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Beste Barrakker,

HET ORAKEL

Voor jullie ligt een spiksplinternieuwe uitgave van het Barrakkertje. Waarschijnlijk heb
je em al bekeken dat die anders is dan wat je gewend bent. Een volwaardig blad met
een glossy uitstraling. Onze P&P commissie heeft een geheel nieuwe draai gemaakt
met leuke columns, puzzels, foto’s om er een superleuk blad van te maken. En dat
hebben ze echt top gedaan! Hulde aan de P&P commissie. En zeg eerlijk, er is geen
beter moment om dit blad te lezen? Tijdens de (oorspronkelijke) dree dolle daag’n
carnaval. Of zijn het misschien de dree dolle daag’n pre-carnaval geworden?
In de afgelopen coronaperiode (2 jaar klinkt te dramatisch) hebben we als
Barrakkus tal van activiteiten ontplooid om jullie als leden actief betrokken te houden,
te informeren en het carnaval levend te houden. Want zwaar zal menigeen het gehad
hebben. Nu de vooruitzichten positief zijn, en dat bedoel ik in de goede zin van het
woord, hoop ik ook dat het weer wat gaat kriebelen. Op het moment van schrijven ziet
het er steeds beter uit! Een vooruitzicht van carnaval op 10 april; de één is sceptisch,
de ander zit toch liever in de kerk, en ondergetekende heeft de jas al klaar hangen.
Wat zou het mooi zijn als we het dit jaar, in 2022, toch een 22e optocht kunnen lopen!
En doen we de afgelopen 2 jaar niet dunnetjes maar dik over. Eindelijk als uitgelaten
feestvarkens de straat op! En dat de muizen hun feestje hebben gevierd in onze
wagen zal de pret niet drukken.
Het wordt tijd om weer in beweging te komen. De ruggengraat van een Barrakker is
inmiddels geen tuinslang maar een hark geworden. Het rood van de jassen is alleen
nog maar zichtbaar op foto’s. Kunnen we het nog even volhouden, want een
feestje gaat er wel komen dit jaar. En hopelijk volgen er dit jaar meer! En dan kunnen
we het Barrakkus rood weer zichtbaar laten zijn en de ruggengraat weer flexibel laten
worden.
Barrakkus, mooi da’j d’r bint! Hopelijk kunnen we snel weer samen de uurtjes en de
glazen weer vullen bij de horeca! En maken we er alsnog een supermooi jaar van!
Een mooi wezen blijf ik nog, maar dit is mijn laatste woordje als Orakel.
Voorzitter
Marjolein Dijkhuis
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ADRES

MOBIEL
E-MAIL
INTERNET

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

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

LEVEN VAN EEN OPPERKROT
“Ondanks dat het een eer is om Opperkrot te mogen worden bij Barrakkus, had eigenlijk
Kim hier alleen moeten staan in het jubileumjaar. Voor mij had het niet gehoeven, er zijn
zoveel anderen die deze eer toekomen. En mijn planning werd natuurlijk volledig overhoop
gegooid.” Aldus Marwin Wigger.
Toen op zaterdagavond in een bomvol Njoy na Kim de naam van
Marwin werd omgeroepen zag je hem zichtbaar van binnen even 					
vloeken, maar eenmaal op het podium stond hij toch te stralen en 				
nam hij direct de microfoon ter hand. Een topavond werd het en 				
van het gerstenat werd, toen kon het nog, tot in de late uurtjes
genoten.
Helaas werd de volgende dag de optocht afgelast door de storm.
Burgemeester Patrick Welman kwam iedereen nog even een hart onder de riem
steken. En Bart en Arend hebben er in de gauwigheid toch nog een mooie middag van
kunnen maken bij Njoy.
Marwin, man van vele woorden;
“Vuur de rest mu’j d’r maar een mooi verhaal van maken. Ie weet ja wa wat ik d’r van vind”.
Over boemelen wilde Marwin nog wel even kwijt dat dat toch wel het meest mooie
feestje is. En wat hebben we genoten van het prachtige weer (God was die dag toch
weer even een Boeskool) en de mooie klanken van de Oel’n Kapel.
Het aftreden laat helaas nog even op zich wachten. Wanneer? Laten we hopen april dit
jaar.
Marwin sluit af met nog een laatste boodschap voor de volgende Opperkrot;
“Het is een cliché, maar geniet. Maak er een verdomd mooi feest van.”
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Stationsplein 3
7573 AV Oldenzaal
T 0541 - 72 39 71
info@notariskantoorriteco.nl
www.notariskantoorriteco.nl

Gewoon goed geregeld!
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Met al le s

in kle ur,

GRINTWEG 8
7604 PV ALMELO

TEL. 0546 484830
FAX 0546 484835

slept wie oe

‘t car nav al de u r !

WWW.REGIOAUTOSCHADE.NL
INFO@REGIOAUTOSCHADE.NL
SCHADEHERSTEL

SERVICE EN
ONDERHOUD

ALBERT KIP anno 1953

AUTOVERHUUR

ALLROUND
SPUITERIJ

Kleibultweg 107 • Oldenzaal • albertkip.nl

WIE HOST

nen heul joar deur

development
hosting
beheer

www.bweb.nl

Herenmode

www.oldeweghuis.nl
Textielstraat 3, 7575 CB Oldenzaal Tel. 0541-513784
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DE COMMISSIES

ACTIVITEITEN COMMISSIE

(v.l.n.r.)

