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Installatiebedrijf Eppink is sinds jaren een 
bekend begrip in de gemeente Tubbergen en 
wijde omgeving. Het bedrijf is een totaalin-
stallateur en heeft als zodanig alle kennis in 
huis op het gebied van centrale verwarming, 
elektrotechniek, water-, gas-, en sanitaire 
installaties, besturing en regeltechniek, ko-
per en zinkwerken. Naast de eigenaren Hen-
ry en Sylvia Eppink, heeft het bedrijf twaalf 
vakbekwame, gecertificeerde medewerkers 
in dienst. De doelgroep is met name de regi-
onale bouwwereld op nieuwbouw, verbouw 
en renovatie zowel in de particuliere sector 
als in de utiliteitsbouw. Service bieden aan 
de klant is voor Eppink erg belangrijk, 7 da-
gen per week, 24 uur per dag zijn 4 service-
monteurs bereikbaar voor storingen, onder-
houdswerkzaamheden aan b.v. uw cv ketel. 
Wij laten u niet in de kou zitten.

Als speerpunt heeft Installatiebedrijf Eppink 
het toepassen van duurzame energie in een 
project. Hierbij moet je denken aan zonne-

panelen, windmolens, warmtepompen en 
warmte terugwininstallaties. Installatiebe-
drijf Eppink is deskundig en gespecialiseerd 
in het ontwerpen van duurzame installaties. 
Tevens zijn wij aangesloten bij de landelijke 
organisatie Bespaarinstallateur. Via deze or-
ganisatie kunnen wij de klanten deskundige 
oplossingen aandragen voor energiebespa-
ring van hun woning.
Om de klant nog meer van dienst te zijn 
heeft Installatiebedrijf Eppink sinds kort een 
verkoopruimte/ balie binnen het bedrijf ge-
creëerd genaamd InstalCenter. In het Instal-
Center zijn o.a. diverse cv ketels en kranen 
en installatiematerialen tentoongesteld, 
maar ook zonnepanelen zodat u een keuze 
kunt maken uit een gevarieerd aanbod. Elke 
werkdag  van 7.00 tot 17.00 uur is het Instal-
Center geopend voor verkoop, maar ook voor 
vakkundig advies.
Ook op zaterdagochtend is InstalCenter tot 
13.00  uur geopend.

Installatiebedrijf Eppink

Galvanistraat 34

7651 DH Tubbergen

Telefoon 0546 622 333

www.installatiebedrijfeppink.nl

Vorig jaar hebben wij kunnen genieten van de jubileumedi-

tie van de TVCO. Voor de 11e keer trok het unieke verlichte 

carnavalsspektakel door de straten van Tubbergen. Alle 

deelnemers hadden nog net even wat meer moeite gedaan 

om op hun paasbest tevoorschijn te komen. 

Alvorens de optocht zou beginnen, werden alle deelnemers en toe-
schouwers verrast met een grandioos vuurwerk. De Stichting TVCO 
heeft gemeend toch iets extra’s te moeten doen in verband met het 

jubileum. In dit kader is tevens besloten om een bijdrage te leveren 
aan de Stichting Lieke Wil Leven. Voorzover bekend, slaan de behan-
delingen tot dusver goed aan voor Lieke. Wij zijn dus blij hieraan een 
steentje te hebben kunnen bijdragen. Voor het overige waren de 
jubileumfestiviteiten vrij sober, juist omdat de organisatie uitbun-
digheid niet zo gepast vond. Dit met name vanwege het feit dat de 
organisatie zich eveneens genoodzaakt had gezien om entreeheffing 
in te voeren. Hiertoe was besloten om de kwalitatieve groei van het 
evenement in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. Hoewel 
de organisatie op dat moment nog niet kon overzien welke gevolgen 
dit zou hebben, hebben we er inmiddels alle vertrouwen in dat het 
evenement het publiek een kleine bijdrage waard is. Wij zullen der-
halve de ingeslagen weg vervolgen en ook in 2014 zorgen voor een 
groots verlicht spektakel, dat zijn weerga niet kent.

GENiEtEN vaN 
HEt jubilEum 

2   Nieuwsflits tweNtse Verlichte carNaValsoptocht



vEiliGHEiD...
PRiORitEit NR. 1

Al voor de 12e keer organiseert 
de Stichting TVCO het prach-
tige evenement “De Twentse 
Verlichte Carnavals Optocht”. 
Een organisatie waarbinnen 
de factor veiligheid in toene-
mende mate een belangrijk 
onderdeel van uit maakt.

