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VAN DE REDACTIE
We leven nog steeds in een vreemde en bizarre tijd. En het blijft super
gek om te beseffen dat er dit jaar geen carnaval zal zijn. Helaas zullen
we dit jaar niet gezamenlijk proosten op de ‘dree dolle daag’n‘.
Het is zoals het is en hopelijk halen we het allemaal volgend jaar weer in
en - nog belangrijker- zijn en blijven we allemaal gezond.
Als P & P hebben we, ondanks alles, toch een Barrakkertje samen
weten te stellen en dit jaar richten we ons op het thema "Valentijn". We
zetten daarnaast weer enkele sponsoren in de spotlight en uiteraard
kan je jezelf misschien wel terugvinden op één van de fotopagina’s.
Ook blikken we terug in de tijd van 22 jaar Barrakkus en beleven we
de carnaval nogmaals met één van de twee Opperkrotten! Naast de
bierbuikenkalender hebben we dit jaar zelfs gedacht aan een puzzel
voor op het toilet
Als laatste nodigen we je uit voor een gezellig evenement. Zie hiervoor
de uitnodiging op de desbetreffende pagina. Uiteraard hopen we dat een
ieder hierbij "aanwezig" gaat zijn. Kortom; weer voldoende leesvoer.
En als kers op de taart hebben we zelfs dit jaar gezorgd voor de
traditionele button. Kortom; de redactie van dit boekje heeft zich weer
behoorlijk uitgeleefd. Carnaval, of niet.
Veel leesplezier gewenst en hopelijk zien we elkaar binnenkort weer!
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
Namens de redactie
Kim ter Maat
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Financiën ordenen, beheren,
optimaliseren en beschermen.

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

Ook met

CARNAVAL

sta je met ons

STABIEL
Levelling & Room Extension Systems
Het ultralichte alu-levelsystemen

HPC Hydraulics B.V. - Oldenzaal - www.hpc-hydraulics.com

HET ORAKEL
Er zijn van die vaste gewoontes... Elk jaar
schrijf ik het Orakel onder het genot van een
wijntje en met de top 2000 op de achtergrond.
Lekker een ontspannen tijd, met de eerste
carnavalsgezelligheid achter de rug en de
gala’s, feesten en het carnavalsweekend in
het vooruitzicht. Iedereen weet wel hoe het
nu in 2021 is. Dat dit jaar een bijzonder jaar
is geworden is een waarheid als een open
deur. De vaste gewoontes zijn even niet.
Geen opkomst, geen gala, geen open dag,
geen optocht. Maar dat is nu.
De start van dit bijzondere jaar begon met
ons jubileumjaar, voor de 22e keer zouden we meelopen. En in de twee
combinatie dan ook maar twee opperkrotten. Twee absolute toppers
die het al jaren verdienden om deze eretitel te krijgen. En wat hebben
we een mooie feesten gehad! Mooie woorden zijn er gesproken op
de receptie, menig biertje gedronken tijdens de overvolle opendag. In
deze tijd een onwerkelijke terugblik, maar ga nog even terug naar die
momenten, de kers op de taart met the Sjefs & Samantha Steenwijk. En
niet alleen onze feesten maar ook die van de andere verenigingen. Het
prachtige en groots opgezette feest ”vrienden van Boeskool live”. Doe
de ogen even dicht en geniet, ga even terug in de tijd, dit jaar moeten we
het daarmee doen. We gaan vooruitkijken naar het nieuwe jaar, waarin
we, hoe het ook ingevuld gaat worden, dubbel gaan genieten. En dan
zónder storm en zónder Corona, maar dan wel met zijn allen.
Barrakkus, mooi da’j d’r bint, al is het dit jaar
op afstand. Mis Oe! Tot took’n joar.
Voorzitter
Marjolein Dijkhuis
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De Jub
De Jub commissie
In oktober 2018, het was vast erg koud en winderig die dag, is de eerste
aftrap geweest voor de jubileumcommissie. Een club van oudgedienden
en het begin van een commissie met maar één missie; Barrakkus een top
jubileumjaar bezorgen! We hebben enkele leden van deze commissie
gevraagd herinneringen en ervaringen te delen. Noh, dat waren er heel
wat. Teveel om allemaal te noemen (het was ook 22 jaar) niet geschikt
om te delen en OMB (OOh Mien Boeskool!) momenten. Mooie maar ook
minder mooie momenten. Barrakkus 22 jaar…
De hoogtepunten van het jubileumjaar
Uiteraard wordt er door de jub veel
“vergaderd” (hik). De lat hebben ze voor
zichzelf hoog gelegd. Een jubileumjaar
waar iedereen aan terugdenkt met
een goed Barrakkusgevoel. Ze wilden
graag een upcoming artiest hebben en
dat is met Samantha Steenwijk meer
dan geslaagd! The Sjefs hebben de
avond afgemaakt. Deze feestavond is
de Barrakkus' kers geweest. Maar ook
heel geslaagd, en een blijvertje was, de
sponsormiddag. En avond aan avond
met de zangers van ons Barrakkus
jubileumlied, Jarno & Ype. Ze zijn het er
allemaal over eens, het was een super
en goed georganiseerd jubileumjaar!
De hoogtepunten van 22 jaar
Als je daarover begint gaat het van loods naar loods en van thema
naar thema. Van het bouwen op een eendenonderstel, naar een SRV
wagen, het bouwen van de bok (bokverbranden) de thema-avonden,
Kleintje Kapel wat van drie man en een paardekop naar een avond
bomvol met gezelligheid. De Open Loods, die vaste prik is geworden
op vele kalenders. Met daarbij zelfs het tegen elkaar opbieden van de
bezoekende hoogheden voor de mooie prijzen van de loterij.
De eerste prijs met de Grote optocht, de verlichte optocht in de beginjaren.
Van het starten in 1999, naar nu 22 jaar en nog steeds zo’n geweldige
club die binnen Carnaval Oldenzaal en daarbuiten een volwassen en
volwaardige optochtvereniging is. Deelname aan de Ter Land, Ter Zee,

