
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Wij bedanken onze 

sponsoren en wensen 

hun het allerbeste toe 

in deze vreemde tijd. 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste carnavalisten, 
 

Hierbij ontvangen jullie de tweede digitale 
editie van onze Pollepel Polonaise.  

De vorige editie is, afgaand op de 
positieve reacties, goed ontvangen. Onze 
voorzitter schreef in de editie van 

december 2020 over de bizarre tijd die 
wij op dit moment met z’n allen 

meemaken. 
Helaas is er nog steeds geen einde aan 
deze situatie; de maatregelen werden 

alleen maar meer aangescherpt. Maar er 
schijnt toch licht aan het einde van de 

tunnel te zijn volgens onze regering, 
mede door het inmiddels opgestarte 
vaccinatieproces. Hopelijk zet dit 

positieve perspectief snel door zodat wij  

 

 
 

 
 

 
 
 

als Martini Kerlkes eindelijk weer gezellig 
gezamenlijk carnaval kunnen vieren. Een 

mooie wagen bouwen, plezier maken met 
elkaar en een lekker glaasje (bier, 
frisdrank, etc.) samen drinken. 

Dat is waar we naar verlangen, naar toe 
willen met elkaar. Onze hoop is dan ook 

gevestigd op het volgende 
carnavalsseizoen. 
 

Dit jaar helaas geen carnavalswagen, 
geen optochten en geen 

carnavalsweekend, maar het bestuur is 
geenszins van plan carnaval stilletjes 
voorbij te laten gaan. Zij heeft een 

ludieke actie opgezet om toch iets voor 
de leden te doen.  

Normaal gesproken worden jullie 
uitgenodigd voor het vis-eten, maar nu 
bieden zij dit jullie aan via drive-thru. 

Informatie hierover hebben jullie kunnen 
lezen in de mailing, die naar iedereen is 

gestuurd. 
 
Wij, als Pollepelcommissie, hebben weer 

ons best gedaan om er een mooie digitale 
editie van te maken met allerlei 

interessante weetjes. 
 

Veel lees plezier en snel tot weer 
normaal. 
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De tweede Kerstbomenactie van de Raad 
van Elf gaat de boeken in als zeer 
geslaagd. Op zaterdag 9 januari trokken 

de leden van de Raad met veel rollend 
materieel door de straten van de 

gemeente Losser om kerstbomen te 
verzamelen. De actie ging in 
samenwerking met de Welkoop in Losser 

en dit bleek een uiterst succesvolle 
combinatie. 

 
Al vroeg in de ochtend waren alle 
chauffeurs en bijbehorende 

“boomslepers’’ onderweg. Eén groep toog 
richting het kerkdorp Overdinkel, terwijl 

drie andere groepen zich verdeelden over 
Losser. Tenslotte was er ook een bus op 

pad (Olav), waarmee de bomen uit het 
buitengebied werden opgehaald. De 
ophaal-actie eindigde tegen 15:00 uur. 

Hilariteit was er op het eind van de dag 
nog wel toen een trekker ‘verzoop’ in het 

sompige weiland op de LosserHof. "Wij 
hebben afgesproken geen namen te 
noemen", zo gniffelt een lid van de 

ophaalploeg. Na dit onfortuinlijke natte 
slot was de evaluatie bij Opperman 

Catering in de loods de verdiende 
afsluiter van een vruchtbare dag. 
Uiteraard alles volgens de richtlijnen van 

het RIVM (de 1,5 meter kon gewaarborgd 
worden). 

 
De Raad van Elf meldt dat de opbrengst 
boven verwachting was. "Wij willen de 

Welkoop dan ook bedanken voor de 
samenwerking die dit allemaal mogelijk 

maakte. Een deel van de opbrengst wordt 
in de nieuwe vorstenwagen gestoken, 
zodat deze in vol ornaat op de Losserse 

straten kan verschijnen bij het volgende 
carnaval".   

“Ook willen wij Farwick Groenspecialisten, 
Agroservice Olde Bolhaar, Opperman  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Catering, Michel Bulthuis en de familie 

Poorthuis bedanken voor de trekkers, 
bijbehorende diesel, en de 
versnaperingen. Hoewel ze niet meer bij 

de Raad van Elf zitten, maar wel hebben 
meegeholpen, willen wij Marnick Boll en 

Roy Kamphuis onmeunig bedanken voor 
de extra handen en gezelligheid". 
 

