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Gecombineerd verbruik: 1,1 - 3,6 (kWh/100 km) / 27,8 – 90,9 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 26 - 85 (gr/km). Gecombineerd verbruik: 13,8 (kWh/100 km) / 7,2 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn 
uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek en de waarden voor gecombineerd elektrisch verbruik 
zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De Hyundai actie ‘Try and Buy bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel van € 1.250 op het aankoopbedrag van een Hyundai IONIQ Hybrid of Plug-in Hybrid. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende 
koopovereenkomst van 01-01-2020 t/m 31-01-2020 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een 
adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking en 8 jaar of 200.000 kilometer batterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. 
De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service &garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op autogroeptwente.hyundai.nl 

Autogroep Twente Almelo/Harbrinkhoek: Almeloseweg 175, tel. 0546 - 861 338
Autogroep Twente Hengelo: Vosboerweg 10, tel. 074 - 242 4400
Autogroep Twente Enschede: Buurserstraat 230, tel. 053 - 475 4555

De nieuwe Hyundai IONIQ is er. De enige auto met maar liefst drie verschillende aandrijflijnen. Dat maakt de IONIQ bijzonder 
energiezuinig. Het unieke design, de vooruitstrevende technologieën en de strakke, hoogwaardige afwerking maken de IONIQ 
dan ook een genot om in te rijden. Kom nu bij ons langs, maak een proefrit en ontdek welke IONIQ het beste bij je past. 
De toekomst is elektrisch. Kom verder.

De nieuwe IONIQ Electric, Hybrid en Plug-in.

De nieuwe Hyundai IONIQ.

Eén auto, 
drie aandrijflijnen.

Hyundai IONIQ Hybrid.
Vanaf € 26.745

Hyundai IONIQ Electric.
Vanaf € 36.995 
Met slechts 8% bijtelling.

Inclusief € 1.250 Try and Buy bonus.

Autogroep Twente, al 15 jaar
sponsor van de Verlichte Optocht.

Inclusief € 1.250 Try and Buy bonus.

Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid.
Vanaf € 31.445

www.lichtparade.nl



Beste inwoners van Hengelo en Noabers, op het mo-
ment dat deze Twentse Lichtparade krant bij u door 
de bus valt zijn we nog een goede week verwijderd 
van Carnaval 2020. Ook dit jaar belooft het weer een 
prachtig festijn te worden.

Voor het eerst mag ik een voorwoord schrijven vanuit mijn nieuwe 
functie als voorzitter van de Stichting Staderf Carnaval Hengelo en 
als trotse opvolger van mijn gewaardeerde voorganger Wim Oude 
Lenferink.

Graag zou ik mij willen voorstellen aan u, Erwin Leis ben 54 jaar,  
getrouwd en vader van twee prachtige kinderen, ben werkzaam bij 
Brookhuis Taxivervoer.
Dit jaar een persoonlijk jubilea zit op de kop af 33 jaar in de carna-
valswereld en heb daar vele functies gehad van raadslid tot prins en 
bestuurslid.

Zoals aangegeven staat Carnaval 2020 bijna voor de deur, de 
hoogheden van 2019 hebben plaatsgemaakt voor de hoogheden 
van 2020 en mijn complimenten voor de keuze commissies ook 
gaat mijn complimenten uit naar de activiteitencommissies voor 
de opkomsten bij de vele verenigingen binnen en buiten Hengelo, 
de locaties zaten goed vol met carnavalisten, familie, kennissen en 
vrienden..

Ook zijn er goede berichten vanuit Stichting Carlo, die de belangen 
voor een gezamenlijke bouwhal behartigd namens de Hengelose 
carnavals en optochtverenigingen. 

Vrijdagavond 21 februari start om 19.15 uur de Twentse Lichtparade 
georganiseerd door Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo en Zater-
dagmiddag 22 februari start om 14.00 de Hengelose Gezinsoptocht 
georganiseerd door Stichting Stadserf Carnaval Hengelo.

In juni van 2019 zijn de besturen van beide stichtingen al gestart met 
de voorbereidingen om de Twentse Lichtparade als de Hengelose 
Gezinsoptocht te kunnen organiseren. Dit jaar zal er veel veranderen 
door nieuwe wetgevingen met het oog op de veiligheid. 

Zo hebben wij in samen-
werking met Olde Kalter 
Verkeer een nieuw 
verkeersplan gemaakt 
waaruit een nieuwe rou-
te is gekomen, die we 
de komende jaren gaan 
gebruiken zie verderop 
in deze krant de nieuwe 
route. Daarnaast hebben we 
in samenwerking met EHBO-Hengelo en in het bijzonder genoemd 
Toon Knippenborg een nieuw veiligheidsplan gemaakt. Onze dank 
gaat uit naar Olde Kalter Verkeer en Toon Knippenborg van EH-
BO-Hengelo.

Om de Twentse Lichtparade en Hengelose Gezinsoptocht te kun-
nen en mogen organiseren zitten maanden aan voorbereidingen 
vast, en ik wil als voorzitter en als persoon degene bedanken die 
zich voor meer dan 100 procent hebben ingezet om de optochten 
mogelijk te maken. Daarnaast ook mijn dank voor de grandioze 
ondersteuning vanuit Hengelo Promotie, Politie Hengelo, Gemeente 
Hengelo, EHBO Hengelo, en Olde Kalter Verkeer.

Alle sponsoren, vrijwilligers, en hulpdiensten  bedankt voor jullie 
bijdrage, zonder jullie is er geen Twentse Lichtparade en Hengelose 
Gezinsoptocht.

Tot slot,

Wens ik alle deelnemers en bezoekers een hele mooie, veilige en 
plezierige Twentse Lichtparade op vrijdagavond 21 februari en 
Hengelo Gezinsoptocht op zaterdagmiddag 22 februari toe. 

Met vriendelijke groet en driewerf Alaaf,

Erwin Leis
Voorzitter Stichting Stadserf Carnaval Hengelo

VOORZITTER S.S.C.H. 
ERWIN LEIS AAN HET WOORD
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Besparen op uw energierekening?
Energiecontrol NL, de specialist in energiebesparende oplossingen, met ruime ervaring in 
zowel de particuliere als de zakelijke markt. Met diepgaande vakkennis en oog voor detail 
bieden wij een breed assortiment aan energiebesparende maatregelen.

Isolatie:
Een lagere energierekening begint met het binnenhouden van de warmte. Dit betekent dus het 
isoleren van uw woning. Maar welke mogelijkheden zijn er?

