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Bentheimergraven 13
7577 DA Oldenzaal
+31 (0)6 5149 1728
info@marwinwigger.nl
www.marwinwigger.nl

VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan weer: het Barrakkertje. Sinds 2 jaren verschijnt het
Barrakkertje eens per seizoen in kleur. De inhoud was hiermee alleen in
uiterlijke vorm veranderd. Dit jaar hebben we ook de inhoud aangepakt.
De standaard rubrieken zijn grotendeels vervangen door nieuwe items.
Hebben jullie daarnaast de nieuwe website al gezien? Wijzigingen in
adres, email en/of andere gegevens zijn makkelijk en snel door te geven
nu. Ook hebben we een vernieuwde agenda geplaatst op de website en
zijn er nieuwe fotoalbums toegevoegd.
In dit Barrakkertje maak je onder andere kennis met onze nieuwe buren,
want zoals bekend zijn we inmiddels verhuisd naar de nieuwe loods aan
de Jufferbeekweg. De vele reacties van de bezoekers aan onze Open
Loods tonen wel aan hoe hard er gewerkt is om de loods klaar te krijgen.
Houd daarnaast je e-mail regelmatig in de gaten. Het actuele nieuws
en belangrijke informatie over bijvoorbeeld het meelopen tijdens de
optocht, zal weer via de Barrakkus Proat, de website en op Facebook
geplaatst worden.
Nog heel even tot het feest los barst. Alle commissies zijn inmiddels
bezig met de laatste loodjes.
Laten we er met ons allen weer een onvergetelijk topweekend van
maken!
Kim ter Maat

BARRAKKLOAWEN EN OELERAKKUS
Wie het inmiddels nog niet opgemerkt heeft; Barrakkus is dit jaar
goed vertegenwoordigd onder de Oldenzaalse carnavalsverenigingen.
En uiteraard zijn wij als Barrakkus trots op deze Barrakkloawen en
Oelerakkus. Daarom een kleine impressie van de hoogheden van dit
jaar…
Hoogheden van Barrakkus, wie vindt mooi da'j dit doot! Onmeunig
proficiat en wie maakt d'r met mekaar een grandioos mooi carnaval van.
Veur de Road van 11 leden hebt wie paracetamol...

Beste Barrakker,

HET ORAKEL

Wie kent het niet, de klusprogramma’s; een heel team van
mensen neemt een klushuis onderhanden om tot een mooi
eindresultaat te komen. En we zijn allemaal betrokken,
als buitenstaander hebben we allemaal een mening en
leven we mee. En dat klusgbeuren is een heel proces!
Vol enthousiasme beginnen die bouwers aan hun klus. Ideeën
vliegen over en weer en neemt langzaam gestalte op papier. Er
kan begonnen worden! Maar dan komen er toch wat scheurtjes
en tegenvallers. De klussers laten zich er niet door kisten en
ondanks de tegenvallers werken zij vereend aan het eindresultaat.
En in die laatste 5 minuten op de klok –voor ons als tv-kijkers
zijn dat zeker 15 minuten- wordt het einddoel nipt gehaald
en zijn de bouwers uiteindelijk trots op het resultaat. En wij als
tv-kijker weer dik tevreden. Alle ingrediënten zaten er weer in.
Als Barrakkus hebben we afgelopen jaar ook een klusprogramma
gehad. De verhuizing naar de hal aan de Jufferbeekweg, een
toplocatie waar we hopelijk weer jaren mee vooruit kunnen en
waar de bouwers een kantine & naaiatelier hebben gemaakt. En
naast de woonkamer hebben we ook een kinderkamer gebouwd.
Dit jaar hebben we maar liefst 5 Barrakkusmensen die op het
podium staan bij onze zusterverenigingen. Hertog Marco van de
Oelewappers is een oudgediende van Barrakkus en ooit begonnen
bij de eerste wagen van Barrakkus. Zijn sik, Dennis, een topper
van onze wagenbouw en steun & toeverlaat van de vereniging.
En dan het prachtige trio, wie had dat gedacht! “Mien” eigen
secretaris! Graaf Coen van de Markloawen, samen met Gravin
Yvonne, wagenbouw, kledingcommissie en
vriendin. Het gravenpaar wordt terzijde gestaan
door Sik Thijs, wagenbouwer en veurzitter
Optochtcommissie. Onverwachte zaken die
voorbode zijn van een fantastisch carnaval. Het
einde nadert van dit klusseizoen.
Ons huis is af, de wagen bijna, Barrakkus is
in het hele Oldenzaalse carnaval te vinden. Ik
wens iedereen een fantastisch carnaval toe!
Barrakkus, mooi da’j d’r bint!
Marjolein Dijkhuis
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Sprookje
Er was eens een piepklein mannetje…
Dat mannetje had twee kleine bokjes. Die twee kleine bokjes waren erg
op dat piepkleine mannetje gesteld en dat was wederzijds. Op een dag
kwam het piepkleine mannetje bij het verblijf van de bokjes en schrok
zich een hoedje… de bokjes waren verdwenen!!!
In paniek zocht het piepkleine mannetje alles af, maar… niets hoor,
geen bokjes! Toen kwam het piepkleine broertje van het piepkleine
mannetje op bezoek. Hij stelde voor om de sporen van de hoefjes te
gaan volgen en zo liepen ze samen de heeeele Boeskoolstad door.
Uiteindelijk stonden ze voor zalencentrum Rouwhorst, waar een hoop
gek verklede mensen waren. En in de zaal, op het podium dansten twee
kleine bokjes mee op de carnavalsmuziek. Wat waren de twee bokjes en
het piepkleine mannetje blij om elkaar weer te zien! Samen maakten ze
nog een vreugdedansje door de zaal, vierden ze feest op het weerzien
en werd het uiteraard heel erg laat... (Het piepkleine broertje van het
piepkleine mannetje heeft hier uiteraard foto’s van gemaakt….)

