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Het succes van de Twentse Verlich-Het succes van de Twentse Verlich-
te CarnavalsOptocht staat en valt te CarnavalsOptocht staat en valt 
met de kwaliteit van de praalwa-met de kwaliteit van de praalwa-
gens en het enthousiasme van de gens en het enthousiasme van de 
deelnemende loopgroepen. Van-deelnemende loopgroepen. Van-
daar dat we in dit artikel een wa-daar dat we in dit artikel een wa-
genbouwgroep en een loopgroep genbouwgroep en een loopgroep 

nader willen belichten. nader willen belichten. 

Allereerst wagenbouwvereniging de Keurn-Allereerst wagenbouwvereniging de Keurn-
meaiers uit Rossum. In 2008 was hun debuut meaiers uit Rossum. In 2008 was hun debuut 
in de Twentse Verlichte Carnavals Optocht. Met in de Twentse Verlichte Carnavals Optocht. Met 
het thema Carnaval in Rio lieten ze het publiek het thema Carnaval in Rio lieten ze het publiek 
zien wat er allemaal gebouwd kan worden in zien wat er allemaal gebouwd kan worden in 
de bouwloods in Rossum. Sindsdien zijn ze een de bouwloods in Rossum. Sindsdien zijn ze een 
vast deelnemer. Met uitzondering van 2009. vast deelnemer. Met uitzondering van 2009. 
Toen had de vereniging een jubileum en was Toen had de vereniging een jubileum en was 
men voor dat jaar een samenwerking aange-men voor dat jaar een samenwerking aange-
gaan met ander verenigingen uit Rossum. Dat gaan met ander verenigingen uit Rossum. Dat 
leidde uiteindelijk tot de eerste plaats in de leidde uiteindelijk tot de eerste plaats in de 
grote optocht van Oldenzaal. Volgens Peter grote optocht van Oldenzaal. Volgens Peter 
Damink van de Keurnmeaiers is de sfeer bij Damink van de Keurnmeaiers is de sfeer bij 
de verlichte optocht dusdanig dat men graag de verlichte optocht dusdanig dat men graag 
meedoet aan dit evenement. Niet alleen van meedoet aan dit evenement. Niet alleen van 
het publiek maar ook de waardering die de het publiek maar ook de waardering die de 

organisatie van de verlichte optocht geeft aan organisatie van de verlichte optocht geeft aan 
de wagenbouwers. Hierdoor blijft het volgens de wagenbouwers. Hierdoor blijft het volgens 
hem een blijvertje bij hen op het programma. hem een blijvertje bij hen op het programma. 
Deed men in het verleden nog mee aan de Deed men in het verleden nog mee aan de 
Duitse optochten in Rheine en Munster,  daar Duitse optochten in Rheine en Munster,  daar 
komt nu de verlichte optocht voor in de plaats. komt nu de verlichte optocht voor in de plaats. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 
de wagen met als thema Asterix en Obelix. de wagen met als thema Asterix en Obelix. 
Met behulp van deze twee striphelden wil Met behulp van deze twee striphelden wil 
men Tubbergen veroveren. Opvallend binnen men Tubbergen veroveren. Opvallend binnen 
de vereniging is de toename van jeugdige de vereniging is de toename van jeugdige 
bouwers. Door deze toename van jeugdige bouwers. Door deze toename van jeugdige 
bouwers is de gemiddelde leeftijd inmiddels bouwers is de gemiddelde leeftijd inmiddels 
gedaald naar ongeveer 22 jaar. Peter heeft er gedaald naar ongeveer 22 jaar. Peter heeft er 
dan ook het volste vertrouwen in dat nu maar dan ook het volste vertrouwen in dat nu maar 
ook in de toekomst er de nodige prachtige cre-ook in de toekomst er de nodige prachtige cre-
aties uit de bouwloods in Rossum te voorschijn aties uit de bouwloods in Rossum te voorschijn 
zullen komen. zullen komen. 