• Spouwmuurisolatie
• Vloerisolatie
• Dakisolatie 

Zonnepanelen: 
Over het algemeen worden de zonnepanelen op schuine daken geplaatst, echter bieden 
wij ook oplossingen aan voor platte daken, daken met schaduw of daken gericht op het 
oosten/westen. Zo heeft Energiecontrol NL al ruim 20.000 systemen geplaatst door heel 
Nederland.

Benieuwd naar de beste energiebesparende oplossing voor uw woning of de subsidie 
mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek 
via de onderstaande contactgegevens.

Besparen op uw energierekening?

Bespaar 

30 tot 60% op uw 

energierekening!

Marskant 16 
7551 BV Hengelo ov
T. 074 - 243 37 70
WWW.KAMERS-ZONWERING.NL N i e u w s t ra a t  1 5 ,  H e n g e l o   |  w w w. j u we l i e r k n o e f. n l

www.lichtparade.nl



Remond Sterrenburg is donderdag 2 januari 2020 
tijdens de informele opkomst gepresenteerd als 70e 
Prins van de HCV de Windbuul’n, Stadsprins van 
Hengelo bij de Raad van 11, Oud-Prinsen en 
Bestuursleden.

Op vrijdag 3 januari 2020 kwam er eindelijk tijdens de formele op-
komst een eind aan alle geheimzinnigheid toen het doek viel in de 
stampvolle Residentie der Windbuul’n; Club Merlijn te Hengelo.

Remond is sedert een paar jaar actief lid van de Windbuul’n en de 
Raad van 11 en was dan ook zeer vereerd toen hij door de keuze-
commissie gevraagd werd om zich beschikbaar te stellen als 70ste 
HoogheidOm binnen korte tijd op te komen als Prins van de Wind-
buul’n moet er veel in korte tijd gebeuren.

Het was Remond niet gelukt om alles voor elkaar te krijgen zonder 
de geweldige hulp van zijn ervaren adjudanten en hun partners, de 
hofdames. Zonder hun tijd en energie had Remond nu niet als Prins 
gestaan waar hij nu staat. Remond’s adjudanten Wilco Ellenbroek 
en Marc Bartelink zijn beiden eerder Prins geweest en kennen dan 
ook de kneepjes van het vak. Buiten de vriendschap van dit Trio om 
is dit wel een fijne bijkomstigheid voor onze Hoogheid.

Het motto van Remond als Stadsprins is:
“Met verf, en met kleur, komen wie dit joar wa 
deur”. 

Remond is zich er terdege van bewust dat 
hij om ook daadwerkelijk een knalfeest te bouwen de leden van 
HCV de Windbuul’n en de zusterverenigingen hard nodig heeft.

Remond zijn roots liggen in Hengelo. Hij is hier 50 jaar geleden 
geboren en op 30 jarige leeftijd getrouwd met Petra Prins. Remond 
kan letterlijk zeggen dat deze Prins getrouwd is met een Prins. 
Remond en Petra zijn samen de trotse ouders van twee zonen, 
Keanu (19) en Reace (17). Het grootse gros van dit gezin is actief 
betrokken bij de vereniging HCV de Windbuul’n. Zo zit Remond bij 
de Raad van 11 en is actief bij de wagenbouw. Petra zet zich bij de 
versieringscommissie in en zoon Keanu is lid van de Jongerenraad. 
Helaas is zoon Reace nog niet besmet met het carnavalsvirus. Wel 
is hij trots op zijn vader die Stadsprins is en probeert waar mogelijk 
te ondersteunen.

DE 70E PRINS DER 
WINDBUUL'N, STADSPRINS 
VAN HENGELO

Mila Balvert (12) is zondag gepresenteerd als jeugdstadsprinses van 
de HCV de Windbuul’n. Mila kwam op met haar vriendin En Hofda-
me Inez ter Hoeven (12)in een afgeladen zaal van The Three Muske-
teers.Hun motto: 

“Een feest is pas een feest als Mila en Inez 
zijn geweest.”

Mila en Inez wonen al 10 jaar op zo’n 300 meter van elkaar in de 
Hasseler Es maar totdat de basisschool de Timp ging sluiten had-
den ze elkaar nog nooit ontmoet. Mila komt bij Inez op ‘t Schoppert 
in groep 7 en het klikt gelijk! Inmiddels zitten ze nu in groep 8 en 
gaan ze er een fantastisch laatste jaar van maken. Ook zitten ze in 
hetzelfde voetbalteam bij BWO en het zijn echte vriendinnen. 
Per toeval mochten zij vorig jaar mee op de wagen van de Wind-
buul’n tijdens de verlichte optocht en de zaterdagoptocht. Dit heb-
ben ze als “geweldig” ervaren!

Omdat ze zo enthousiast waren heeft de Jeugdcommissie van 
de Windbuul’n de dames in het voorjaar van 2019 gevraagd of ze 
jeugdprinses en hofdame willen worden in 2020. Daar hoefden Mila 
en Inez niet lang over na te denken. Het was een volmondig jaa!! 
Maar dan moet je het leuke nieuws nog heel lang stil houden.. best 
moeilijk vonden de dames dat.

JEUGDSTADSPRINSES MILA 
AAN HET ROER
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ZILVERSTRAAT 5   |   HENGELO
AUTOLESSCHER.NL

DE NIEUWE NISSAN JUKE ! NU IN DE SHOWROOM

   Do. 20 FEB: SLEUTELOVERDRACHT      vanaf 20:00 uur 
   Vr. 21  FEB: VERLICHTE OPTOCHT + DWEILEN     vanaf 19:00 uur 
   Za. 22 FEB: OPTOCHT + CARNAVAL      vanaf 12:00 uur 
   Za. 22 FEB: GROOTS CARNAVAL             vanaf 22:00 uur 
   Zo. 23 FEB: KIELENBAL met LIVE ARTIEST    vanaf 20:00 uur 

Op woensdag en zaterdag is het 
marktdag in Hengelo.

U bent, zowel op woensdag als zaterdag, 
van 9.00 tot 17.00 uur van harte welkom op de 

Hengelose markt!

