
DE TULLEPETREIN 
 
Dit jaar tijdens carnaval gaat er een geweldig verbindingstreintje door de Roosendaalse 
binnenstad rijden op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Op dit knotsgekke treintje 
worden alle carnavallende kinderen, volwassenen, maar ook zeulbands vervoerd door het 
centrum om zo carnaval makkelijker, leuker en breder te maken. Tullepetaon. Met dit 
treintje willen we verbinding uitstralen en laten zien wat Roosendalers door samenwerking 
kunnen bereiken. Er komen diverse haltes door het centrum waar men in- en uit kan 
stappen om zo energie te sparen voor alle bals en activiteiten die Tullepetaonestad te 
bieden heeft. Op zaterdag rijdt het treintje mee in de reclamekaravaan van de optocht, 
waarbij we onze sponsorboekjes uitdelen. Hierin mogen niet alleen de ondernemers een 
prominente plek verwachten, tevens worden de carnavalsagenda´s van de deelnemende 
horeca gepubliceerd. Tijdens de sluiting zal het treintje op de Oude Markt staan ter hoogte 
van de  
 
‘A´k jou nie aar’ is een prachtig motto wat niet alleen de saamhorigheid tussen de bevolking 
benadrukt, ook die tussen de horecaondernemers onderling en de overige MKB, 
kunstenaars, etc. Zonder elkaar zijn we nergens! Hier komt u om de hoek kijken! 
 
Het idee van de Tullepetrein is aan de toog ontstaan, door onze creatieve geest is dit al snel 
realiteit geworden. Ook de Gemeente Roosendaal en Stichting Carnaval ontvingen dit idee 
met veel enthousiasme! Wilt u bijdragen en zichtbaarheid genieten op dit treintje reageert u 
dan vóór 31 januari middels een sponsorbedrag op ons rekeningnummer. Wij zijn ons ervan 
bewust dat dit een kort tijdsbestek is, er is echter haast bij geboden om alles perfect uit te 
kunnen voeren en uw logo naar voren te laten komen zoals de bedoeling is. Let op! We zijn 
voornemens dit treintje niet alleen dit jaar te laten rijden maar voor alle jaren die volgen. 
 
De skyline van Roosendaal wordt zichtbaar gemaakt aan de onderkant van de wagons, aan 
de bovenkant van de wagons komen grotere, gouden logo’s van onze hoofdsponsors, 
natuurlijk wordt dit vergezeld door het nodige artwork van Bob Martens. Samen met hem 
gaan we proberen de trein zo ludiek en opvallend mogelijk te maken. Leest u vooral verder 
voor de verschillende sponsormogelijkheden. 
 
 

 
 
 
 
 



SPONSORMOGELIJKHEDEN 
 
Brons:   
Uw logo in het boekje (5 cm) en vermelding op de website en facebook 
€211,11 
 
Zilver: 
Uw logo op een bord (30 x 18 cm) op de trein aan de buitenzijde, op de skyline van 
Roosendaal, alsmede uw logo in het boekje (5 cm) en vermelding op de website en 
facebook. 
€311,11 
 
Goud: 
Uw logo op een bord (40 x 20 cm) op de trein aan de buitenzijde, op de skyline van 
Roosendaal, alsmede uw logo in het boekje (5 cm) en vermelding op de website en 
facebook. Daarnaast wordt uw bedrijf tijdens iedere rit van de trein vermeld en bedankt! 
€511,11 
 
Platinum: 
Uw logo op een GROOT bord aan de bovenkant van de trein (1 meter bij 50 cm), alsmede uw 
logo pagina vullend in het boekje, een vermelding op de website en facebook. Daarnaast 
wordt uw bedrijf tijdens iedere rit van de trein vermeld en bedankt! Voor de horeca geldt 
hierbij dat u de mogelijkheid heeft uw carnavalsagenda in het boekje te laten zetten. 
€1111,11 
 
Mocht u nog aanvullende ideeën hebben over hoe we elkaar kunnen versterken, 
bijvoorbeeld door het omroepen van een van uw aanbiedingen etc., dan hoor ik u graag.  
A’k jou nie aar, laten we vooral elkaar helpen!! 

