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Het is mogelijk voor u als sponsor om aanwezig te zijn in de 
TVCO sponsorsuite tijdens de optocht. U kunt dan op uw gemak 
de optocht kijken in een sfeervol ingericht mobiel café. Ook dit 
jaar is er de mogelijkheid om uw kinderen mee te nemen. U 
kunt zich aanmelden via info@verlichtecarnavalsoptocht.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 komen.
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 Sponsorsuite.

NaaR DE TVCO 
SPONSORSuiTE?

Koortsachtig wordt er in ver-
schillende schuren/bouwlood-
sen in Twente gewerkt aan de 
voltooiïng van de praalwagens 
voor het komende carnaval. 
Naast de praalwagens worden 
er ook diverse uren gespen-
deerd aan de fraaie uitdossin-
gen van de loopgroepen. Vaak 
een vergeten kindje binnen 
alle berichtgeving over carna-
valsoptochten. Maar de deel-
nemers van de loopgroep ver-
zorgen wel de interactie met 
het publiek. 
 
Bij 15 wagenbouwers en 19 loopgroepen, 
met in totaal zo’n 1.600 deelnemers, wordt 
er net even iets anders nagedacht over hun 
creaties. Daar komt namelijk het aspect ver-
lichting om de hoek kijken. Dit zijn namelijk 
de deelnemers aan de elfde editie van de 
Twentse Verlichte Carnavalsoptocht die op 8 
februari aanstaande om 19:00 uur in Tubber-
gen zal plaatsvinden. 

Met allerlei soorten verlichting en diverse 
technieken geven ze aan hun creaties een 
extra dimensie. Dit altijd tot grote tevreden-
heid en enthousiasme van het jaarlijks terug-
kerende publiek. 

Leden van de technische commissie van de 
Twentse Verlichte Carnavalsoptocht hebben 
alle wagenbouwgroepen bezocht om hun 
wagens te beoordelen en te keuren op onder 
andere de noodzakelijke veiligheidsmaat-
regelen. De enthousiaste terugkoppeling 
van deze leden belooft veel goeds. Blijkbaar 
brengt een jubileumeditie met zich mee dat 
deelnemers er een tandje bij opzetten. Ter-
wijl de voorgaande edities al van hoge kwa-
liteit waren.

Maar een toename van kwaliteit en hoeveel-
heid deelnemers heeft ook andere, namelijk 
financiële effecten. Zo zijn de basis lichtpak-
ketten alweer 10 jaar oud en aan vervanging, 
uitbreiding en verbetering toe. Om aan de 
verwachting van het publiek te voldoen 
moeten ook de deelnemers elk jaar weer in-
vesteren in nieuwe technieken. Een toename 
van sponsoring is, gezien de huidige econo-
mische situatie, niet reëel. 

Na overleg met wagenbouwgroepen en deel-
nemers heeft de organisatie besloten entree-
heffing in te voeren. Maar in die mate, dat 
carnaval nog steeds een laagdrempelig feest 
voor iedereen blijft. 
De entree bedraagt € 2,- per persoon, alleen 
voor volwassenen. De toegang voor kinde-
ren t/m 12 jaar blijft gratis. Aan de kleintjes 
zal voorts nog een kleine attentie uitgereikt 
worden. Het horecagebeuren blijft gratis toe-
gankelijk. 

Met het treffen van deze maatregel hoopt het 
bestuur de kwalitatieve groei van de Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht te kunnen (blij-
ven) bevorderen. De inkomsten komen vol-
ledig ten goede aan de organisatie van de 
optocht en de deelnemende wagenbouw- en 
loopgroepen. 

Het feit dat het de elfde editie is en we rich-
ting de deelnemers iets extra’s willen doen, 
heeft de organisatie besloten dit jaar het 
grootste lichtspektakel van Twente spectacu-
lair te starten.

Wij hopen u te zien op 8 februari aanstaande 
vanaf 19:00 uur in Tubbergen.

Licht in de duisternis
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De kwaliteit van het werk 
moet voor zichzelf spreken en 
voldoen aan de voorstelling 
van de klant. Hampsink•com 
analyseert de wensen van de 
klant en creëert een passend 
beeld of concept. Dit beeld /
concept kan dan ten uitvoer 
worden gebracht, hetzij door 
Hampsink•com, hetzij door de 
partners. 

Door de krachten op het vlak van com-
municatie en creatie te bundelen, biedt 
Hampsink•com een doeltreffend concept dat 
strategie verbindt met creativiteit. Op deze 
wijze helpt Hampsink•com organisaties met 
hun communicatie of onderdelen daarvan, 
zoals positionering, profilering, identiteit, 
website, corporate identity, logo’s.