Bezoek onze Facebook pagina:
https://www.facebook.com/MarktHengelo

www.lichtparade.nl



Carnavalsvrienden en vriendinnen, graag stellen wij 
ons aan u voor. Wij zijn H.C.V. de Weidemennekes 
opgericht in 1970 en ontstaan in “De Weidehoek” aan 
de Weideweg in Hengelo. Met meer als 100 actieve 
leden gaan wij elk carnavalsseizoen weer voor een 
spetterend feest. Zo organiseren wij een aantal keren 
per jaar grote carnavalsfeesten bij Hotel van der Valk 
en Feestcafé The Rits in Hengelo en staan wij bekend 
om onze enthousiaste club wagenbouwers die elk jaar 
weer een fantastische wagen voor de carnavalsop-
tocht in elkaar zetten. Onder de lijfspreuk “Met ons 
aan het roer ligt een kater op de loer.” vieren wij dit 
seizoen voor de 51e keer carnaval onder leiding van 
Prins Maik en adjudant Niels.

Prins Maik in het dagelijks leven Maik Veldhuis, 29 jaar en woonach-
tig op ’t Wilbert in Hengelo is een oude bekende in de vereniging. 
Maik is als horecaman jaren werkzaam geweest bij Feestcafé The 
Rits in de binnenstad. The Rits is de stadsresidentie van de Weide-
mennekes en Maik is dan ook geen vreemde voor de Carnaval. Hij 
heeft al menig Prins en Prinses van de Weidemennekes bediend. 
Deze keer wordt Prins Maik zelf bediend. Maik is een echte kroegtij-
ger en gaat van elk feestje een succes maken. “Over het algemeen 
gaat me dat zeer aardig af en dat zal tijdens deze carnaval ook wel 
lukken” geeft Maik aan. 

Maik staat niet alleen op het podium. Naast hem staat Adjudant 
Niels, Niels Poelman is 26 jaar jong en vrij gezellig. Misschien loopt 
hij zijn Eva wel tegen het lijf vooraan in de polonaise. Tijdens de 
voorbereidingen is er al menig maal de slappe lach uitgebroken. Ze 
kijken dan ook met veel vertrouwen en plezier uit naar het komende 
carnavals seizoen. Maar pas op want met deze beide heren aan het 
roer ligt een kater op de loer!

Na de start van het carnavalsseizoen 11 november zijn er in de regio 
veel feesten waar onze vereniging aan deel neemt. Zo bezoeken wij 
niet alleen alle verenigingen in Hengelo maar ook tot ver in de regio 
zijn wij te vinden.  Naast de carnavalsfeesten bezoeken wij ook elk 
jaar ’t Bouwhuis in Enschede, waar mensen met een beperking 
carnaval vieren. 

Ook brengen wij een bezoek aan meerdere basisscholen in Henge-
lo. Wij zijn dan ook meer dan alleen bier en polonaise.

Wij hopen u dan ook te kunnen begroeten op onze wagenpresen-
tatie op zaterdagmiddag 15 februari vanaf 14:00 uur in onze loods 
bij ’t Geerdink (parkeren tennisvereniging ’t Weusthag) of op ons 
grote kindercarnavalsfeest zondagmiddag 16 februari  (vanaf 14:00 
uur) bij Van der Valk Hengelo waarbij de kinderen een fantastische 
middag zullen beleven. 

Ook zijn wij vanaf donderdagavond 20 februari (opening) te vinden 
in onze stadsresidentie Feestcafé The Rits waar het tot en met zon-
dagavond 23 februari (kielenbal) één groot feest is.  

Wilt u meer weten van H.C.V. de Weidemennekes kijk dan op hun 
nieuwe website: www.weidemennekes.nl of op facebook https://
www.facebook.com/weidemennekes

3 werf ALAAF 
Prins, adjudant, bestuur en leden H.C.V. De Weidemennekes

H.C.V. DE WEIDEMENNEKES,
MEER DAN ALLEEN BIER 
EN POLONAISE
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Gildebor is een bedrijfsonderdeel van SWB Groep en beheert uw openbare ruimte. Bij Gildebor hebben we veel aandacht 
voor de ontwikkeling van mensen. De combinatie van vakmanschap en leermeesterschap is wat ons uniek maakt.

Gildebor wenst iedereen een hele fijne Carnaval toe!Met de

Twentse Lichtparade 

zijn we de laatsten,

 maar morgenvroeg 

weer de eersten!

www.lichtparade.nl



Op vrijdag 15 November 2019 was het zover, toen 
werd het 59e hooghedentrio van HCV de Noorkermen-
nekes gepresenteerd. Graag stellen wij jullie voor aan 
Prins Gert, Prinses Shirley en Adjudant Tycho.

Prins Gert Kampjes is 58 jaar en getrouwd met Alice. Gert is vader 
van 2 zonen: Maikel en Daniël. De eerste is getrouwd en heeft 3 
kinderen en de tweede heeft een relatie en woont samen. Gert is in 
contact gekomen met carnaval door zijn zoon Daniël, die actief is bij 
de Raad van 11.

In het dagelijks leven is Gert werkzaam bij Defensie als luchtmacht 
militair. Ook is hij actief als freelance fotograaf. Zijn hobby’s zijn  
voetbal en parachute springen.

Prinses Shirley Posthumus is 27 jaar en woont sinds een jaar samen 
met haar vriend Kevin in Delden. In het dagelijks leven werkt Shirley 
als administratief medewerkster bij een Notariskantoor in Hengelo. 
Dansen is één van haar grootste hobby’s, en al sinds haar jeugd is 
ze actief bij de dansmariekes van de Noorkermennekes. Dansend 
bij de showgroep, en leidster van de gardegroep. 

Adjudant Tycho Nuis is 32 jaar en woont samen met Willemijn en 
2 dochters Mirthe en Sophie in Glanerbrug. In het dagelijkse leven 
is hij een zelfstandig ondernemer in de Licht en Geluid Techniek 
(Release verhuur). Op die manier is hij ook betrokken geraakt bij de 
Noorkermennekes, waar hij veel voor de vereniging doet als het gaat 
om licht en geluid.

In de voorbereidingen naar de opkomst heeft ons trio veel lol 
gehad. Zeker als het ging om Daniël en Daphne. Zijj wisten totaal 
niets, waarna de verrassing tijdens de interne opkomst op 15 
november des te mooier was. Gert kwam uit de hoge hoed, waarna 
er diverse woorden uit de mond van Daniël kwamen, die hier niet 
te herhalen zijn. Daphne daarin tegen dacht in eerste instantie dat 
het een grap was.

Als deze krant uitkomt heeft ons trio er al een paar leuke feestjes en 
uittredens op zitten. Denk hierbij onder andere aan de opkomsten 
van onze zusterverengingen in Hengelo. Tot de dag van vandaag 
hebben ze er volop van genoten!