 
 

Lucratieve Kerstbomen 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze keer vindt het gesprek plaats met 

Bert Vos van: 
 

 

Bert Vos, wie kent hem niet met zijn 
markante lange zilvergrijze haar, hij is 57 
jaar en getrouwd met Anita. Samen 

hebben zij twee zoons: Boyd en 
Nigel. 

Nigel, zijn jongste zoon, zit 
nu bij hem in het bedrijf 
en is mede-eigenaar 

binnen de VOF (vennoot 
onder firma). 

 
Bert heeft nagenoeg (op 

twee jaar na) altijd in de 
fiets business gezeten. Hij 
is, zoals hij het zelf zegt, 

geen fietsenmaker, maar een 
rijwielhandelaar. Het verschil zit 

in het feit dat een fietsenmaker alleen 
maar repareert en verkoopt aan 
particulieren en een rijwielhandelaar 

handelt ook in fietsen. En dat in de 
breedste zin van het woord (fietsen kopen 

en dan direct weer (door)verkopen). 
Business to Business vindt hij het 
mooiste.  
 

Hij heeft zoals hij het zelf zegt: “het vak” 
geleerd bij “Van der Wolde” in Enschede, 

op de hoek Oliemolensingel / 
Lipperkerkstraat waar nu het Rijwielpaleis 

is gevestigd. Hier is hij als 13-jarige 
begonnen als zaterdaghulp, daarna kwam 
hij in vaste dienst. Na 10 jaar had hij het 

idee om verder te gaan met auto’s en is 
toen voor Te Kuilder auto Subaru in 

Enschede gaan werken. Na twee jaar had  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
hij het wel gezien en is hij teruggegaan 

naar de fietsen en is bij Snellers Fietsen  
gaan werken.  
 

In 1998 vond Bert het tijd worden om 
voor zichzelf te gaan beginnen. Hij is toen 

gestart aan de Nijverheidsstraat. Daar 
mocht hij geen winkel starten en is 
daarom toen verhuisd naar het pand aan  

 

 
 

 

de Kloppenstraat. Een jaar later heeft hij 
dit pand aangekocht.  
 

In 2003 heeft hij een winkelpand aan de 
Langenkamp gekocht, terwijl aan de 

Kloppenstraat voornamelijk de verkoop 
van ‘normale’ toer- en stadsfietsen was.  
 

In 2011 heeft een investeerder het pand 
aan de Langenkamp van hem gekocht en 

bracht Bert alles weer onder één dak aan 
de Kloppenstraat.  
 

Sinds 1 januari 2021 is Bert met zijn 
winkel gevestigd aan de Arendstraat 14-
16. Na een moeizame zoektocht vond hij 

dit nieuwe onderkomen, recht  
 

In gesprek met een van 

onze sponsoren 



 

                                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 
 

tegenover het huidige winkelpand op de 
hoek Arendstraat en de Kloppenstraat. 
Tot september 2020 was in dit pand de 

BENU Apotheek gevestigd. 
 

Bert wilde het liefst naar het 
industrieterrein verhuizen en had ook al 
een pand op het oog op De Zoeker Esch. 

Dit vond geen doorgang omdat de regels 
van de gemeente Losser het niet 

toestaan daar een fietsenzaak te 
vestigen. 
Het pand aan de Arendstraat is helemaal 

gestript (12 containers vol). Een groot 
deel daarvan was oud ijzer en dat heeft 

hij naar zijn vriend Ferdi de Boer gedaan. 
Die van de opbrengst goede doelen 

ondersteunt m.n. binnen de gemeente 
Losser. 
 

Het pand biedt meer verkoop- en 
reparatieruimte. Hij repareert nog steeds 

veel zelf. Dit in tegenstelling tot veel 
andere zaken die snel onderdelen 
vervangen in plaats van repareren. “Wij 

leven min of meer in een wegwerpmaat-
schappij en dit vind hij soms wel 

jammer.” Hij herinnert zich nog dat hij 
vroeger de kettingkast zelf nog op maat 
moest maken en snijden. “Fietsen blijven 

in principe altijd hetzelfde, natuurlijk 
vinden er wel allerlei ontwikkelingen 

plaats maar de basis is en blijft het frame 
als een driehoek”, aldus Vos. 

