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van de Redactie
Daar is ie dan: het Barrakkertje 2.0. De eerste editie in deze nieuwe vorm.
Voortaan verschijnt het Barrakkertje eens per jaar en zullen we het overige
nieuws via de Barrakkus Proat verspreiden.
In het vorige Barrakkertje schreef mijn voorganger al over de vacatures binnen
Barrakkus. Deze zijn allemaal weer vervuld. Ik heb de eer om de rol om van
Gert-Jan over te nemen. Superleuk. De commissies zijn grotendeels hetzelfde
gebleven en met ons allen gaan we er weer een knallend carnaval van maken.
Vanuit de P&P wordt er voornamelijk achter de schermen gewerkt. Zo gaan we
na het carnavalsweekend de website voorzien van een ander jasje, zodat deze
zich mee ontwikkeld met het Barrakkertje 2.0.
Nog een vriendelijk, doch dringend verzoek aan alle leden: bij wijziging van je
adres en/of mailadres dit graag doorgeven aan de ledenadministratie of één
van de bestuursleden, zo kunnen we je blijven voorzien van de laatste info met
betrekking tot het carnavalsseizoen! Regelmatig krijgen we de verstuurde mails
retour, wat natuurlijk erg zonde is.
Nog heel even totdat het feest los barst. Alle commissies zijn nog druk bezig met
de laatste loodjes, maar de tijd vliegt. Op de 26ste gaan we als ware Sherlockjes
"op zeuk noar (de cl) oe" tijdens de Grote Twentse Carnavalsoptocht.
Het belooft weer een fantastisch weekend te worden.
Kim ter Maat
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7. Huiskamer
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13. Elk jaar een kleine 100
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2. Als je er te veel van neemt
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4. Feest der zotten
5. Dingetje voor op zondag
6. Nemen we op zondag mee
8. Afsluiting
9. Oldenzaalse optocht vereniging

het orakel
Met gepaste trots ligt voor jullie het Barrakkertje, zoals jullie gewend zijn, maar
dan in een geheel nieuw jasje. Een tikkeltje eigenwijs, maar met een beetje
kleur en fleur wordt ook ons Barrakkertje gepimpt tot een mooi blad. We hopen
dat iedereen er veel leesplezier van heeft.
Niet alleen het Barrakkertje is vernieuwd, ook hebben we
een nieuwe residentiehouder gekregen. Of beter gezegd,
Bart en Arend hebben het stokje van Jan overgenomen.
ons Opperkrotfeest en kleintje Kapel, geheel nieuw, op de
Kortom, daar moet je dus bij zijn!

het afgelopen jaar
residentiehouders.
Dit jaar vieren we
vertrouwde plaats.