Net als hun voorgangers, heeft ons huidige trio ook een unieke en 
prachtige onderscheiding mogen ontwerpen, welke wij hieronder 
verder toelichten.

Gert heeft als hobby parachute springen. Vandaar de parachute. 
Maar dat is niet de enige reden. Hij staat ook symbool voor alle 
lijntjes die er lopen binnen de vereniging die samen komen bij de 
Krekel. De Krekel is het logo van HCV de Noorkermennekes. 

Kort samengevat, betekent het dat wij het als vereniging samen 
moeten doen en iedereen even belangrijk is om de zaak draaiende
te houden.  Van het bestuur, raad van elf,  dansmarietjes, bouw-
ploeg, dames werkgroep die verantwoordelijk zijn voor alle kos-
tuums, fotografen, ouders, etc.

Samen met alle carnavals verenigingen in Hengelo en de 
overkoepelende organisatie SSCH hopen wij er dit jaar een mooi en 
fantastisch carnavals jaar van te maken. We vertrouwen erop dat u 
allen ook dit jaar weer komt kijken naar de geweldige optochten in 
het centrum van Hengelo.

Rest ons nog het Noorkercarnaval en de Rosenmontagparty, 
beiden in onze stadsresidentie Vios. Op zondag 23 Februari is 
het tijd voor het traditionele Noorker Carnaval. Dit jaar pakken we 
groots uit, met voor de kids: Rosanne & Mylene. Winnaaressen van 
het Junior Songfestival en razend populair! Daarnaast hebben we 
een zeer gevarieerd programma dat zeker de moeite waard is om 
mee te maken! Ook het Rosenmontagparty pakken we groots uit 
met diverse live artiesten: Jeffrey Hoffman, ANDRE 
HAZES TRIBUTE door Martin Ankoné en net als vorig jaar hebben 
we niemand minder dan DJ Ronny gestrikt om het muzikale plaatje 
compleet te maken.

Meer weten over het Noorkercarnaval, Rosenmontagparty of onze 
vereniging? Neem dan gerust een kijkje op onze website: 
www.noorkermennekes.nl of onze Facebook pagina.

Ten slotte luidt het motto van ons trio:

“Van Glanerbrug tot Delden moet heel Twente het 
ontgelden, met z’n, allen onder één parachute trekken 

wij er dit carnaval op uut”

3 werf alaaf
Prins Gert, Prinses Shirley en Adjudant Tycho.

HCV DE NOORKERMENNEKES 
MET Z'N ALLEN 
ONDER ÉÉN PARACHUTE
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Gentle Rent
Havenstraat 28A
7553 GG Hengelo 
Tel: 06 - 12596018

info@gentlerent.nl I www.gentlerent.nl

No stage, no performance
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Op 30 november kwam in Het Twentse Ros de 36ste 
hoogheid van HCV de Deurtrappers op namelijk Prins 
Tom en zijn adjudanten Erik en Bjorn. 

Prins Tom is 34 jaar oud en komt uit Haaksbergen en is getrouwd 
met Lianne, samen wonen zij al een een tijdje in Hengelo, Tom is 
werkzaam bij Temmink bouwbedrijf Adjudant Erik is 37 jaar oud en 
woonachtig in Holten en werkzaam als purser bij Transavia ook is 
hij sinds enkele jaren voorzitter van HCV de Deurtrappers. Adjudant 
Bjorn is 26 jaar en getrouwd met Mandy en werkzaam bij olde Kalter 
in Hengelo. Een ding is zeker met hun kleurige outfit vallen deze 
heren zeker op!

Waarom een knalroze outfit? “Nou gewoon omdat het kan en omdat 
we het een mooie kleur vinden” aldus prins Tom, wij willen met deze 
outfit en ons motto laten zien dat het niet uitmaakt wat je aan hebt 
en wie je bent. Het gaat er om dat jij jezelf moet en kunnen zijn ook 
in de carnaval en zeker in je dagelijkse leven!

Ons motto is dan ook:

“HEB HET LEF OM ANDERS TE ZIJN!”

HCV 
de Deurtrappers is al 36 jaar actief binnen het Hengelose carnaval. 
De vereniging kenmerkt zich door het feit dat respect voor wie je 
bent ongeacht je achtergrond voorkeur rang of stand niets uitmaakt. 
Het gaat erom om samen met elkaar een fantastisch mooi feest 
te maken! Sinds 2004 is café zalencentrum het Twentse Ros onze 
residentie en daar houden we dan ook het hele jaar door diverse 
activiteiten. 

HCV de Deurtrappers is niet alleen een vereniging met activiteiten 
tijdens het carnavalsseizoen, maar is het hele jaar door actief. Zo 
houden wij twee keer in het jaar een ledenfeest en organiseren we 
droppings en thema-avonden. 

Kortom bij HCV de Deurtrappers hoef jij je nooit te vervelen!
Kijk voor meer informatie gerust op onze website
www.hcvdedeurtrappers.nl

HOOGHEDEN HCV DE 
DEURTRAPPERS HEBBEN 
HET LEF OM ANDERS TE ZIJN!

Wij zijn Loopgroep De Twekkertjes een carnavals loopgroep van 
alleen maar familie en vrienden. 
Wij zijn begonnen in 1997 met deze loopgroep omdat bij iedereen 
toch wel kriebelde om weer mee te lopen in de optocht. 

In 1997 was het jaar dat ook de varkenspest uit brak dat was dan 
ook gelijk ons eerste thema voor onze eerste carnavals optocht 
met deze groep. We zijn nu als 23 jaar een (begrip) in veel carnavals 
optochten zo als Twekkelerveld Enschede Hengelo en Losser. We 
hebben du ook al verschijnde prijzen binnen gehaald met onze cre-
aties de afgelopen 23 jaar. Alles wat we uitbeelden maken we zelf 
zowel de pakken als de wagen. 

Ook zijn kinderen bij ons in de loopgroep erg welkom en lopen dus 
ook trouw mee. We noemen ze dan ook de blikvangertjes van onze 
loopgroep en zijn er dan ook erg trots op dat ze met ons mee lopen. 
We hebben al heel wat thema’s gehad in die 23 jaar zoals de var-
kenspest, vlinders, kop en schotel, kaartenspel, minions motormui-
zen, troetelberen te veel om alles op te noemen. 

