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VAN DE REDACTIE
Hier is ie dan: het Barrakkertje 2020, de jubileumeditie! We hebben
natuurlijk een extra geweldig en feestelijk carnavalsseizoen, doordat we
al voor de 22e keer meelopen tijdens de Grote Twentse Carnavalsoptocht!
Uiteraard staat dit Barrakkertje ook helemaal in het teken van ons
jubileum. We nemen je een klein beetje mee terug in de Barrakkus
geschiedenis. Daarnaast hebben we extra veel foto’s opgenomen in het
boekje en staan ook alle oud-opperkrotten ingelijst!
Vergeet trouwens niet dat je wijzigingen van adres, email en/of andere
gegevens makkelijk en snel via de website door kunt geven.
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. Zo weet je zeker dat je niks hoeft te missen van dit jubileumjaar!
Laten we er met ons allen een onvergetelijk top jubileum van maken!
Kim ter Maat

HET ORAKEL

Barrakkus 22 jaar! Als eerste gefeliciteerd
aan alle leden! Wat een mooie mijlpaal
is dat! Hulde aan iedereen die daar op
enige manier aan heeft bij gedragen.
Van oprichter tot het nieuwste lid, alle
sponsoren door de jaren heen, alle
naaiavonden, plakavonden, feestavonden
die zijn doorstaan. Ik hoop dat er nog vele
mogen volgen van deze eigenzinnige club!
Met ons bestaansrecht van nu 22 jaar hebben we absoluut een plek in
het Oldenzaalse Carnaval verworven, waar iedereen trots op mag zijn.
De dames en heren zijn druk bezig om een jubileum wagen te maken, de
optocht in het feestpak te steken en geweldige feesten te organiseren.
Met elkaar zorgen we op onze manier erbij te zijn en deel uit te maken
van het Oldenzaals Carnaval. Voor iedereen toegankelijk. En ook wij
ondergaan een carnavalsrevolutie met eigen ups en downs, maar een
echte Barrakker laat zich niet uit het veld slaan. Een Barrakker kenmerkt
zich door:
1. Altijd in voor het feestje
2. Ruggengraat als een tuinslang.
3. Staat altijd klaar in de rode jas.
4. Wie bint samen sterk en wie doot het
veur en met mekander.
Carnaval noaberschap en Barrakkus,
hènige dingen en doot kalm an! Op noar
de 33 joar en wie maakt d’r een super feest
van dit joar!!
Barrakkus, mooi daj d’r bie bint!
Zeurvitter Marjolein Dijkhuis

Hoe het allemaal begon
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11 jaar Barrakkus

Automaterialen & Autotechniek

Veur as’t Bokverbrand’n oet de hand löp!
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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

WIST U DATJES....
-

-

Opperkrot Peter als 1e opperkrot de stad in ging met de
opperkrotcape om?
Dat dit jaar tevens de introductie van de cape was?
De gele kanarie nog steeds gemist wordt?
Vanaf Opperkrot Wendy de borrel bij de Opperkrot is
geïntroduceerd met het boemelen?
Dat er een aanleiding nodig was om Peter tot Opperkrot te
benoemen? (althans het superfeestbeest had een aanleiding
nodig en Peter was als 1e van de twee geselecteerden binnen)
Opperkrot Esther de eerste opperkrot was met een heuse
hofauto rond reed?
Er vliegtuigjes gemaakt werden van menukaarten?
Er wel eens dienbladen in 2 stukken geëindigd zijn?
Menig Koos werkeloos in de zero’s geregeld in de hal voorbij
kwam? (hoe toevallig net gedurende het carnavalsseizoen)
Sommigen op de fiets stappen en er aan de andere kant net zo
weer afstappen?
Er geregeld wat ontvreemd wordt tijdens het boemelen?
Rooftochten niet geheel een onbekend gegeven is binnen
Barrakkus?
Bij Ter Land, Ter Zee en in de Lucht de kanarie wel volop in
beeld is geweest?
Cementkuip Nijmegen. Wie kent het nog? Het bier moet wel
koud blijven hé!
Oeteldonk niets aan was, maar iedereen wel dronken terug
kwam?
11 Barrakkus op 11-11 voor de 1e keer naar Keulen zijn geweest?
Zoute stokjes wellicht nu nog bij Brookhuis achter de balie
liggen?
De stewardessen de grootste hoerenclub van Oln’zel was?
Dennis, René en Arjan neerhaalt om toch de 1e te kunnen zijn in
de Ranking als vaakst meelopende in de Optocht?
Wie kent Opper Bibs en Sik Sjaal nog???