Het afgelopen jaar hebben we de 5de prijs gehaald, een super goede prestatie!
We hopen dat we dit jaar weer een topprestatie kunnen neerzetten!
Ten tijde van schrijven wordt er nog volop gewerkt in de loods, achter de
naaimachine, achter de pc en wordt er veel gebeld, geappt en gemaild. Alles
om het toch maar klaar te krijgen voor die ene grote dag, waar we met zijn
allen ontzettend trots van genieten. En waarna we kunnen ontladen van alle
inspanningen en voorfeestjes.
Maar ook om zelf trots te laten zien wat we gemaakt - herstel, gepresteerd!
hebben. Met een kleine groep wordt alles in elkaar gezet. Dan is het toch mooi
dat we met onze “plakzondagen” altijd weer een groot saamhorigheidsgevoel
hebben en dat er door menig Barrakker wordt bijgesprongen.
Een mooi thema, en nog weer een paar leuke feestjes voor de boeg, ik wens
jullie allen een mooi carnaval toe tijdens de dree dolle daag´n, maak er vooral
samen een gezellig feestje van!
Barrakkus! Mooi da’j d’r bint!
Marjolein Dijkhuis-Siers
Opper Hoofd
O.O. Barrakkus
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De kerstboom voor jan
Elk jaar hebben we ergens in december op uitnodiging van Jan van Café Jantje
samen een mooie kerstboom voor in “ons” café gehaald.
Een even simpel als briljant concept dat in al die jaren maar weinig is veranderd.
Verzamelen bij Jan op zondag in het gesloten café, beginnen met een kopje
koffie, maar dan vloeiden toch al snel de nodige drankjes. De boom kwam niet
vanzelf en dus gingen we met z’n allen op de fiets op zoek naar de boom.
Fietsend langs diverse uitspanningen, vaak aan de rand van het centrum en
niet te ver weg deden we een drankje, maar uiteindelijk vonden we altijd wel
een mooie boom.
Eenmaal terug bij Café Jantje sloten we de dag af met een lekkere warme hap
en vloeiden er nog de nodige drankjes. Hoe anders dit jaar. Njoy zou zelf voor
een boom zorgen. Wat nu?
Wij als Barrakkus hebben gemeend om dit jaar Jan van voormalig Café Jantje
mee te nemen op zoek naar de perfecte boom voor bij hem in huis, inclusief
versieringen ( B.H. Bedankt  ) dit mede als bedankje voor al die jaren die hij
als residentievader van O.O. Barrakkus goed voor ons heeft gezorgd.
Goede concepten hoef je niet te veranderen, dus verzamelen op de oude,
nieuwe plek Café Njoy om al snel op de fiets te stappen op zoek naar de boom.
Eerst maar even naar het Racerhuis, waar we een uitgebreide uitleg hebben
gekregen over het kegelen, waarna de spannende wedstrijd kon beginnen.
Wie er uiteindelijk heeft gewonnen, weet ik
niet meer maar het was wel gezellig en nadat
we daar Jan uitvoerig hebben bedankt voor
de goede zorgen, hebben we hem daar lid
gemaakt van Barrakkus, maar dan wel met
een lidmaatschap voor het leven. Na nog een
drankje bij De Bestemming hebben we de
middag afgesloten met een heerlijk stampot
buffet bij Njoy (heren bedankt) en oh ja de
boom;
De boom was er spontaan en heeft een mooie
plek in de woonkamer van Jan gekregen. Jan
van voormalig Café Jantje, nu gewoon Jan,
O B, Onmeunig Bedankt, voor al die mooie
jaren en goede zorgen.
Coen Streppel
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Openingstijden:
Ma. t/m vr. 8:00 - 18:00 uur
Zaterdag: 8:30 - 13:00 uur

Thorbeckestraat 88
Tel. 0541 532 538
www.tegama.nl

het leven van een opperkrot
Op 6 februari 2016 was het zover. De Opperkrot van Barrakkus werd bekend
gemaakt tijdens het Opperkrotfeest.
Ik weet nog goed dat ik bij de munten stond, bacootje in de hand. Ineens hoorde
ik Patty door de microfoon praten over haar taxichauffeur met een Mercedes.
Ik wist dat ík die taxichauffeur was, maar kon nog niet direct geloven dat ik de
Opperkrot zou worden. Tot ik mijn naam hoorde. Ik was compleet overdonderd!
Er werd gezegd dat ik naar voren moest komen, maar ik zei alleen maar: “Eerst
mijn baco opdrinken”
Ik vind het vreselijk om in de belangstelling te staan. Bovendien was ik nog
steeds helemaal overdonderd, dus eenmaal op het podium heb ik de allerkortste
Opperkrot Speech ooit gegeven met de woorden: “Bedankt”
Toen de schrik eenmaal voorbij was heb ik echt onwijs genoten van alle dagen
als Opperkrot. De hele tijd had ik maar één nummer in mijn hoofd:
“Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht”
En dat is ook niet meer gebeurd. De kapel begon te spelen en ik ben niet meer
opgehouden met stilstaan tot in de late uurtjes.
Het mooiste was dat ik voor het eerst in jaaaaren kon uitslapen op
carnavalszondag. Ik mocht tussendoor een keer opdraven om te worden
geschminkt. Geweldig vond ik dat! Tijdens de optocht heb ik ook onwijs genoten.
Het is altijd top om mee te lopen, maar dit keer is het dan toch speciaal.
Op Rosenmontag ben ik na de kinderoptocht meegegaan met een aantal
mensen naar het Landhuis. Daar was het ook onwijs gezellig, maar het meest
geweldige moest nog komen. Samen met Niels en nog een aantal mensen
ben ik naar de Bond gegaan om te eten en een paar biertjes te drinken. Op dat
moment stond de doos er nog waar de hoogheid van de Bond uit zou komen.
We zaten een beetje te ouwehoeren om er samen met de Bond hoogheid uit
te komen. We dachten: dat gaan we gewoon doen! En zo kwam ik even later
samen met de hoogheid de doos uit! Geweldig leuk moment dat het toch extra
bijzonder maakte! Uiteraard kreeg ik er het speldje van St Jozef bij.
’s Avonds bij Kleintje Kapel weer verder gegaan. Wat een topsfeer was het
weer. Druk en super gezellig. Geen idee meer hoe laat het is geworden, maar
gezellig was het sowieso.