RedBull zeepkistenrace waarin Barrakkers altijd met de gele kanarie
(TETbus) op pad gingen. Deze interviewer beseft dat 22 jaar zoveel
hoogtepunten heeft dat het hier niet meer past. Misschien daarom in de
toekomst maar een feestje voor organiseren, “het herinnert u zich deze
nog feestje”…
Kenmerkend
Feestje, Gezelligheid en saamhorigheid. Deze oudgedienden noemen
ze gelijk op. Samen de schouders eronder en dan daarna samen
feestvieren. En niet alleen in het carnavalsseizoen, maar ook daarbuiten.
Ondernemend en eigenwijs zijn ze ook. Niet 1 maar 2 opperkrotten
benoemen. Voor verhuizingen draaien ze de hand niet meer om. Ik
zal je nog even meenemen; Augstweg, Haerstraat, Potskampstraat,
pr. Hendrikstraat, Kistemakerstraat, Zandbreeweg, Parallelstraat,
Jufferbeekweg. Wat was bij jou de leukste loods? Barrakkus is gegroeid
met deze loodsen van jong naar oudgedienden, met gezin en nieuwe
aanwas. Barrakkus is gewoon gezellig volk en dat is toch een mooi
kenmerk van een Barrakker. Ja, en die de ruggegraat van een tuinslang
en immer eine geht nog hoort er ook bij..
En nu
Nu op naar 33 jaar Barrakkus. Met hopelijk nog veel feestjes te gaan, in
ieder geval nog een evaluatie”vergadering” van de jubileumcommissie
mét een daarbij horend feestje. Uiteraard.
Namens de vereniging, bedankt Aldi, Kim, Dennis V, Marc, Marwin,
Sander S. & Boet voor jullie fantastische bijdrage in het jubileumjaar.
Op naar de 33 jaar.
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De makelaar van Twente
komt graag vrijblijvend bij u
langs voor een GRATIS waardebepaling van uw woning. Dat geeft
u een duidelijke indruk van de huidige
waarde van uw woning en de mogelijkheden bij verkoop. Het verplicht u verder tot
niets, maar geeft u wel veel nieuwe inzichten.
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BARRAKKUS WIJN- BIERPROEVERIJ
De grote digitale Bier- en wijnproeverij en Barrakkus Top 22
Noteer 20 maart aanstaande maar vast in je agenda!!
Dan organiseert Barrakkus haar digitale bier- en wijnproeverij en
tussendoor zal de Barrakkus Top 22 gedraaid worden.
Meer informatie volgt, maar om een leuke invulling aan het
programma te geven gaan we livestreamen en onder de
demonstraties van lekkere biertjes/wijntjes, wordt jullie favoriete
muziek gedraaid.
Dit kan uiteraard niet zonder jullie inbreng!
Graag ontvangen wij jullie Top 5 van beste nummers zodat wij een
eerlijke lijst kunnen samenstellen om de avond compleet te maken.
Mijn Top 5:
1 …..........................
2 …..........................
3 ..............................
4 …...........................
5 …...........................
En het ultieme carnavalslied is: ….....................
Mail je top 5 en je favoriete carnavalslied naar:
proeverij@barrakkus.nl
Het belooft een mooie avond te worden en we hopen natuurlijk op
jullie deelname. Voor verdere informatie, hou daarvoor Facebook
en de Barrakkus Proat in de gaten.