Deventerstraat 3-5
7575 EM Oldenzaal

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

minicrèche

Kruijskamp 23
7576 EP Oldenzaal

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

RANKING BARRAKKUS
Op een wonderschone vrijdagavond heeft de redactie van dit boekje
een aantal prominente Barrakkus mensen op een geheime locatie in
Oldenzaal bij elkaar laten komen voor een gezellige avond, waarbij
vooral geen (bok)bier is gevloeid, maar wel een hoop onzin is verkondigd,
onder andere in de vorm van een ranking. Uiteraard willen wij als redactie
dit graag met jullie delen. Daarom, verspreid over dit boekje, vinden
jullie de vragen en antwoorden van deze avond. De redactie dankt de
deelnemers van deze ranking. Over de uitslag kan helaas niet worden
gediscussïeerd, maar mochten mensen zich beledigd voelen omdat ze
niet worden genoemd, kunnen ze een mail schrijven aan de redactie met
daarin de reden waarom juist jij in de ranking voor zou moeten komen.
Vergeet daarbij niet een wonderschone foto van jezelf mee te sturen.
Wie weet sta jij dan volgend jaar op de eerste plaats in de ranking.
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Feestagenda
D’r bint heel wat feesten in dit jubileumjoar. Gelukkig kun je voor het
feestoverzicht op onze website terecht, maar het carnavalsweekend
willen we je toch niet onthouden…
22 joar! Dan hebt wie onze feestagenda wa kloar! De Dree Dolle Daag’n
van Boeskoolstad

Carnavalsweeeeeeekend!!!
Zaterdag 22 februari MIDDAG
Intocht van onze Stadsprins. Met hun 66-jarig jubileum wordt het met
dit bijzonder mooie span een entree om niet meer te vergeten. De Dree
dolle daag’n bint van start!
Zaterdag 22 februari AVOND
Opkomst Opperkrot Hoogheid Barrakkus. Dit jaar natuurlijk een
bijzondere eer, want hij of zij wordt de 22e opperkrot dus is één ding al
zeker; de nieuwe opperkrot moet dubbelgek zijn en 22 biertjes kunnen
drinken. Wees erbij om dit niet te missen! Wie kan dit carnavalsweekend
met de Oldenzaalse Hoogheden het glas heffen op het Oldenzaals
Carnaval?
Zondag 23 februari
Alle leden van de TC, KC, Sponsorcommissie, AC, overige leden,
sponsoren, vrienden van Barrakkus. Allemaal bedankt voor jullie inzet
op welke wijze dan ook. Dit jaar lopen we voor de 22e keer mee in deze
fantastische optocht en dat was zonder jullie niet gelukt. Bedankt en we
zien elkaar tijdens deze Grote Twentse Optocht.
Maandag 24 februari MIDDAG
Kuuk’n festival is traditioneel op deze Rosenmontag. Een kleine optocht
op het versierde plein, kinderen die zelf meelopen met een eigen
gemaakte carnavalswagen. De Kleine Twentse Optocht. Naderhand kan
iedereen kindercarnaval vieren bij onze residentie café NJOY met voor
de kinderen een gratis patatje. Dat is altijd een leuke afsluiter!
Maandag 24 februari AVOND
Kleintje Kapel. Het dak gaat eraf! Wederom zullen diverse kapellen
optreden tijdens deze gezellige en drukke avond en zullen zaal één en
zaal twee weer bommetjevol zijn met veel muziek, gezelligheid, biertjes
en hele leuke leu.

