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ADRES

MOBIEL
E-MAIL
INTERNET

Mr. Treubstraat 14
7572 VZ Oldenzaal
+31 (0)6 5149 1728
info@marwinwigger.nl
www.marwinwigger.nl
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van de Redactie
Vorig jaar was de eerste 2.0 editie van het Barrakkertje. Ook dit jaar zal hij
eenmaal verschijnen en wordt de rest van het Barrakkus nieuws verstuurd met
de Barrakkus Proat.
In de Proat vind je altijd het laatste nieuws van het bestuur, de commissies
of algemene zaken rondom het carnavalsweekend. In de feestagenda zie je
wanneer we waar naartoe gaan en hoe laat we verzamelen. We zien nog te vaak
dat de Barrakkus Proat retour komt, doordat een mailadres niet meer actueel
is. Ontvang je de Barrakkus Proat nooit? Geef dan je juiste mailadres door via
promotiecommissie@barrakkus.nl of aan één van de bestuursleden. Vergeet
ook niet je juiste adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie via
ledenadministratie@barrakkus.nl
In dit Barrakkertje lees je niet alleen de voortgang bij de commissies, maar lees
je ook het nieuws over het carnavalsweekend. Er zijn bijvoorbeeld wijzigingen
met betrekking tot de intocht van de stadsprins en de kinderoptocht. Ook hebben
we dit jaar voor het eerst kerstboomhalen 2.0 mogen meemaken. Verder is
terug van weggeweest: de fotopagina in het midden. Ook zijn er enkele wist u
datjes die we graag met jullie delen.
Het seizoen is in volle gang, de commissies zijn druk met de allerlaatste loodjes.
Het is een bewogen jaar, zeker rondom onze huisvesting. Achter de schermen
zijn we druk met het vinden van een oplossing, maar dat is nog niet gelukt.
Het is belangrijk om oren en ogen op te houden, want alle tips zijn meer dan
welkom.
De TC en KC hebben weer superhard gewerkt om alles op tijd af te krijgen
voor de grote Twentse Carnavalsoptocht. We hebben een geweldige wagen en
geweldige pakken, waarin we zullen meelopen in de hoop wéér in de prijzen te
vallen. Achter de schermen heeft zowel de sponsor- als de P & P commissie
even hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Nu is het aftellen geblazen tot
het eindelijk zover is: het gezellige carnavalsweekend onder het motto:
“Barrakkus löp aan oe veurbie met ne kleurrijke fantasie.”
Laten we er met ons allen weer een onvergetelijk topweekend van maken!
Kim ter Maat
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het orakel
Was iemand het al vergeten? Nee toch!? Een dikke proficiat voor alle Barrakkers
voor onze prestatie. Verwacht of onverwacht, gehoopt en dik verdiend: de 2e
plaats! Wat een flappende flappers heeft Oldenzaal voorbij zien komen. Dat
zet natuurlijk de toon voor dit jaar. Bijzonder, een nieuw ontwerp, met recht een
wonderlijk Barrakkusland te noemen.
Barrakkusleden die hard werken aan de wagen, het in elkaar zetten van de
kleding, dit mooie boekje bedenken, de super feesten organiseren, alle
sponsoren benaderen, de optocht begeleiden. Dat zit toch mooi in elkaar! Net
een lint dat we gezamenlijk vasthouden. Iedereen houdt een deel vast, maar
samen presteren we het wel. Het lint is soms wat strakgespannen, maar wij als
Barrakkus kunnen daar ook losjes mee omgaan en er samen een donders mooi
feestje van maken. Laten we dat de aankomende tijd ook doen, samen een
feestje vieren en er een superoptocht van maken!
2017 ligt achter ons, een bewogen en druk jaar. Een achtbaan voor onze
huisvesting, waar we op dit moment nog geen oplossing voor hebben.
Spannende tijden, waarin we druk bezig zijn om ook aankomende jaren een
mooie plaats te hebben, waar wij als Barrakkus kunnen bouwen. En afscheid
nemen van onze oude loods, waar we toch vele jaren met veel plezier hebben
gebouwd en waar menig goed feestje is gevierd tot in de late uurtjes.
Uit de speaker klinkt heel toepasselijk BLOF met "blij dat je hier bent", vanuit de
TOP2000. Of zoals wij dat zeggen: "(Barrakkus) Mooi da’j d’r bint!"
Ik wens jullie allemaal een ontzettend mooi carnaval toe! Geniet ervan!
Opperhoofd
Marjolein Dijkhuis.
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Het "nieuwe" kerstboom halen
Jarenlang was het een traditie om samen met Jan de kerstboom te halen. Sinds
vorig jaar zijn Bart en Arend trotse eigenaren van NJOY en zij besloten onze
oude traditie in ere te houden, maar wel op een vernieuwende manier.
Het bestuur werd uitgenodigd en ze mochten allen één commissielid meenemen
die binnen de commissie actief bezig is. Ik werd uitgenodigd door Kim (nog
bedankt daarvoor) maar wat we gingen doen was voor niemand bekend.
Met een groep van zo’n 15 man verzamelden we bij NJOY. Bart nam het
woord en vertelde dat ze deze eerste keer een activiteit binnen NJOY hadden
geregeld: een bierproeverij! Mijn 3e in één week, niks mis mee.
Het werd een leuke en gezellige avond
bestaande uit bier, bier, bier en hapjes. De
proeverij bestond uit vijf soorten Grimbergen
en één van Grolsch; het Kanon. Uiteraard
met bijpassende lekkere hapjes. Veel glazen
kwamen mijn kant op (hik), met name van de
niet-bierdrinkers. Nadat de proeverij voorbij
was, kregen we van Bart en Arend een kaartje
met een tegoed voor: nog meer bier. Daarnaast
heb ik dan nu eindelijk de Barrakkus sjaal.
Vanzelfsprekend bleef het leuk tot in de late
uurtjes.

