aanschouwen. De TVCO Sponsor-
Suite bleek een uitstekende accommo-
datie om dit mogelijk te maken. Ook het 
geboden voorprogramma werd door de 
aanwezigen ten zeerste gewaardeerd. 
De organisatie hoopt dit jaar nog meers 

sponsoren de TVCO Sponsor Suite zullen 
bezoeken. Dit zou zeker niet moeilijk 
moeten zijn, eens te meer omdat de 
entree van dit volledig verzorgde en 
gezellig ingerichte café, direct aan de 
route van de optocht, voor de sponsoren 
gratis is. Iedere sponsor krijgt hiervoor 
t.z.t. een uitnodiging met daarin het 
programma voor de 10e editie van de 
Twentse Verlichte Carnavalsoptocht.

WeeT U HeT nog? 

De Twentse Verlichte Carnavalsoptocht 

van begin dit jaar? In deze nieuwsflits 

geven we u nog eens een impressie! 

Al deze prachtig en sfeervolle foto’s zijn 

gemaakt door Jan Harink. Voor de com-

plete reportage kijk op onze website  

www.verlichtecarnavalsoptocht.nl
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anders dan de naam doet ver-
moeden, “drie” enthousiaste 
advocaten die weten hoe uw 
belangen het beste behartigd 
kunnen worden. 

Het gaat hier om Willem Brusse, Sebas-
tiaan Masselink en Marc Schuring, ge-
specialiseerd in diverse rechtsgebieden. 
Op de kantoren is er ondersteuning van 
een faillissementsmedewerker en drie 
secretaresses. Begonnen met een kan-
toor in Almelo en sinds vorig jaar even-
eens in Tubbergen gevestigd. Vanwege 
het feit dat Sebastiaan Masselink zijn 
roots in Tubbergen heeft liggen, werd 
de kans om in Tubbergen een kantoor 
te openen met beide handen aange-
grepen. Thans begint dit ook zijn vruch-
ten af te werpen, zowel bedrijven als 
particulieren weten het kantoor inmid-
dels te vinden. Mocht u dus met een 
juridisch vraagstuk zitten, bent u van 
harte welkom voor een oriënterend 
gesprek. De Twentse advocaten zijn u 
graag van dienst!

Twentse Verlichte Carnavalsoptocht
Vanwege onze vestiging in Tubbergen 
is betrokkenheid bij het lokale gebeu-
ren van groot belang. Toen Claudia 
Vogelaar van de Stichting TVCO ons 
benaderde met het verzoek om dit 
evenement te sponsoren, was de keu-
ze dan ook snel gemaakt. Aan de ene 
kant bood dit ons mooi de kans wat 
meer bekendheid te genereren en aan 
de andere kant wilden wij van onze 

zijde graag een bijdrage leveren aan dit 
unieke evenement. In Almelo sponso-
ren wij bijv. al jaren de Profronde, dit is 
dus een mooie aanvulling voor Tubber-
gen. Met name Sebastiaan Masselink, 
die door zijn ‘roots’ al wat meer be-
kend was met het fenomeen carnaval 
in Tubbergen, was meteen een fervent 
aanhanger. Maar eerlijk is eerlijk, wij 
waren met z’n allen onder de indruk 
van de Twentse Verlichte Carnavalsop-
tocht. Wat een grandioos lichtspektakel 
... En de SponsorSuite bleek een gezel-
lige ambiance, vanwaar we de optocht 
konden aanschouwen. De Stichting kan 
komend jaar dan ook weer rekenen op 
onze steun!

DE VERLICHTE OPTOCHT 
VAN 2011 OP DVD?