Boemel-dinsdag was natuurlijk echt heel gaaf. Je wordt thuis opgehaald, wat
super bijzonder is. Direct doorgegaan naar de hal, waar ik werd onthaald door
de kapel. Met de bus gingen we daarna als eerste naar Antje & Billy. Het was
daar zo druk dat de kapel ons daar niet naar binnen kon trekken. Erg jammer.
Ik vond uiteindelijk een plekje op een tafel en ben daarop gaan staan toen een
andere kapel een vereniging naar binnentrok. Zo kon ik alsnog onwijs genieten
van dat moment.
Eenmaal terug bij Jantje werden daar nog een paar rondjes ingedaan.
Vervolgens zijn we naar het stadhuis gegaan, waar ik gewoon tussen de andere
hoogheden ben gaan staan.
Man, wat heb ik genoten het hele
weekend. Echt geweldig was het.
Echt iedere seconde was geweldig!
Mijn tip voor de volgende Opperkrot zou zijn: Laat het over je heen
komen. Ga genieten en vooral heel
veel feesten!
Thijs Streppel

Arjan Willemsen
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7575 EM Oldenzaal
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Kruijskamp 23
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 06 4606 5350
deknutselhut@hotmail.com
www.deknutselhut.nl

Onze nieuwe residentie - Njoy
Hoe kwamen jullie op het idee om het café over te nemen?
We hebben altijd wel gedroomd van ons eigen café in een mooi zonnig en warm
land. Oké, Nederland is natuurlijk niet erg warm, maar toen de gelegenheid zich
voordeed, besloten we er goed over na te denken. We hadden allebei uiteraard
wel twijfels, al spraken we die ook niet steeds met elkaar uit. Op een gegeven
moment kwamen we er samen op de fiets langs en ineens zeiden we tegen
elkaar: we gaan het gewoon doen.
Wat mooi! Kwam er toen niet ineens heel veel op jullie pad?
Ja, best wel. Ineens moesten we van alles regelen. Papieren moeten
aangevraagd worden en we moesten certificaten behalen. We kregen in
september de sleutel en wilden ook verbouwen. Dit wilden we wel snel doen,
omdat we in oktober echt wilden gaan draaien. Super druk allemaal, maar het
is ons allemaal gelukt.
Jullie dachten: we pakken het direct goed aan door er een vorstelijke
residentie van te maken?
Ja, haha! We wisten natuurlijk al langer dat Bart hoogheid zou worden, dus we
hebben direct alle hulptroepen geregeld die ons kunnen helpen dit seizoen. We
hebben gelukkig super lieve familie, die ons onwijs goed helpt met alles. Met
hen hebben we de planning aardig rond kunnen krijgen gelukkig.
Voor Barrakkus is het natuurlijk super fijn dat wij kunnen blijven nu. Hoe
zien jullie dit?
Wij zijn natuurlijk heel erg blij dat Barrakkus bij ons blijft. Niet alleen tijdens
de carnavalsfeesten zelf, maar ook tijdens de vergaderingen en Sinterklaas is