Automaterialen & Autotechniek

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
Het Carnaval van onze Opperkrot 2018; Rutger Zwarthof
Tuurlijk, mijn naam werd wel vaker genoemd, maar als je tijdens het
Opperkrotfeest in een overvolle zaal het podium wordt opgesleurd en je
krijgt die staf en die cape, sta je wel raar te kijken!
En toen ik zag dat, Kim Dijkhuys buiten mijn weten om ook had geregeld
dat Lindsey en mijn ouders aanwezig waren… ja, toen moest ik wel even
slikken.
Het weekend zelf is als in een roes aan me voorbij gegaan. Ik vier
Carnaval op mijn eigen manier en dat is me dit jaar ook grotendeels wel
gelukt. Al was de Grote Optocht wel een heel andere ervaring. Normaal
loop ik het grootste deel van de weg die wagen te duwen. Dat zat er
dit jaar niet in. Deze keer had ik natuurlijk een rol als aanvoerder van
de meelopers. Na de optocht, die de meesten toch niet in de koude
kleren gaat zitten, heb ik het ’s avonds maar wat rustiger aan gedaan.
Het Kuuk’nfestival ‘nieuwe stijl’ was ook een heel andere ervaring.
Bij de kinderoptocht zit ik meestal op de trekker. Nu zagen we vanaf
het podium de optocht aan ons voorbij trekken. Ach, dat had ook wel
weer wat. Daarna samen met Thijs en Hedy de stad in, was ook wel
een belevenis. En dan natuurlijk, Kleintje Kapel, de hele nacht door!
En tot slot: Boemelen! Ik moest me ’s ochtends nog haasten om op tijd
bij Marwin te zijn. Hij had aangeboden mij te helpen met de ontvangst
van Barrakkus en de Oel’nkapel. Top had ie dat geregeld!

Waar zijn we ook al weer overal geweest? Oja, Everloo, Haamberg
en de Wub! Ik kan me herinneren dat ik nog op een driewielertje heb
gereden. En ergens heb ik ook een barkruk gevonden, waarmee ik als
eerste Opperkrot mijn eigen troon had!
Natuurlijk waardeer ik het dat ik Opperkrot mocht zijn, al moet je er ook
niet te veel waarde aan hechten. Zie het als een bedankje, mooi om eens
in het zonnetje te staan. Maar ook prima om het komende carnaval weer
als een gewone Barrakker te vieren. Dit jaar was, met die verhuizing en
zo, een druk jaar. Er is veel werk verzet bij de huisvesting. En volgend
jaar, ons jubileumjaar, dan gaan we grootser dan ooit vlammen!