 

 
 

 
Naast zijn werk heeft Bert nog één grote 

passie samen met zijn vrouw Anita 
namelijk Triatlon. Je ziet hen dan 

ook regelmatig hardlopen in en 

rond Losser en dan vooral op het 
mooie Lagapad.  
 

 
 

Daarnaast houden zij ook erg 
veel van de wintersport. Helaas 

valt dat dit jaar door Corona in het 

water. Ten tijde van dit interview 
hadden zij eigenlijk op 

de ski’s moeten 
staan.  

 

Met carnaval 
heeft Bert 

niet zoveel. 
Hij vindt 

het wel 
leuk om op 
zijn tijd 

een 0% 
biertje te 

drinken met 
carnaval. 

Wat hem 

verbaast is dat 
tijdens carnaval, 

maar ook bij andere 
evenementen nagenoeg 

geen alcoholvrij bier te koop is, alleen 

Radler 0%. Hij hoopt dat dit in de 
toekomst wel wat meer wordt. 

 
Bert, bedankt voor dit gezellige interview 
en wij wensen jou en Nigel heel veel 

succes in jullie nieuwe pand aan de 
Arendstraat. 

 
Als Martini Kerlkes zijn we uiteraard blij 
met Vos Bikes & Sports als een van onze 

sponsoren en hopen wij dat deze 
samenwerking nog lang mag 

voortbestaan. 



 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

Corona gooit dit carnavalsseizoen roet in 
het eten: dit jaar helaas geen 
carnavalsfeesten, optochten en andere 

activiteiten. De raadsleden smachten net 
als velen weer naar de feesten zoals die 

er altijd waren. Toch heeft de Raad van 
Elf, ondanks gebrek aan veel activiteit 
niet stil gezeten. Zo heeft de groep toch 

nog één lid aan kunnen trekken, die 
eigenlijk zou meelopen dit jaar, namelijk 

Sander Werger. Hij hoopt volgend 
carnavalsseizoen volop mee te kunnen 
doen bij alle activiteiten.  

 
Hieronder stelt hij zichzelf voor, zodat de 

rest van de vereniging hem straks toch al 
een beetje kent. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hallo Allemaal,  

 
Sinds dit jaar ben ik lid van jullie mooie 
carnavalsvereniging, dus via deze weg wil 

ik mijzelf even voorstellen.  
 

Ik ben Sander Werger, 30 jaar en woon in 
het prachtige Overdinkel. Na de 
middelbare school ben ik de opleiding 

SPW gaan doen. In het laatste jaar kwam 
ik voor mijn stage terecht op de 

Losserhof (onderdeel van De Twentse 
Zorg Centra) en hier werk ik na bijna 12 
jaar nog steeds als persoonlijk begeleider 

op een groep bewoners met moeilijk 
verstaanbaar gedrag.  

 
In mijn vrije tijd trap ik wel eens een 
balletje bij SCO, gooi ik een pijltje bij Oos 

Café en speel ik toneel bij 
toneelvereniging Eensgezindheid. Verder 

vind ik het heerlijk om een hengeltje uit 
te werpen, met vrienden borreltjes te  
drinken of naar Amsterdam te rijden voor 

een leuk potje voetbal!  
Carnaval zit er van kleins af aan al in. 
Schoolfeesten, optochten bekijken en 
actieheld. Later met onze vriendengroep 
aan de kant van de straat optochten 

bekijken en daarna lekker gek doen in de 
gezelligste tent van Nederland! Maar het 

echte carnavalsgevoel heb ik pas in 2012 
mogen ervaren. Binnen onze 

voetbalvereniging hebben we een kleine 
carnavalsvereniging genaamd “de 
Jagermeesters”. In 2012 mocht ik hun 

hoogheid zijn en vanaf dat moment ben 
ik besmet met misschien wel het mooiste 

“virus” dat er is! Hierna heb ik dan ook 
besloten om in de commissie van de 
Jagermeesters te gaan.  