Dinsdag 25 februari MIDDAG
Barrakkus boemeldinsdag dweilen met de (bier)kraan open door de
regio van Twente. Woar wie ok goat of stoat Barrakkus hef het biertje
paraat.
Dinsdag 25 februari AVOND
Bokverbranden. Voor iedereen die dan nog energie over heeft, gaan
we gezamenlijk naar het gemeentehuis. Nog één keer met gezamenlijk
carnaval vierend Oldenzaal en dan is het laatste glaasje aangebroken.
Dan ist weer gedaan en kunnen we weer (moe, maar voldaan) naar huis
en haard terug.
Woensdag 6 maart
Ja Leute, het is echt voorbij. Noteer vast de datum voor volgend jaar.
Kun je mooi liefdevol naar uitkijken...14 februari 2021.
A’j d’r bint mo’j d’r wean.
Heb je leuke foto’s en anekdotes? Mail ze dan naar info@barrakkus.nl!

BESCHERMINGSBEWIND
Financiën ordenen, beheren,
optimaliseren en beschermen.

ERIK CHRISTENHUSZ
beschermingsbewindvoerder
regio Twente en Achterhoek
085-7732236

Kijk voor meer informatie op

www.autosnijders.nl

WWW.ZEKERFZ.NL

JUB COMMISSIE 22 JOAR BARRAKKUS
‘Eem veurstell’n!’
Wie zitten er in de commissie van ons tweede jubileum en wat zijn hun
dromen?
Marwin Wigger (voorzitter): Oud-voorzitter die niets liever wil dan
Opperkrot worden (ahum...). Was als Barrakker de eerste hoogheid bij
een carnavalsvereniging.
Sander Steenbergen (secretaris): oud-Superfeestbeest, -Superspons,
-Opperkrot én Rode Lantaarndrager! Sander droomt ervan bruggen te
bouwen.
Dennis Veldscholten (penningmeester): Oud-Superlasser en -Opperkrot.
Vorig jaar was hij Sik bij de Oelewappers. Dennis droomt ervan ooit deel
te nemen aan een Mister-verkiezing.
Marc Schaepers: medeoprichter van Barrakkus. Stond als Sik bij de
Markloawen naast die andere oprichter, Graaf Peter. Marc droomt ervan
ooit in een hutje op de hei te gaan wonen.
Kim Dijkhuijs: Oud-Superfeestbeest en (schoon)zus van onze residentiepapa’s. Kim droomt ervan ooit verschrikkelijk de bloemetjes buiten te
zetten!
Aldi Oonk: Oud-Opperkrot en zeer enthousiast knutsel/freubelaar. Aldi
droomt ervan nog eens zoete broodjes te bakken.
Boet Huijsman: Oud-superfeestbeest en -Opperkrot. Hij zat, net als
Aldi, ook in de eerste jubileumcommissie. Was de eerste Sik vanuit
Barrakkus, naast Graaf Marwin. Boet droomt ervan ooit in z’n Speedo
de grens op te zoeken!

Aan ervaring en enthousiasme
geen gebrek. En samen dromen
zij ervan - met jullie - een
schitterend jubileum te beleven!

Jubileumlied Barrakkus 22

W e r k i n u i t v o e r i n g ; J a r n o & Yp e

Joa wie nemt een poar Barrakkus 22 joar
en eigelijk bint wie pas begonnen
en t feesten is nog lang nig kloar
wie heft t glas met elkaar
Barrakkus is joarig al 22 joar
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weet ie al wie
de opperkrot wordt, t”is vast wel weer zo’n zot
met een staf en prachtig capeje
en dan zondag vroeg weer op met een kater in de kop
Maar die optocht wordt gelopen
en dan is de maandag daar kapellen staan weer klaar
om het dak er of te blazen
tot slot, goat wie nog kapot
met de opperkrot, om de laatste dag te vieren
boemele boemele bus!!
Joa wie nemt een poar Barrakkus 22 joar
en eigenlijk bint wie pas begonnen
en t feesten is nog lang nig kloar
wie heft t glas met elkaar
Barrakkus is joarig al 22 joar
en wie bint nog lang nig kloar
instrumentaal
Joa wie nemt een poar Barrakkus 22 joar
en eigenlijk bint wie pas begonnen
en t feesten is nog lang nig kloar
wie heft t glas met elkaar
Barrakkus is joarig al 22 joar
Joa wie nemt een poar Barrakkus 22 joar
en eigenlijk bint wie pas begonnen
en t feesten is nog lang nig kloar
wie heft t glas met elkaar
Barrakkus is joarig al 22 joar
en wie bint nog lang nig kloar
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Altied dikke vette lol, zonder protocol
in de rood met gele jeskes
Bier stube festival
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Het begon met 4 rakkers aan de bar
die trokken toen de kar
dat ging niet anders zonder motor
en kwam zalencentrum Jan, veur jan en alleman
de residentie, mooie tijden

