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Route
Vanwege praktische omstandigheden (aanleg drempels), wordt de 
route dit jaar enigszins aangepast. De aanpassing houdt in dat de Bur-
gemeester Smalstraat in het parcours is opgenomen. Vanaf de Gro-
testraat trekt de optocht door de Burgemeester Smalstraat om vervol-
gens weer aansluiting te vinden op de Almeloseweg (zie plattegrond).

Gebruik portofoons
Aangezien vorig jaar is gebleken dat tijdens de optocht een groot 
deel van het mobiele netwerk plat lag, heeft de organisatie besloten 
dit jaar gebruik te gaan maken van portofoons. Voor de vrijwilligers/
hulpverleners die hiervoor in aanmerking komen, wordt ruim voor de 
optocht een instructie-bijeenkomst georganiseerd.

Verkeersregelaars
Doordat de groep vrijwilligers van v.v. Dynamo, die de afgelopen elf 
jaar als vaste verkeersregelaars hebben gefungeerd, te kennen heeft 
gegeven ermee te willen stoppen, was de organisatie genoodzaakt op 
zoek te gaan naar een nieuwe bezetting. Het is echter zeer moeilijk 
gebleken een nog grote groep vrijwilligers hiervoor bereid te vinden. 
Gezien de toenemende regelegeving omtrent veiligheid zal het naar 
alle waarschijnlijk in de toekomst wel verplicht worden gesteld om 
professionele verkeersregelaars in te schakelen. Dit heeft de stichting 
doen besluiten om deze stap nu alvast te zetten. Na een uitgebreide 
inventarisatie, is de keuze gevallen op SVS Verkeersservice uit Ensche-
de. Deze partij verzorgt meerdere grote evenementen in deze regio. 
Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met betrokkenen vanuit de 
organisatie en vanuit SVS, teneinde een goed verloop tijdens de op-
tocht te kunnen garanderen

LAATSTE NIEUWS
WIJZIGINGEN ORGANISATIE OPTOCHT

Sponsoren zijn (en blijven) van groot belang voor de Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht. Zij zijn mede de reden dat de 
optocht kan blijven plaatsvinden. De Stichting TVCO is daarom 
bijzonder verheugd te kunnen melden dat er voor de komende 
editie weer een aantal nieuwe sponsoren zijn bijgekomen. 

Het betreft hier de volgende sponsoren:
A-sponsor:  Roelofs Groep te Den Ham
B-sponsor:  Familierestaurant Troubadour / ’n Kaps
  te Tubbergen
B-sponsor:  Drostes Dineren en Logeren te Tubbergen
B-sponsor:  DEV Emmen BV te Emmen
C-sponsor:  Bewust Bewegen Wallenburg te Tubbergen
C-sponsor:  Wesselink Bouwdiensten te Geesteren
C-sponsor:  Pyrotech Dakbedekkingen te Tubbergen
C-sponsor:  ConnectWorks ICT Solutions te Tubbergen
C-sponsor:  Dusseldorp Inzameling & Recycling BV 
 te Lichtenvoorde

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een 
aantal sponsoren. De stichting wil deze sponsoren bedanken 
voor hun steun... zonder hen had dit mooie evenement niet 
kunnen plaatsvinden. Ook hebben sommige sponsoren een 
stapje terug gedaan, maar al met al is de stichting TVCO zeer 
content met de bedrijven die de TVCO ook dit jaar een warm 
hart toedragen.

NIEUWE
SPONSOREN
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Potijk Bekleding & Special Products B.V. 
is een onderneming die is opgericht in 
1963 door Willem Potijk, vader van de 
huidige eigenaar Leo Potijk. Samen met 
een gemotiveerd team van medewer-
kers weet Potijk zich sinds jaar en dag 
door middel van goed vakmanschap 
te onderscheiden in zijn branche. Hoe 
specifiek de opdracht ook is, je vraagt 
hier niet snel mis … Het bedrijf is nog 
steeds groeiende, ondanks het huidige 
economisch tij. Sinds een aantal jaren 
is het bedrijf gevestigd op het centraal 
gelegen industrieterrein Bornsestraat 
in Almelo.  
Door de jaren heen heeft Potijk zich 
ontwikkeld als een sterke partner in 
ondermeer de volgende branches: 
auto- en carrosseriebranche, interi-
eurbouwers, vervoersbedrijven, lease-
maatschappijen, toeleveranciers voor 
de zorg en zorginstellingen

Inmiddels is er ook een nieuwe tak aan 
het bedrijf toegevoegd, die zich meer 
toespitst op de totale bekleding en iso-
latie van allerlei cabines. Denk hierbij 
aan voertuigen in bijv. de agrarische 
sector, defensie, grondverzet, over-
heidsvoertuigen, aggregaten, com-
pressoren etc.