 
In 2016 heb ik dat hele feestje nog eens 

dunnetjes mogen overdoen als  

Nieuw lid voor de Raad van Elf 
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boswachter (adjudant) van niemand minder dan Niels Bouwhuis! Wederom een prachtig 

jaar met vele mooie feesten. Dit was voor mij ook meteen de eerste kennismaking met de 
Martini Kerlkes! Omdat Niels al bij jullie vereniging zat, mochten we als hoogheden van de 

Jagermeesters mee naar allerlei feesten! Ik heb het tijdens deze feesten geweldig mooi 
gehad en zag een onmeunig gezellige en warme vereniging! Ook tijdens de fietstocht van 
Niels, Joeri, Sanne en mijzelf heb ik mogen ervaren wat een geweldige vereniging de 

Martini Kerlkes is! Hierna nog vele feestjes mogen meemaken wat mij heeft doen 
besluiten om mij dit jaar aan te melden voor de RV11. Door het coronavirus had ik mij dit 

eerste jaar anders voorgesteld, maar laten we hopen dat we er aankomend jaar een extra 
mooi carnaval van maken!  
 

Ik zie jullie allemaal hopelijk snel.  
 

Groetjes en stay safe,  
 
Sander Werger 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carnaval is een tijd van leut, ongein en 

plezier. Echter dit jaar maken wij geen 
herinneringen tijdens het festival der 
zotten. Jammer! Onder de noemer 

herkennen jullie deze nog heeft de 
redactie samen met de Vorst en 

Adjudanten het geheugen opgefrist en 
herinneringen opgehaald van het 
carnavalsjaar 2019-2020.   

 
Wij vroegen ze dan ook het hemd van het 

lijf. (Brrrr, koud voor deze tijd van het 
jaar!) 
 

Vorst Mark:  
 

Wat zie jij als hoogtepunt van 
afgelopen carnavalsjaar? 
“Er zijn diverse hoogtepunten voorbij 

gekomen afgelopen seizoen. Zo begon 
het natuurlijk met de opkomst tijdens het 

vorstenbal. Onze Open Dag en de optocht 
in Losser mogen ook niet in het rijtje 
ontbreken, maar eerlijk gezegd was alles 

top.” 
 

Wat was jouw eerste reactie toen je 
werd gevraagd als vorst/adjudant? 
“Toen ik werd gevraagd, hoefde ik er niet 

lang over na te denken. Het licht ging 
voor mij al snel op groen. Ja, want een 

droom kwam uit. Natuurlijk wel eerst 
even met het thuisfront erover 

gesproken, maar dat was ook al snel ‘ja 
we doen het’. Daarna meteen mijn 
adjudanten gepolst en zij waren ook 

dolenthousiast.” 
 

Waarom twee adjudanten in plaats 
van een hof-chauffeur/hof-
chauffeuse? 

“Mijn wens was altijd om het samen te 
doen met twee adjudanten en geen hof-

chauffeur. Het hele plaatje klopte en qua 
vervoer liep alles op rolletjes.”   
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Martini Wichter of Raad van 11? 

“Haha, daar gaan we niet tussen kiezen. 
Zowel de Martini Wichter als de Raad van 
11 zijn prachtige commissies binnen onze 

vereniging. Beiden hebben een verzorgde 
en goede uitstraling naar buiten toe. 

Daarnaast hebben we ook nog onze 
leden. Deze mensen zijn op vele feesten 
aanwezig en dragen onze vereniging ook 

super uit naar buiten toe. Het blijkt dus 
wel dat een keuze maken niet makkelijk 

is. Dus dat ga ik ook niet doen. Samen 
zijn we de Martini Kerlkes en samen 
treden we naar buiten.”  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Wat wens je de Martini Kerlkes in de 
toekomst nog toe?  

“De Martini Kerlkes wens ik alle goeds toe. 
In november zal ik de scepter overdragen 

aan de nieuwe Hoogheid van de 
Martini Kerlkes. Dan wacht mijn taak als 
voorzitter weer op mij. Wij hebben een 

prachtige mooie vereniging, die bijna 66 
jaar bestaat en varieert van jong tot oud. 