ns.nl

ns.nl
5

5

Bart en Arend; bedankt voor deze onmeunige mooie en gezellige avond. We
hebben er allemaal van genoten.
Richard Croes
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het leven van een opperkrot
Het weekend van Carnaval 2017 begon zoals ieder jaar. Vrijdagavond met
de jongens van de Oel’nkapel spelen in Oldenzaal en zaterdagmiddag naar
Losser. Daar heb ik met mijn bekkens de trombone van Robert onschadelijk
gemaakt en een kinderhoofdje tussen diezelfde bekkens gekregen. Kortom,
het was een carnaval zoals alle andere. Tot we dus op zaterdagavond met de
kapel - voor de gelegenheid omgedoopt tot Barrakkapel – bij de Opkomst van
de Opperkrot mochten spelen!

Naderhand vroegen veel mensen, vooral van buiten Barrakkus, of ik hier echt
niets van wist. Ik kan het jullie verzekeren: ik was compleet overdonderd!
Natuurlijk, bij die grandioze aankondiging van senior-feestbeest Boet ging de
tekst steeds meer richting mijn persoontje, maar het was echt een verrassing!
Je gelooft het pas als Superfeestbeest Kim jou die knuppel in handen geeft.
En ja, wat is het dan gaaf om daar te staan, tussen al die Barrakkers bij NJOY,
op dat podiumpje, net groot genoeg voor mijn steeds groter groeiende ego. Wat
fantastisch om die zaal te zien feestvieren, terwijl je maten van de Oel’n voor
je spelen. En dan komen ook nog de Knooiers van Oké binnen. Mét mijn lief,
zodat we om 12 uur haar verjaardag konden vieren!
Uiteraard werd het Opperkrotfeest een latertje. Een Opperkrot heeft niet veel
privileges, maar één daarvan is dat ie op Carnavalszondag mag uitslapen.
Uitslapen?! Ik zat nog zo vol adrenaline en was zo bang dat ik iets zou missen!
Dus zondag weer in alle vroegte richting NJOY.
Voorgaand jaar hadden we als heksen al een prachtige outfit en ik had niet
gedacht dat onze creatievelingen dat konden overtreffen. Maar jawel hoor! Ik
had me geen mooiere optocht kunnen wensen. De wagen, de kleding én het
feest dat wij met zijn allen maakten; het was grote klasse! Het was één van de
vele hoogtepunten van mijn Carnaval.
En dan maandag. Maandag betekent voor mij Kleintje Kapel! Ik ben eigenlijk
gewend om ‘mien moat’ Superfeestbeest Kim mee te helpen, maar dit jaar
hoefde ik alleen maar tussen die kapellen te staan en feest te vieren!
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Moet ik nog veel meer vertellen? Jullie waren er immers zelf bij en ik denk wel
dat je hebt gezien hoe ik heb genoten. De momenten dat je met Vorst Bart,
Tapkloas Keunema en al die andere hoogheden samen op ’t podium staat. Of
met m’n ‘sekondant’ Patty bij Haamberg! Of hoe jullie als Barrakkus op dinsdag,
bij Wubbenhof lieten zien hoe je écht Carnaval viert. Dan ben ik niet alleen een
dolgelukkig blijhoofd, maar ook onmeunig trots op Barrakkus!