Staatsloterij - Lotto / Toto - Rookwaren
Snoepgoed - Tijdschriften - Wenskaarten
Uw TOTO specialist Tonnie Stinenbosch

www.kioskometoon.nl

@kioskometoon

het leuk om jullie erbij te hebben. We hebben goede afspraken kunnen maken
en dat is alleen maar fijn. We gaan wel onze eigen munten invoeren. Die
zullen dit jaar ook verkocht worden. Dit jaar kunnen de gele Barrakkus munten
trouwens nog ingeleverd worden. Hoe dan ook: we zullen er met ons allen een
topcarnaval van maken!
Bart en Arend, wij wensen jullie onwijs veel succes en plezier met jullie
café NJOY. Daarnaast natuurlijk onwijs veel plezier als hoogheid bij de
Glasbloazers! Maak er een topseizoen van!
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Huisken Professional | Eekboerstraat 10 | 7575 AX Oldenzaal
T: (0541) 533 480
| F: (0541) 533 481
E: info@huiskenprofessional.nl
| I: www.huiskenprofessional.nl

kascontrolecommissie
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van 22 oktober 2016 heeft onze Opper
Pin het resultaat van afgelopen seizoen gepresenteerd en de algehele
financiële situatie van O.O. Barrakkus kort doorgenomen. Helaas is het vooraf
niet mogelijk geweest om met de kascontrolecommissie de boekhouding door
te nemen, echter dat hebben we afgelopen maandag 16 januari 2017 goed
kunnen maken. Ook dit jaar hebben wij wederom kunnen constateren dat de
boekhouding van O.O. Barrakkus goed onderhouden is en de juiste stand van
zaken bevat.
Wij hebben daarom bij deze de boekhouding goedgekeurd.
Namens de kascontrolecommissie,
Arjan Willemsen en Boet Huijsman

Kijk voor meer informatie op

www.autosnijders.nl

ledenadministratie
Als O.O. Barrakkus staan wij graag op verschillende manieren in contact met
onze leden. Vooral de social media (facebook en website) spelen daarbij een
grote rol, maar ook het barrakkertje en de mail zijn voor ons belangrijke kanalen.
De laatste tijd merken wij dat post- en mailadressen te vaak niet meer juist zijn
en daardoor ontvangen jullie geen of niet alle informatie.
Daarom de volgende oproep aan jullie allemaal:
Krijg je nooit mail of post van Barrakkus?
Geef dan je (nieuwe) adres en mail gegevens door aan:
ledenadministratie@barrakkus.nl
Liaaaaaa
an
Helluuuuu !!!
p!!!

Samen met u vormen
wij een team
www.debedrijfstaxateur.nl

nieuws van de kledingcommissie
Hallo gezellige Barrakkers,
De KC is enthousiast, wat een geweldig aantal meelopers hebben zich gemeld
voor de mooiste optocht allertijden! Wij hebben er zin in!
We zijn druk in de weer met de optochtpakken
en het resultaat ziet er fantastisch uit! Er zijn
nog een hoop dingen die gedaan moeten
worden (de befaamde puntjes op de i) maar
dankzij de hulp van verschillende mensen gaat
dit helemaal goed komen! Natuurlijk kunnen
wij nog wat handjes gebruiken, dus als je zin
hebt in gezelligheid… Wees welkom! Je hoeft
niet te kunnen naaien, al is dit wel handig. Ik
kan dat uit ervaring zeggen, aangezien dit het
eerste jaar is dat ook ik achter de naaimachine
te vinden ben.
Natuurlijk komt er ook nog het schminkbriefje,
waarin gevraagd wordt om op tijd te zijn voor
de schmink. Wij willen jullie ook nadrukkelijk
vragen ons mee te helpen en te zorgen dat je op tijd bent. Ook de zwarte coltrui
zal dit jaar weer belangrijk zijn. Zorg dat je er op tijd één aanschaft, nu liggen
ze nog in de winkels! Als er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het ons weten.
Wij gaan ervan uit dat de komende weken bol staan van plezier, gezelligheid en
natuurlijk ook met naaien ;-)
Namens de KC een geweldig en onmeunig prachtig carnaval gewenst!
Miranda Arends

BESCHERMINGSBEWIND
Financiën ordenen, beheren,
optimaliseren en beschermen.