Het ontwikkelen van een concept is eigenlijk 
een individueel proces. Er is niet één juiste 
manier om een idee te genereren. Wat werkt 
voor de een zal niet per se werken voor een 
ander. Hampsink•com heeft in ieder geval 
de controle over het project, met de klant als 
regisseur. De klant krijgt maatwerk... tradi-
tioneel of state-of-the-art... al naar gelang 
eigen wens.

Hampsink•com is voor bedrijven, adviserend 
en uitvoerend, een zeer geschikte partner 
die meedenkt met de opdrachtgever.

Meer informatie en foto’s kunt u vinden op  
www.hampsink.com.

Hampsink•com draagt de Twentse Verlichte 
Carnavalsoptocht een warm hart toe en ver-
zorgt al jaren de vormgeving voor de stich-
ting TVCO! Ook voor 2013 kan de stichting 
weer rekenen op hun steun. Hiervoor willen 
wij Hampsink•com hartelijk danken.
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Hampsink.com:
Een reclamebureau  
gespecialiseerd in maatwerk

Hampsink•com 

Communicatie &

Reclamebureau

Industrietraat 61c

7651 AN TUBBERGEN

Tel: + 31 (0)546-622 966

E-mail: studio@hampsink.com

Website: www.hampsink.com
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St. Twentse Verlichte CarnavalsOptocht
Samenstelling stichtingbestuur:
Voorzitter: Claudia Vogelaar
SecretariS: Otto Lenferink
PenningmeeSter: Jan Harink
techniSche commiSSie: Jan Haarhuis , Mark Echtermeijer
Public relationS, media en SPonSoring: Jolanda Nijkamp, 
Claudia Vogelaar en Gerald Hampsink
akt. coordinator: Emiel Bramer

De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 
Gerald Hampsink,  Gerard Hams, Jan Harink, Paul 
Koopman, Otto Lenferink, Gerard Masselink, Peter Mas-
selink, 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

Wij VRagEN
uW aaNDaCHT
VOOR LiEkE...

Een van onze sponsoren kwam bij ons met de vraag: “Wij kennen 
een familie met een dochtertje dat zeer ernstig ziek is. Graag zou-
den wij een steentje willen bij dragen aan het mogelijke maken van 
haar genezing. Mogen wij jullie ook om hulp vragen?” 
Voor de Stichting TVCO was dit uiteraard geen probleem en bij deze 
vragen wij uw aandacht voor Lieke...

Lieke is een lief en sprankelend meisje van 5 jaar 
en zij is het dochtertje van Mark en Wendy Koen-
derink en het grote zusje van Britt. Lieke heeft 
een neuroblastoom met gradatie 4 dat 
betekent een hoog risico. Neuro-
blastoom is een agressieve 
kinderkanker dat 1 op de 
100.000 kinderen treft. 
De overlevingskans van 
de hoge risico vorm is 
na de intensieve chemo, 
operatie, bestralingen en 
stamceltransplantatie in 
Nederland slechts 20-30%.
Een vervolgbehandeling in Amerika 
(immunotherapie) verhoogt de overlevings-
kans voor Lieke met 20%. Deze behandeling 
duurt circa een half jaar. Tijdens deze behande-
ling zal het gezin in Amerika moeten verblijven. 

Om deze behandeling mogelijk te maken is geld, 
véél geld nodig. Er is een stichting is opgericht 
met als doel geld in te zamelen om Lieke en het 

gezin de mogelijkheid te geven naar 
Amerika te reizen en de toe-

komst voor Lieke een kans te 
geven. De stichting heeft 

als naam: Lieke Wil Le-
ven. Inmiddels heeft de 
stichting ook een eigen 
website : www.liekewil-

leven.nl. Op deze website 
kun je alle informatie vin-

den over Lieke en haar ziekte. 

Het gevecht van Lieke mag en zal niet voor 
niets zijn! Wij verzoeken iedereen mee te helpen 
en de behandeling in Amerika mogelijk te ma-
ken. 

Wij HETEN
ONzE 
NiEuWE
SPONSOREN
WELkOM!!

De PR-comissie kan ook dit jaar terugkijken 
op een geslaagde sponsorwerving. Een on-
verwacht aantal nieuwe sponsoren heeft zich 
bereid heeft gevonden om de elfde editie van 
de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht te steu-
nen. Hiermee is de stichting TVCO natuurlijk 
erg blij. 

Nieuwe ondernemingen tot nu toe zijn:
- Kobra Accountants & Adviseurs, Tubbergen
- Wagenborg Nedlift, Hengelo
- Familierestaurant De Troubadoer, Tubbergen
- Vuurwerk Guus Sonder, Weerselo
- Medical Care Solutions, Geesteren
- Deterink Financiële Diensten, Tubbergen
- Thuisvers.nl, Tubbergen
- Schröder Carwash,  Tubbergen
- AutoTotaal Tubbergen
- Cletas Wandbeplating B.V. Tubbergen
- Huiskes-Kokkeler Automobielbedr,  Hengelo
- Tubbergen.Nieuws.nl, Tubbergen
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