n

Interview van het jaar
Wetende dat iedereen ze wel kent dan nu eindelijk eens een echt
diepte interview met de langste meelopers van Barrakkus. In een niet
nader te noemen kroeg in de Boeskoolstad vond dit interview plaats.
De aanwezige groep zijn welgeteld drie personen: Arjan W., René
vdK. en “de bron”. Deze ‘groep’ van langst meelopende Barakkers
bestaat, lengte-technisch, eigenlijk uit slechts één persoon. De andere
is er ondanks zijn lengte gelukkig wel al even lang, of beter gezegd;
even vaak, bij!
Arjan, beter bekend als “Lange”, steekt
van wal. “Het begon eigenlijk allemaal heel
ongelukkig, ik werd gevraagd en heb toen
maar gewoon JA! gezegd. Ik had op dat
moment al mooi aan de bar staan pimpelen en
had niet door dat ik JA zei tegen het meelopen
van de langste, mooiste, gezelligste, meest
fantastische, supergave maar bovenal
meest briljante en wellicht voor mij wel de
meest minst anonieme optocht van dat jaar!
Ik verkleed als, mijn eerste natte droom,
Pamela Anderson hossend en dansend,
feestend en lallend door de straten van de
Boeskoolstad trekken. Wat een feest was
dat. Mijn eerste optocht meelopen voor de
mooiste optochtvereniging van Oldenzaal, zo
af en toe schrik ik er nog wel eens badend in
het zweet wakker van.” Rene, beter bekend
als VdK., vervolgt; “Man man man, het eerste
Opperkrotfeest van Barrakkus bijwonen, om
5 uur ’s nachts in bed belanden en om 7 uur
weer wankelig naast het bed staan om op
m’n wenkbrauwen naar café Jantje te togen.
Op dat moment niet heel opgetogen, maar
dat veranderde al na een biertje of 2. Van de
optocht herinner ik me eigenlijk niet zoveel
meer. Ik heb mijn eerste optocht als een soort
blonde (d)waas meegemaakt. Prachtig! “
Arjan! Vertel eens: jij hebt toentertijd (in 2001

red.) de eer gehad om als Opperkrot uit de doos te mogen komen! Hoe
ben je gekozen en wat heb je er voor moeten doen? Arjan verteld: “uit
de doos komen? Als Opperkrot? Echt niet!! Ik stond aan de bar, net
als anders trouwens, een biertje te drinken en peuken te roken tot ik
ineens m’n naam hoorde. Ik was AANGEWEZEN om Opperkrot te ZIJN!
Ik had geen keus. Zo’n lelijke jute steek op en een verschrikkelijk foute
en kriebelige hobbezak aan van jute. Zelfs met mijn lengte was ik een
laagheid! Maar...bijzonder en mooi om mee te maken.” Zwijmel jij nog
even verder lange...
René, heeft nog een aanvulling: “Weet je wat mooi was! De strijd om de
rode lantaarn. Dat waren nog eens avonden. Met name de dinsdagavond
na het boemelen en na het bokverbranden en na het eten en na het
pilsen en na het bieren en na het pogoën bij het Hypotheekje en na het
tussenpilsen en na het gehaktbal eten bij de Broodkont en na het naar
huis sturen van Peter V, Jeroen N, Marc S, en na het afpilsen, er achter
komen dat Martijn K nog in de keuken van de Broodkont stond”. De
ogen van vdK beginnen te glinsteren en er verschijnt een megabrede
glimlach op zijn gezicht. “Ik heb ons oude opperhoofd dus gefeliciteerd
met zijn overwinning van de Rode Lantaarn.
Aansluitend erg netjes en zo niet des Renée’s,
de deur voor hem open gehouden. Waarop
Martijn naar buiten liep en ik dus als allerlaatste
Barrakker het etablissement verliet... als Rode
Lantaarn Drager! Dat was mie mooi!”
VdK en Lange, in willekeurige volgorde wil ik
jullie bedanken voor dit fantastische interview
en uiteraard voor al de jaren die jullie hebben
meegelopen. Er zou een boek over geschreven
kunnen worden!