HET LEVEN VAN EEN OPPERKROT
Alsof de oud-opperkrotten het allemaal al wisten, toen die avond bij de
Tapperij van Karel de Grote het voorstel op tafel kwam. 22 jaar Barrakkus,
ons tweede jubileum verdiende niet één maar wel twee Opperkrotten!
En zoals we nu beseffen, blijven die twee ook twee jaar in functie!
En daarom wordt dit jaarlijks terugkomende item in Het Barrakkertje dan
ook een tweeluik.
Kim en Marwin, twee helden van Barrakkus die in de afgelopen jaren
al veel voor onze club hebben betekend, samen op één podium! Het
maakte het Opperkrotfeest ook twee keer zo mooi!
De twee verschillen minder van mekaar dan je op het eerste gezicht
zou denken. Twee lefgozers met een klein hartje, die in plaats van op
een podium staan, zich liever druk maken achter de draaitafel of de
muntenverkoop. Maar ze moesten er dit jaar aan geloven. Vol in de
schijnwerpers! En meer dan verdiend ook!!
Voor dit artikel hebben we met Kim gesproken. In het volgende
Barrakkertje halen we herinneringen op met Marwin.
Voor Kim was het misschien nog niet eens
zo’n verrassing, haar familie was er drukker
mee dan zij zelf. Een uitdaging zou nog wel
de Grote Twentse Carnavalsoptocht worden.
Het plan was dat ze dit jaar weer zou lopen,
ook als haar knie daar minder enthousiast
over was. Mocht het echt niet lukken, kon
ze nog naast Marwin op de muziekwagen
gaan staan.
Maar afijn… we weten hoe dat is afgelopen.
Het afgelasten van de optocht werd de
eerste voorbode van een tijd waar carnaval
even een pas op de plaats moest maken.
Geen optocht, maar niet te lang getreurd,
Arend en Bart wisten in de gauwigheid
bij NJOY een onmeunig gezellig feest te
bouwen. ’s Avonds ging Kim nog even door
in haar thuisbasis Ootmarsum, samen met
twee Sanders en een Dennis (Klister). Ook
hofchauffeur Boet kwam nog voorbij.
Rosenmontag gingen de activiteiten
gelukkig wel door, al was het weer waarin