Toch, aan alles komt een einde en op dinsdagavond, had ik de knoll’n wel op.
Tja, dat krijg je als oudste opperkrot ooit. Gelukkig stond oud-opperkrot Thijs
me nog half en hielp me bij mijn rol bij de laatste plechtigheid in het stadhuis.
En dan is het woensdagochtend. En kun je terug naar NJOY om je fiets op te
halen… met een ijzerzaag. Want die fiets stond daar al een half weekend aan
een boom vast … en mijn sleutel… euh…
Barrakkusmennekes en
Barrakkuswiefkes… BOEM!
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Arjan Willemsen

DE HERSMOLE 2 7596 LR ROSSUM

Deventerstraat 3-5
7575 EM Oldenzaal
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Uw service- en
onderhoudspartner

Koffie

Grootkeuken

Service

Voor een optimale
koffiebeleving heeft Huisken
Professional uitgekiende
koffietotaalconcepten.

Gewenste grootkeuken
realisatie voor café, restaurant,
zorginstelling, bedrijfskantine
en meer.

Voor service en onderhoud
aan uw grootkeuken apparatuur
of koffiemachine zijn wij
uw partner.

Huisken Professional
Eekboerstraat 10
7575 AX Oldenzaal

T
E
I

0541 533 480
contact@huiskenprofessional.nl
www.huiskenprofessional.nl

minicrèche

Kruijskamp 23
7576 EP Oldenzaal
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kerstboom halen - Njoy
Beste Barrakkus,
Vrijdag 15 december was het dan zover, om de traditie trouw voort te zetten
blijven we ieder jaar de kroeg versieren met een kerstboom. Dit jaar ging het
wat anders als andere jaren, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben
het bestuur uitgenodigd en iedere commissievoorzitter mocht een introducee
meenemen die veel voor de commissie gedaan heeft om diegene zo een stukje
waardering te geven. We hopen dat het onderling wat strijd geeft in spelvorm
en iedereen volgend jaar mee wil.
Onder leiding van bierkoning Bart kregen we een bierproeverij, met zoals het
hoort bij ieder biertje een hapje. Het was een geslaagde avond en als klap op
de vuurpijl kregen we een mooie kerstboom aangereikt vanuit de bakfiets van
Sander. De boom hebben we buiten neer gezet, de lampjes hebben we er zelf
maar in gehangen. We zijn nu al druk bezig met het voorbereiden voor het
kerstboom halen van volgend jaar en zo zal deze traditie blijven bestaan.
Residentievaders Bart en Arend

Barrakkertje 2018 template.indd 13

18-1-2018 11:20:02

Barrakkertje 2018 template.indd 14

18-1-2018 11:20:04

kascontrolecommissie
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van 28 oktober 2017 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 dinsdag 2 januari 2018 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 wederom goedgekeurd.
Namens de kascontrolecommissie,
Arjan Willemsen en Boet Huijsman
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BESCHERMINGSBEWIND
Financiën ordenen, beheren,
optimaliseren en beschermen.