Tussen al het geweld van de grote praalwa-Tussen al het geweld van de grote praalwa-
gens is er in de Twentse Verlichte Carnavals gens is er in de Twentse Verlichte Carnavals 
Optocht ook ruimte voor loopgroepen. Zo zal Optocht ook ruimte voor loopgroepen. Zo zal 
dit jaar voor de tweede maal de majoretten-dit jaar voor de tweede maal de majoretten-
vereniging Majoba uit Schoonebeek meedoen. vereniging Majoba uit Schoonebeek meedoen. 
Vorig jaar al debutant bij de kleine loopgroe-Vorig jaar al debutant bij de kleine loopgroe-
pen en meteen de winnaar van de 1e prijs. De pen en meteen de winnaar van de 1e prijs. De 
jury was met name lovend over het feit dat jury was met name lovend over het feit dat 
men van top tot teen verlicht was.  Dat belooft men van top tot teen verlicht was.  Dat belooft 
wat voor de komende optocht waar ze deel-wat voor de komende optocht waar ze deel-

nemen in de categorie “grote loopgroepen”. nemen in de categorie “grote loopgroepen”. 
Ja, u leest ’t goed. Een majorettenvereniging Ja, u leest ’t goed. Een majorettenvereniging 
uit Drenthe die meedoet aan een Twentse uit Drenthe die meedoet aan een Twentse 
optocht. Volgens Petra Eefting is zij een beetje optocht. Volgens Petra Eefting is zij een beetje 
de aanleiding hiertoe door haar verhuizing de aanleiding hiertoe door haar verhuizing 
van het Schoonebeekse naar het Tubbergse. van het Schoonebeekse naar het Tubbergse. 
Majoba wat staat voor “Majoretten boven al-Majoba wat staat voor “Majoretten boven al-
les” is een jonge vereniging die op 21 maart les” is een jonge vereniging die op 21 maart 
2010 is opgericht. Dit jaar doen alle leden van 2010 is opgericht. Dit jaar doen alle leden van 
de vereniging mee. Het thema dat ze gaan uit-de vereniging mee. Het thema dat ze gaan uit-
beelden houdt Petra nog geheim. Wel geeft ze beelden houdt Petra nog geheim. Wel geeft ze 
aan dat er dit jaar meer attributen dan de licht-aan dat er dit jaar meer attributen dan de licht-
batons worden gebruikt. Deze lichtbatons zijn batons worden gebruikt. Deze lichtbatons zijn 
vorig jaar speciaal uit Amerika geïmporteerd vorig jaar speciaal uit Amerika geïmporteerd 
voor dit evenement. Naast de deelname aan voor dit evenement. Naast de deelname aan 
de verlichte optocht doet men ook mee met de de verlichte optocht doet men ook mee met de 
carnavalsoptochten in Bargercompas, Barge-carnavalsoptochten in Bargercompas, Barge-
roosterveld en Wijteveen. Alledrie in Drenthe. roosterveld en Wijteveen. Alledrie in Drenthe. 
Maar, geeft Petra aan, zoals de optocht in Tub-Maar, geeft Petra aan, zoals de optocht in Tub-
bergen zie je ze niet in Drenthe. Daarbij komt bergen zie je ze niet in Drenthe. Daarbij komt 
ook nog eens dat het in het donker is wat toch ook nog eens dat het in het donker is wat toch 
hele bijzondere effecten geeft. hele bijzondere effecten geeft. 
De majorettenvereniging is een op zich staan-De majorettenvereniging is een op zich staan-
de vereniging die los van bijvoorbeeld een mu-de vereniging die los van bijvoorbeeld een mu-
ziekkorps of -fanfare kan optreden. Speciaal ziekkorps of -fanfare kan optreden. Speciaal 
voor de muzikale begeleiding heeft men een voor de muzikale begeleiding heeft men een 
bakfiets, met de toepasselijke naam “Majo-bakfiets, met de toepasselijke naam “Majo-
bakfiets”, bij zich waarop de muziekinstallatie bakfiets”, bij zich waarop de muziekinstallatie 
geïnstalleerd kan worden. geïnstalleerd kan worden. 

Eén van de trouwe sponsoren 
van de Stichting Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht (TVCO) 
is Brandpreventie Kreuwel uit 
Tubbergen. 

Brandpreventie Kreuwel is een jong en ener-
giek bedrijf met medewerkers die elke dag 
vanuit passie en met nuchterheid aan de slag 
gaan. Alle medewerkers zijn gecertificeerd 
onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen. 
Ze beschikken over een V.C.A.-certificaat 
en een aantal van hen is zeer actief in het 
brandweerwezen. 
‘Die passie is er volop. Brand heeft mij altijd 
al geboeid, omdat het alles te maken heeft 
met materiaal en mensen. De kracht van 
Brandpreventie Kreuwel is de combinatie 
van die passie met kennis en gezond, boeren 
verstand. We leggen onze klanten altijd uit 
wat het nodig is en hoe het in elkaar zit. Dat 
hoeft echt niet altijd ingewikkeld en duur te 
zijn. Betrouwbaar is onze basis. Onze klan-
ten hebben vertrouwen in ons en dat is te-
recht. Communicatie is daar heel belangrijk 
bij. Klanten hebben altijd direct contact met 
mij. Wij kijken echt naar wat de klant nodig 
heeft, niet naar wat het ons oplevert.’ Aldus 
directeur Frank Kreuwel.