je nog geen hond naar buiten zou sturen. Maar kinderen natuurlijk wel.
Daarbij kon onze muziekwagen bij het Kuuk’nfestival voor de
feeststemming zorgen. En ’s avonds terug naar NJOY voor ons eigen
Kleintje Kapel, één van de feesten waar Kim jarenlang zo druk mee
is geweest. Vele jaren hielp ze bij de muntenverkoop en ook dit jaar,
Opperkrot of niet, stond ze Sander (Zwarthof) terzijde.
Boemeldinsdag, voor veel Barrakkers de mooiste dag, zat het weer
wél mee! En eindelijk zat alles mee. Twee bussen met Barrakers, eerst
enthousiast onthaald bij Marwin thuis en daarna door naar 'De Poort' in
Ootmarsum, waar het complete café en de straat werd ingenomen.
Na een lange middag dweilen afsluiten bij NJOY en bij ’t Bokverbranden.
En dan? Dinsdagavond weer meehelpen bij De Poort. Dat is hoe we Kim
kennen.
Het aftreden laat nog even een jaartje op zich wachten, deze twee
Opperkrotten mogen de titel ook twee jaren behouden. Tot ziens in 2022!
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Sponsor in de Spotlight
Geen verschil tussen werkdag of weekend, alles
thuis, geen perspectief en afwachten tegen
creativiteit, samenwerking, gezelligheidsbranche,
hunkering, gewoon een biertje pakken in de
kroeg.
Deze woorden kwamen met regelmaat terug
tijdens ons gesprek met Barry Schopman
van Markt 19, Roy de Munck Mortier van De
Bestemming en Bastian Nijhuis van de Monnik
dranken.
In het kader van sponsor in de spotlight werd
direct aan hen gedacht in deze rare tijden en via
Zoom heeft er een mooi, open gesprek plaats
gevonden. Hoe beleven zij deze bizarre tijden en
hoe komen ze deze periode door?
Wat vooral heerst is de frustratie. De horeca heeft tijdens de eerste
lockdown veel aangepast om de gasten te kunnen ontvangen maar is
weer de dupe om dicht te moeten tijdens de tweede lockdown.
Tijdens de eerste lockdown was er nog genoeg te doen. De zaak
aanpakken en verbouwen zoals Barry gedaan heeft met Downtown.
De hele benedenverdieping is nu gelijk getrokken aan Markt 19
en de bovenzaal die onherkenbaar verbouwd is. Roy, die het café
en de bovenwoning helemaal heeft aangepakt en opgeknapt voor
kamerverhuur. Bastian die de horeca (in overleg met producenten) hielp
met producten die tegen de datum liepen retour te nemen of, in overleg,
deze door te leveren aan o.a. supermarkten.
Waar de één nog afhaal en bezorging heeft en de ander levering aan
slijterijen via de website, is het bij de natte horeca, het café, een ander
verhaal en bij hen zit er niets anders op dan afwachten. Zij voelen zich
aan hun lot overgelaten. Zij zijn bang dat de restaurants pas in het
warme voorjaar weer open mogen en de cafés en kroegen in de zomer.
Weet wat je doet, hou je er aan dan komt het goed is het advies volgens
de heren.
Alle mooie evenementen waar je als horeca
naar toe werkt, zijn weg gevallen zoals
kerstmiddag, carnaval. Het gemis is groot
en zakelijk gezien een heel groot verlies.
Evenementen in de toekomst? Alles valt of
staat met de vraag: zijn er genoeg mensen
gevaccineerd om Corona de baas te blijven.
Of de Boeskool is löss dit jaar wel door gaat

is nog maar de vraag. Je zit met de organisatie, vergunningen en
dergelijke. Zo gauw het kan. moet je snel kunnen schakelen. Echter, het
perspectief op alle gebieden mis je op dit moment. Maar van stil blijven
zitten, is geen sprake.
Ook al het sociale gebeuren zoals de carnaval. Voor het tweede jaar op
rij geen optocht… Wat gaan de mensen doen? Gaan ze op zoek naar
alternatieven? En de leuke creatieve dingen die online georganiseerd
worden zoals de bingo. Leuk, maar voor hoe lang? Hou je ze nog actief
betrokken?
Laten we hopen dat we snel weer de stad in kunnen! Want we hunkeren
naar sociale contacten, gezelligheid en waar kan je dit beter samen
brengen dan in de Oldenzaalse horeca!
De mannen missen vooral ook het sociale leven en de gezelligheid.
Op de laatste vraag wat gaan we doen als corona voorbij is: "Feestje
bouwen, een drankje doen en lekker knallen!"
Heren, bedankt voor het open gesprek en hopelijk tot gauw onder het
genot van een biertje!!!