Deventerstraat 3-5
7575 EM Oldenzaal

Telefoonnummer: +31 (0)541 539 888
E-mailadres: info@dwoldenzaal.nl
Fax: (0541) - 539808

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

minicrèche

Kruijskamp 23
7576 EP Oldenzaal

 06 4606 5350
deknutselhut@hotmail.com
www.deknutselhut.nl

Three babies and a little man

KASCONTROLECOMMISSIE
Tijdens de afgelopen jaarvergadering in oktober 2018 heeft onze
Opper Pin het resultaat van afgelopen seizoen gepresenteerd en de
algehele financiële situatie van O.O. Barrakkus kort doorgenomen.
Helaas is het wederom vooraf niet mogelijk geweest om met de
kascontrolecommissie de boekhouding door te nemen, echter dat
hebben we inmiddels goed kunnen maken. Ook dit jaar hebben
wij, zoals gewoonlijk, 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

BESCHERMINGSBEWIND

BESCHERMINGSBEWIND
Financiën ordenen, beheren,
optimaliseren en beschermen.
Financiën ordenen, beheren,

optimaliseren en beschermen.

ERIK CHRISTENHUSZ
beschermingsbewindvoerder
ERIKTwente
CHRISTENHUSZ
regio
en Achterhoek
beschermingsbewindvoerder
085-7732236
regio Twente en Achterhoek
085-7732236
WWW.ZEKERFZ.NL

Kijk voor meer informatie op

www.autosnijders.nl

WWW.ZEKERFZ.NL

DOE EEN WENS
Zoals al vele mensen verrast zijn door Stichting Doe een Wens, werd
er dit keer een wel heel speciaal iemand door Barrakkus in het zonnetje
gezet. Sorin, wie kent hem niet binnen Barrakkus? De altijd opgewekte,
vrolijk en opgeruimde bar(t)man bij Njoy. De rechterhand (of linkerhand?)
van Bart en Arend.
Ooit heeft Sorin laten vallen wat zijn diepste geheim is en Barrakkus zou
Barrakkus niet zijn als ze daar geen gehoor aan zouden geven. Sorin
heeft namelijk altijd al eens Opperkrot willen worden. En Opperkrot
wordt je niet zomaar! Maar ach, die wens moest toch niet zo moeilijk te
vervullen zijn?
Et voila! Op een mooie, gezellige Barrakkusavond bij Njoy werd Sorin
verrast met de Opperkrotcape en Opperkrotstaf. (Oh ja, en niet te
vergeten een knappe theedoek) Wat zag hij er geweldig uit! Hij zat dan
ook helemaal in zijn rol als Opperkrot!
Een hevig ontroerde Sorin gaf als commentaar; Ik ben zooo gelukkig!
Mijn grootste wens is in vervulling gegaan. Vroeger, toen Jan van café
Jantje hier nog op zat, stond ik op de carnavalszaterdagavond altijd
smachtend voor de ramen te kijken naar de opkomst van de Opperkrot
en te dromen dat ik op een dag zelf Opperkrot zou zijn. En zie nu! Ik ben
he-le-maal gelukkig! Aldus Sorin…
Uiteraard hebben we dit heugelijke feit vast gelegd op beeld.
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NIEUWS VAN DE JUB COMMISSIE
Hallo, hallo... ja jij daar!
Hebben wij je aandacht?? Goed zo! En wel om de volgende reden.
Wist jij al dat Barrakkus in het jaar 2020 alweer haar 22-jarig bestaan viert?
Nu je daar wel van op de hoogte bent: wellicht heb jij nog tips, weetjes,
leukigheden, ideeën voor een feest (-locatie), een bandje, moment om bij
stil te staan of juist te vieren, of misschien heb je iets waar je graag van af wil.
Schroom dan niet om je ideeën te bespreken met de jubileumcommissie.
We horen graag van je!
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Marwin Wigger (voorzitter)
Sander Steenbergen (secretaris)
Aldi Oonk
Kim Dijkhuijs
Dennis Veldscholten
Marc Schaepers
Boet Huijsman
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NIEUWE BUREN
Als je verhuist, maak je ook kennis met je buren. Ino ons geval is één van
onze nieuwe buren een oude bekende: Hydra.
Aan de Parallelstraat waren zij al onze achterbuurman en nu zitten we
samen in één pand. Op een rustige avond had ik een gesprek met Nick Slot
en Erwin Pross. De derde theatermaker, Aljan ten Broeke, was verhinderd.
Eerst namen we een kijkje in hun grote atelier annex werkplaats, waar de
verbouwing nog in volle gang is. In een andere ruimte beschikken ze over
een garderobe waar de koningin jaloers op zou zijn. Vervolgens hebben we
het gesprek voortgezet in wat zij gekscherend de ‘directiekamer’ noemen.
Hydra - niet te verwarren met die Nederlandse band
uit de jaren ’70 (“als het gras twee kontjes hoog
is”) – kun je niet met één woord te bijschrijven. Met
alleen het woord ‘theatergroep’ doe je ze te kort.
Landelijke publiciteit kregen ze met hun grootse
intensieve shows op de Zwarte Cross, waar zo’n 130
deelnemers (acteurs, muzikanten en ‘backstagers’) aan
meewerken. Maar ze doen veel meer dan dat. Locatietheater, workshops, kindervoorstellingen. De kracht zit ‘m in
het beeldend theater, interactie met het publiek en de humor.

