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Onze jeugdhoogheden zijn te bewonderen:

24-01 Op het Jeugdloodsfeest Daore Trappers van 15.45-18.00u

30-01 Op het JeugdGala in de Fakkel vanaf 18.30u

07-02 Op de TwentseJeugdhoogheden bijeenkomst in “De Melkweg”  van Heekstr. 408, 
Enschede vanaf 13.00u

07-02 Tijdens de carnavalsmis in de Sint Martinuskerk vanaf 18.45u 

14-02 Tijdens de grote optocht in Losser start 13.45u

16-02 Opkomst Jeugdmaestro bij Excelsior vanaf 19.00u

17-02 Tijdens het Jeugdcarnaval in de tent bij Hotel Smit vanaf 09.30u

17-02 Tjdens de grote Losserse kinderoptocht start 14.00u

2015 Tijdens jeugdgala Bosduvelkes



De Proclamatie

Proclamatie van jonkheer Bjorn en jonkvrouw Ilse van 21 januari 2015.

Welkom allemaal bij onze residentie het Raedthuys. We zijn heel blij dat we dit jaar jullie 
jonkheer en jonkvrouw mogen zijn. Om dit carnaval goed te laten verlopen hebben we een
aantal regels opgesteld.

Ten 1ste: Wij zijn nou het jeugdhoogheden paar, maar we willen Rik en Floore
nog wel even bedanken voor het gezellige carnavalsjaar!!

Ten 2de: Alaaf, alaaf, alaaf, carnaval met de Daore Trappers is supergaaf!

Ten 3de: De telefoon gaat aan de kant, want carnaval is weer in het land.

Ten 4de: Voor huiswerk hebben we even geen tijd, als het niet af is hebben 
we dit keer geen spijt.

Ten 5de: De nieuwe jeugdhoogheden wagen gaat voorop, hierdoor wordt 
carnaval nou helemaal top.

Ten 6de: Sporten zit er nou even niet in, maar in dit carnaval hebben we heel 
veel zin!

Ten 7de: Met Bjorn en Ilse van het TCC, wordt dit carnaval helemaal oké !

Ten8ste: De Daore Trappers gaan met zijn allen, dit jaar weer heerlijk 
carnavallen.

Ten 9de: Samen maken wij veel plezier, met cola en fanta, maar zonder bier.

Ten10de: Carnaval vieren we met groot en klein, dus 's middags en 's avonds 
zullen wij er ook zijn.

Ten11de: In de polonaise gaan we jullie voor en ons jeugdlied zingen wij in 
koor.

Bjorn en Ilse gaan voorop.
Dit carnaval wordt helemaal top!!! 



De Prijzengelden

Prijzengelden optocht 2015
Grote wagens Kleine wagens Grote groepen Kleine groepen Één- en tweelingen

1e €   1100,00 €   350,00 €   400,00 €   100,00 €   75,00
2e €   900,00 €   300,00 €   300,00 €   80,00 €   65,00
3e €   800,00 €   250,00 €   250,00 €   70,00 €   60,00
4e €   750,00 €   200,00 €   200,00 €   60,00 €   55,00
5e €   700,00 €   175,00 €   175,00 €   50,00 €   50,00
6e €   650,00 €   175,00 €   150,00 €   45,00 €   45,00
7e €   600,00 €   175,00 €   125,00 €   45,00 €   40,00
8e €   575,00 €   175,00 €   100,00 €   45,00 €   35,00
9e €   550,00 €   175,00 €   100,00 €   45,00 €   35,00
10e €   525,00 €   175,00 €   100,00 €   45,00 €   35,00
11e €   500,00 €   175,00 €   100,00 €   45,00 €   35,00
12e €   500,00 €   175,00 €   100,00 €   45,00 €   35,00

De optochtcommissie van de Gaffel Aöskes zal het 'Geinige
Aöske' een nieuwe vorm geven. De winnaar wordt namelijk
niet meer door de jury gekozen, maar door het publiek zelf.
Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Losserse
optocht dat het publiek meebeslist.
Voorafgaand aan de optocht worden invulformulieren
uitgedeeld. Bij het laatste nummer kunnen zij deze inleveren.
Alle deelnemers dingen mee naar de publieksprijzen, van de
grote wagens tot individuele lopers.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!BELANGRIJKE MEDEDELINGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Er mogen geen auto’s op de binnenplaats worden 
geparkeerd tijdens het carnavalsweekend !
Houdt hier rekening mee, de opbouwploegen hebben hier 
last van.

In verband met de veiligheid is het gebruik van alcohol voor
en  tijdens de optocht niet toegestaan.