Hét adres voor:

lichtgewicht & traditionele
betonelementen op maat
Op zoek naar betonelementen voor binnen of buiten?
Wij leveren raamdorpels, betonpoeren, schuttingpalen
en decoratieve elementen zoals keukenbladen, tafelbladen
met houtstructuur en andere maatwerk producten.
Kijk op betonproductie.nl
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Na een machtig, prachtig en geweldig jubileumjaar komen we terecht in
een anticlimax van een pandemie en dus ook geen carnaval. De jas blijft
in de kast en in de café's blijft het stil. Een teleurstelling maar het is nou
eenmaal niet anders. Veiligheid voorop, dus blijven we thuis.
Behalve dat deze pandemie mensenlevens treft, is helaas ook een
grooet deel ban onze sponsoren economisch getroffen en moeten ze
roeien met de riemen die ze hebben. Wij Barrakkus, leven met onze
sponsoren en alle andere ondernemers mee en wensen hen van deze
kant nogmaals heel veel sterkte en kracht toe!
Ik hoop dan ook met heel mijn hart dat een ieder, zodra dit weer mogelijk is, zoveel mogelijk lokaal gaat kopen en aan onze sponsoren en
ondernemers denkt wanneer ze aankopen willen gaan doen. Onze lokale ondernemers hebben het echt hard nodig en dit is de enige manier om
ze op de benen te houden!
Sponsoren, bedankt voor jullie steun
van de afgelopen jaren, wij steunen jullie nu!
Namens de sponsorcommissie
Manon Smeing

Koop bij onze
sponsoren
Zij steunen ons
Wij steunen hen!

WIE HOST

nen heul joar deur

development
hosting
beheer

www.bweb.nl

Feestagenda
Doorgaans zijn alle carnavalsvierders op pad. Weinig & laat thuis is
het dan. Afzien en genieten, feestvolhardend. Maar dit jaar niet. Dus
is het voor alle carnaval liefhebbers dit jaar, bij uitstek, geschikt om
er een chillcarnavalsweekend ervan te maken.
Zaterdag 13 februari
Tijd om inkopen te doen! Een borreltje, hapje, drankje, passende
Valentijnsrecepten vind je elders in deze uitgave. Belangrijk, koop wat
sterrenflikkers! Leg een comfy carnavals outfit klaar. Koelkast en TV op
de slaapkamer installeren. Carnavalplaylist Spotify opzoeken. Sluit af
met borrel en doe een wave naar de buren. Probeer dat zo lang mogelijk
vol te houden.
Zondag 14 februari VALENTIJNSZONDAG
Waar je normaal al voor dag en dauw in de veren bent om je klaar
te maken voor de Grote Optocht.. Geldt nu… uitslapen! Blijf zo lang
mogelijk in bed, ga bingewatchen alles wat met carnaval te maken heeft.
Alles wat je gisteren gekocht hebt, kan in bed genuttigd worden. Volgend
jaar moeten we hopelijk weer aan de bak! Wil je er toch even uit, trek
dan even een hondenpak aan. Ben je altijd veilig.
Maandag 15 februari
Doe hetzelfde als gisteren. Als variatietip kun je in plaats van tv de hele
dag spotify playlists van carnaval erop zetten.
Dinsdag 16 februari
De boemeldag vindt dit jaar online plaats. Goed nieuws, je mag zelf
uitkiezen waar en hoe lang je er naar toe gaat! Zet wat stoelen neer,
pak wat te drinken, en neem ergens plaats. Kies je bestemming online
en zet dat voor je neer. Muziek aan en you’re good to go! Om klokslag
20.00 steek je het hele pakketje sterrenflikkers (veilig!) aan. Bestel
een menu van een lokaal restaurant en doe nog een laatste biertje.
Dit bijzondere carnavalsjaar zonder fysiek carnaval maar met een
chillcarnavalsweekend is voorbij. GOOD GOAN!
Woensdag 17 februari
Neem een uitgebreide sauna of douche of bad. Boek een online cursus
ZEN en eet een visje vanavond. Pak de kalender en zet er een groot
rood hart om heen; zondag 27 februari 2022.
a’j d’r bint mo’j d’r wean.