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
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RANKING BARRAKKUS
Meest bijzondere manier van thuiskomen:
1
Mike			
Scheelt, tijdstip van de taxi stond op het bonnetje.
2
Boet			
Zondag weg en dinsdag pas thuis….
3
Remco/Sander S.
Overnachten thuis? Echt niet, in de loods, zo
				weer bouwen.
4
Manon			
Wil via de brievenbus naar huis.
5
Menig Barrakkus
Via de flessenpost naar huis gaan.
6
Aldi			
Neemt de bezemsteel.
7
Dennis			
Op de skelter tijdens boemeltocht!
8
René			
Zat er ook hoge gearing op de trekker???
9
Appie			
Staat bij de taxi en mist dan ook nog de taxi.
10
Arjan			
Pfff! Moet ik ook nog eerst de band van 		
				de taxi wisselen!

Wie blijft er altjd jong?
1
Boet			
Ik zie er altijd jong uit.
2
Manon			
Ze wordt altijd 23 met heel veel 		
				ervaring.
3
Remco			
Geef mij maar een speen.
4
Mike			
Doe mij dan ook maar zo’n flesje.
5
Patty			
Volwassen, wat is dat?
6
Marjolein		
Bij 4.0 begint alles opnieuw.
7
Kim Dijkhuis		
Forever young
8
Sander Zwarthof
Vliegt de hele wereld over. 			
				Waarom?
9
Liane			
Waar is mijn shake?
10
Monique		
Engelse schone.

1999 Ankie Zanderink

2000 John Thijssen

2001 Arjan Wi

2004 Wendy Tijdhof

2005 Remco van Essen

2006 Edwin Tan

2009 Bas Vollenbroek

2010 Dennis Veldscholten

2011 Sander Ste

Arjan Willemsen

2002 Peter Horst

2003 Stefan Vredegoor

dwin Tangenberg

2007 Janneke Wolbers

2008 Aldi Oonk

nder Steenbergen

2012 Dennis Jansen

2013 Marion Vreeswijk

2014 Manon Smeing

2015 Boet Huijsman

2016 Thijs Streppel

2017 Antoon Koehorst

2018 Rutger Zwarthof

2019 Esther Wolbert

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

Sponsor in de spotlight
Schoonmaakorganisatie Visscher
We zitten aan het einde van een lange werkdag bij Rita en Karel in de
kantine van schoonmaakorganisatie Visscher. De ouwe, trouwe lobbes
van een herdershond schuifelt wat rond onder de tafel en drukt zich
goeiig tegen ons aan in de hoop een knuffel te krijgen. We kletsen wat.
Koffie, borrel, pilsje… vooruit, nog eentje dan.
En als je zo aan de klets komt, komt het gesprek vanzelf op Carnaval
in Oldenzaal. Van de Steenbök bij Gait in 't Hek; van de Glasbloazers
en dat mooie jaar 2017 met Vorst Bart en sik Thomas; en natuurlijk …
Barrakkus!
Jaren geleden, gaven Rita
en Karel onze vereniging
net dat duwtje in de rug dat
we nodig hadden. Toen de
loods in De Lutte niet meer
beschikbaar was, vonden
een nieuw onderkomen bij
Visscher. We konden er tot
laat in de avond bouwen
en knutselen en konden
nog langer - tot héél laat
- nazitten. En dan wilden
we wel eens vergeten dat
de slaapkamer van Karel
recht boven de kantine lag.
En dat hij er 's ochtends om 6 uur weer uit moest
Het weerhield Visscher er niet van één van onze trouwe sponsors
te blijven. In die beginjaren was het ook de gewoonte dat er op de
Carnavalswagen een deel van het oppervlak wit bleef. Daar schreef
Karel dan aan het begin van het feestweekend zijn sponsorbedrag voor
dat jaar op. Daarna is Barrakkus nog regelmatig verhuisd, maar dat is
een ander verhaal. Dat was in de tijd dat de gemiddelde Barrakker iets
jonger was en aardig wat kilo’s lichter, waar we overigens ook niet te
zwaar aan tillen.