Dit jaar is het ons laatste jaar dat we met 
deze loopgroep mee lopen in de carnavals optocht we gaan er 
daarom met dit thema ook een knallend jaar van maken. Ik hoop 
dat u veel kijk plezier gaat hebben van deze carnavals optocht en 
houd de paddenstoelen en kabouters in de gaten want dat is het 
laatste thema van onze gezellige loopgroep.

Veel carnavalsgroeten,
Loopgroep De Twekkertjes

LOOPGROEP UITGELICHT:
DE TWEKKERTJES
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 Bedrijfskleding
 Veiligheidskleding
 Veiligheidsschoenen

T +31 (0)74 242 33 62     www.hd-handel.nl

 Veiligheidsartikelen
 Papierwaren
 Schoonmaakartikelen

Verzekeringen 
& Hypotheken

Uw be�g is on� zo!

074-2590101  /  www.aquitas.nl

www.lichtparade.nl



Met een gezonde dosis energie, fanatisme en ple-
zier hebben wij ons de afgelopen maanden met grote 
groepen laten zien bij alle opkomsten in Hengelo en 
Borne. Tevens zijn wij uitgetreden naar Zenderen en 
Losser. Carnaval vieren doe je namelijk niet alleen 
maar met elkaar in je eigen stad of dorp. Daarom vin-
den wij het ook belangrijk om vrienden te maken in 
onze buurtgemeenten.

Allereerst feliciteren wij nogmaals alle Duo’s en Trio’s van onze 
zusterverenigingen. Wij zij er van overtuigd dat met hen aan het 
roer, het carnaval in Hengelo en omstreken weer tot een waardig 
maar ook zeker “kleurrijk” spektakel zal uitgroeien. Een speciale 
vermelding willen wij toch wel wijden aan Stadsjeugdprinses Mila en 
Hofdame Ynez. Wat een enthousiasme, gedrevenheid en uitstraling 
hebben jullie. De jeugd heeft de toekomst, niemand kan dit beter 
uitdragen dan jullie. Complimenten.

Het enthousiasme binnen onze groep is groot! Door de jaren heen 
veranderd er veel, in het bijzonder het groter worden van de vereni-
ging, de wagens en het aantal optochten. Een belangrijk punt is: 
Het plezier staat altijd voorop!  

We proberen elk jaar weer verrassend voor de dag te komen, bin-
nen het budget en de mogelijkheden die toereikend zijn. De vereni-
ging wordt gefinancierd door middel van acties, sponsoren, activitei-
ten en lidmaatschap. 

Om het budget naar een hoger niveau te brengen, zijn wij hoopvol 
hier meer sponsorgelden aan toe te kunnen voegen. Onze spon-
sorgelden worden gebruikt voor wagenbouw, loopgroep, onderdak 
en materialen. Daar waar veel mensen denken dat er alleen maar 
gedronken wordt en dat hier het geld in gestopt wordt, kunnen wij u 
zeggen, verre van dat. Er wordt van de sponsorgelden en lidmaat-
schapsgelden, door onze vereniging niet 1 eurocent besteed aan 
consumpties. Consumpties, feesten en versnaperingen betalen wij 
allemaal uit eigen zak en uw sponsorgelden en lidmaatschapsgel-
den worden gebruikt voor het neerzetten van iets moois tijdens de 
optochten, ons onderkomen en de vaste lasten. 

Om dit alles te kunnen realiseren hopen wij binnenkort voor eens en 
altijd een goed en vast onderkomen te gaan krijgen. Samen met een 
aantal andere Hengelose verenigingen en de gemeente zijn er flinke 
stappen voorwaarts gezet. Als vereniging zijnde dienen wij hierbij 
een groot bedrag in te leggen. Op dit moment zijn wij heel druk be-
zig met geld inzamelen voor ons nieuwe onderkomen. Dit kost veel 
tijd en energie, maar gaat u en ons in de toekomst zoveel moois 
brengen. Een ieder die ons reeds sponsort danken wij heel heel erg 
hartelijk en natuurlijk zijn wij trots op de inzet van onze leden die op 
alle festivals en bij andere activiteiten aanwezig zijn om kei hard te 
werken om zoveel mogelijk geld in te kunnen zamelen. 

Maanden en maanden zijn wij druk geweest met overleggen, be-
denken, bouwen, ontwerpen, netwerken en genieten. Een ieder 
stopt er veel vrije tijd in, maar wel met heel veel plezier. 

Het is toch fantastisch om met een grote groep mensen iets neer te 
kunnen zetten voor u als kijkers en sponsoren! Wij genieten hier net 
zo van als u en zullen ons het jaar erop weer net zo inzetten.
Naast het lopen van de diverse optochten hebben wij ook vele leuke 
activiteiten die wij organiseren. 1 van onze activiteiten is het bushop-
pen op carnavalszaterdag 22 februari 2020, de hele vereniging 
met introducés verzamelen zich bij onze residentie “Good Fellows” 
om met diverse bussen de carnavalssfeer in Twente te proeven. Wij 
zullen drie feesttenten aandoen in verschillende plaatsen, om samen 
met onze blaaskapel en ruim 175 mensen binnen te trekken! 

De sfeer is altijd uitgelaten, we worden meer dan hartelijk ontvangen 
bij bevriende verenigingen om er een geweldig feest van te maken. 
Carnaval in Twente leeft en dat zal je weten ook! Beleef het en ga 
eens mee. Bij deze nodigen wij jullie dan ook van harte uit.
Wil jij ook het saamhorigheidsgevoel ervaren? Houd je van gezellig-
heid, avontuur, creativiteit en draag je carnaval een warm hart toe? 
Twijfel dan niet en meld je aan! www.altijddorst.nl Vanaf 18 jaar heet-
ten wij je van harte welkom bij onze vereniging!!

Wilt u ook meedenken, sponsoren, lid worden of ideeën met ons 
uitwisselen. Schroom niet en spreek ons aan of stuur een mailtje 
naar info@altijddorst.nl of secretaris@altijddorst.nl
Wij wensen een ieder een fantastisch, positief en vooral gezellig car-
navalsseizoen toe! Komt allen naar de Hengelose binnenstad, hoe 
meer zielen, hoe meer vreugde! 

