“De Losser Böggelrieders en Daansers”

Al bijna 60 jaar een wereldbegrip
Het folkloristische gezelschap “De Losser Böggelrieders & Daansers” is
wereldwijd een graag geziene gast. Iedereen die onze groep éénmaal
gezien heeft zal dan ook begrijpen waarom. Oude Hollandse tradities
gaan hand in hand met muziek en dans van het Twentsche platteland,
traditionele kleding en dat alles in combinatie met unieke fietsen; de
Böggelfiets.

Dansen, fietsen en plezier
Het bonte en vrolijke gezelschap fietst zich wijd en zijd in de kijker. Terwijl de
accordeonisten de vrolijke klanken laten klinken en de Daansers hun klompen laten
kletteren, halen de fietsers allerlei toeren uit op hun authentieke fietsen uit de 19e
eeuw. In totaal rijden er zo’n 20 “Böggels”. Dit is uniek in de wereld! Daarnaast
beschikt de groep over een traditionele loopfiets, een ouderwetse transportfiets en
een ouderwetse kleuterdriewieler.

Vermaak voor jong en oud
Optredens van de “Losser Böggelrieders & Daansers” staan garant voor ontspanning, vermaak en een gulle lach
van het publiek. De groep bestaat uit zo’n 60 personen (jongeren en senioren). Daarnaast zijn er drie
accordeonisten binnen de groep aanwezig die voor de nodige muzikale ondersteuning kunnen zorgen. En waar
we ook optreden, er heerst één en al enthousiasme. Zowel bij ons als bij het publiek.

Het onderkomen van de Losser Böggelrieders & Daansers
Bijzonder trots zijn de Losser Böggelrieders en Daansers op hun gebouwen.
Naast een originele Saksische schuur is de vereniging in het trotse bezit van
een heuse Smederij. De Böggelschuur fungeert als onderkomen van de club
en hier vinden ook de wekelijkse repetities plaats. In de smederij staan de
fietsen gestald en uiteraard vinden hier de nodige reparaties plaats aan de
oude fietsen. De smederij is ook nog in gebruik en kan eventueel bij
demonstraties betrokken worden. Het geheel is ondergebracht op Erve
Kreasgenberg.

Een wereldreputatie…
Wij zijn ondertussen aanwezig geweest bij tal van evenementen
zowel binnen als buiten onze landsgrenzen:
-

Verloving en kroning van Koningin Beatrix

-

Opening van de snelweg A1 bij Oldenzaal

-

Start van de Tour de France

-

Council festival in Hong Kong

-

Met de fietsen over het Rode Plein in Moskou

-

Toronto (Canada), Idaho (USA)

-

Opening wereldkampioenschap roeien Amsterdam

Jongerengroep
De jongerengroep van de Losser Böggelrieders &
Daansers is opgericht in 1990 door enkele
enthousiaste jongeren. Ze bestaat uit jongeren
van 15 t/m 25 jaar. Het aantal jongeren is in de
jaren opgelopen tot 25. Ze verzorgen geheel
zelfstandig hun optredens.
De Böggelrieders zijn zeer trots op hun jeugd,
doordat zij in haar korte bestaan zeer actief is
gebleken. Denk daarbij aan de twee zeer succesvolle Twentse avonden, rommelmarkten, carnavalsoptochten in
binnen en buitenland. Daarnaast hebben de jongeren veel succes geoogst bij buitenlandse optredens. In
bijvoorbeeld Paderborn (D), Salzgitter(D), Hamburg(D) , Nals(I) denkt het publiek met plezier terug aan de
geweldige optredens met dans, muziek en natuurlijk de welbekende Böggelfietsen.

De Losser Böggelrieders & Daansers: unieke folklore op wereldniveau!