 
 
 
 

U KUNT UW SPONSORBDRAG VOOR 31 JANUARI OVERMAKEN OP REKENINGNUMMER 
NL 11 INGB 0008 7067 36 

LET U ER VOORAL OP DAT U IN DE OMSCHRIJVING UW BEDRIJFSNAAM VERMELDT EN UW 
LOGO TIJDIG AANLEVERT VOOR 10 FEBRUARI! 

 
 
 
 
 

U ontvangt tzt een factuur voor uw administratie. 

 



 
 
BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE 

De volgende route willen we gaan rijden: 
 
Startpunt Oude markt bij de boom waar ons draaipunt is. 
Via oude markt naar de Bloemenmarkt. 
Bloemenmarkt door de Molenstraat 
Molenstraat rechtsaf de Burgemeester Prinsensingel in. 
Via de Prinsensingel de Nieuwstraat in 
Via Nieuwstraat het Tongerloplein op. 
Dan terug door de Nieuwstraat 
De Burgemeester Prinsensingel vervolgen tot de Raadhuisstraat 
Via de Raadhuisstraat door naar de oude markt om weer bij de boom te eindigen. 
Het rondje zal om en nabij in een uur gereden worden. 
 
*LET OP – het is nog niet zeker of we exact deze route kunnen rijden i.v.m. andere 
activiteiten 
 
Op zaterdag rijden we enkel mee in de reclamekaravaan tijdens de optocht. 
Op zondag en maandag starten we om 13.11uur en gaan we door tot 20.11uur. 
Op dinsdag starten we ook om 13.11uur maar gaan dan door tot 23.33uur en eindigen we op 
de markt rond de boom. 
 
De trein wordt veilig gebouwd. De tussenruimtes worden zo gemaakt dat er geen personen 
tussendoor kunnen. In elke coupe komt een brandblusser en staat een man van ons ter 
controle bij de afsluitbare ingang.  
 
We hopen dat we uw enthousiasme opgewekt hebben. Voor aanvullende informatie en 
vragen kunt u ons bereiken op 06-46094770  
 
Met vriendelijke carnavalsgroet! 
 
Stichting Tullepetrein 
 
 
  



AANMELDFOMULIER SPONSORING 
 
Hartelijk dank voor uw steun!  
Mede dankzij u kunnen we de Tullepetrein realiseren en een nieuwe traditie in Roosendaal 
starten. Graag willen we u vragen dit formulier volledig in de vullen en aan te kruisen voor 
welk sponsorpakket u wenst te kiezen.  
 

 Brons:  €211,11 
Uw logo op de flyer (5 cm) en vermelding op de website en facebook 

 

 Zilver: €311,11 
Uw logo op een bord (30 x 18 cm) op de trein aan de buitenzijde, op de skyline van 
Roosendaal, alsmede uw logo in het boekje (5 cm) en vermelding op de website en 
facebook. 

 

 Goud: €511,11 
Uw logo op een bord (40 x 20 cm) op de trein aan de buitenzijde, op de skyline van 
Roosendaal, alsmede uw logo in het boekje (5 cm) en vermelding op de website en 
facebook. Daarnaast wordt uw bedrijf tijdens iedere rit van de trein vermeld en 
bedankt! 

 

 Platinum: €1111,11 
Uw logo op een GROOT bord aan de bovenkant van de trein (1 meter bij 50 cm), 
alsmede uw logo pagina vullend in het boekje, een vermelding op de website en 
facebook. Daarnaast wordt uw bedrijf tijdens iedere rit van de trein vermeld en 
bedankt! Voor de horeca geldt hierbij dat u de mogelijkheid heeft uw 
carnavalsagenda in het boekje te laten zetten. 

 
Bedrijfsnaam: ________________________________________________________________ 
 
Contactpersoon:  _____________________________________________________________ 
 
Adres:  _____________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 
 
e-mailadres:  ________________________________________________________________ 
 
Handtekening voor akkoord:  
 
       __________________________________ 
 

U KUNT UW SPONSORBDRAG VOOR 31 JANUARI OVERMAKEN OP REKENINGNUMMER 
NL 11 INGB 0008 7067 36 

LET U ER VOORAL OP DAT U IN DE OMSCHRIJVING UW BEDRIJFSNAAM VERMELDT EN UW LOGO TIJDIG 
AANLEVERT VOOR 10 FEBRUARI! 

 