Bestuur en leden HOV AltijdDorst

HENGELOSE OPTOCHT  
VERENIGING ALTIJD DORST
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SCREENS

ROLLUIKEN

ZONNESCHERMEN

RAAMDECORATIES

TERRASOVERKAPPINGEN

PERGOLA ZONWERING

HORREN

CARPORTS

Zaagstraat 8 Hengelo  |  074 - 256 63 65  |   vincentzonwering.nl

TERRASOVERKAPPINGEN

TO

PKWALITEIT

VO
OR INSPIRATIE

VINCENTZONWERING.NL

www.lichtparade.nl

Bloemenhoek GEJA
Berfloweg 65 - 7553 JM Hengelo - (074)-2505401

info@bloemenhoek-geja.nl - www.bloemenhoek-geja.nl



De Twentse Lichtparade: een regionaal evenement dat 
zijn weerga niet kent. Tienduizenden mensen genieten 
van de prachtige praalwagens en de feestelijke mu-
ziek tijdens dit spektakel. Praalwagens, dweilorkesten, 
fanfares en drumbands maken er een sfeervol geheel 
van.  Verlichte praalwagen trekken met allerlei karak-
ters, dansers en danseressen, loopgroepen groot en 
klein, muziek en nog veel meer door de binnenstad 
van Hengelo. Op 21 februari 2020 wordt er gezorgd 
voor een spetterende lichtparade.

Zodra de schemering valt en de stadsverlichting in de binnenstad 
van Hengelo is uitgeschakeld, worden de straten in de binnenstad 
van Hengelo met honderdduizenden lampjes sfeervol verlicht. De 
verlichte praalwagens met daarop dansers, danseressen en mensen 
in verschillende hoedanigheden vormen al jarenlang de basis van de 
Twentse Lichtparade samen met de kleine en grote loopgroepen. Al 
deze deelnemers zorgen jaarlijks voor een spectaculair, kleurrijk en 
feestelijk evenement.

Organisatie 
De organisatie van de Twentse Lichtparade is in handen van Stich-
ting Cultuur & Welzijn Hengelo. 

Hoofdsponsor
Carnavalsland is sinds enkele jaren de trotse hoofdsponsor van de 
Twentse Lichtparade. Carnavalsland is de ultieme partyprovider van 
Nederland. Alles wat je nodig hebt om een feest te laten slagen heb-
ben zij in hun assortiment en kan morgen al bij je in huis zijn. Neem 
gerust eens een kijkje in één van hun winkels in Oldenzaal, of de 
megastore in Borne. Online bestellen is ook mogelijk, zie:
www.carnavalsland.nl.

Route
De Twentse Lichtparade zal plaats vinden op Vrijdag 21 Februari 
2020, de start zal zijn om 19:15 uur aan de Bankastraat. 
De volledige route: 
Bankastraat -> Deldenerstraat -> Langestraat -> 
Wemenstraat -> Oldenzaalsestraat -> Oude Molenweg -> 
Wolter ten Catestraat -> Enschedesestraat -> Brinkstraat -> 
Marskant. 

Na afloop van de Twentse Lichtparade zal de jury de punten bij 
elkaar optellen, en rond 22:22 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Dit alles gebeurt op het podium, welke te vinden is tegenover 
Cafe de Appel.

Naast het jurypodium staat een tent waar men tegen een vergoe-
ding diverse versnaperingen kan verkrijgen.

Parkeren
Bezoekers kunnen hun voertuig stallen op beschikbare 
parkeerplaatsen en in parkeergarages. Hier enkele parkeer tips, hier 
kunt u de auto parkeren (tegen betaling): 
- Parkeergarage De Beurs (B.P. Hofstedestraat 41, Hengelo) 

- Parkeergarage De Brink (Brink 118, Hengelo)

 

Dweilen & Afterparty
Na afloop van de Twentse Lichtparade zijn diverse horeca gelegen-
heden in carnavaleske sferen en kan men het carnavalsweekend 
goed inluiden! Naast de Hengelose carnavalsverenigingen, die een 
vast dweilschema afwerken, is het natuurlijk voor een ieder mogelijk 
om een gezellig carnavalsfeest te vieren bij diverse cafés 
waaronder:
- Café de Appel (Nieuwstraat 1) 
- Café Plan B (Pastoriestraat 39)

- Feestcafé The Rits (Burgemeester Jansenplein 27-A)

- Danscafé High5 (Langestraat 19)

De entree van de Twentse Lichtparade is gratis!

MEER INFORMATIE?
BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE:

WWW.LICHTPARADE.NL

21 FEBRUARI: 
TWENTSE LICHTPARADE 
IN HARTJE HENGELO
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NU MÉT GRATIS PORTIE
CHICKEN WINGS! 

Vul bĳ  het afronden van 
je bestelling de volgende  
code in: 11heng11  

Naamloos-4   1 17-1-2020   17:04:13

1871

gereedschappen • IJZerWaren 
BOUWBesLag • sLUItpLannen

BevestIgIngsmaterIaLen 
tOegangscOntrOLe 

meUBeLBesLag 
WerkkLedIng • machInes 

hang- en sLUItWerk

Wegtersweg 7-11 - 7556 BP  Hengelo 
T 074 - 24 33 755 - info@knoef.com

Licht & GeluidsTechniek

Licht & Geluid Luxe Bruiloft Show Special FX Evenementen

www.lichtparade.nl



AFD. HENGELO

Route Twentse Lichtparade
en Hengelose Gezinsoptocht

Twentse Lichtparade 
Datum: Vrijdag 21 Februari 
Aanvang: 19:15 uur

HOOFDSPONSOR:

De Oerbossels, Haaksbergen
HCV de Noorkermennekes, Hengelo
Dik en Sanne, Haaksbergen
Ben Geelen, Hengelo
CG de Polle, Haaksbergen
Schnappskoninginnen, Haaksbergen
CV de Saaie Piemels, Noordijk
Boer van Langel, Haaksbergen
HCV de Gangmakers, Hengelo
De Twekkertjes, Enschede
JKV de Tuffelkroepers, Enschede
EKV de Daaltrappers, Enschede
Jeugd van de Veldmaat, Haaksbergen
De Keienkearls, Haaksbergen
De Loopschuut’n, Haaksbergen

HCV de Weidemennekes, Hengelo
Twents Theater, Hengelo
CV de Natnek’n
Waaitellmiewaai, Hengelo
HCV de Windbuul’n, Hengelo
Jongeleu, Hengelo
Ons Genotje, Hengelo
De Weg Kwijt, Hengelo
HCV de Deurtrappers, Hengelo
CV de Gifkikkers, Enschede
CG Moosbalge, Boekelo
Speeltuin Heelal, Enschede
KV de Heutinkkrekkels, Enschede

Naam en woonplaats Naam en woonplaats

Deelnemers Twentse Lichtparade 2020
(willekeurige volgorde)

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.LICHTPARADE.NL
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Lemerij Almelo
Tel.: 0546-850099
Fax.: 0546-851767

Lemerij B o r n e
Tel.: 074-2668658
Fax.: 074-2669405

Lemerij Hengelo
Tel.: 074-2500701
Fax.: 074-2506175

w
w

w
.le

m
er

ij.
nl

VERHUUR

 Bezoek nu onze vernieuwde website en bestel snel en gemakkelijk online!
Bij elke internetreservering krijgt u een emmer of rolmaat cadeau!



