
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Seizoensweg 64 ● 7532SL – Enschede ● 053-5363278 



 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

Beste Carnavalisten, 

Wat maken wij met z’n allen een bizarre 
tijd door. Covid-19 of te wel het 
coronavirus bepaalt voor een groot deel 

ons leven. Toch zijn er al lichtpuntjes aan 
de horizon te zien en hopelijk kunnen we 

binnen afzienbare tijd weer terug naar 
het leven van voor de pandemie. 

Door middel van een aantal 
nieuwsbrieven hebben we jullie op de 

hoogte gehouden van wat er zoal speelt 
of heeft afgespeeld binnen onze 

vereniging. Denk hierbij aan de 
sponsoractie van de Jumbo en die van de 
Rabobank. 

Een tijd geleden hebben we jullie 
geïnformeerd over het hoe en wat nu 
verder in coronatijd. Achter de schermen 

zijn we nog steeds druk bezig om te 
kijken wat we wel en niet kunnen regelen 

voor onze leden. Het is voor velen te 
begrijpen dat dit voor ons als bestuur 
moeilijk is, omdat de regels rond het 

virus telkens veranderen. Het wordt er 
niet makkelijker op. Dit komt met name 

ook deels door wisseling van de 
besmettingsgraad, die het ene moment 
weer oploopt en op een ander moment 

daalt. We blijven goede hoop houden dat 
het uiteindelijk allemaal weer goed komt. 

Als bestuur hebben we samen met onze 

Pollepelcommissie om de digitale 
vergadertafel gezeten. Daarbij is besloten 
om onze leden via de digitale weg twee 

edities van de ‘Pollepel Polonaise’ te 
sturen. Edities om iedereen de komende 

(carnavals) periode te voorzien van leuke 
en informatieve informatie van en over 

onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

Wij als bestuur zijn dan ook erg blij met 

de eerste editie van deze digitale ‘Pollepel 
Polonaise’ en hopen zo dat we op een 
leuke maar vooral gezonde manier deze 

vervelende tijd met elkaar 
doorkomen. Mocht de 

situatie het toe laten om 
toch nog iets te kunnen 
organiseren binnen de 

gestelde RIVM-regels, dan 
zullen wij dat als bestuur 

niet nalaten. Daar staan 
we positief in en zullen dit 

dan ook aan jullie 
melden. 

Voor nu wens ik iedereen 
heel veel leesplezier met 

deze eerste digitale 
editie van de ‘Pollepel 

Polonaise’.  

Tot slot: Pas goed op 
uw gezondheid en op 
die van uw naasten, 

zodat we hopelijk 
snel weer samen 

kunnen zijn en het 
glas kunnen 

heffen.  
 
Namens het 

bestuur,  
 

Voorwoord Voorzitter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Activiteiten Commissie (AC) is de afgelopen periode erg druk geweest om ervoor te zorgen 

dat veel tuintjes in Losser het komende voorjaar fleuriger ogen dan ooit tevoren. Dat komt 
dan door de bloembollenactie van de AC. 
Deze actie is een van de weinige acties die dit jaar wel doorgang vond. Na afloop van het 

carnaval in februari 2020 is er veel veranderd in de wereld. “We werden geconfronteerd met 
het COVID-19 oftewel het coronavirus. Door de coronamaatregelen werden er vele 

evenementen afgelast. Daar kregen wij van de AC zeer nadrukkelijk mee te maken. Zo was 
er afgelopen zomer geen Penninkskotten, geen loterij tijdens het Bruegheliaans festijn en 

zelfs de rommelmarkt kon geen doorgang vinden, “aldus een van de leden van de AC.   
                    
Na de zomer opperde de commissie om in het najaar een bloembollenactie te starten. Er werd 

contact gezocht met de organisatie van de Losserse boerenmarkt. Zo waren de leden van de 
AC tijdens de boerenmarkten van september en oktober 2020 aanwezig in het  

dorp om de bollen bij voorinschrijving aan de man te brengen.  
Behalve de AC werd in de tussenliggende periode ook actief  
verkocht door de diverse leden.  

 
“Mocht u een van de kopers van de bloembollen zijn,  

dan weten wij zeker dat uw tuintje in Losser er volgend 
voorjaar fleurig bij ligt”, aldus een enthousiaste AC. 