ERIK CHRISTENHUSZ
beschermingsbewindvoerder
regio Twente en Achterhoek
085-7732236

Kijk voor meer informatie op

www.autosnijders.nl
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huisvesting
Na 19 fantastische jaren lijkt het er op dat we vlak na dit seizoen dan toch voor
het eerst geen dak boven ons hoofd te hebben. De laatste jaren hebben we met
veel plezier aan de Parallelstraat gebouwd, maar zoals de meesten van jullie
wel weten heeft de gemeente Oldenzaal het besluit genomen om de panden
aan de Parallelstraat begin 2018 te slopen. Eigenlijk erg zonde voor deze bij
uitstek geschikte locatie met huisvesting van diverse verenigingen in Oldenzaal.
Is er dan helemaal niets gebeurd de afgelopen maanden? Natuurlijk wel, het
bestuur van Barrakkus is al sinds het einde van vorig seizoen hard bezig een
oplossing te vinden. We zijn een aantal maanden druk geweest met een mooi
project op het Juffersbeek, zoals we ook hebben toegelicht tijdens de ingelaste
ledenvergadering begin september 2017. Diezelfde vergadering heeft ons echter
doen inzien dat we dicht bij onszelf moeten blijven en het onderwerp huisvesting
wel in het juiste perspectief moeten blijven zien. Natuurlijk zouden we graag
een definitieve oplossing hebben waarbij we nooit meer met dit onderwerp
bezig moeten zijn echter moet dat wel passen in de gedachte en bestaansrecht
van onze mooie vereniging.
O.O. Barrakkus is groot geworden met het zoeken en hebben van diverse
onderkomens en na vele jaren van hele goedkope oplossingen hebben we de
afgelopen jaren een onderkomen gehad waarbij de kosten vergelijkbaar zijn
met de meeste van de andere Oldenzaalse carnavalsverenigingen en dat willen
we graag zo houden. We hebben de afgelopen maanden ook vele gesprekken
gehad en door die gesprekken zijn wij er nog steeds van overtuigd dat we een
nieuw onderkomen zullen vinden. Onze vereniging is bij uitstek creatief, flexibel
en heeft een erg groot aanpassingsvermogen… iets wat ons zeker naar een
oplossing gaat leiden.
Toch willen wij nogmaals een beroep doen op alle lezers van ons blad om met
ons mee te denken en contact met ons te zoeken als er ideeën zijn die kunnen
leiden tot een nieuw onderkomen. Wij zijn
zelf al bezig met enkele hoopvolle ideeën
en hebben inmiddels maatregelen getroffen
voor een overbruggingsperiode waarbij onze
spullen in opslag gaan. Dit geeft ons genoeg
lucht om een oplossing te vinden.
Ondanks dat wij liever met carnavaleske
uitdagingen bezig zijn zien wij de toekomst
met vertrouwen tegemoet!
To be continued....
Op naar een mooi carnaval 2018!
Alaaf.
Het bestuur van O.O. Barrakkus
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nieuws van de T.C
Beste barrakkers,
Afgelopen jaar was een superjaar voor Barrakkus in de optocht! De 2e plaats
met de grote loopgroep. Een super resultaat!
Mooie kleding en mooie attributen zorgden ervoor dat barrakkus weer op de
carnavalskaart van Oldenzaal stond.
En ook dit jaar zijn de wagenbouw en de kledingcommissie weer fanatiek aan het
werk gegaan. Maar we kunnen deze laatste 2 weken alle hulp goed gebruiken,
dus als je nog tijd over hebt of je verveelt; de hal is maandag, woensdag en
vrijdagavond geopend.
Helaas bouwen we dit jaar voor het laatst aan de Parallelstraat, dus om na het
bouwen een biertje/borrel te drinken in onze bouwtempel is een goede reden
om een keer langs te komen.
En volgend jaar ...???
Ik wens jullie allen een super carnaval en dat Barrakkus dit jaar weer een
superplek mag halen in de optocht.
Albert Martens
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Opening Barrakcafé