Ook dit jaar hebben we weer een leuk trio staan en 
zijn we als gangmakers weer trots op. Maar voor dat 
ze zich konden voorstellen aan de verenigingen ging 
er weer een druk jaar aan vooraf met de nodige ups 
en downs. Maar de grote opkomst tijdens ons feest 
maakte heel veel goed, en daar willen wij graag alle 
verenigingen die zijn geweest bedanken. Dankzij jullie 
is het een super middag geweest.

Het hele jaar zijn wij als culturele vereniging actief dus niet alleen met 
carnaval. We organiseren fietstochten, bbq , bowling middag , enz. 
Zo houden wij het sociale contact tussen de leden intact. Wel was 
er dit jaar duidelijk te merken dat de inloop in de schuur er niet was. 
Het gezellig met mekaar koffie drinken , kletsen en niet te vergeten 
het bouwen aan een wagen. Hopelijk vinden we voor dit probleem 
gauw een oplossing. Vooral omdat we volgend jaar 11 jaar bestaan 
en dan willen we extra goed voor de dag komen. 

Maar nu gaan we eerst nog even genieten van de feesten die 
komen en natuurlijk de optochten waar we aan meedoen. Tijdens 3 
optochten zullen de Hoogheden zich presenteren vanuit de 
Hofauto.

3 werf alaaf

Bestuur, leden en hoogheden
HCV de Gangmakers

PRINSES JEANETTE GAAT 
VOOROP BIJ HCV DE 
GANGMAKERS

Tijdens de grote Twentse lichte parade die door de 
Hengelose straten in de binnenstad trekt aanstaande 
vrijdag 21 en zaterdag 22 februari in de Gezinsop-
tocht, wordt er beroep gedaan op alle toeschouwers 
om een bijdrage te leveren aan de Geef met gulle 
hand collecte.

Het organiseren van een optocht met deze omvang is enkel 
mogelijk als velen hieraan een bijdrage geven. Dat doen de vele 
deelnemers, door het maken van prachtige creaties, bouwen van 
grote wagens en het brengen van veel spel en vermaak voor de 
toeschouwers.

De SCWH Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo en SSCH Stichting 
Stadserf Carnaval Hengelo Organisatie van de optochten, doet haar 
best om te zorgen dat alles goed georganiseerd  en veilig kan 
verlopen.

Daarnaast doet de SCWH en SSCH via allerlei (sponsor) activiteiten 
er alles aan om te zorgen dat de deelnemers aan de optochten voor 
hun inzet ook beloond kunnen worden met een mooie bijdrage uit 
de prijzenpot.

Een prijzenpot die naast een blijvende herinnering in de vorm van 
bekers, en eeuwige roem in de eregalerij van de deelnemende 
vereniging, ook bestaat uit een envelop met een financiële blijk van 
waardering.

Deze blijk van waardering is eigenlijk nooit voldoende 
om alle kosten te dekken die gemaakt worden om de veiligheid van 
deelnemers en bezoekkers te kunnen waarborgen, en dergelijke 
mooie creaties op de weg te krijgen.

Maar het moet de deelnemers wel helpen om een optocht van dit 
bijzonder hoge niveau te blijven maken.

De opbrengsten die de Collecte bij elkaar brengt komen dan ook in 
zijn geheel ten goede aan beide optochten. Uw bijdrage is van groot 
belang en onmisbaar.

Uit naam van het collecte team van Geef met Gulle hand en de or-
ganisatie, willen we U alvast bedanken voor uw gift.

GEEF MET GULLE HAND, ZO HOUDEN WE DE 
OPTOCHT IN STAND!

GEEF MET GULLE HAND,
HOUDT DE OPTOCHT
IN STAND!
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Een stukje Griekenland in hartje Hengelo! 

 

DINSDAG T/M ZONDAG  
17.00 UUR – 22.00 UUR 

 
DRIENERSTRAAT 12 7551 HG 

HENGELO 

074 2910495 

INFO@DELPHIHENGELO.NL 

WWW.DELPHIHENGELO.NL 

Uw autoschade 
specialist!

www.lichtparade.nl



De Hengelose Gezinscarnavalsoptocht wordt op za-
terdag 22 Februari 2020 voor de 43ste keer gehouden 
in de binnenstad van Hengelo. Dit is een optocht voor 
Hengeloers, door Hengeloers.
Praalwagens uit Hengelo met hierop characters, dan-
sers en danseressen maar ook loopgroepen groot en 
klein, muziek en nog veel meer trekken door de bin-
nenstad van Hengelo en zorgen voor een spetterende 
carnavalsoptocht.

In de loop der jaren is de Hengelose Gezinscarnavalsoptocht uit-
gegroeid tot een echt Hengelo’ s evenement waar jong en oud aan 
mee doet. Op deze middag komen tienduizenden Hengelose carna-
valsvierders en niet carnavalisten naar de binnenstad  om deze car-
navalsoptocht te aanschouwen.De diverse loopgroepen en praal-
wagens die deelnemen aan de Gezinscarnavalsoptocht verwerken 
diverse (actuele) thema’s in hun creaties. De praalwagens halen wel 
lengtes van 15 meter en tot maar liefst max. 8 meter hoog. Natuur-
lijk zal er ook veel muziek aanwezig zijn, o.a. dweilorkesten, fanfa-
res, drumbands en nog veel meer. 

Route
De Hengelose gezinscarnavalsoptocht zal plaats vinden op zater-
dag 22 Februari 2020, de start zal zijn om 14.00 uur aan de Ban-
kastraat. De volledige route: 
Bankastraat -> Deldenerstraat -> Langestraat -> 
Wemenstraat -> Oldenzaalsestraat -> Oude Molenweg -> 
Wolter ten Catestraat -> Enschedesestraat -> Brinkstraat -> 
Marskant.