Hydra voelt als een familie, waar saamhorigheid en gelijkwaardigheid
voorop staat. Jonge aanwas is er voldoende. En als die jonge
aanwas door studie of verhuizing uit de regio verhuist, blijft de
band bestaan. Meer dan eens doet men een beroep om elkaar.

Ze hebben kant en klare acts op de plank liggen, maar ze maken ook ‘theater
op maat’: compleet toegespitst op de locatie en situatie waar ze optreden.
Improvisatie en het inspelen op het publiek spelen daarbij een grote rol. Ze
doen dat op zo’n overtuigende wijze, dat ik nieuwsgierig ben, wat er gebeurt
als wij, als Hydra en Barrakkus, bij de grote optocht zouden samenwerken.
Waar voor Barrakkus de wintermaanden de drukste periode zijn, is het dan
bij Hydra wat rustiger. Wij gaan van de 11e van de 11e tot Aswoensdag
los, maar zij hebben de meeste uitvoeringen juist in het voorjaar en de
zomer. Toch hebben beide groepen meer overeenkomsten dan verschillen.
Hydra bestaat net iets langer dan Barrakkus. Als ze een carnavalsvereniging
waren, hadden ze nu hun 22-jarig jubileum gevierd… net voor ons jubileum
aan. Maar met carnaval hebben ze niet zoveel. Of laat ik het anders
zeggen; ze kijken een beetje hetzelfde tegen carnaval aan als wij bij
Barrakkus. Tuurlijk houden ze van feestvieren; ieder optreden van Hydra
is een feestje. Maar je moet het niet willen dichttimmeren met protocollen.
Zo’n Opperkrot, een knipoog naar die ‘adellijke’ hoogheden, dat is dan wel
weer leuk. Diva’s, ze kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, hebben bij
Hydra niets te zoeken. Iedereen speelt zijn rol, op de voorgrond of achter de
schermen, maar het maakt je niets meer of minder dan een ander. Verbeelding
moet je hier niet hebben; verbeeldingskracht, dat is waar het om gaat.
Al met al hebben we er een leuke, nuchtere buur bij gekregen en daar zijn we
als Barrakkus alleen maar blij mee!

Zoek de 10 verschillen

Textielstraat 3, 7575 CB Oldenzaal Tel. 0541-513784
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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

De Monnik Dranken
Deventerstraat 6
7575 EM Oldenzaal - Holland
T + 31 (0)541 - 513 076
F + 31 (0)541 - 511 695
E info@monnik-dranken.nl
I www.monnik-dranken.nl

Géén 18, géén alcohol. Geniet, maar drink met mate.