Alle hoogheden van het Oldenzaals Carnaval 2017 waren al afgetreden. Bijna
alle nieuwe hoogheden waren bekend. Het wachten was alleen nog op dat
grandioze circus waarin de Prins van Boeskoolstad zich zou presenteren aan
ons eenvoudige lieden. Het was 6 januari 2018. Een nieuw Carnavalsjaar was
geboren. En we begonnen de opening van ons Barrakcafé in stijl: met roze
bubbels, blauwe bubbels en – genderneutrale - Sambuca.
Er was meer nieuw! Zo kent de AC vanaf dit
jaar twee nieuwe leden.
Gerben Bolmer is niet alleen een prima
kastelein, maar dankzij zijn lange ervaring als
chef-kok, stond hij ook garant voor de lekkere
hapjes.
Het andere lid, Richard Croes, kunnen we
nog onmogelijk een nieuw gezicht noemen:
‘kleine-broertje-van’, digitale duizendpoot en
onvermoeibare feestvierder!
Het was het tweede jaar dat Arend en Bart ons in hun café NJOY welkom
heetten. Het kan niet anders dan dat dit weer een geweldig feestjaar wordt!
De voorbereidingen voor de grote feesten in onze/hun resisdentie - het
Opperkrotfeest op 10 februari en Kleintje Kapel op 12 februari – zijn al in volle
gang.
Naast het openingswoord van Opper Hoofd Marjolein stond ons nog één
droeve plicht te wachten. Afscheid van Opperkrot 2017! Zagen we daar nou
echt een traantje bij Antoon?! Nee joh, die grijns hebben wij niet van zijn gezicht
gekregen. Hij mag zich nu voegen bij een illuster gezelschap, begonnen met
Ankie Zanderink in 1999. Op 10 februari geeft Superfeestbeest Kim de blauwe
cape en de loeizware staf – met het prachtige beeldje gemaakt door Berend
Seiger – aan de volgende twintigste Opperkrot! Welk'n Döl hebt ze dit Joar
vond'n?!
Toen iedereen wel een beetje op de bubbels was uitgekeken en de meer
vertrouwde drankjes ter hand werden genomen, maakte Anita nog een nieuwe
groepsfoto voor de deur van onze residentie. Aansluitend vervolgden we onze
weg naar Circus Rouwhorst. Nu zijn we echt weer begonnen!
De AC...
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Bentheimerstraat 55, De Lutte
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Zoek de 10 verschillen
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van de kledingcommissie
Hallo dan gezellige Barrakkers!
Hebben jullie ook zo’n zin in de Grote Geweldige Twentse optocht?
Wij van de KC hebben er zin in!
Op het moment van schrijven zijn we super druk met de gave neonkleurige
pakken die we dit jaar gaan dragen tijdens de optocht. De pakken zijn gemaakt
van fantastische kleurige stoffen en zijn nog niet helemaal klaar, maar het
belooft super te worden!
Dit jaar hebben de TC en KC veel
overleg gevoerd en we hebben ook
veel hulp gehad aan de TC die zich
vol storten op het maken van de
hoge hoeden die we dit jaar gaan
dragen. Ze zijn fantastisch!!!! En dan
kunnen we niet anders zeggen: TC
onmeunig bedankt!!
Ook hebben we dit jaar anders gewerkt dan dat we voorgaande jaren hebben
gedaan. Ons naaiatelier is een beetje gekrompen, we hebben zelf niet veel
achter de naaimachine gezeten. We zijn heel blij met de goede hulp die we
gehad hebben en de mogelijkheid om de pakken te laten maken.
Natuurlijk is er nog veel te doen voordat de pakken de straat op kunnen, denk
aan de details en afwerking waar erg veel werk in zit.
We willen graag dat iedereen zich goed kan
voorbereiden op de optocht en willen dus ook al via
deze weg aangeven dat er onder de pakken een
zwarte trui gedragen dient te worden. Ook mogen
jullie voor dit jaar zelf een zwarte legging/ thermobroek
aanschaffen. Beide zullen goed te zien zijn dus zorg
voor een effen zwarte legging/ thermobroek en trui. Zo
kunnen we met zijn allen schitteren op het grote doek
tijdens de optocht!