Gezamenlijk hebben we nog steeds de 
kracht om er elk jaar iets moois van te 
maken. ” 

Herinneringen Vorst Mark 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat zie jij als hoogtepunt van 

afgelopen carnavalsjaar? 
“Ik vond de opkomst in Hotel Smit erg 
leuk, maar stiekem ook wel een beetje 

spannend. Ik ben natuurlijk toch een 
beetje van buiten de vereniging gekomen 

en wist niet precies wat ik ervan kon 
verwachten. Het liedjesfestival was erg 
leuk. Mooi om daar zo met een hele stoet 

naar binnen te trekken. Het loodsfeest bij 
de Stroatkroepers was ook prachtig. Ook 

de optocht op de Vorstenwagen was een 
hele belevenis. Eigenlijk waren het 
allemaal hoogtepunten. Sabine, de kids en 

ik vonden het een erg leuke ervaring.” 
 

Hoe kijk je terug op het jaar als 
vorst/adjudant?   
“Ik vond het een geweldige ervaring. 

Beetje cliché misschien. Ik ben erg onder 
de indruk van de Martini Kerlkes als 

vereniging. Gaaf wat jullie samen 
allemaal voor elkaar krijgen. De 
wagenbouw, de Martini Wichter (groot en 

klein), de Kledingcommissie, Raad van 
11, de Anklojers, maar natuurlijk ook 

deze Pollepel-polonaise en alle ander 
commissies. Mooi om te zien hoe 
iedereen zich inzet en er samen een mooi 

carnaval van maakt. Daar mag je trots op 
zijn. “ 

 
Waarom adjudant bij de 

Martini Kerlkes? 
“Omdat Mark het vroeg. Omdat ik veel 
respect heb voor de Martini Kerlkes als 

vereniging en het me heel gaaf leek om 
dat eens mee te maken. Ik vind sowieso 

dat er de laatste jaren een mooie 
saamhorigheid is ontstaan tussen de 
verenigingen. Zo hoort het ook, denk ik. 

Carnaval vieren we samen. En het 
carnaval in Losser is bijzonder. Dat 

moeten we koesteren.”  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Is het terecht dat jullie tweede zijn 

geworden bij het liedjesfestival?   
Hahaha. Tuurlijk niet. We hadden moeten 
winnen.   

 
Wat was jouw eerste reactie toen je 

werd gevraagd als vorst/adjudant?  
Mark had al eens voorzichtig gepolst. 
Maar ik heb direct “ja” gezegd. Ik had 

echt geen idee wat er op me af kwam. 
Maar heb er geen moment spijt van 

gehad.  
 
Wat wens je de Martini Kerlkes in de 

toekomst nog toe?   
 “Alle goeds natuurlijk. Het is een relatief 

grote vereniging met veel commissies en 
activiteiten. Dan zal er af en toe tussen 
mensen of geledingen wel eens wat 

discussie zijn. Ik hoop dat je beseft dat je 
samen een hele mooie en unieke 

vereniging hebt en het zou mooi zijn als 
je dat samen ook nog heel lang in stand 
kunt houden! ”   

Herinneringen Adj. Maarten 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat zie jij als hoogtepunt van 

afgelopen carnavalsjaar? 
“Veel hoogtepunten meegemaakt. Dingen 
die goed zijn blijven hangen, zijn de 

opkomstavond bij Smit. Tuffelstekk’n was 
erg mooi, vooral omdat we met erg veel 

mensen van de vereniging naar binnen 
trokken. Onze Open Dag, de optocht door 
Losser op de Vorstenwagen. Te veel om 

op te noemen. Het was een 
aaneenschakeling van hoogtepunten.” 

 

Wat vond jij het leukste: uittreden of 
feest?  

“Heb er zoveel gehad die leuk waren! Die 
in mijn geheugen gegrift staan, zijn de 

carnavalsmiddag voor gehandicapten bij 
Dijk 59, de Open Dag van ons en de 
rondgang op de zondag.” 

 
Vrouwelijke hoogheid. Wat vind jij 

daarvan? 
“Wij hebben het dit jaar meegemaakt met 
Miriam van de Bosdûvelkes. Zij heeft het  

 

 
 

 
 

 
 
 

geweldig gedaan. Ik zou niet weten 
waarom het niet kan. Dus Nienke 

Bosman: Stel jij jezelf beschikbaar om als 
eerste Vorstin op te komen(haha).”   
 