11 Weetjes over carnaval
1. Wat betekent het woord carnaval?
Over de betekenis van het woord carnaval gaan verschillende verhalen
rond. Een voor de hand liggende verklaring is dat ‘carnaval’ is afgeleid
van het Latijnse ‘carne vale’, wat betekent: vaarwel aan het vlees.
Carnaval wordt altijd gevierd vlak voor aanvang van de vastentijd,
veertig dagen voor Pasen waarin Christenen geen vlees mochten eten.
Een andere verklaring is dat het woord carnaval een verbastering is van
het Latijnse woord voor scheepswagen: ‘carrus navalis’. Dat verwijst
dan weer naar de optochten die traditiegetrouw door de straten trekken
tijdens carnaval.
2. Waarom is 11 het gekkengetal?
Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en
narren. Elf is onlosmakelijk verbonden met carnaval.
Denk aan de elfde van de elfde, de Raad van Elf,
het feit dat veel carnavalsactiviteiten om elf over elf
beginnen en carnavalsjubilea om de 11 jaar worden
gevierd.
Elf wordt ook wel het ‘gekkengetal’ genoemd. Het
wordt zo genoemd, omdat het tussen de 10 (het getal
van perfectie) en de 12 (het heiligengetal) staat. Leuk
detail is dat het woord ‘gekkengetal’ uit precies elf
letters bestaat. Daarnaast bestaat het getal 11 uit twee
keer een 1 wat staat voor gelijkheid. Met carnaval
gaat iedereen verkleed en daardoor vervagen de
verschillen tussen arm en rijk. Iedereen is dan gelijk.
3. Wie heeft het gezag tijdens carnaval?
Een vaste traditie voor aanvang van het carnavalsfeest
is dat de burgemeester de macht overdraagt. Dat
gebeurt op zaterdagochtend, vaak tijdens een officiële
ceremonie op het gemeentehuis. De ambtsketting
gaat af en de symbolische sleutel van de stad wordt
overgedragen aan de stadsprins, die tijdens de
carnavalsdagen de scepter zwaait over zijn feestende
rijk.Op dinsdagavond wordt op de meeste plekken met
veel ceremonieel vertoon weer afscheid genomen van
het carnavalsweekend. Vaak gaat dat gepaard met
een verbranding van het lokale carnavalssymbool.
4. Wat is de historie van het carnavalsfeest?
Over waar het carnavalsfeest vandaag komt gaan verschillende verhalen
de ronden. Zeker is wel dat het feest eeuwen terug al werd gevierd door
de katholieken. Tijdens de hervorming in de zeventiende eeuw werd het
feest een tijd in de ban gedaan door de opkomst van de protestanten.

Die waren tegen losbandigheid en dat maakte dat carnaval in veel
plaatsen decennialang verboden was. Het traditionele caravalsfeest
werd vroeger gekenmerkt door sobere kostuums, waarvan de boerenkiel
met zakdoek nog het meest bekend is. Daarna werd het alsmaar gekker.
Een ander kenmerk is de traditie dat plaatsen tijdens carnaval van naam
veranderen.
5. Waarom duurt carnaval vier tot vijf dagen?
Van oorsprong was er alleen vastenavond, de dinsdag voor de vastentijd.
In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een halve week carnaval vieren.
In de wetenschap dat de katholieken veertig dagen lang moesten
vasten, gingen zij op dinsdagavond nog even goed te buiten aan drank
en lekkernijen. Op een gegeven moment is het carnavalsfeest officieel
opgerekt naar zondag tot en met dinsdag maar in veel plaatsen begint
het tegenwoordig al op vrijdag.
6. Wat is het protocol?
Elke plaatst heeft een eigen invulling als het gaat om carnavalsprotocol.
Daaronder vallen de carnavaleske gebruiken tradities. Meestal gaat
het om een Prins Carnaval met een Raad van Elf. Onder het protocol
vallen ook alle vaste, lokale tradities van het carnavalsfeest: van
sleuteloverdracht tot aan de bokverbranding.
7. Waarom verkleden we ons tijdens carnaval?
Waar de traditie van verkleden en feesten precies vandaag komt, is
niet helemaal duidelijk. Maar bij de opkomst van het katholieke geloof
verbood de kerk heidense feesten. Toch gingen mensen door met het
feestvieren en dit deden zij verkleed om niet herkend te worden. Bij het
feesten ging het erom dat iedereen gelijk aan elkaar was.
Toen de kerk uiteindelijk besloot om het populaire volksfeest te omarmen
en er een katholieke traditie van te maken, bleven de kostuums bestaan.
In de oudheid droegen de mensen vaak alleen een lappenkleed of een
laken over hun hoofd. Door de eeuwen heen werden de verkleedpartijen
uitgebreider. Niets is meer te gek.
8. Waarvan komt de carnavalsgroet ‘Alaaf’
vandaan?
De kreet ‘Alaaf’ stamt af van de Keulse
carnavalstraditie. Het is een vreugdekreet of
begroeting tijdens carnaval. Daarbij hoort d
e beweging dat je met de vingertoppen van
je rechterhand, je linkerslaap aantikt. Vanuit
de historie werd de kreet gebruikt bij het
uitbrengen van een dronk. Op de meeste
plekken in Nederland klinkt het ‘alaaf’
veelvuldig tijdens de carnavalsdagen.