Albert Heijn
In den Vijfhoek 17
7571 DT Oldenzaal
www.ah.nl

ERIK CHRISTENHUSZ
beschermingsbewindvoerder
regio Twente en Achterhoek
085-7732236
WWW.ZEKERFZ.NL
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Opening Barrakcafé
7 januari werd dit jaar ons Barrakcafé geopend, in onze “nieuwe” residentie. De
voorbereidingen begonnen in Denekamp: bij Bonnie werden de hapjes gemaakt
en werden door één persoon in het
bijzonder ook uitgebreid geproefd.
Daarna kwam de volgende uitdaging.
De hapjes moesten volgens Bonnie
namelijk allemaal recht en precies in
een bepaalde volgorde op de schaal
liggen! Uiteindelijk is dit gelukt, dus kon
het feest beginnen.
Samen met de Markloawen, de Glasbloazers en de Spanvöggel hebben we het
glas geheven op 2017 en is onze Opperkrot traditioneel afgetreden.
Tijdens het Prinsenbal
bij Rouwhorst zagen
we
de
opkomst
van stadsprins Bas
Huijsmans en zijn
sik René Falkmann.
Hierbij was Barrakkus
aanwezig met een
leuke,
grote
en
vooral
gezellige
groep mensen. Ala
Barrakkus hebben we
ook hier een leuk feestje gebouwd.
Het was een geweldige opening van het nieuwe jaar en van ons Barrakcafé.
Het gaat weer een mooie carnaval worden!
Patty Reekers
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BOEMELEN
BARRAKKUS
OPPERKROT
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HOOGHEID
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WIJN
GEZELLIG
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LOOPGROEP
DRONKEN
NJOY
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WAGEN
HAL
FEEST
BARRAKCAFE

open loods
Zoals ieder jaar was ook deze open dag weer een enorm succes. De opkomst
was goed en met ons allen hebben we er een topmiddag van gemaakt.
Al snel na aanvang hadden we bezoek van de eerste vereniging. Vanaf toen is
het ook niet meer rustig gebleven, al zat de top rond een uur of 4-5. Vele kapellen
hebben gespeeld en de diverse
verenigingen naar binnen getrokken.
De Toet’nbloazers uit Borne kwamen
met hun dansmarietjes, welke een
leuke dansshow weggaven. Dit werd
onwijs gewaardeerd door eenieder.
Super om ze zo enthousiast bezig te
zien met hun act.
Ook de kids hebben zich super vermaakt. Ze konden kleuren of jumpen in de
kar. Buiten waren ze in de sneeuw aan het spelen, dus helemaal top. De grote
kinderen waren druk met de kleintjes, bijzonder om dat te zien. Ook voor de
kinderen waren de lootjes (kadootjes) een leuke
bezigheid.
Sommige kinderen waren onwijs druk aan het werk.
We hadden hulpjes die de lege flesjes inzamelden
en er was even later een klein prinsesje aan het
helpen achter de bar. De next generation Barrakkers
komt eraan, dat is wel duidelijk!
Wat geweldig mooi dat Anne er even bij kon zijn.
Onwijs dapper en sterk van haar. We hopen van
harte, namens heel Barrakkus, haar snel weer te
zien. In gedachten zijn we in ieder geval bij haar.

Het is altijd leuk om iedereen weer even te zien en
te spreken. Denk dat we er met ons allen weer een
super open dag van hebben gemaakt.
Ook dit feestje is tot in de late uurtjes door gegaan.
Inmiddels ziet de hal er weer tiptop uit. Toppers,
bedankt hiervoor.
Kim ter Maat

Deventerstraat 6
7575 EM Oldenzaal - Holland
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7575 BC Oldenzaal
(T) 0541 760076
(M) 06 536 181 63
(E) info@lohuismedical.nl

10 voor 15 actie
Op zaterdag 25 februari en maandag 27 februari a.s. is het groot feest omdat:
1. Gezelligheid in Café NJOY geen grenzen kent;
2. Onze Opperkrot gekozen wordt;
3. De kapellen ook de weg naar Café NJOY weten te vinden;
4. Barrakkus de volgende actie heeft:
De actie luidt als volgt en is geldig tijdens het Opperkrotfeest én Kleintje Kapel:
Op vertoon van je Barrakkuspas kun je op beide avonden eenmalig gebruik
maken van de:

10 voor 15 actie
Met andere woorden tijdens het Opperkrotfeest op zaterdag 25 februari 2017
én tijdens het Kleintje Kapel op maandag 27 februari 2017 kun je eenmalig voor
15 euro 10 NJOY munten kopen op vertoon van je Barrakkuspas.
Laten we er bovenal ook dit jaar weer een gezellig feest van maken!
De gele Café Jantje Barrakkusmunt
De gele Café Jantje Barrakkusmunt is alleen nog tijdens dit carnavalsseizoen
te gebruiken bij Café NJOY, maar Barrakkus is jullie als vereniging erg
dankbaar als je deze munten als erfgoed van onze fantastische tijd bij
Café Jantje wilt bewaren. Hiermee steun je onze vereniging, aangezien wij
deze munten dan niet hoeven af te rekenen met Café NJOY!