Hoe vermaak jij je in de Corona tijd?   
“We wandelen veel met ons gezin. Druk 

met mijn werk, eigenlijk vermaak ik me 
prima “ 
 

Heb je tips om positief te blijven in 
deze gekke tijd? 

“Rare tijden nu! Beetje kaal, zo in de 
wintertijd. Normaal was ik nu druk 
geweest met de wagenbouw.  Helaas zit 

dat er niet in. Volgend jaar beter en 
vooruitkijken. De schade dan maar goed 

inhalen met elkaar.” 
 
Het carnavalsjaar 2019-2020 was 

een bijzonder jaar. Wat betekende 
het voor jou?  

Het was een eer om adjudant te zijn 
van Vorst Mark.  We hebben samen een 
erg  leuke tijd gehad met ons 6’en en 

de kids.  
 

Wat hoop jij voor aankomend jaar?  
Dat die corona eindelijk weg is en dat we 

weer normaal kunnen doen in de 
samenleving. Dat we zonder 1,5 meter 
afstand een polonaise kunnen lopen. 

 
Wat wens je de Martini Kerlkes in de 

toekomst nog toe?  
"Alle goeds natuurlijk. We hebben een 
mooie grote vereniging met veel 

enthousiaste leden.  Dat moeten we met 
elkaar zo zien te houden. Laten we er 

trots op zijn.” 

Herinneringen Adj. Martin 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat leven we toch in een gekke tijd. 
Corona, lockdown, avondklok, 

thuisonderwijs, noem het maar op. Heel 
vervelend allemaal, maar de Martini 
Wichter laten zich er niet door 

ontmoedigen. "Wij zitten in ieder geval 
niet stil!” 

“Wij kunnen weliswaar niet optreden dit 
jaar, toch zijn wij op andere fronten nog 
druk bezig. Zo maakt deze tijd het 

mogelijk om een paar mini-Martini 
Wichter eerder de overstap te laten 

maken naar de Martini Wichter.” 
De dansgroep heeft ook dit seizoen een 
paar nieuwe leden mogen begroeten.  

“Deze stellen wij graag aan u voor! “ 
 

Lauren Baalhuis, 17 jaar 
Leukste aan de Martini 

Wichter: De gezelligheid 
met de meiden, de 
optredens en de feestjes 

met carnaval.Lid geworden 
door: Mirthe Scheffer. 

Wat mis ik nu het meest 
van carnaval door corona: 
De gezellige feestjes 

en optredens.  
 

 

Talita Heerink, 13 jaar. 
Leukste aan de Martini 

Wichter: Ik vind het 
dansen voor mijn 
carnavalsvereniging 

geweldig! Ik help ook 
mee met andere dingen! 

Omdat ik dans, kom ik 
ook meer in aanraking 
met de carnaval en de 

vereniging. 
Lid geworden door: Mijn beide zussen 

hebben ook gedanst dus ik ben er mee 
opgegroeid. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Wat mis ik nu het meest van carnaval 
door corona: Ik mis de optocht het 

meest. 
Indy Ekkelboom, 
11 jaar 

Leukste aan de 
Martini Wichter: 

Gezelligheid en het 
optreden tijdens de 
feestjes. 

Lid geworden door: 
Mijn vader Mark 

Wat mis ik nu het 
meest van de 
carnaval door corona: 

De optredens met de 
Martini Wichter. 

 
Lianne Zwerink, 18 jaar  
Leukste aan de Martini 

Wichter: De gezelligheid 
met de meiden en   

vooral de optredens en de 
feestjes .   
Lid geworden door: Esmee 

Zwerink   
Wat mis ik nu het meest 

van carnaval door corona: 
De optredens,   

de feestjes en het 
carnavals weekend . 
 

 
Jennifer 

Westenbroek,  
19 jaar. 
Leukste aan de Martini 

Wichter: De 
gezelligheid. 

Lid geworden door: 
Papa  
Wat mis ik nu het meest 

van carnaval door 
corona: De optredens,   

trainingen, feestjes en 
optochten. 

De Martini Wichter 



 

                                                                                                                    

 

 

 
 

 
Lynn Bijkerk, 12 jaar 

Leukste aan de Martini 
Wichter: Het dansen, 
en de gezelligheid! 