Gezien de aard van het evenement ligt het 
voor de hand dat er sterke raakvlakken zijn 
met de branche waarin Kreuwel actief is. 
Juist op het gebied van brandpreventie 
wordt er tenslotte veel waarde gehecht aan 
de adviezen van Kreuwel. Hun sponsorbij-
drage wordt dan ook zeer gewaardeerd. 
Hoewel de TVCO al verheugd was met hun 
jaarlijkse toezegging(en), heeft  Kreuwel 
inmiddels aangegeven ook wel een spon-
sorverplichting voor lange(re) termijn te 
willen aangaan. Hieruit blijkt des te meer 
de betrokkenheid en het enthousiasme van 
Kreuwel ten aanzien van de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht. Een gebaar voor de 
TVCO om trots op te zijn! 
De reden waarom eigenaar/directeur Frank 
Kreuwel de TVCO een warm hart toedraagt, 
omschrijft hij zelf als volgt: ‘De verlichte 
carnavalsoptocht is voor mij een mooi, goed 
georganiseerd evenement in het mooiste 
dorp van Overijssel!! Een goede manier om 
ons mooie dorp nog meer onder de mensen 
te brengen en daar werk ik graag aan mee. 
Daarnaast verhoogt de verlichte optocht de 
sfeer tijdens carnaval enorm, ik ben blij dat 
ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.’
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Dit jaar zal er voor het eerst een “Gein 

& Publieksprijs” weggegeven wor-

den bij de Twentse Verlichte Carna-

valsOptocht. De reguliere uitslag zal 

worden bepaald worden door een jury. 

Maar  de uitslag van de Gein & Publieks-

prijs zal, zoals de naam al doet vermoe-

den, door het publiek worden bepaald.

De Gein & Publieksprijs is een extra prijs, naast de ge-
wone juryprijzen. Tijdens en voor de optocht worden 
er flyers uitgedeeld met daarop de deelnemers en de 
bijbehorende sms codes. Vervolgens kies je jouw favo-

riet uit de lijst en stuur je TVCO en dan de code van je favoriet naar 
4477. Je kunt zo zelf mee bepalen wie de winnaar wordt van de 

publieksprijs. 

Het is natuurlijk een fijn idee dat je de wagenbouwers kunt 
steunen en ze aan een extra geldprijs van  250 euro  kunt 

helpen. Op deze manier is het voor de wagenbouwers mo-
gelijk om via het bezoekende publiek een extraatje in de 
wacht te slepen.

De codes van de deelnemers kun je ook vinden op de 
website www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

sms TVCO [spatie] [CODE] naar 4477 (1,10 

euro p.o.b.)

Brandpreventie Kreuwel v.o.f. 

Newtonstraat 18a

7651 AN Tubbergen

Tel.: 0546-624007

E-mail: info@brandpreventie-kreuwel.nl

Internet: www.brandpreventie-kreuwel.nl

Nog slechts enkele dagen te gaan tot de Twentse 
Verlichte CarnvalsOptocht. De bespreking met 
vertegenwoordigers van de gemeente Tubbergen, 
politie en brandweer hebben inmiddels plaatsge-
vonden en diverse bevindingen zijn in het draai-
boek verwerkt.  Hiermee hopen wij ook dit jaar 
weer een optimale afstemming te krijgen met alle 
meewerkende  instanties.
Wederom zullen ruim 120 vrijwilliger op vrijdag 
17 februari weer actief zijn om ook deze verlichte 
optocht weer tot een groot succes te maken. 
Het optimaal begeleiden van alle deelnemers, 
juryleden en gasten, de route- en opstelplaats- 
bewakers en verkeersregelaars, de mensen van de 
Carnavalallée en het inrichten en het naderhand 
verwijderen van alle benodigde materiële voor-
zieningen voor die dag zijn dan onze belangrijk-
ste bezigheden. Het hoogtepunt is natuurlijk de 
prijsuitreiking in de Carnavalallée, waarmee het 
officiële gedeelte van de Twentse Verlichte Carna-
valsoptocht wordt afgesloten.
Wij zien reikhalzend uit naar de 10e editie van de 
Twentse Verlichte Carnavals Optocht!