Sponsor in de Spotlights
Deze keer: Schaepers Bouwontwerp en Advies
De persoon achter Schaepers Bouwontwerp en Advies, Marc Schaepers, is niet
alleen al jarenlang sponsor van onze optochtvereniging. Hij is ook één van de
vier oprichters van Barrakkus.
Het verhaal is inmiddels bekend. In het jaar 1998 zaten 4 jonge kerels, Jeroen
Niehuis, Peter Vreeswijk, Martijn Kuipers en Marc, bij Café Jantje aan de bar
… en de rest is geschiedenis. In onze ledenadministratie staan ze nog altijd
vermeld als de illustere nummers 1 t/m 4.
Nummer 3 is Marc. Stel je kort voor.
Als geboren Oldenzaler is carnaval mij uiteraard met de paplepel ingegoten.
Rond mijn zestiende ben ik lid geworden bij de B.B. Ik was 23 toen we met
Barrakkus zijn gestart. We wilden zelf weleens een actieve bijdrage leveren aan
o.a. de optocht. Op dit moment ben ik 41 en woon ik nog steeds in Oldenzaal
met mijn schatjes Leonie en Jet
Hoe kwam je in jouw werk terecht?
Ik kwam er niet in terecht......... ik heb ervoor gekozen. Ik vind het fantastisch
om naar mensen te luisteren, naar bedrijfsprocessen te kijken en dat te vertalen
naar een perfect passende woon- of werkomgeving.
Was je startende carrière te combineren met Barrakkus?
Het eerste jaar ging goed. Ik studeerde toen nog, volgens mij. Ik werd echter
na het afstuderen aan de Hogeschool aangenomen op de Academie van
Bouwkunst, waarbij ik 4 dagen in de week bij een architectenburo in Rijssen
werkte en vervolgens de vrijdag- en zaterdagochtend naar de academie ging.
Dat ging wat stroever, waarna Bart uit het Broek het een tijdje voor mij heeft
waargenomen.
Wat bracht je ertoe voor jezelf te beginnen?
Ik zag vaak zaken richting de opdrachtgevers die mij niet aanstonden. Stelde
dan mijn ideeën voor om dat te verbeteren. Geen reactie.... Ik dacht toen ‘als
jullie het niet doen, doe ik het wel zelf’.

Vandaag de dag is Marc Schaepers eigenaar van Schaepers Bouwontwerp
& Advies, een professioneel bureau voor bouwkundig advies,
ontwerp, vergunningen en begeleiding. Hij adviseert op het gebied
van regelgeving, bouwkunde, ontwerp en ontwikkeling. Hij verzorgt
haalbaarheidsonderzoeken, analyseren de mogelijkheden van potentiële
bouwlocaties. Zij ontwerpen uiteenlopende bouwkundige opdrachten.
Ver- en nieuwbouw. Of het nu een dakkapel of een bedrijfspand betreft.
In de ontwerpfase worden mogelijkheden, vormgeving afgestemd op het
beschikbare bouwbudget. Het gehele traject van visie tot bouwbegeleiding
kan door hem worden verzorgd. Het is de no-nonsens aanpak en nuchtere
kijk die resulteert in een goede, oplossingsgerichte begeleiding van de
klant en het uitvoerende bouwbedrijf.
Wat in jouw werk heeft vooral indruk gemaakt?
Tevreden en blije opdrachtgevers; zeker als je jaren later nog geprezen wordt.
Voor mij is het summum dat ik later tegen mijn dochter kan zeggen; 'Kijk dat
heeft papa ook ontworpen"!
En wat waren voor jou de hoogtepunten bij Barrakkus?
Dan denk ik terug aan het wagenbouwen in een tochtige schuur in De Lutte;
aan het zien van tientallen Barrakkusjassen bij elk carnavalsfeest; aan Stefan
Vredegoor als Opperkrot; Dennis Dijkhuis in de trapskelter van Oldenzaal naar
't Peuleke.
Ik denk aan onze Eerste Prijs: "met de pil oet pakket
hebt wie babypret"; met een geduwd wagentje 8
personen duwen, 4 trekken. Het was bijna grote
wagens!!! Aan Kleintje Kapel; de lol met elkaar; het
succes van Barrakkus!
Ik stop er maar mee... teveel om op te noemen.
Tegenwoordig bekijk ik het meer vanaf de zijlijn,
maar oude liefde roest niet... totdat er een feestje
is ;-)
En de toekomst van Barrakkus? Ze leven nog lang
en gelukkig!