Wij hebben dit evenement jaarlijks 
in omvang zien groeien bij zowel de 
deelnemende loopgroepen en praal-
wagens als de publieke belangstel-
ling. Dit vraagt een duidelijke visie om 
een en ander vooral ook veilig te laten 
verlopen.
Vanaf de oprichting hanteren wij een 
gedetailleerd draaiboek. Voorafgaan-
de aan de optocht wordt dit draaiboek 
besproken met vertegenwoordigers 
van de Politie, Brandweer en de ge-
meente Tubbergen om zodoende een 
zo goed mogelijke onderlinge afstem-
ming te krijgen omtrent de organisa-
tie van dit grote evenement. 
In 2010 hebben wij tevens het voor-
touw genomen om een zo duidelijk 
mogelijk calamiteitenplan op te zet-

ten. In dit plan worden de processen 
omschreven welke gevolgd dienen 
te worden bij calamiteiten cq. on-
gevallen voorafgaande of tijdens de 
optocht. Dit calamiteitenplan wordt 
jaarlijks tegen het daglicht gehouden 
en besproken met de betrokkenen 
binnen onze organisatie. 
Naar nu blijkt hebben wij tijdig ge-
anticipeerd op de toenemende vei-
ligheidseisen. Inmiddels is de Veilig-
heidsregio Twente opgericht waarin 
14 Twentse gemeentes samenwerken 
om tot een uniform beleid te komen 
betreffende veiligheid bij grote eve-
nementen. Hierin werken de Brand-
weer, Politie en Geneeskundige hulp-
verlening (GHOR) nauw samen.
Vanaf dit jaar worden jaarlijks wil-
lekeurig enkele grote evenementen 
door deze instantie onder de loep ge-
nomen. Gezien de status van ons eve-
nement verbaast het ons niet dat ons 
evenement dit jaar hiertoe behoort. 
Het gevolg is dat de vergunning pas 
medio december zal worden verstrekt. 
Wij zien de bevindingen van de Veilig-
heidsregio Twente met vertrouwen 
tegemoet.
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St. Twentse Verlichte CarnavalsOptocht
Samenstelling stichtingbestuur:
Voorzitter: Claudia Vogelaar
SecretariS: Otto Lenferink
PenningmeeSter: Paul Koopman
techniSche commiSSie: Jan Haarhuis & Mark 
Echtermeijer
Public relationS, media en SPonSoring: Jolanda Nijkamp, 
Claudia Vogelaar en Gerald Hampsink
aktiViteiten coordinator: Emiel Bramer

De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, Gerald Hampsink,  
Gerard Hams, 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, Rob Kotte

Namens de deelnemers: 
Arjan Kroeze, Tom Groot, Rob Haselbekke en Otto Wienk

Contactgegevens:
Postadres: 
Beethovenstraat 10, 7651 RC Tubbergen.
E-mail: info@verlichtecarnavalsoptocht.nl
Web: www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

Categorie C: Kleine loopgroepen

1e Vivaldistraat Tubbergen

2e Haarhuis - Leus

3e Beethovenstraat Tubbergen 

Categorie B: Grote loopgroepen 

1e Oranjewijk Tubbergen 

2e De Wir War Tubbergen

3e De Dwarsliggers Harbrinkhoek 

Categorie B: Kleine Wagens

1e De Dwarsliggers  Harbrinkhoek 

2e Het Binnenveld Tubbergen

Categorie A: Grote Wagens

1e De Kroegtijgers Geesteren

2e Oranjewijk Tubbergen

3e DKW Vasse

4e De Fortburgers Tubbergen

5e C.V. Mander

GEINPRIJS
Haarhuis-Leus

uitSlaG
twENtSE
vERlicHtE 
caRNavalSOPtOcHt
2013

Inmiddels is het weer mogelijk om u aan te 
melden voor deelname aan de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht in Tubbergen. Een van 
de jaarlijkse kanshebbers op de zege zal dit jaar 
helaas ontbreken. Dit is de praalwagen van de 
Oranjewijk. Het ontbreken van een geschikte 
bouwloods is hiervan de reden. De loopgroep 
van de Oranjewijk zal gelukkig wel present zijn 
en zoals het er nu naar uitziet, slaat men met de 
wagen een jaartje over. Hopelijk zien wij deze 
in 2015 dus alweer terug! Gevolg is dat hierdoor 
ruimte ontstaat binnen het maximale aantal 

toe te laten (grote) praalwagens. Dit biedt voor 
andere verenigingen de mogelijkheid c.q. kans 
om toegelaten te worden voor deelname aan 
de optocht. Zegt het dus voort … Voor nadere 
informatie: www.verlichtecarnavalsoptocht.nl. 

iNScHRijviNG 
vOOR DEElNamE

Op de dag van de jubileumeditie kreeg het 
bestuur van de Stichting TVCO te horen dat de 
gezondheid van onze penningmeester Jan Ha-
rink het helaas niet (meer) toeliet om de op-
tocht live te aanschouwen. Sindsdien ging zijn 
gezondheid snel achteruit en op 6 maart 2013 
kwam het onheilspellende bericht van zijn 
definitieve afscheid. Dit bericht is met grote 
verslagenheid door alle betrokkenen rondom 
de TVCO ontvangen. Jan verdient het om hier 
nogmaals genoemd te worden. De Stichting 
TVCO is Jan Harink namelijk zeer erkentelijk 
voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid en 
heeft met hem een sprankelend, evenwichtig 
en dienstbaar bestuurslid verloren. 
Jan, bedankt!

iN mEmORiam
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