HET iS bijNa 
zO VER!

majoba

de Keurnmeaiers

Kreuwel is een REOB-erkend brandpreventiebedrijf met een 
landelijke dekking, aangesloten bij de B.V.N. (Brand Veilig 
Nederland). Uw bedrijf kan op elk moment van onze diensten 
gebruik maken.

DDEEEEllNNaaMEME aa aa aa aaNNNN DEDEDEDE Tw Tw Tw TwENTSEENTSEENTSEENTSE V V V VERERliliCHTECHTE
CaCaRNRNaaVValalSSOOPTOCHTPTOCHT i iSS EENEEN FEESTFEESTjjEE!!!!
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St. Twentse Verlichte CarnavalsOptochtSt. Twentse Verlichte CarnavalsOptocht
Samenstelling stichtingbestuur:Samenstelling stichtingbestuur:
VVoorzitteroorzitter: : Otto LenferinkOtto Lenferink
SSecretariecretariSS: : Claudia VogelaarClaudia Vogelaar
PPenningmeeenningmeeSSterter: : Jan HarinkJan Harink
ttechniechnittechnitt SScheche commicommiSSSSieie:: Jan Haarhuis Jan Haarhuis
PPublicublic relationrelationSS, , mediamedia enen SPSPononSSoringoring::    
Jolanda Nijkamp, Claudia Vogelaar en  Jolanda Nijkamp, Claudia Vogelaar en  
Gerald HampsinkGerald Hampsink

De optochtcommissie:De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 
Gerald Hampsink,  Gerard Hams, Jan Harink, Paul Gerald Hampsink,  Gerard Hams, Jan Harink, Paul 
Koopman, Otto Lenferink, Gerard Masselink, Peter Mas-Koopman, Otto Lenferink, Gerard Masselink, Peter Mas-
selink, Rob Masselink en Jan van der Walselink, Rob Masselink en Jan van der Wal

De technische commissie:De technische commissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, Gerard Hams, Peter Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, Gerard Hams, Peter 
Masselink, Rob MasselinkMasselink, Rob Masselink

Namens de deelnemers: Namens de deelnemers: 
Arjan Kroeze, Otto Wienk, Rob Haselbekke en Pascal Arjan Kroeze, Otto Wienk, Rob Haselbekke en Pascal 
SemmekrotSemmekrot

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

Een vergrote verwarmde feesttent, voorzien van 
alle faciliteiten, verzorgd door “’t Oale Roadhoes”, 
en een cateringtent verzorgd door de verenigingen 
TVC’28, Eurosped Twente en Dynamo zorgen er 
voor dat het goed toeven is op het centrumplein.
C.v. De Schoap’nböll’kes verzorgt de muntverkoop 
en maakt het mogelijk dat Toronto Drive-In de    
nodige carnavalshits in de tent zal blazen. Meer-
dere dweilorkesten zullen hun beste beentje voor-
zetten om er een daverend carnavalsfeest van te 
maken.
Tevens zal prins Peter I van c.v. De Schoap’nböll’kes 
om ca. 22.30 uur in de Carnavalallée de prijzen 
uitreiken en evenals vorig jaar wordt dit weer een 
geweldige carnavalshappening. Behoudt c.v. De 
Fortburgers nu definitief de wisseltroffée of zal 
deze alsnog worden overgedragen? Wie het weet 
mag het zeggen. De concurrentie is groot.

PRijSuiTREikiNg iN DE CaRNaValalléE

Het is nog steeds mogelijk voor u als sponsor om 
aanwezig te zijn in de TVCO sponsorsuite tijdens 
de optocht. Op uw gemak de optocht kijken in een 
sfeervol ingericht mobiel café. Dit jaar is er tevens 
de mogelijkheid om uw kinderen mee te nemen. U 
kunt zich aanmelden via info@verlichtecarnavals-
optocht.nl of door te bellen met 0546 873631 of 
06 41520392. Vermeld dan ook  of u uw kinderen 
meeneemt en met hoeveel personen u wilt ko-
men.
Op de plattegrond hiernaast staat aangegeven 
waar u uw auto kunt parkeren ten tijde van de 
optocht. Ook is er een route uitgestippeld, zodat u 
zo snel mogelijk uw weg vindt naar de TVCO Spon-
sorsuite.

OOk NaaR DE TVCO 
SPONSORSuiTE?

 TVCO 
TE?
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