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Zoals vermeld in het sponsorpak-
ket is er door de organisatie  voor 
onze sponsoren een VIP- arrange-
ment samengesteld. Mede dank-
zij de sponsoren is het namelijk 
mogelijk om elk jaar dit unieke 
evenement te organiseren.

De VIP-kaarten worden op bedrijfsnaam ver-
strekt. Deze kaarten zullen uiterlijk 10 dagen 
voorafgaande aan de gala-avond worden toe-
gezonden.

VIP-ARRANGEMENT GALA:
Op zaterdagavond 4 februari worden de 
Hoofd-, Buitengewone-, A- en B-sponsoren 
in de gelegenheid gesteld de kolderieke gala-
avond van Tubbergen te bezoeken. Deze avond 
wordt georganiseerd door carnavalsvereniging 
De Schoap’nböll’kes. Alle gasten kunnen hier 
genieten van een geheel verzorgde avond vol 
met humor en entertainment.  Hiervoor is het 
balkon van de grote zaal van ’t Oale Roadhoes 
ingericht als VIP-lounge. Wij verwachten alle 
genodigden vanaf 19.45 uur bij de ingang aan 
de Grotestraat. De Gala-avond start exact om 
20.00 uur en duurt tot ongeveer 23.30 uur.

C-SPONSOR GALAKAARTEN
De C-sponsoren worden ook in de gelegen-
heid gesteld de gala-avond op zaterdagavond 
4 februari a.s., georganiseerd door c.v. De 
Schoap’nböll’kes, bij te wonen. Hiervoor is het 
mogelijk 2 plaatsbewijzen per C-sponsor te re-
serveren. Voor het bezoek aan de gala-avond 
dienen de C-sponsoren gebruik te maken van 
de ingang aan de achterzijde bij de Rabobank. 
De Gala-avond start exact om 20.00 uur en 
duurt tot ca. 23.30 uur.
Reservering:
De C-sponsoren dienen op vertoon van de C-
sponsorkaart de plaatsbewijzen zelf af te ha-
len tijdens de 1e voorverkoop op donderdag 
19 januari a.s. tussen 19.00 uur en 20.00 uur  
in café-restaurant “’t Oale Roadhoes” te Tub-
bergen. Nadien is reservering als C-sponsor 
niet meer mogelijk.

het tubbigs gala
vOOr spOnsOren

OPTOCHT KIJKEN IN EEN
SFEERVOLLE AMBIANCE 

Wie kent ze niet … Het felroze 
materieel c.q. de transportmid-
delen van Hein Heun BV (onder-
deel van de Hein Heun Groep). 
De kleur was destijds een ris-
kante keuze, later bleek het in 
commercieel opzicht een groot 
succes.

In ruim 30 jaar tijd heeft Hein Heun zijn be-
drijf opgebouwd van een klein lokaal bedrijf 
tot een landelijk opererend, toonaangevend 
en modern sloopbedrijf. Hoewel het bedrijf 
in de loop der jaren dusdanig gegroeid is, is 
het in de kern nog altijd een (h)echt fami-
liebedrijf. Ook zijn vrouw Herma en beide 
zonen Patrick en Sebastiaan drukken hun 
stempel op de onderneming. Volgens Hein 
draagt een ieder op zijn/haar  manier een 
steentje bij aan het succes: “wij houden el-
kaar scherp!” 

De kernactiviteiten van de Hein Heun Groep 
bestaan uit sloop-, asbest- en sanerings-
werkzaamheden. Voor iedere klus, groot of 
klein, tonen zij zich een betrouwbare part-
ner. De Hein Heun Groep opereert vanuit vijf 
vestigingen, te weten Enschede, Vrooms-
hoop, Nieuwleusen, Schiphol en Kleve 

(Duitsland) en telt ca. 140 gedreven en des-
kundige (vaste) personeelsleden. Daarnaast 
wordt bij grote projecten veelvuldig gebruik 
gemaakt van externe inleenkrachten. 

Een nieuw onderdeel is Hein Heun Milieu, 
dat diverse soorten afval inzamelt en voor 
duurzame verwerking zorg draagt. In het 
kader van ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’ is dit een goede en voor de 
hand liggende aanvulling op de bestaande 
activiteiten. 
Voor een afvalcontainer, groot of klein, moet 
u voortaan dus ook bij Hein Heun zijn.

De Hein Heun Groep draagt de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht een warm en duur-
zaam verlicht hart toe! Ook voor 2012 kan de 
stichting weer rekenen op onze steun. Het 
is tenslotte een regionaal evenement waar 
men trots op mag zijn.

