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Deze wagenbouwvereniging uit Deurningen is een 
Deelnemer van het eerste uur aan De twentse verlichte 
carnavalsoptocht. De stichting tvco wil hen Dan ook 
van harte feliciteren met Deze mijlpaal. 

het spetterende jubileumfeest heeft op 8 februari jl. 
plaatsgevonden bij pelles in Deurningen. zoals wij vernomen 
hebben, kan de fruitige bende hier met een goed gevoel op 
terugblikken. arjan kroeze, één van de kartrekkers van de 
vereniging, is ook al een aantal jaren namens de deelnemers 
actief binnen de optochtcommissie van de tvco. De stichting 
tvco heeft dan ook gemeend De fruitige bende in het zonnetje 
te moeten zetten. tegelijkertijd met de persoonlijke felicitaties 
is aan de fruitige bende een lijst overhandigd met één van 
hun fraai verlichte praalwagens, waarmee ze de afgelopen 
jaren hebben deelgenomen. De fruitige bende is een goed 
voorbeeld van de groei c.q. ontwikkeling die een deelnemer 
meemaakt, door het langjarig meedoen. wellicht ten overvloede 
spreken wij de hoop uit dat de stichting tvco nog vele jaren 
mag genieten van de creative kunsten van de prachtige 
wagenbouwvereniging!

11-JARIG 
JUBILEUM DE 
FRUITIGE BENDE

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?

zoals ieder jaar, zijn ook dit jaar de sponsoren weer uitgenodigd voor 
het bijwonen van een gala-avond van cv De schaop’nbollkes in tub-
bergen. De c-sponsoren werden in de gelegenheid gesteld om de gala 
vanuit de zaal te aanschouwen en de overige sponsoren (a-, b- en 
hoofdsponsor) waren uitgenodigd voor de vip-lounge op zaterdag 
15 februari jl. De opkomst was groot en de sponsoren hebben in een 
gezellige sfeer vanaf het balkon kunnen genieten van het gevarieerde 
aanbod aan buuts die de diverse acteurs ten gehore brachten. zang en 
dans werden afgewisseld met droge humor en uiteraard werden ook 
een aantal bekende tubbergenaren op de korrel genomen. tijdens de 
pauze en ook na afloop van de gala was er tenslotte nog volop ge-
legenheid om op informele wijze bij te praten met bekenden en/of 
medesponsoren. De stichting tvco blikt in ieder geval terug op een 
geslaagde gala-avond, waarvoor wij natuurlijk onze dank willen uit-
spreken naar onze sponsor ’t oale roadhoes en ook de organiserende 
cv De schaop’nbollkes. 

GALA-AVOND 
C.V. DE SCHAOP’NBÖLL’KES
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eén ieDer van ons heeft De af-
gelopen tijD De vele borDen van 
roelofs wel ergens in het Dorp 
gezien met betrekking tot het 
project tubbergen bruist! het 
centrum moet levenDiger wor-
Den en een authentieke sfeer 
gaan uitstralen. het moet aan-
trekkelijker worDen voor ons 
als inwoner maar ook voor De 
toeristen en De onDernemers. 

met deze visie is roelofs aan de slag 
gegaan en zijn ze nog volop bezig tot 
eind van 2014. maar wie is onze spon-
sor nu eigenlijk, roelofs is een modern 
familiebedrijf met een ruim 50-jarige 
staat van dienst in de  nederlandse in-
frastructuur. in werkgebied midden-, 
oost- en noord-nederland richten zij 
zich op duurzame vernieuwing van de 
infrastructuur. roelofs heeft de kennis, 
vaardigheden en ervaring in huis om de 
integrale (her)inrichting van de open-
bare ruimte te kunnen verzorgen: van 
ontwikkeling en ontwerp tot en met 
uitvoering, beheer en onderhoud en 
eventueel financiering. het onderscheid 
maken zij door zich als een duurzaam 
kennisbedrijf op het gebied van milieu, 
mobiliteit, riool- en infratechniek en als 

leverancier van gww-grondstoffen te 
profileren. De kracht ligt met name in 
de advisering en realisatie van middel-
grote en kleineopdrachten, via innova-
tieve contracten, voor (semi)overheden 
en/of private partijen. en dan... de toe-
komst: roelofs streeft er naar om een 
toonaangevende middelgrote onder-
neming te zijn, die op een duurzame, 
maatschappelijk verantwoorde manier 
bouw- en infraprojecten ontwikkelt 
en realiseert en daarin excelleren door 
nauw en innoverend samen te werken 
met klanten, medewerkers en eind-
gebruikers. Dit realiseren zij met 220 
medewerkers vanuit het hoofdkantoor 
in Den ham en vanuit vestigingen in 
stadskanaal, steenwijk en veenendaal.
al met al een sponsor om met recht 
trots op te zijn en te hebben. wij willen 
roelofs nogmaals bedanken voor hun 
spontane bijdrage aan dit prachtige 
evenement. 
samenvattend: roelofs zet het hele 
jaar het centrum op z’n kop maar 
met carnaval Doen we Daar nog 
een schepje bovenop!