Tijdschema Carnavalsoptochten

Hierbij vinden jullie het tijdschema voor rond en tijdens de optochten van Losser, Gronau 
en Münster. 
Als je je nog niet opgegeven hebt, doe dat dan zo snel mogelijk op de lijsten in de loods of 
via de mail (jmhaarman@gmail.com)

Zaterdag 14 februari 2015 LOSSER 
10.00 uur Allen aanwezig in de loods ivm opbouw en schmink en omkleden 

etc.
12.00 uur Gezamenlijk vertrek vanaf de loods naar de 

opstellingsplaats.
** let op na 12.00 uur is er niemand meer in de loods aanwezig **

12.00 uur Eerste jury-beoordeling van de wagen.
13.35 uur Start van de optocht; duur ongeveer 2 uur.
15.45 uur Ontbinding van de optocht. Terugkeer naar de loods.

De mensen die meerijden op de wagen naar de loods zijn NIET verzekerd, 
houd hier rekening mee.
De attributen voor de optocht in Gronau worden opgeladen.

16.45 uur Bekendmaking prijzen voor het gemeentehuis.
20.00 uur Aanvang van het gekostumeerd carnavalsbal in “Carnavals café 't 

Raedthuys”, gezamenlijk met de De Stroatkroepers en De Hoalthakkers. 
Zonder kaart geen toegang. Heb je nog geen kaart dan kun je bij Erik 
Hänschen er één krijgen. Niet-leden betalen € 2,00 per kaart (zolang de 
voorraad strekt).

Zondag 15 februari 2015 GRONAU 
11.00 uur Aanwezig in de loods voor omkleden, schminken etc.
12.30 uur Aanwezig zijn op de opstellingsplaatsen. 
13.11 uur Start van de optocht.
16.00 uur Na de optocht de attributen opladen en terug naar de loods.

In de werkplaats worden de overige attributen opgeladen voor de 
optocht in Münster.

20.00 uur Gezamenlijk eten bij de WOK (voor de liefhebber).

MAANDAG 16 februari 2015 MÜNSTER 
08.30 uur Koffie drinken bij 't Raedthuys.
09.00 uur Vertrek van de bus, vanaf 't Raedthuys in LOSSER naar MÜNSTER.
10.30 uur Aankomst te Münster. Daar kan men zich omkleden en wordt men 

geschminkt
11.45 uur Gezamenlijk vertrek naar de startplaatsen.
12.11 uur Start van de optocht, duurt ongeveer 2 uur.
15.30 uur Iedereen gaat terug naar de school. Er bestaat gelegenheid zich wat op te 

frissen.
16.30 uur Vertrek van de wagens en de bus naar Losser.
18.00 uur Aankomst te Losser.



Dinsdag 17 februari kinderoptocht Losser
12.00 uur Allen aanwezig in de loods.
14.00 uur Start van de kinderoptocht. Graag vroeg bij de wagen aanwezig zijn voor 

een plek.
Na de optocht verzamelen bij onze residentie ‘t Raedthuys

20.00 uur         Slotbal bij   Café ‘t Raedthuys

Dit jaar zijn kaarten voor het slotbal op dinsdag 17 februari   uitsluitend   voor 
pashouders verkrijgbaar. Eventuele interesse graag kenbaar maken bij Rob Hassing
(secretariaat).



Kleding loopgroep

Dit jaar gaan we als de brandweer. Er is gekozen voor de mannen, vrouwen en de jongens
voor een brandweerpak bestaande uit:
een rode of zwarte kiel, een rode of zwarte broek met grijze beenkappen en alles is 
voorzien van fluorescerende gele banden. De meisjes hebben rode brandweer jurkjes aan 
met fluorescerende gele band en een petticoat. Ieder kostuum wordt voorzien een 
brandweer helm.
De meisjes t/m 11 jaar geldt dat zij zelf moeten zorgdragen voor een zwarte longsleeve en 
een zwarte legging of maillot voor onder de brandweerjurk. Mocht dit een probleem zijn 
graag contact opnemen met de kledingcommissie. Voor de rest geldt geen trui met 
capuchon (of dergelijke) te dragen onder de kleding.



De Optochtroute:

Dit jaar zijn de opstelstraten aan de Allermansweg, Diepenbrocklaan en aan het Vlasakker.

Start optocht:
13.45 uur. Hoek Markeweg - Muchteweg.

De route:
Muchteweg - Raadhuisplein (hier sluit de Prinsenwagen als laatste aan in de optocht en 
stappende Hoogheden van de aangesloten verenigingen op hun wagen) - St. Maartenstraat - 
Bern. Leurinkstraat - Gronausestraat - Oldenzaalsestraat - Tulpstraat - Lutterstraat - 
Hannekerveldweg - Molenstraat - Sportlaan - Bern. Leurinkstraat - Brinkstraat.
De ontbinding is op de hoek Brinkstraat Gronausestraat bij de Rabobank.