Het verblijf bij Visscher was een hele mooie tijd en het heeft ons minimaal
één feestbeest opgeleverd. Vanaf de tijd in die hal was Kim Dijkhuys niet
meer weg te slaan bij Barrakkus. Carnaval werd haar met de paplepel
ingegoten. En dan konden Rita of Karel nog zo vaak zeggen ‘doe een
beetje rustig aan, je moet de hele avond nog’. We weten wat Kim zich
daar van aantrok en ook wat dat betreft, is ze een echte Barrakker.
Maar met Karel en Rita over Carnaval praten, is niet alleen het ophalen
van goeie verhalen uit de oude doos. We zijn vooral blij dat ze ons ook nu
nog altijd zo trouw steunen. Afgelopen jaar vierden we voor het eerst het
Kindercarnaval bij NJOY. Een nieuwe activiteit is altijd even afwachten.
Slaat het aan? Moet het nog groeien? Zonder de onmisbare steun van
Arend & Bart en hun team én Schoonmaakorganisatie Visscher was het
in ieder geval niet van de grond gekomen. En na de eerste editie, durven
we voorzichtig te zeggen dat het wel eens een hele mooie nieuwe traditie
kon worden.
Laat Barrakkus maar dweilen, de schoonmakers van Visscher doen de
rest!
Schoonmaakorganisatie Visscher B.V.
Haerstraat 1
7573 AN Oldenzaal
Telefoon 0541-522261
E-mail info@visscher-bv.nl.

www.oldeweghuis.nl

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Dit jaar hebben we als Barrakkus zijnde wel een mijlpaal bereikt,
22 jaar Barrakkus. Wie had dat ooit gedacht? Zoals binnen elke vereniging
met de nodige ups en downs, hobbels en bobbels, maar juist dat zijn de
uitdagingen om een vereniging op te houden. En kijk nu, anno 2020, het
is ons, Barrakkus gelukt! Vele mensen hebben hier in de loop van de
jaren aan mee gewerkt, maar ik als sponsorcommissie zijnde, wil hierbij
uiteraard vooral onze sponsoren benoemen. Doorzettingsvermogen,
gezelligheid, organisatie zijn dingen die je nodig hebt binnen een
vereniging, maar ook de nodige middelen hiervoor en in de loop van deze
22 jaren hebben we een hele hoop sponsoren gehad die hieraan een
steentje bij hebben gedragen. Sommigen in gelden, anderen in natura
en daarbij ook niet te vergeten de stille sponsoren. Er zijn er zelfs een
aantal die ons al trouw vanaf de beginjaren sponsoren. Maar wie ons ook
hoe en wat sponsort; wij zijn ze hier enorm dankbaar voor. En om onze
dankbaarheid te tonen, hebben we op 30 november j.l. een sponsorfeest
ter gelegenheid van ons 22-jarig jubileum gegeven. Onder het genot
van een drankje en een hapje konden de sponsoren de mensen achter
Barrakkus leren kennen en uiteraard een stukje netwerken. Al met al
een heel geslaagd feest en ik hoop dat de
sponsoren hier dan ook goed op terug kijken,
want het duurt weer 11 jaar tot er weer zo’n
feestje komt… Want dat Barrakkus doorgaat,
staat als een paal boven water.
Sponsoren, nogmaals onmeunig bedankt
en beste Barrakkus leden; denk aan onze
sponsoren, zij denken namelijk ook aan ons!
Namens de sponsorcommissie
Manon Smeing