roelofs groep

Dorpsstraat 20

7683 bj  Den ham

tel. 0546 678 888

www.roelofsgroep.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

wij zijn verheugd te kunnen melden 
dat zich op de valreep nog een nieuwe 
deelnemer heeft aangemeld. aangezien 
reeds van meet af aan bekend was dat 
zowel de oranjewijk als de fortburgers 
dit jaar deelnemen in de categorieën 
grote loopgroepen respectievelijk kleine 
wagens, ontstond er enige ruimte in de 
categorie grote wagens. De technische 
commissie heeft daarom een aantal 
potentiële deelnemers benaderd om 
te bezien of zij hieraan invulling kun-
nen geven. hoewel menige vereniging 
graag voor deelname aan de tvco in 
aanmerking wenst te komen, is dit in 
praktisch opzicht (nog) niet altijd even 

goed realiseerbaar. Dit heeft veelal te 
maken met de door de organisatie te 
stellen eisen aan o.a. kwaliteit, techniek 
en veiligheid. De vreugde was dan ook 
groot, toen bleek dat c.v. pDn uit Deur-
ningen aan alle vereisten bleek te kun-
nen en willen voldoen. welkom bij de 
club, c.v. pDn! wij wensen c.v. pDn veel 
succes en bovenal veel plezier tijdens 
hun eerste deelname aan de twentse 
verlichte carnavalsoptocht. wij hopen 
hen natuurlijk volgend jaar terug te 
zien! (daar rekenen we stiekem natuur-
lijk wel een beetje op)

OP DE VALREEP NOG EEN NIEUWE 
DEELNEMER BIJ DE GROTE WAGENS

nr   cat   thema  deelnemer
1  D  Noa 11 joar nog steeds dolle pret  De Fruitige Bende
2  A  Noa 11 joar nog steeds dolle pret  De Fruitige Bende
3  C  Kunstlicht op straat  C.v.Mander
4  A  Kunstlicht op straat  C.v.Mander
5  D  Rock now, rol later  Majoba 
6  C  Alles draait om Rio!  De Kroegtijgers
7  A  Alles draait om Rio!  De Kroegtijgers
8  C  Oranjewijk onder constructie  Oranjewijk
9  B  Oranjewijk onder constructie  Oranjewijk
10  C  De Speeltuin  Het Peleton
11  A  De Speeltuin  Het Peleton
12  B  Binnenveld geet Klassjiek  Het Binnenveld
13  C  Binnenveld geet Klassjiek  Het Binnenveld
14  C  Wij licht oe allemoal op  De Wir War oet Tubbig
15  C  Spookslot hokus Spookus  C.v. De Venfluiters
16  A  Spookslot hokus Spookus  C.v. De Venfluiters
17  C  Zonder wagen verlichten wij het buitengebied  Fortburgers
18  C  Frankrijk Vive la France  DKW Vasse
19  A  Frankrijk Vive la France  DKW Vasse
20  C  Duckstad  De Keurnmeaiers
21  A  Duckstad  De Keurnmeaiers
22  A  De Uitvinders  De Poalswingers
23  C  De Uitvinders  De Poalswingers
24  C  Broeikas (d)ef(f)ect  Dwarskiekers
25  B  Broeikas (d)ef(f)ect  Dwarskiekers
26  C  Gelukkig hebben wij de foto’s nog  H.O.V. Altijd Dorst
27  A  Gelukkig hebben wij de foto’s nog  H.O.V. Altijd Dorst
28  A  De Vikingen trekken naar het oosten toe  c.v. PDN
29  D  De Vikingen trekken naar het oosten toe  c.v. PDN
30  D  Wie verlicht de optocht  N. Lucas
31  D  De drie (w)ijven uit het oosten  T. Heveling

STARTOPSTELLING
TVCO 2014
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