9. Waarom trekken er tijdens de carnaval optochten door de straten?
De traditie van de carnavalsoptochten is ook overgewaaid uit Keulen.
Daar werd in 1823 een carnavalsstoet gehouden, om de nieuwe baas
voor gek te zetten. Keulen hoorde, nadat het eerst in Frans bezit was
geweest, vanaf 1815 bij Pruisen. Keulen was een belangrijke plaats in
die tijd en kreeg zodoende bezoek van de keizer van het Duitse rijk.
Een groep Keulse schrijvers, onder wie Goethe, kwam op het idee
een optocht te houden gebaseerd op figuren uit een boekje over het
Romeinse carnaval. Daarmee wilden zij de keizer te kakken zetten.
Het hoogtepunt van de optocht was de wagen van ‘Held Karneval’, de
voorloper van Prins Carnaval.
Nu nog sluit een Prinsenwagen traditiegetrouw veel optochten af.
Vroeger werd er vanuit die wagen snoep naar het publiek langs de kant
gestrooid.
10. Waar komt de term dweilen vandaan?
De term ‘dweilen’, -als in van kroeg naar kroeg gaan, zoals we tijdens
carnaval vaak gebruikt wordt-, stamt af van de betekenis ‘doelloos, dan
wel dronken, op straat rondzwerven’. Dat werd vaak gedaan onder
begeleiding van kapellen en daar komt de term dweilorkest dan ook
vandaan.
11. Wordt carnaval alleen in Nederland gevierd?
Nee zeker niet. Carnaval is een feest dat wereldwijd op veel plekken
gevierd wordt, vaak vanuit de katholieke traditie, maar er zijn ook allerlei
gekostumeerde of geaskerde feesten die weer van het traditionele
carnaval zijn afgeleid. Van Europa tot Afrika en natuurlijk is het carnaval in
het Braziliaanse Rio de Janeiro wereldberoemd. Elk land, elke stad/dorp
kent zijn eigen tradities en invulling van het feest der Zotten wereldwijd.

Valentijnscocktail

Ingrediënten voor 2 cocktails:
2 x 30 ml gin
2 x 100 ml tonic
2 drupjes rozenwater
Frambozensiroop
6 bevroren framboosjes
Ijsklontjes
Zo maak je het:

Neem 2 glazen. Schenk in ieder glas een scheutje frambozensiroop. Dit geeft ook een mooi kleurtje aan de gin-tonic.
Giet daarop de gin en een drupje rozenwater. Wees zuinig met
het rozenwater, een drupje is echt voldoende.
Vul het glas aan met vlierbloesemtonic.
Stop er wat bevroren framboosjes en ijsklontjes in en je cocktail
is klaar om gedronken te worden.
Steek er tot slot nog een gezellig rietje in.
Met liefde gemaakt... Fijne Valentijn allen!

Aquamarijn
Opvang

WIST U DATJES...
- Barrakkusleden mooie buikjes hebben?

- Sinterklaar wel heel vroeg was dit jaar?
- Januari volgens Arend een beetje plakt?
- Onze voorzitter voor de jubileumreceptie nog op stel en sprong
naar de kapper moest, omdat ze zelf met verf aan het
experimenteren was geweest en haar haar worteltjes-oranje
geworden was?
- Er veel liefdesduo's zijn ontstaan tijdens feesten van Barrakkus en
het Oldenzaalse carnaval?
- Iedereen weet wie het zijn, maar ze toch anoniem willen blijven?

Koop bij onze sponsoren
Zij steunen ons
Wij steunen hen!