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

10 VOOR 15 ACTIE
Op zaterdag 2 maart 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.
Op vertoon van je Barrakkuspas kun je op deze avond eenmalig gebruik maken
van de:

10 voor 15 actie
Met andere woorden tijdens het Opperkrotfeest op zaterdag 2 maart 2019 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!

Leasemaatschappij Barrakkus
Lease uw eigen Hoogheid!
Contractduur 1 jaar en 11 dagen.
Prijs op aanvraag.
Voordeel: Wij leveren alleen leuke mensen.

Referenties: De Markloawen
De Oelewappers

SPONSOR IN DE SPOTLIGHTS
Op een druilerige vrijdagmiddag liep ik bij de Multimate naar binnen
voor een trapleuninghouder, de oude was afgebroken (vraag niet
verder, maar één tip: ga nooit op sokken de trap op; de trap af gaat dan
meestal sneller dan je wilt).
Ik ben niet zo'n klusser en bij Multimate werken gelukkig geen
veredelde vakkenvullers, dus daar kunnen ze mij zelfs helpen. Wat ik
dan weer niet wist, is dat ze behalve bouwmateriaal en gereedschap,
ook montageservice bieden.
Nu ik er toch was, heb ik gelijk maar eens een praatje gemaakt met Bas
Hulsink, in deze tijd van het jaar jullie beter bekend als Vorst Valtiens IX
van de Kadolstermennekes, Vorst van 't Lood'n Bönneke en Drost van
Olnzel.
Bas en niet alleen hij, maar de meesten bij hem in de zaak
hebben een carnavalshart. En als je dat hebt, klopt dat niet
alleen voor de Kadolstermennekes maar voor alle verenigingen.
Vandaar dat Multimate al sinds jaren sponsor is van Barrakkus.
Waar andere bouwmarken landelijker of internationaal georiënteerd zijn,
is deze Oldenzaalse bouwmarkt veel meer gericht op haar stad en
omgeving. Als je een bouwmarkt bent, heb je iets met bouwen.
Zo simpel kan het zijn. En dan bedoelt Bas dat in de breedste zin van
het woord. Of het nu gaat om een trapleuninghouder of een complete
carnavalswagen. Sterker nog, als er een feest moeten worden gebouwd,
is hij graag van de partij!
Met de Open Loods is hij in ieder geval weer bij Barrakkus. En hij zou
maar wat graag weer eens bij ons Kleintje Kapel voorbijkomen, als zijn
volle programma dat weekend het toelaat. Met dat op Rosenmontag
heeft Barrakkus, volgens zijn zeggen, echt iets moois toegevoegd aan
het Oldenzaalse carnavalsweekend.
Wat hem in Barrakkus zo aanspreekt is dat ze alles niet té serieus
nemen. En dan alleen maar in positieve zin. Ze geven hun eigen invulling
aan het carnaval en denken graag mee. Daarbij is het ook een heel
toegankelijke club, waarmee het prettig samenwerken is. Ze geven het
palet van het Oldenzaalse carnavalsleven een extra kleur (jep! Verf kun
je ook bij Multimate krijgen)

Als je met Bas praat is ie behoorlijk bescheiden over de nieuwe zaak,
die onlangs naast Multimate is geopend: Hulsink De Woonspecialist.
Zijn bouwmarkt is een vertrouwd adres voor goed materiaal en
algemeen advies. Bij Hulsink De woonspecialist gaat hij juist verder
in woninginrichting, maatwerk en de betere merkproducten. Zeker de
moeite waard om ook eens naar binnen te wandelen. Of anders een
kijkje te nemen op de website www.hulsink.woonspecialist.nl. Misschien
een goed idee voor als het carnaval achter de rug is en er thuis moet
worden geklust?!