Fleurige tuintjes door actie 

Activiteiten Commissie (AC) 



 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

Beste Carnavalisten, 

We bevinden ons door de coronacrisis in 
een bijzondere wereld en verwarrende 
tijden. Voor de zomervakantie hebben we 

binnen het Algemeen Bestuur van de C.V. 
De Gaffel Aöskes Losser al besloten dat 

dit seizoen het een carnaval gaat worden 
zonder hoogheden. Nu de crisis nog 
voortduurt en de gevolgen voor onze 

maatschappij steeds duidelijker, 
zichtbaarder en voelbaarder worden, is 

het organiseren van grootschalige 
evenementen geen haalbare kaart. 
Gezondheid gaat boven alles, dus hoe 

spijtig het ook is, dit carnavalsseizoen 
geen hoogheden, geen Sterrengala, geen 

optochten en geen feesttenten.   
 
De vragen die dan naar boven komen, 

zijn:   
* Wat gaan en wat kunnen we wel doen?   

* Hoe houden we onze sponsoren, leden 
en vrijwilligers betrokken bij de    
vereniging(en)? 

 
Binnen de huidige regelgeving wordt er in 

beperkte mate gebouwd aan de wagens 
voor het seizoen 2021/2022 en veel 
verenigingen grijpen deze periode aan 

voor onderhoud aan de loodsen en 
uitrusting. 

Als Gaffel Aöskes zelf zijn we inmiddels 
bezig met de renovatie en verduurzaming 
van ’t Aöske. Hierbij zullen we het ’t 

Aöske voorzien van betere isolatie en 
ledverlichting en zal het geheel een frisse 

schilderbeurt krijgen. 
 

Het antwoord op de tweede vraag is wat 
lastiger, want wat kan/mag wel binnen de 
geldende richtlijnen en wat niet? 

Samenkomsten van groepen kunnen we 
gewoon uitsluiten. Ook al zouden er wel 

mogelijkheden zijn, dan moeten we ons  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

nog afvragen of we dat wel moeten 
willen. 
 

Maar hoe houden we onze sponsoren en 
leden op afstand betrokken?   

We zien online-activiteiten ontstaan bij de 
verenigingen (ook bij onszelf) en ook 
regelmatig uitingen van carnaval 

voorbijkomen via de sociale media. Dit 
alles om het carnavalsgevoel levend te 

houden, maar het blijft een uitdaging. 
Zoals de vlag er nu bij hangt, zien wij op 
de korte termijn geen verruiming van de 

maatregelen die ons ook maar enige 
mogelijkheid zal bieden. 

 
We gaan in de komende carnavalsperiode 
in ieder geval een carnavalsmagazine 

uitbrengen. Deze keer niet gericht op de 
hoogheden van de diverse verenigingen, 

maar meer op de historie van het 
carnaval in de gemeente Losser. Met 
aandacht voor markante carnavalisten en 

bijzondere gebeurtenissen en mijlpalen 
uit vroegere jaren. Het magazine zal 

medio februari (rond het 
carnavalsweekend) worden uitgebracht 

en we zullen de verenigingen op korte 
termijn benaderen voor hun bijdrage aan 
dit magazine. Ook onderzoeken we of we 

het dorp in het carnavalsweekend een 
carnavalesk gezicht kunnen geven. 

 
Wij zijn ons bewust van de grote 
impact die het Coronavirus op ons 

allen heeft en wensen jullie veel 
gezondheid, wijsheid en sterkte 

in deze onzekere tijden. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

 

De Gaffel Aöskes 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zomer van 2019 

kwam een lid van de 

Raad van 11 erachter 

dat hij nog een kerstboom 

in de tuin had staan. Verdord, bruin en de 

naalden grotendeels op de grond. ‘’As 

mien ma dat al hef, dan zult dat er vast 

wa meer hebb’n in Losser’’, dacht dit lid. 

En dit was de voedingsbodem voor een 

nieuwe actie: kerstbomen op halen in 

Losser en omstreken. “Mensen zijn van 

de kerstbomen af, de vereniging verdient  

door de vrije gift een leuk zakcentje en 

de bewoners van de Losserhof hebben 

een uit de kluiten gewassen paasvuur in 

het voorjaar” was de achterliggende 

gedachte hierbij. “Zeg maar, een win-

winsituatie".  

Pilot 

Vorig jaar was er al een pilot om te kijken 

of er voor de kerstbomenactie animo was 

in Losser. In de 

oriënterende actie 

vorig jaar werd 

slechts een deel van 

Losser door de Raad 

van 11 bezocht. De 

reacties van de 

(vooral oudere) 

mensen was erg 

positief en dankbaar. 