POLITIEBERICHT
De politie in Oldenzaal vraagt uw aandacht voor het volgende;
In de nacht van carnavalszaterdag op meeloopzondag werd één van
onze politiemedewerkers in beschonken toestand aangetroffen bij café
Njoy te Oldenzaal. Onze politiemedewerker was niet meer in staat na
te vertellen hoe hij zo dronken kwam, maar wist nog wel dat hier twee
Barrakke clowns bij betrokken waren. Waarschijnlijk waren deze clowns
in net zo'n beschonken toestand als onze politiemedewerker, zodat
ze zich onze politiemedewerker niet zullen herinneren en alles zullen
ontkennen. Laat u hierdoor niet misleiden!
Signalement man 1: Rood hoedje, brede
rode mond, rode neus, grote witte ogen
met een groen randje en rode sjaal.
Signalement man 2: Rood hoedje, brede
rode mond, rode neus, grote witte ogen
met een groen randje, van de rode sjaal
ontbreekt elk spoor.
Mocht u één of beide verdachten tegen
komen, biedt ze dan een biertje aan en
laat ze meelopen aan de grote Twentse
carnavalsoptocht, welke door twee van
onze medewerkers op de fiets zal worden
geopend. Dienstdoende collega's komen
dan te hulp.

Koopt bij onze
sponsoren
Zij steunen ons
Wij steunen hen!

Textielstraat 3, 7575 CB Oldenzaal Tel. 0541-513784
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Barrakkus, één groot sprookje

Lady en de Vagebond
The Wizard of Oz

101 Dalmatiërs

Jack
Doornroosje

Captain Jack

Robin Hood

Bewitched

Sneeuwitje en de
7 dwergen
het Huwelijk

Ariël
Hans en Grietje
Alice in
Wonderland
Lady en de Vagebond

de Daltons

Het leven van een Opperkrot
Opperkrot 2019 - Esther
Er moet toch een lampje gaan branden bij Esther Pool-Wolbert,
toen haar Martijn oppas had geregeld voor de zaterdagavond.
Hij gaat dus mee naar het Opperkrotfeest 2019. Ach, leuk toch
en Esther staat er verder niet bij stil… Tot om 11 minuten na 22
uur haar naam door een stampvol NJOY schalt:
Opperkrot 2019 Esther! Natuurlijk is Martijn
vooraf op de hoogte, als één van de weinigen
die avond. Voor Esther is het in ieder geval een
complete verrassing.
En er zijn nog meer verrassingen voor de 21e
Opperkrot. Esther is de eerste Opperkrot met
een heuse eigen Hofauto! De auto, aangeboden
door Wiecherink komt zondagochtend netjes
voorrijden aan de Zandhorstlaan. Hofchauffeur
Bonnie, compleet met paraplu begeleidt haar
naar NJOY. Daarna moet de hofchauffeur er
direct weer vandoor om zich bij de optocht in
de reclamestoet te voegen. Dát avontuur zorgt
ervoor dat het schoonmaken van de auto (buiten, maar vooral
binnen!) meer tijd in beslag neemt dan alle ritjes bij elkaar.
Voor Esther is de zondag één lange optocht van feestelijkheden,
tot ze ’s avonds, na de stampot, met de sokken op tafel kan.
Maandag bij het Kuuk’ncarnaval staat Opperkrot Esther voor
een nieuwe officiële plichtpleging. En àls een Barrakker zich
aan ‘plichtplegingen’ waagt, moet het wel heul
bijzonder zijn! En dat is het. Bij het eerste
kindercarnaval bij Njoy verzorgt ze namelijk de
prijsuitreikingen bij de jongste Barrakkertjes.
En dan volgt ‘s avonds Kleintje Kapel, toch wel
één van de mooiste feesten, misschien wel hét
mooiste volgens Esther. Waarna er – kids bij oma,
gelukkig – eindelijk kan worden uitgeslapen.
Ooit, een jaar of 11 geleden (toeval bestaat niet),
is het voor onze Opperkrot allemaal begonnen
op de dinsdagen van carnaval. Van een actieve