Lid geworden door: Ik 
ben lid geworden, 

omdat mijn vader mij  
vroeg of dit niet iets 
voor mij is. Wat mis ik 

nu het meest van 
carnaval door corona: 

Het optreden met de  
groep en de optochten 
lopen. En ook de 

gezelligheid! 
 

 
Famke Kamphuis, 
12 jaar.  

Leukste aan de Martini 
Wichter: Optredens en 

gezelligheid met de 
groep. Lid geworden 
door: Door Jinte 

Zwepink, ik  heb 
hiervoor 6 jaar bij de 

mini's gedanst. Wat 
mis ik nu het meest 
van carnaval door 

corona: De optredens 
en de gezellige 

feestjes. 
 

 
Britt Holkenbrink , 17 jaar.  
Leukste aan de Martini Wichter: De 

gezelligheid van de meiden onder elkaar  
Lid geworden door: Een 

vriendin die maar bleef 
aandringen dat ik een 
keer mee moest dansen     

en mijn zusje zit er ook 
bij. Wat mis ik nu het 

meest van carnaval door 
corona: De feestjes en 
de samenhorigheid zoals 

bij het bouwen van de 
wagens. 

 
 

 

 
 

 
Merlie Slot, 11 jaar.  

Leukste aan de 
Martini Wichter: De 
gezelligheid, het 

optreden en de 
optochten.  

Lid geworden door: 
Mijn moeder Kim  
Wat mis ik nu het 

meest van carnaval 
door corona: De 

optredens en de 
gezelligheid tijdens 

de optocht. 

 
 

Neri Morshuis 
Leeftijd: 14 jaar. 
Leukste aan de 

martini wichter: 
De optredens en 

de leuke 
feestjes, ook de 
spanning voor de 

optredens. 
Lid geworden 

door: Eigenlijk 
doordat ik jullie 
meerdere keren 

had zien 
optreden.  

Wat mis ik nu 
het meest van 

carnaval door corona: De gezelligheid, de 
leuke feestjes en de optochten. 
 

 
Lieke Holkenbrink , 12 jaar. 

Leukste aan de martini wichter: 
De gezelligheid en het dansen. 
Lid geworden door: Famke 

Kamphuis. 
Wat ik nu het meest mis van 

carnaval door corona: Dat de 
feestjes niet door gaan en de 
gezelligheid mis ik. 



 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

De bestaande Vorstenwagen van de 
Martini Kerlkes bleek vorig 
carnavalsseizoen aan het eind van 

zijn latijn te zijn. Het onderstel van de 
wagen was dusdanig verroest en 

versleten dat er een oplossing moest 
worden gevonden. Besloten werd om 
de oude wagen van de hand te doen 

en op zoek te gaan naar een nieuw 
onderstel. Uiteindelijk wist de groep 

afgelopen zomer via Richard Bosma 
een geschikte platte wagen te vinden. 
“De wagen werd aangekocht en al 

snel hadden enkele Raadsleden ideeën 
voor het ontwerp”, aldus een 

fanatieke bouwer van de Raad van Elf. 
Een samengestelde commissie met 

Raadsleden en bouwers deelden hun 
ideeën met tekenaar Maarten Mijwaart. 
Deze samenwerking leverde een prachtig 

ontwerp op, waardoor de groep al snel 
aan de slag kon met de bouw van de 

nieuwe vorstenwagen. Helaas moesten de 
bouwers al snel hun werkzaamheden 
staken in verband met COVID-19, 

waardoor de loods tijdelijk gesloten is.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Een van de bouwers: ” Mooi nieuws is dat 

het geraamte van de nieuwe wagen er al 
is en het nodige laswerk dus al gebeurd 
is. Wij hopen dat wij ons werk aan de 

wagen weer zo snel mogelijk kunnen 
oppakken, zodat de vorstenwagen op tijd 

klaar is. Ons doel is dat de wagen nog 
voor de zomer klaar is”. 
 

 
 

 

 
 

Nieuwe Vorstenwagen in 

de steigers 



 

 

De Brink  11 – 13  Losser 
TEL:  053-57  44  969  of 06- 48 75 80 38 
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