Dit moest dus wel 

een vervolg krijgen 

in 2020/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkoop Losser 

Dit jaar heeft de Raad 

van 11 een goede 

partner gevonden in de 

Welkoop Losser. De Welkoop verkoopt en 

bezorgt de kerstbomen, de Raad van 11 

haalt deze weer op in januari. De 

Welkoop verzamelt alle adressen van 

kopers, zodat wij een route door Losser 

kunnen maken om alle desbetreffende 

kerstbomen op te halen. Voor elke 

verkochte kerstboom krijgt de Raad van 

11 een vergoeding van de Welkoop. 

Corona 

Door Corona willen de leden van de Raad 

van 11 zich zo goed mogelijk aan de 

geldende maatregelen houden en zullen 

dus anderhalve meter afstand houden 

tijdens deze actie. De mensen kunnen op 

zaterdag 9 januari 2021 de 

kerstbomen op de oprit neerleggen en 

deze halen wij 

gedurende de dag op.  

Houd onze 

facebookpagina in de 

gaten voor de laatste 

nieuwtjes omtrent de 

actie!  

Opruimen Kerstbomen 

door de Raad van11 



 

 

Wij bedanken 

onze sponsoren 

en wensen hun 

het allerbeste 

toe in deze 

vreemde tijd. 



 

                                                                                                                                                                                         
 

  

 

 

 

 

“Coronatijd”, 

Wij zijn, zoals jullie weten, de mini 
Martini Wichter en elke maandagavond 
trainen wij boven in de loods voor een 

nieuwe dans. Dit jaar ging dat toch een 
beetje anders. Net op het moment dat we 

wilden beginnen met trainen, brak Corona 
uit en vervielen onze trainingen. Gelukkig 
viel het oefenen niet stil en namen de 

leidsters filmpjes op, zodat wij thuis de 
dans konden instuderen en oefenen.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Na dit een aantal maanden te hebben 

gedaan, konden we eindelijk weer 
oefenen in de loods en zijn we druk bezig 

met de polka. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Carnaval zal 
ook voor ons dit 
jaar heel anders zijn, 

omdat we weinig tot geen optredens 
zullen hebben. We hebben heel veel 

nieuwe danseresjes binnen onze groep, 
dus extra trainingstijd komt wel goed uit 
dit jaar! We hopen dat we ergens komend 

jaar onze nieuwe polka nog kunnen 
showen en iedereen kunnen laten zien 

wat voor een leuke dans we weer 
hebben!! 
 

Voor nu; blijf gezond!! 
 

Groetjes de mini Martini Wichter 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

De mini Martini Wichter 

 

Telefoon 

met 

instructies 

tegen de 

tafelpoot 

en 

oefenen 

maar!!! 

Instructie 

via de tv. 

Telefoon 

op de 

kast en 

gaan 

met die 

banaan. 



 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

Spectaculaire speculaasactie 

geslaagd.   

‘Óh, kom er eens kijken, wat ik in mijn 

schoentje vind....’ Ook dit jaar klonk deze 

evergreen door menig schoorsteen en de 

inhoud voor de schoenen, kwam voor 

velen van de (mini) Martini Wichter. De 

jaarlijkse speculaasactie was ook dit jaar 

meer dan geslaagd. De dansende leden, 

oud en jong, groot en klein, hebben deze 

Sinterklaastijd niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan en hebben knetterhard 

gewerkt om de verschillende 

speculaasproducten aan de man te 

brengen. En dat met groot succes.  

 
“Ondanks 

COVID-
19  

hebben we 

toch weer 
ons best gedaan om 

een mooi bedrag op te halen 
voor de club. En dat is gelukt! Iedereen 
heeft ontzettend goed zijn best gedaan. 

De opbrengst wordt ieder jaar gebruikt 
voor nieuwe kleding voor de showdans of 

voor onderhoud aan bestaande kleding en 
laarsjes. Ook hebben we kosten voor de 
aanschaf van bijvoorbeeld make-up. En 

natuurlijk wordt het resterend bedrag 
goed besteed  

binnen de vereniging”, aldus een van de 
leden van de (mini) Martini Wichter.  
De speculaasactie is al niet meer weg te 

denken uit de agenda van de (mini) 

Martini Wichter. Het is binnen de kortste 

keren uitgegroeid tot een traditie. “Dit 

gebeurt nu al een aantal jaren en het 

bevalt super goed. Het zijn lekkere 

producten vers uit de bakkerij. Elk jaar 

komen er veel  

 

 

 

 

 

positieve reacties en worden we al ver 

voor Sinterklaas herinnerd door mensen 

die graag weer wat willen kopen.”  

“Iedereen die ons heeft 

gesteund: BEDANKT!”  

 

 

 

de 

Martini 

Wichter 

de (mini) Martini Wichter 

 

Colofon:   35ste jaargang; december 2020 
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