Net zoals elk jaar krijgen jullie nog te horen wanneer
je je pak kunt halen en hoe laat je je mag melden om
geschminkt te worden.
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Thijs Streppel zal ook dit jaar het aanspreekpunt zijn
vóór en tijdens de optocht.
Wij gaan ook dit jaar voor een onmeunig, goede,
leuke, vrolijke, fantastische, geweldige, gezellige
optocht!
Namens de KC veel plezier allemaal!
Miranda Arends

Deventerstraat 6
7575 EM Oldenzaal - Holland
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10 voor 15 actie
Op zaterdag 10 februari en maandag 12 februari a.s. is het groot feest omdat:
1. Gezelligheid in Café NJOY geen grenzen kent;
2. Onze Opperkrot gekozen wordt;
3. De kapellen wederom 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 10 februari 2018
én tijdens het Kleintje Kapel op maandag 12 februari 2018 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!
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Sponsor in de Spotlights
Deze keer: Huisken Professional
Voor wie denkt dat carnavalsvierders altijd alleen maar over bier praten, hebben
we het nu een keer over koffie. En nog een goeie bak ook!
We nemen een kijkje bij Huisken Professional, gevestigd aan de Eekboerstraat
10 in Oldenzaal. Het familiebedrijf is al jaren trouw sponsor van onze vereniging.
Zij zijn gespecialiseerd in grootkeukens, vaatwassystemen, koffiezetapparatuur
én koffie!
Koffie
In de horeca maar ook in personeelsruimten wordt steeds vaker geïnvesteerd
in een compleet en goed koffieconcept. Huisken Professional adviseert en
levert apparatuur van bedrijven zoals Animo, Bravilor, Jura en Simonelli. Het
zijn topmerken die een naam hebben opgebouwd als duurzaam, bedrijfszeker,
gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. Ook kun je bij hen terecht voor alle mogelijke
bijproducten en ingrediënten, zoals koffie, thee, topping, cacao, suiker, melk,
koekjes en disposables. Met uitstekende service en barista trainingen zorgen
ze ervoor dat je koffie kunt presenteren waar je trots op bent!
Grootkeukens
Daarnaast zijn zij ook professionals in grootkeukens en service van ontwerp
tot realisatie. Zij leveren en installeren elke gewenste keuken voor een brede
groep afnemers: cafés, restaurants, onderwijs – of zorginstellingen, fastfoodrestaurants, bedrijfsrestaurants en verenigingskantines.
Een keuken is meer dan een optelsom van apparaten. Het is de plek waar
gerechten met zorg worden bereid. Hygiënisch verantwoord, in een voor
iedereen veilige omgeving. Zij adviseren ook over routing, indeling en veiligheid.
Met als resultaat een keuken die op maat is gemaakt en aan alle eisen en
normen voldoet én waar het prettig werken is!
Twentse nuchterheid
Directeur Robin Huisken, een bekend gezicht bij de Vennemuskes, waar hij
precies 11 jaar geleden ook Jonkheer was, is al jarenlang lid van Barrakkus.
Wat hem zo aanspreekt aan onze club is de nuchterheid. Ik hoor het je denken:
Carnaval, Barrakkus, nuchter?! Natuurlijk kan het - als het om feestvieren gaat
- niet gauw gek genoeg gaan. Maar als je verder kijkt, zie je een vereniging
die wars is van overdreven grootspraak. De optochtvereniging heeft een warm
contact met alle carnavalsverenigingen in Oldenzaal en hecht veel waarde aan
goede relaties. Daar heb je gelijk een link met het Twentse bedrijf Huisken
Professional. Mooie woorden slaan ze net zo lief over. Daar zijn ze te nuchter
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voor. Liever doen ze hun werk gewoon goed. Ze stellen wat dat betreft hoge
eisen aan zichzelf. Wat zij adviseren, leveren en onderhouden moet goed
zijn. Het is hen de eer te na om ‘zo maar’ iets te verkopen. Zo komen ze tot
maatwerk, in elke situatie. Pas als de klant tevreden is, durven zij het te zijn.
Altijd in die volgorde. En ze doen wat ze zeggen.
En voor één keer nemen we een écht lekkere bak koffie en zeggen wij ‘Proost!’