De kracht van Potijk Bekleding & 
Special Products B.V.
Vakmanschap & serieproductie met 
Twentse nuchterheid & innovatie. Deze 
combinaties geven de kracht van Potijk 
goed weer. Potijk ziet de markt, luistert 
naar de klant, zoekt de juiste partners, 
bedenkt oplossingen en biedt ze aan: 
seriematig en op maat. Potijk leidt 
personeel zelf op en werkt met een 
modern machinepark, welke is ontwik-
keld door de innovatieve kracht van het 
bedrijf. Dit park kan ingezet worden 
voor grote en kleine producties, met 
een zeer grote mate van variatie. Een en 
ander bovenal exact afgestemd op de 
vraag van de klant. Omdat de machines 
heel gemakkelijk maatgericht kunnen 
worden ingesteld, kunnen ook relatief 
snel zeer specifieke producten worden 
geleverd. 

Persoonlijke noot
Leo Potijk heeft als persoon een bour-
gondische inslag en humor staat ook 
hoog bij hem in het vaandel. Gezellig-
heid, netwerkpotentie en gunning zijn 
voor hem de belangrijkste drijfveren 
voor sponsoring. De Stichting TVCO is 
in dit kader verheugd dat wij ook voor 
de komende editie wederom kunnen 
rekenen op zijn steun!

Potijk Bekleding & Special Products B.V.      

Edisonstraat 6

7601 PS Almelo

Tel: 0546 – 473680

Mail: info@potijk.nl

Internet: www.potijk.nl
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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

Op 13 januari 2014 heeft de jaarlijkse info-
avond plaatsgevonden bij Fortkamp. Er was 
sprake van een goede opkomst. Namens het 
bestuur zijn een aantal algemene mededelin-
gen gedaan. Dit betrof o.a. de introductie van 
onze nieuwe penningmeester Paul Koopman, 
toelichting essentie sponsoren/entreehef-
fing,  bijeenkomst regionaal veiligheidsor-
gaan, dit jaar voor het eerst inzet van profes-
sionele verkeersregelaars, gebruik portofoons 
en een aantal zaken van huishoudelijke aard. 
Vervolgens zijn aan de hand van de ‘Info en 
Reglement’ de technische zaken doorgeno-
men, waarna deelnemers in de gelegenheid 

werden gesteld om vragen te stellen, inhou-
delijk te reageren dan wel anderszins. Aan 
het eind hebben alle aanwezige deelnemers 
hun inschrijfformulier ingeleverd. Op basis 
hiervan kunnen wij stellen dat we weer een 
veelbelovende optocht tegemoet kunnen 
zien, met een gevarieerd aanbod aan thema’s, 
mooie praalwagens en vele deelnemers.

WEDEROm EEN bREED 
DEELNEmERSvELD IN 2014

Na 11 jaar van inzet hebben de 
trimheren van volleybalvereniging 
Dynamo uit Tubbergen aangegeven te 
willen stoppen met hun bijdrage aan 
de parkeer- en verkeersafwikkeling 
tijdens de Twentse Verlichte 
Carnavalsoptocht. 
In nauwe samenwerking met de politie, 
geeft Gerard Masselink namens de stichting 
TVCO leiding aan een 20-tal vrijwilligers om 
dit onderdeel in goede banen te leiden. Deze 
vrijwilligers zijn nagenoeg allemaal lid van 
de volleybalvereniging Dynamo, te weten de 
trim-afdeling. Deze hechte groep was een zeer 
goed op elkaar ingespeeld team dat zorg droeg 
voor de veilige en vlotte afwikkeling van al het 
gemotoriseerde verkeer. De stichting TVCO wil 
de heren dan ook graag bedanken voor hun 
vele jaren van inzet en kundigheid.  

TRImHEREN v.v. 

DYNAmO bEDANKT!
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