Alle sponsoren van de Twentse Verlichte Car-
navaloptocht worden dit jaar van harte uitge-
nodigd om aanwezig te zijn in de TVCO Spon-
sor Suite. Dit is een luxe en sfeervol ingericht 
mobiel café die geplaatst is aan de route in de 
Julianastraat. Hier biedt de stichting TVCO haar 
sponsoren de mogelijkheid, gezamenlijk met 
een aantal genodigden, de verlichte optocht in 
volle pracht en praal voorbij te zien komen.

Volledig verzorgd
De bezoekers van de SponsorSuite kunnen erop rekenen dat zij on-
bekommerd de avond kunnen doorbrengen. De programmering is 

nog niet helemaal bekend, maar één ding is zeker... het wordt een su-
pergezellige avond die geheel is verzorgd van de nodige drankjes en 
hapjes. Na het voorbijtrekken van de Twentse Verlichte Carnavalsop-
tocht zal de avond op informele en gezellige wijze worden voortgezet.  
Een uitstekende gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar van 
gedachten te wisselen over wie er onder andere dit jaar de mooiste 
of leukste deelnemer in de optocht was. Uiteraard zullen ook de rege-
rend prins Peter I en adjudant Joris van c.v. “De Schoap’nböll’kes” hun 
opwachting maken. 

Kinderen geen probleem
Ook voor de kleinsten is dit jaar ruimte in de SponsorSuite. Afgelopen 
jaar werd deze wens door een aantal sponsoren uitgesproken. Hier-
aan heeft de stichting TVCO gehoor gegeven! Voor de kinderen is het 
nodige vertier aanwezig.

laatste nieuws

Ongeveer  10 dagen voorafgaande aan de 10e 

editie van de Twentse Verlichte Carnavalsop-

tocht ontvangt u de 3e editie van nieuwsflits 

met de laatste nieuwtjes in aanloop naar dit 

prachtige en unieke evenement.
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hein heun bekent kleur...

Hein Heun BV

Binnenhaven 133

7547 BG ENSCHEDE

Telefoon: 053 4316899 

www.heinheun.nl
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Tijdens de informatieavond voor deelnemers, 
die op 12 december werd gehouden in Hotel 
Fortkamp, is duidelijk geworden dat wij dit 
seizoen te maken krijgen met een top-editie 
van de 10e Twentse Verlichte Carnavalsoptocht. 
Inmiddels zitten wij op de maximale deelname 
van 14 grote praalwagens, waarbij meerdere 
wagenbouwgroepen een serieuze gooi zullen 
gaan doen naar de felbegeerde 1e plaats en 
wisseltrofee. 
Met name de terugkeer, na 2 jaar afwezigheid, 
van de zeer gerespecteerde Hengelose Optocht 
Vereniging Altijd Dorst doet onze organisatie 

deugd en geeft nog eens aan dat de Twentse 
Verlichte Carnavals Optocht hoog staat aange-
schreven.
Zowel de aangescherpte veiligheidsmaatre-
gelen als de aanzienlijke verhoging van de 
prijzengelden voor loopgroepen is door alle 
aanwezigen goed ontvangen. Iedereen ziet dan 
ook reikhalzend uit naar de 10e editie van de 
Twentse Verlichte Carnavals Optocht.

10E TwENTSE VERLICHTE 
CARNAVALSOPTOCHT
BELOOFT EEN TOP-EDITIE  
TE wORDEN!

Samenstelling stichtingbestuur:
Voorzitter: Otto Lenferink
SecretariS: Claudia Vogelaar
PenningmeeSter: Jan Harink
techniSche commiSSie: Jan Haarhuis
Public relationS, media en SPonSoring:  
Jolanda Nijkamp, Claudia Vogelaar en  
Gerald Hampsink

De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 
Gerald Hampsink,  Gerard Hams, Jan Harink, 
Paul Koopman, Otto Lenferink, Gerard Mas-
selink, 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, Otto Wienk, Rob Haselbekke en 
Pascal Semmekrot

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

Stichting Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht

De parkeer- en verkeersafwikkeling wordt als 
een vanzelfsprekendheid gezien, maar vormt 
wel degelijk een zeer belangrijk onderdeel bin-
nen onze organisatie. In nauwe samenwerking 
met de politie, geeft Gerard Masselink namens 
de stichting TVCO leiding aan een 20-tal vrijwil-
ligers om dit onderdeel in goede banen te lei-
den. Deze vrijwilligers zijn nagenoeg allemaal 

lid van de volleybalvereniging Dynamo, trim-
afdeling. Een hechte en zeer goed op elkaar in-
gespeeld team dat zorg draagt voor een veilige 
en vlotte afwikkeling van de grote toestroom 
en vertrek van al het gemotoriseerde verkeer.  
Een pluim op de hoed van deze vrijwilligers, 
buiten het gezichtsveld van de verlichte op-
tocht, is dan ook zeer op zijn plaats. 

AL 10 JAAR LANG EEN HECHTE 
GROEP VRIJwILLIGERS
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