Multimate Oldenzaal
Prossinkhof 34
7573BM Oldenzaal
(0541) 51 24 90
www.multimate.nl

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

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

Oplossing 10 verschillen
Bel in het midden is weg
Kleine steen voor de steen is weg
Blad boven de krab is weg
Vis is roze
Groef op steen is weg
Donkere vis links onder in de groep is weg
Roze zeewier boven de gele bol
Bel tussen de takken
Groene zeewier dicht in het midden
4 roze tuitjes, 1 is er dicht

www.oldeweghuis.nl

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Als je dit leest heb je ons mooie clubblad “het Barrakkertje” in handen.
Een blad met een hoop onzin, serieuzere zaken, foto’s, maar ook advertenties.
Advertenties die bij Barrakkus enorm gewaardeerd worden! Deze mensen
sponsoren op allerlei wijzes Barrakkus en dat mag ook gewaardeerd worden.
Ook wil ik in dit stukje heel graag de stille sponsoren noemen, die ervoor gekozen
hebben ons wel te sponsoren, maar liever geen advertentie geplaatst willen.
Namens Barrakkus wil ik al onze sponsoren dan dit jaar ook weer inmens
bedanken!
BEDANKT SPONSOREN!!!
Lees je dit blad en ben je geen sponsor? Dan wil ik je vragen om eens terug te
denken aan onze sponsoren. Zij denken aan ons, laten wij dan aan hen denken!
Ik wens een ieder weer een top carnavalsjaar toe!
Tot op de nodige feestjes…
Superspons Manon

Marlic Design
Projectinrichting
Textielstraat 28a
7575 CA Oldenzaal
www.marlic-carpets.eu
www.xflor.eu

FEESTAGENDA

Carnavalsweeeeeeekend

Hier vindt je jouw Barrakkus programma van de Dree Dolle Daag’n van
de Boeskoolstad. Maak je agenda compleet met onderstaande feesten,
want ook jij wilt dit echt niet missen. De feestagenda met alle tijden en
locaties vind je, ook in koelkast-print-versie, op de NIEUWE website van
Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus
Heb je leuke foto’s en anekdotes? Mail ze dan naar info@barrakkus.nl!
Zaterdag 2 maart
Intocht van onze Stadsprins Nelis en Sik Ronald. Een mooi feestje
om mee te beginnen en de dree dolle daag’n officieel in te luiden.
BOESKOOL ALAAF!
's Avonds: De enige! De echte! Opkomst Opperkrot Hoogheid Barrakkus.
Mis het niet want wie zou het dit jaar worden en kan zich in het
carnavalsweekend bij de Oldenzaalse Hoogheden aansluiten?
Zondag 3 maart
Loop je in het gedruis mee of geniet je van de zijkant van deze pracht &
praal? De dag waar het allemaal om draait; De Grote Twentse Optocht.
Maandag 4 maart
Het Kuuk’n festival is aan de beurt op deze Rosenmontag. Een
mooi tochtje over het versierde plein, met nu ook bij onze residentie
kindercarnaval met een gratis patatje. Dat is altijd een leuke afsluiter!
's Avonds: Kleintje Kapel.. Small but Famous! De tent is iets uitgebreid
met meer feestoppervlakte! Dat wordt weer top!
Dinsdag 5 maart
Barrakkus boemeldinsdag dweilen met de (bier)kraan open door de
regio van Twente. Woar wie ok goat of stoat Barrakkus hef het biertje
paraat
's Avonds: Bokverbranden. Huul’n, lachen, saam'n ett'n en ofsloet'n.
...Dat dus...
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WIST U DAT…
-

Barrakkus een hoogheden leasebedrijf is?
Wij trots zijn op onze nieuwe hal?
Barrakkus dit jaar een buitenresidentie heeft?
Albert zijn auto naar links hangt/helt?
Patty bloemetjes buiten zet in Osnabrück?
Manon en Antoon straatartiesten zijn?
Richard ’s nachts iemand tegen kwam met alleen een fluitje om zijn
nek? En Antoon, we noemen geen namen.
De Boemelbus steeds voller wordt en gelukkig staanplaatsen heeft?
De Barrakkus-dames de krant halen?
Remco's hoofd gebruikt wordt om behangplaksel aan af te vegen?
Gerben B huwelijksverbinder is?
Het beter is om met Boemelen geen foto’s te maken?
Patty na elk feestje zegt dat ze niet meer drinkt?
En dat elke keer mislukt?

Opperkrot 2019???

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
Richard Croes

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