Na de optocht zal aansluitend als de jury de punten heeft opgeteld 
de prijsuitreiking plaats vinden.Na de prijsuitreiking zal ook de 
RAYMOND EXTERKATE BOKAAL voor de best gepresenteerde 
carnavalsvereniging  en de carnavalsonderscheiding 
AMSTERDAMS JANTJE uitgereikt worden. 
Dit alles gebeurt op het podium, welke te vinden is tegenover Cafe 
de Appel.

Afterparty
Na afloop van de Hengelose Carnavals Gezinsoptocht zijn diverse 
horeca gelegenheden in carnavaleske sferen en kan men het carna-
valsfeest voorzetten! Een ieder is van harte welkom om carnaval te 
vieren bij onder andere onderstaande cafés:

- Café de Appel (Nieuwstraat 1) 
- Café Plan B (Pastoriestraat 39)

- Feestcafé The Rits (Burgemeester Jansenplein 27-A)

- Danscafé High5 (Langestraat 19)

De Hengelose gezinscarnavalsoptocht zal plaats vinden op zaterdag 
22 Februari 2020, de start zal zijn om 14.00 u

De organisatie van de Hengelose Gezins Carnavalsoptocht ligt in 
handen van de SSCH.

Waar staat de SSCH voor, en wat doen zij?
Al sinds midden jaren 70 is er een overkoepeld orgaan ontstaan, die 
de belangen van alle aangesloten carnavalsverenigingen die Henge-
lo toen telde behartigde, maximaal waren dat er 9!!
Heden ten dage zijn er daar  jammerlijk nog maar 5 van over. Het 
bestuur wat toen door de verenigingen is aangesteld werden toen 
die tijd gekozen door alle verenigingen. Er was een voorzitters-
overleg en een technisch overleg (optochten) Echter in de jaren 
80 kwam hier de klad in, de optocht daalde naar een bedenkelijk 
niveau en werd zelfs niet meer gehouden.

Eind jaren ’80 begin jaren 90 is de SSCH in de huidige vorm ont-
staan, onder dezelfde voorwaarden als in de jaren ’70.

Tot slot willen wij langs deze weg alle sponsoren, instellingen en 
bedrijven bedanken voor hun bijdrage!

ZATERDAG 22 FEBRUARI: 
DE HENGELOSE CARNAVALS 
GEZINSOPTOCHT
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VOEL JE WELKOM IN ONZE VERNIEUWDE SALON 

CRONJESTRAAT 1 HENGELO - WWW.STYLINGS.NL - 0742780204

Elke Woensdag & Zaterdag 
op de Hengelose markt!

Wist u dat… 
wij naast de inkoop en verkoop van antiek en 
verzamelartikelen ook kunst, bronzen beelden 

en antieke gouden en zilveren sieraden 
inkopen. 

U bent bij ons van harte welkom! 
 

Wij zijn geopend op: 
donderdag / vrijdag / zaterdag 

tussen 14.00 en 17.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

(naast Boensma Automaterialen) 
Berfloweg 118  – 7553 JT Hengelo 

Telefoon 06 – 2525 6767 

www.lichtparade.nl



Dit is een uitgave van Stichting Cultuur & Welzijn Hengelo in samenwerking met Stichting Stadserf Carnaval Hengelo.

De inhoud van deze krant is met grote zorg samengesteld. Eventuele typfouten voorbehouden.

Fotocredits: 

Wilfred Odding, Gert Kampjes, Christian van der Meij (De Persfotograaf)

Wilt u meer weten over de organisatie, of bent u wilt u een steentje bijdragen aan de organisatie van de optochten? 

Neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen via: info@lichtparade.nl of via onze website: www.lichtparade.nl

Wij wensen u allen een fantastische Twente Lichtparade en een beregezellig carnaval 2020 toe!

Carnavaleske groet, 

de redactie.

WIJ BEDANKEN ONZE SPONSOREN.

ZONDER HEN GÉÉN FEEST! INDIEN MOGELIJK 

KOOP BIJ ONZE SPONSOREN!

Voor velen hét hoogtepunt van het jaar: carnaval. Al 
maanden zijn de wagenbouwers,kostuummakers en 
leden van de diverse orkesten bezig met (de voorbe-
reidingen op) het komende carnaval in onze stad. De 
hoogheden van de Hengelose carnavalsverenigingen 
en de stadsprins zijn bekend en de eerste feesten en 
gala’s in aantocht.

Ook de Stichting Stadserf Carnaval maakt zich op voor het feest der 
Zotten. Ieder jaar organiseert de stichting twee fantastische optoch-
ten. De Twentse Lichtparade en de Hengelose gezinscarnavalsop-
tocht. Beide zijn inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de regio.
De Twentse Lichtparade op vrijdag 21 februari in de binnenstad van 
Hengelo is een prachtig spektakel met verlichte praalwagens en 
met lampjes uitgedoste loopgroepen. Uit ervaring weet ik dat wie 
’s avonds gaat kijken niet weet wat hij ziet. En wat hij hoort, want 
natuurlijk zijn ook de dweilorkesten, drumbands en fanfares van 
de Aeen regionaal evenement wat zijn weerga niet kent. Op deze 
avond komen tienduizenden carnavalsvierders naar onze stad om 
de Twentse Lichtparade te aanschouwen. Een dag later, op zater-

dag 22 februari, kunnen 
jong en oud wederom ge-
nieten van de Hengelose 
gezinscarnavalsoptocht. 
Met loopgroepen en praal-
wagens die vaak actuele 
thema’s verwerken in hun 
creatie. 

En waar naast de carnavals- en optochtverenigingen 
ook scholen, drumbands, scouting- en vriendengroepen aan mee-
doen. Een heel sociaal gebeuren, waarbij plezier maken met elkaar 
en met de toeschouwers voorop staat. Deze krant biedt u alvast 
een vrolijk voorproefje op wat er komen gaat.

Driewerf Alaaf!

De burgemeester van Hengelo,
Sander W.J.G. Schelberg
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Megastore Borne (Hofstraat 3) en feestwinkel Oldenzaal (Bisschopstraat 9). 
Laat je inspireren op onze website!

De prachtigste kostuums    , meest bijpassende accessoires     , 
sfeervolle decoratie     , kwalitatieve make-up    
en grappigste cadeau’s     voor ieder feest.
Bekijk ons assortiment op carnavalsland.nl!

Gigantisch assortiment feestartikelen!