www.algietol.nl

Textielstraat 3, 7575 CB Oldenzaal Tel. 0541-513784

Papaaaa,
ik lijk steeds
meer op jou....
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het carnavalsweekend
Heb je ook lang op gewacht op de Dolle Daag’n van Boeskoolstad?
Hier vindt je jouw Barrakkus programma; ofwel; aj d’r bint mooj d’r wee’n.
Alle aanvangstijden en info wordt vermeld op de website of FB.
Zaterdag 25 februari (middag)
Intocht Stadsprins Bas en Sik René.
Wil je carnaval goed starten? Dan is het super gezellig om hierbij aanwezig
te zijn. Gezamenlijk trekken we met de andere zusterverenigingen de stad in
en gaan we met z'n allen naar het stadhuis. In het stadhuis wordt het startsein
gegeven voor de Dree Dolle Daag´n. Een goed begin is het halve werk, dus we
hopen dat we met veel Barrakkers samen zullen zijn!
Zaterdag 25 februari (avond)
Wie, oh wie wordt er dit jaar Opperkrot van Barrakkus?
Het blijft altijd weer spannend tot op het laatste moment, maar dat het een
mooie avond wordt is zeker!
Zondag 26 februari (gehele dag)
De Grote Twentse Optocht! Geen nadere info nodig natuurlijk, lekker genieten!
Loop mee of zoek een mooi stekje aan de kant om Barrakkus aan te moedigen.
Maandag 27 februari
Even kort bijkomen en dan gaan we met alle (Barrakkus) kinderen meelopen
met het Kuuk´n festival. Een gezellige en kleine optocht in de middag door het
centrum van Oldenzaal!
In de avond hebben we dan Kleintje Kapel! Een mooi, gezellig & goed bezocht
feest, waar een keur van Kapellen het geheel muzikaal komen opluisteren.
Houd jij ook van die gezelligheid? Dan moet je zeker van de partij zijn!

Dinsdag 28 februari
De slotdag, eentje om niet te missen! Want hierna moet je er weer een jaartje
tegenaan! Met Barrakkus hop hop in de bus! We gaan boemelen! Altijd gezellig,
met dit jaar andere locaties! Nieuwsgierig? Geef je dan op bij Kim Dijkhuijs en
ga gezellig mee Boemelen met Barrakkus. Wederom zal de Oel'n kapel voor de
muzikale ondersteuning zorgdragen.
Als we allemaal heelhuids terug zijn gekomen, sluiten we af waar we begonnen
zijn… Gezamenlijk zullen we naar het stadhuis gaan, samen met alle andere
zusterverenigingen uit Oldenzaal. Na de laatste woorden van Stadsprins Bas
en Sik René gaan we de Bok verbranden. En als traditie, nog even samen een
hapje eten.
En ja, dan is het toch echt voorbij! Je kunt je nu met een gerust hart uitbrakken,
zoals een echte Barrakker het betaamt.
Iets gemist? Volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen! En doe wat aan de
tijdsplanning, zodat je volgend jaar echt niets hoeft te missen!