boemelaar naar een actieve knutselaar! En dit jaar dus persoonlijk
afgehaald door een overvolle boemelbus!
Dolle dinsdag wordt bijna iets te dol als ze zich flink blesseert om op
een grote tafel te klauteren. "Heute blau, morgen blau, und übermorgen
wieder", de hele week blauw!
Na het Everloo, Haamberg en Albergen terug naar NJOY. Even
op adem komen en dan richting stadhuis. Deze keer is Marjolein
hofchauffeur en gaat de Opperkrot bij haar achter op de fiets naar
het stadhuis. Daar voegt zij zich bij haar maatjes Gravin Yvonne,
Graaf Coen en oud-opperkrot Thijs om Carnaval 2019 af te sluiten.
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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

gratis vervangend vervoer

nieuwste technieken

De Oel'nkapel
In 2012 had Dennis Jansen de primeur bij zijn inhuldiging als Opperkrot!
De kearls van de Oel’nkapel hadden het jaar ervoor - na 33 jaar trouwe
dienst - afscheid genomen als Hofkapel van de Oelewappers. Geweldige
jaren waren het geweest. Bij menig muzikant van de Oel’n klopt nog altijd
het hart van een Wapper. Maar die verplichtingen die een hofkapel heeft,
dat was mooi geweest. Niet meer opdraven voor elke spijker die ergens
in een muur moest worden geslagen. Geen eindeloze ‘boem-alaafjes’
meer. Muziek maken omdat er een feest moet worden gebouwd; daar
gaat het om!
En zo kwam de Oel’nkapel op carnavalszaterdag, bijna 11 jaar geleden,
bij Jantje terecht. Volle bak, maar bij de trap is nog plek voor een kapel!
Trek d’r ma in!
En van dat Opperkrotfeest kwamen al die andere optredens: Kleintje
Kapel, het Boemelen en niet te vergeten de Open Loods, waarvan niet
altijd iedere muzikant heelhuids thuiskwam.
Inmiddels zijn de meeste Oel’n ook echte Barrakkers geworden en wordt
er gekscherend over De Barrakkapel gesproken.
In de loop der jaren heeft de Oel’nkapel aardig wat van de wereld gezien,
van Denemarken tot Curaçao en van Oostenrijk tot Brazilië. Maar bij
Barrakkus spelen voelt als thuiskomen. Je weet dat vanaf het moment
dat Herman aftikt, er een leger aan rode jassen voor je staat en er samen
met jou een feest van wil maken!
En dát kunnen we met z’n allen nog heel lang volhouden. We gaan
mooie jaren tegemoet. Eerst in 2020 het 22-jarig jubileum van Barrakkus
en dan 4 jaar later het 44-jarig jubileum van de Barrakkearls van de
Oel’nkapel!

Ranking Barrakkus
Mooiste kapsels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jeroen		
Eeuwige blauwe pruik
Boet			
Trots op mijn krullen
Rutger			
Shampoo, wat is dat?
Peter			Kaal
Remco van Essen Kaal
Remco Croes
Kaal
Antoon		 Kaal
Appie 			Kaal
Thijs			Kaal
Coen			Kaal

Wie kleed zich het origineelst door de jaren heen?
1
Jojo				
Ik moet wel opvallen hé!
2
Kim Verhoeven		
Sminck fantastic.
3
Dennis Veldscholten
Maar het lukt helaas nooit…
4
De Lady’s			
Elk jaar weer iets origineels.
5
Sander Steenbergen
Sinterklaas, wie kent hem niet?
6
Esther				Origineler kan niet,
					Nutella potje ?!?!?!?
7
Marc Schaepers		
The Mask.
8
Op’n Kop			
Altijd een verassing.
9
Het bestuur			Kersttruien.
10
ALLE JASDRAGERS!!!!

Opper Hoofd
Marjolein Dijkhuis - Siers

Opper Pin
Sander Zwarthof

Super Kc-Tc regelateur
Thijs Streppel

Opper Sik
Coen Streppel

Super Spons
Manon Smeing

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