Kijk op www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

Om de media aandacht te versterken is 
Paul Reinerink, na twee jaar afwezigheid, 
bereid gevonden om een deel van de me-
dia taken opnieuw op zich te nemen te 
weten het web-beheer en de contacten 
met de schrijvende pers. 
Om vooral de jongere generatie te berei-
ken zal de komende tijd ook veel aandacht 
worden besteed aan de sociale media. 
(Twitter, hyves, facebook). Op dit moment 
worden de mogelijkheden onderzocht om 
een publieksprijs in te stellen, middels 
stemmen op deelnemers via sms of iets 
soortgelijks. Voor ons een goede kans om 
ook de jongere generatie zo nauw moge-
lijk bij dit evenement te blijven betrekken.

aandaChT Voor de 
Media
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Hoofdkantoor:

Wierdensestraat 122

7604 BM Almelo

Vestiging Tubbergen:

Hardenbergerweg 6

7651 LL Tubbergen

 (t) 0546 - 542 500

(e) info@brussemasselink.nl

bruSSe MaSSelinK
de TwenTSe adVoCaTen
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Door toenemende activiteiten op be-
stuurlijk niveau werd het noodzakelijk 
de taken binnen het bestuur anders te 
verdelen. De meest in het oog sprin-
gende verandering betreft de benoe-
ming van Claudia Vogelaar tot secretaris 
van de Stichting TVCO. Na in 2010 te zijn 
toegetreden tot het stichtingsbestuur is 

Claudia bereid gevonden deze functie 
op zich te nemen om, zoals zij het zelf 
zegt, zodoende nog nauwer betrokken 
te kunnen worden bij dit prachtige en 
unieke evenement. De nieuwe samen-
stelling van het bestuur vindt u in de 
rode kolom rechts.

beSTUUrSMUTaTie
Samenstelling stichtingbestuur:
Voorzitter: Otto Lenferink

SecretariS/SponSorcommiSSie:
claudia Vogelaar

penningmeeSter: Jan Harink

techniSche commiSSie: Jan Haarhuis

SponSorcommiSSie: Jolanda Nijkamp

public relationS en media: Gerald Hampsink

De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 

Gerald Hampsink,  Gerard Hams, 

Jan Harink, Paul Koopman, 

Otto Lenferink, Gerard Masselink, 

Peter Masselink, Rob Masselink 

en Jan van der Wal

De technische commissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 

Gerard Hams, Peter Masselink, 

Rob Masselink

Namens de deelnemers: 
Arjan Kroeze, Jan Olde Hampsink 

en Pascal Semmekrot

Contactgegevens:
Postadres: Almeloseweg 154, 

7615 NB  Harbrinkhoek.

E-mail: info@verlichtecarnavalsoptocht.nl

Web: www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

Stichting Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht

Categorie A: Grote praalwagens
De Fortburgers, Tubbergen1. 
Oranjewijk, Tubbergen2. 
DKW, Vasse3. 
De Kroegtijgers, Geesteren4. 
De Venfluiters, Manderveen5. 
C.V. Mander, Mander6. 
De Fruitige Bende, Deurningen7. 
Het Peleton, Geesteren8. 
C.V. Net Iets Gezelliger, Weerselo9. 

De Keur’nmeaiers, Rossum10. 
De Poalswingers, Zenderen11. 
O.O. Barrakkus, Oldenzaal12. 
Het Binnenveld, Tubbergen13. 

Categorie B: Grote loopgroepen
Oranjewijk, Tubbergen1. 
WirWar, Tubbergen2. 
De Venfluiters, Manderveen3. 
De Fortburgers, Tubbergen4. 
C.V. Mander, Mander5. 

Categorie C: Kleine loopgroepen
Majoba, Schoonebeek1. 
R. Smienk, Tubbergen2. 
C.V. Net Iets Gezelliger, Weerselo3. 
De Poalswingers, Zenderen4. 
Weiers Frolle5. 

UiTSlag
TWenTSe
VerlicHTe 
carnaValSopTocHT 2011

allen bedanKT!
Dankzij de financiële bijdragen van spon-
soren en begunstigers, de medewerking 
van het Tubbergse bedrijfs- en verenigings-
leven, de gemeente Tubbergen, Politie, 
Brandweer, E.H.B.O. en vele vrijwilligers, is  
het steeds weer mogelijk om dit prachtige 
en unieke evenement te kunnen organise-
ren. Ook voor 2012 hopen wij uiteraard op 
u allen te mogen rekenen.

10e editie 
Twentse Verlichte Carnavalsoptocht 

vrijdagavond 17 februari 2012 

centrum van Tubbergen

Start optocht om 19.00 u
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