www.oldeweghuis.nl

Van de sponsorcommissie
Na weer een periode van rust en bezinning (voor de mensen die niet van
carnaval houden) zijn we weer volop aan de slag om ook in 2017 Barrakkus
weer op kaart te zetten. Van buiten ziet het eruit alsof het rustig is, achter de
schermen wordt echter door alle commissies weer keihard gewerkt!
Zo dus ook de sponsorcommissie, want wat zouden we zijn zonder onze
sponsoren! Met trots mogen we dit jaar dan ook de nodige vertrouwde namen
en daarbij een aantal nieuwe namen presenteren in ons vernieuwde full color
boekje.
Namens deze weg willen wij onze sponsoren, daarbij ook de stille sponsoren,
dan ook hartelijk danken! Zonder jullie is Barrakkus geen Barrakkus!
Het zou dan ook erg mooi zijn als wij als Barrakkusmensen terug denken aan
onze sponsoren. Kijk dus goed in ons blad naar de sponsoren en denk aan hen
terug wanneer je een aankoop doet of iets gaat doen!
Namens de sponsorcommissie allemaal een super carnaval toe gewenst!
Manon Smeing

r,
Met alles in kleu
slept wie oe
‘t carnaval deur!

in miene roet!
Ojoa? Dan moij noar

info@kipautoschade.nl
www.kipautoschade.nl

AUTORUITSCHADE?

Albert Kip is een full-service autoschadebedrijf. Alle schade wordt
hier direct geregeld met uw verzekeringsmaatschappij, zonder dat
u er verder omkijken naar heeft. Lekker makkelijk!

Kleibultweg 107 Oldenzaal, tel. 0541 - 57 20 72, www.kipautoschade.nl

Focwa erkend

4 jaar garantie

gratis vervangend vervoer

nieuwste technieken

Wist u dat…
…
…
…
…
…
…
…

Boet dit jaar wel aanwezig is tijdens het carnavalsweekend?
dit bij Patty juist de vraag is?
Kim & Kim super fotogeniek zijn?
Arjan en René graag samen onder een plastic zwembadje dansen?
onze secretaris heel goed is in Karaoke?
we een vorstelijke residentie hebben?
Kim extra gelukkig is met deze residentie omdat ze hier eindelijk terecht kan
voor haar wkd?
… we dit jaar maar een kunstkerstboom bij Jan neer hebben gezet, aangezien
altijd dezelfde personen het bos halen en de andere helft verdwaalt
(in de kroeg)
… de AC overwegend kaal is?
… Barrakkus dit jaar de tuin van de vorst van de Glasbloazers heeft moeten
versieren?
… de Barrakkus kids al vroeg professioneel klaargestoomd worden voor later?
… Boet tegenwoordig een echte Huijsman is?
… de Barrakkus feestjes altijd erg gezellig zijn en tot in de diepe uurtjes
doorgaan?
… dat dit op de dag van de optocht extra zwaar is voor de schminkers?
… de schminkers op die dag extra waardering hebben voor kauwgom?
… onze penningmeester enorm kan giechelen?
… er regelmatig Barrakkers van de fiets vallen? Of ergens tegenaan lopen?
We noemen geen namen.
… Kim D ook de asbakkenschuifcommissie vertegenwoordigd?
… de kascontrolecommissie dit jaar wat vertraging had?
… Barrakkus ook in Oeteldonk een feestje in stijl
kan vieren?
… de Jägermeister al op was voor we in Oeteldonk
aankwamen?
… er een aantal mensen een kwartier
te laat waren voor de bus naar huis?
We noemen wederom geen namen.

… onze voorzitter ook van nazitten houdt?
… Richard tegenwoordig veel tussen meerdere commissies heen croes (t)
… er een selecte groep motorrijders van Barrakkus elk jaar een Hemelvaart
naar de Eifel doen?
… de P&P commissie soms wil verzamelen als het feest al voorbij is?

GLEASKE OP?
LOAT OE RIED’N!

TAXIVERVOER VERKEERSSCHOOL BUSREIZEN

Opper Pin
Sander Zwarthof
Opper Sik
Coen Streppel
Opper Hoofd
Marjolein Dijkhuis - Siers
Super Spons
Manon Smeing
Super Lasser
Albert Martens

Super Draad
Thijs Streppel
Super Feestbeest
Kim Dijkhuijs

O.O. Barrakkus
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Super Klep
Kim ter Maat

Mocht dit Barrakkertje niet goed bezorgd zijn of wilt u een wijziging doorgeven gelieve dit dan melden/doorgeven door een e-mail te sturen aan
ledenadministratie@barrakkus.nl