PASSIE VOOR
UW KEUKEN!

Huisken Profession
T: (0541) 533 480
E: info@huiskenpro
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FABRI.NL

Sporttenues * Ballen * Vlaggen * Merchandising * Promo & Werkkleding * Relatiegeschenken
Graveringen *Borduren * Bedrukken * Sportprijzen * Carnavalsmedailles & Speldjes enz. enz.

Bremenstraat 6 7575 EH Oldenzaal T. 0541-519866 M. info@fabri.nl

www.algietol.nl
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Textielstraat 3, 7575 CB Oldenzaal Tel. 0541-513784
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www.oldeweghuis.nl
()"Ȕ5..1Ȕ##Ȕ-"#1#Ȕ -*ƭ
Wij help
en
u bij h
oversta et
ppen

#%(."5(#2!#-314,

(+'#+,(-2313ȔƋƐ
ƒƐƒƊȔȔ+"#-9+
 ƉƐƎƊȔǃȔƐƓƊƉƌƌ
 (-$.Ǚ+..'4(2$Ơ-+
666Ơ1#%(."5(#2!#-314,

Barrakkertje 2018 template.indd 34

18-1-2018 11:20:17

Van de sponsorcommissie
Ook dit jaar ligt er buiten de Barrakkusproat om weer een mooi Barrakkertje bij
een ieder op de tafel, het keukenblad of bij een aantal op het toilet. (Wel om te
lezen hoop ik)
Seizoen 2017-2018, time flies…
Een blad met daarin ook weer de nodige advertenties, want laten we eerlijk
zijn; we hebben ze nodig, onze sponsoren! Net zoals voorgaande jaren zijn
we ze dus ook weer enorm dankbaar dat ze dit onmeunig mooie kluppie
willen sponsoren en uiteraard willen we alle sponsoren, dus ook onze stille
sponsoren, hier ontzettend voor bedanken! Ik blijf het dan ook herhalen; zonder
onze sponsoren zou er geen Barrakkus zijn!
Wat ik ook ieder jaar blijf vragen aan onze leden zelf; denk
er even over na als je een aankoop gaat doen. Kijk even in
het clubblad naar de advertenties en denk even terug aan
onze sponsoren. Kleine moeite, vaak een groot plezier!
Ik wens verder iedereen een geweldig mooi carnaval toe!
En vergeet vooral niet om plezier te maken!
Superspons
Manon

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

in miene
et!
Ojoa? Dan moijro
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
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Voor al uw feesten en partijen
Bierproeverijen
Biljart
Darts
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Langestraat 4
7571 AK		
Oldenzaal		