Button
Van het eerste uur!!
Elk jaar, tijdens het alom gezellige Boescabaal,
-ja, vroegah was dat Kapellenfestival- krijgen alle
bezoekende Barrakkusleden de beroemde button
opgespeld door het dagelijks bestuur. De button
wordt ontworpen met het thema van dat jaar en is
inmiddels ook een collectorsitem geworden.
Geen carnaval dit jaar, maar wel een thema. Toepasselijk "Valentijn",
maar ook met een symbolisch hart. Een hart voor iedereen die
carnavalliefhebber is, voor alle barrakkusleden, alle sponsoren. Geen
echt carnaval dit jaar, maar wel een button. Ook dit jaar mag onze button
niet ontbreken en daarom hebben we deze dit jaar met het Barrakkertje
samen bezorgd. Maak een foto van jou en je button en deel deze op
facebook. Tag daarbij O.O. Barrakkus en de leukste inzendingen worden
beloond!

BIERBUIKENKALENDER
We zijn een vereniging die nog altijd gestaag groeit! En als het niet
in ledenaantal is, dan is het wel in omvang.
Een paar Barrakkers dachten dan ook dat het een goed idee was
om al dat mannelijk schoon te vereeuwigen.
Anita Spit werd bereid gevonden de foto's te schieten en op een
mooie zonnige, donders gezellige middag volgde de fotoshoot.
Omdat zelfs de mooiste man uiteindelijk begint te vervelen, werd
gekozen voor een verjaardagskalender. Dus iedere maand weer
een verrassing die jou toelacht en jarenlang te gebruiken is!
De kalender werd een groot succes. Niet alleen gingen de kalenders
als warme broodjes de deur uit, ook drie kranten hebben er een
artikel aan gewijd.
En weten jullie wat het mooiste is? We hebben nog maar een paar
kalenders.
Door het formulier op onze site in te vullen (https://barrakkus.nl/
barrakkus-bierbuiken-kalender) kun je 'm bestellen. Een kalender
kost € 11,- per stuk. Na het invullen en versturen, krijg je van ons
een bericht met een betaalverzoek (Tikkie) en we maken een
afspraak met je om de kalender (corona-proof) bij ons af te halen
of (indien in de regio Oldenzaal) deze bij je langs te brengen. Dus
heb je em nog niet? Vul dan snel het formulier in, dan heb je nog
kans op één van de laatste kalenders.

www.fb.com/huiskenprofessional

Tijd voor een
andere bank?

Koffie

Grootkeuken

Service

Wij help
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Regioadviescentrum

Wilhelminastraat 25
7571 CE Oldenzaal
T 0541 - 581033
E info@loohuisfa.nl
I www.regioadviescentrum

ken
Bie Huis wie
goat

#altijdservice
Huisken Professional
Eekboerstraat 10
7575 AX Oldenzaal

T 0541 533 480
E contact@huiskenprofessional.nl
I www.huiskenprofessional.nl

Bestuurswissel
In de laatste speciale Algemene Leden Barrakkusproat heb je het al
kunnen lezen. Er zijn wat bestuurswisselingen geweest. We willen graag
nog een oproep doen aan jullie, aangezien er nog een aantal vacatures
vacant zijn. De vacature van secretaris is inmiddels opgevuld door Albert
Martens. Hier zijn we al heel blij mee. Voor de vacature van Superfeestbeest en Superklep zijn we nog op zoek naar mensen. Wil je graag
meedenken en organiseren binnen Barrakkus, meld je dan bij één van
onze leden binnen het algemeen bestuur.
Coen Streppel, Kim ter Maat & Richard Croes; wij willen jullie bedanken
voor jullie energie en inzet binnen het bestuur en dus voor Barrakkus!
De Barrakkus spiegel heeft al een mooi plaatsje bij jullie gekregen, het
feestje volgt nog.

Opper Hoofd
Marjolein Dijkhuis - Siers

Opper Pin
Sander Zwarthof

Super Kc-Tc regelateur
Thijs Streppel

Opper Sik
Albert Martens

Super Spons
Manon Smeing

Super Feestbeest
Vacature vacant

O.O. Barrakkus
Postbus 76
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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