Tel. 06-44926853
info@tapperij-anno.nu
www.tapperij-anno.nu
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het carnavalsweekend
Hier vindt je jouw Barrakkus programma van de Dree Dolle Daag’n van
Boeskoolstad ofwel; a’j d’r bint mo’j d’r wean. Maak je agenda compleet met
onderstaande feesten, want ook jij wilt dit echt niet missen. Alle aanvangstijden
en info wordt vermeld op de website of FB.
Zaterdag 10 februari
Intocht Stadsprins. Wil je carnaval goed starten dan is het super gezellig om
hierbij aanwezig te zijn. Gezamenlijk trekken we met de andere verenigingen
de stad in en gaan we met ons 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! Dit jaar zal
dit geheel vernieuwd zijn want we verzamelen onder de Oal’n Griez’n.
En dan 's avonds... Wie oh wie wordt er dit jaar de Opperkrot Hoogheid van
Barrakkus? Wie wordt de opvolger van opperkrot Antoon? Het blijft altijd weer
spannend tot op het laatste moment, maar dat het een mooie avond wordt is
zeker!
Zondag 11 februari
De Grote Twentse Optocht! De wagenbouwers en kledingdames laten zien
waar ze goed in zijn, een waarachtig wonderlijk gebeuren dit jaar! Eigenlijk is
het ervaren met meelopen het aller-aller-aller leukste… maar lopend of langs
de kant, lekker genieten!
Maandag 12 februari
Een nieuwe opzet van het Kuuk’n festival! De kuuk’ns bint an de beurt! Een
optocht zonder grote wagens, maar zelf gebouwde kleine kinderwagen trekken
door het centrum van Oldenzaal. Barrakkus heeft een gezellige kijkplaats aan
de Ganzenmarkt, waar we alles goed kunnen zien en een mooie opmars naar
de avond.
Want in de avond is er Kleintje Kapel! Met het predikaat Grote Letters; FEEST!
Een keur van Kapellen komen langs en waar gezelligheid en muziek voorop
staan. Houd jij ook van die gezelligheid? Dan moet je zeker van de partij zijn.
Dinsdag 13 februari
De slotdag, de afsluiter. De allerlaatste… volgens menig Barrakkuslid ook de
leukste! Met Barrakkers boemelen! Altijd gezellig, meer kunnen we ook er ook
niet echt over zeggen, doar mo’j bie wea’n! In de avond zullen we naar het
stadhuis gaan samen met alle andere verenigingen uit Oldenzaal. Na de laatste
woorden van Stadsprins is er het traditionele ritueel van het Bokverbranden. En
als aanvulling, nog even samen een hapje eten.
Woensdag 14 februari
Uitbrakken – zoals een echte Barrakker het betaamt. Alles weer opruimen, even
flink zijn, kijk alle foto’s na, geniet nog even en vergeet vooral niet extra aandacht
aan elkaar te besteden die dag, want uiteindelijk is het Valentijnsdag. Het lange
wachten is begonnen tot we weer van start kunnen gaan in oktober 2018. Enne,
heb je leuke foto’s en anekdotes? Mail ze dan naar info@barrakkus.nl!
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GLEASKE OP?
LOAT OE RIED’N!

TAXIVERVOER VERKEERSSCHOOL BUSREIZEN
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Wist u dat…
Wist u dat…
... Remco C vorig jaar een uur te laat was met schminken? Alwéér ja…
… hij eigenlijk altijd te laat is voor schminken?
… de ledenpas al jaren met de kerstkaart verstuurd wordt?
… dat niet iedereen dit wist en dit pasje dit jaar bij het oud papier kwam?
… we nog steeds geen huisvesting hebben en we echt alle tips en hulp 		
kunnen gebruiken.
… er echt leden zijn die de puzzels van het vorige Barrakkertje wilden maken?
… ze erachter kwamen dat één puzzel van het vorige Barrakkertje niet klopte?
… Remco C op rosenmontag heel veel rozen moest kopen?
… Onze Opperkrot zijn schoenen kwijt was?
… hij kinderkopjes plette met zijn bekkens?
… deze zelfde Opperkrot even pauze nam op maandag?
De honneurs werden toen waargenomen door een andere muzikant van
zijn kapel.
… Arjan vorig jaar AC/DC bij het Hypotheekje heeft moeten missen?
... Altijd dezelfde koppen op de Barrakkus-foto's staan?

Marlic Design
Projectinrichting
Textielstraat 28a
7575 CA Oldenzaal
www.marlic-carpets.eu
www.xflor.eu
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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
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WWW.BARRAKKUS.NL
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nl
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info@ba

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
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