Gerben Bolmer, Ronnie Christenhusz, Joost
Vrielink, Patty Reekers, Sander Steenbergen,
Miranda Arends, Albert Martens, Claudia de
Vogel, Bo Dingeldein,
n.o.f.: Monique Hollow

P&P EN SPONSOR COMMISSIE

(v.l.n.r.)

Gert-Jan Ruikes, Manon Smeing, Amber
Christenhusz, Richard Croes, Marion PostmaVreeswijk, Marjolein Dijkhuis-Siers,
n.o.f.: Antoon Koehorst, Kim ter Maat

OPTOCHT COMMISSIE

(v.l.n.r.)

Josje Elferink, Albert Martens, Natasja
Bakker, Esther Pool-Wolbert, Ceciel
Holsbeek, Bo Dingeldein, Manon
Molderink, Miranda Arends, Claudia de
Vogel, Dennis Jansen,
n.o.f.: Alfred Deurloo, Anne Niks, Gerben
Niks, Hans Berg, Martin Platenkamp,
Mike van Iersel, Rutger Zwarthof, Thijs
Streppel, Dennis Veldscholten, Ellen
Snijders, Monique Hollow, Remco Croes

ALGEMEEN BESTUUR (v.l.n.r.)
Manon Smeing, Albert Martens,
Marjolein Dijkhuis-Siers,
n.o.f.: Sander Zwarthof, Gerben
Bolmer, Thijs Streppel

LEDENADMINISTRATIE
Renée van Laarschot
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Automaterialen & Autotechniek

www.algietol.nl

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

minicrèche

BESCHERMINGSBEWIND
Financiën ordenen, beheren,
optimaliseren en beschermen.

Kruijskamp 23
7576 EP Oldenzaal

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

#hubohelpt
ERIK CHRISTENHUSZ
beschermingsbewindvoerder
regio Twente en Achterhoek
085-7732236

Hubo Oldenzaal
Prossinkhof 34 - Oldenzaal - Tel: 0541 51 24 90 - hubo.nl

WWW.ZEKERFZ.NL

Voor inspiratie & advies op: vloeren, raamdecoratie,
gordijnen, kasten op maat en buitenzonwering

hulsink.woonspecialist.nl
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STAGIAIRES
Stel oe eens eem voor;

					
Bij Barrakkus kun je ook als stagiaire terecht om eens
						
te kijken hoe het gaat bij de wagenbouw, of bij de P&P
					
commissie. Dit jaar hebben we 6 stagiares die zich zelf
						gaan voorstellen;
Jessy Remerink
Hoi mijn naam is Jessy Remerink en ik zit op het TCC Lyceumstraat in 4 havo. Mijn hobby is
voetbal bij FC Berghuizen MO17-1, en daarnaast werk ik ook 2x in de week bij de Action. Ik
vind carnaval altijd superleuk en heb dan ook vaak in de optocht meegelopen met
vriendinnen. Als ik niet meeloop in de optocht dan kijk ik de optocht met mijn familie.
Sam Blokhuis
Hallo iedereen, ik ben Sam Blokhuis 14 jaar oud en kom uit Oldenzaal.
Ik voetbal bij quick 20. Ik vier carnaval, zoals bijna iedereen, gewoon de
optocht kijken en feest vieren met vrienden. Het is altijd super leuk en
daarom vind ik carnaval ook één van de leukste dingen. Groetjes Sam.
Rian Veldscholten
Hoi ik ben Rian en ben 13 jaar. Ik zit op de locatie de Thij in 2HV8. In
mijn vrije tijd doe ik graag aan voetbal en paardrijden. Ik heb voor
mijn stage voor Barrakkus gekozen, omdat ik veel van carnaval houd
en mijn hele leven al bij deze vereniging zit. Groetjes Rian.
Cato Meenderink
Ik ben Cato Meenderink, ik ben 15 jaar oud en ik zit al vanaf kleins aan op hockey. Ik vind
carnaval altijd heel erg leuk. Ik kijk er elk jaar naar uit, ik vier al mijn hele leven carnaval en
ga samen met mijn familie naar de optocht kijken. Ik vind het ook leuk om carnaval met
vrienden te vieren.
Eva Pool
Hoi ik ben Eva Pool en ben 16 jaar. Ik zit in 4vwo op het TCC Lyceum. Mijn hobby’s zijn
voetballen en met vrienden en vriendinnen afspreken. Ik vind carnaval één van de leukste
feesten die er zijn, omdat het altijd erg gezellig is. Ik vier carnaval altijd met vrienden en ga
dan vaak naar een tentfeest. En natuurlijk
kijk ik altijd naar de optocht!
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SPONSOR IN DE SPOTLIGHT
Zoals elk jaar gaan we ook nu weer op bezoek bij één van onze sponsoren. Dus
stappen we op de fiets om eens een paar mooie karretjes te bekijken in de showroom
van Auto Snijders. Er staan prachtig glimmende bolides, maar- met alle respect voor
alle moderne techniek - die oude DAF is toch veruit de mooiste.
Over oud gesproken. Als je met Cor-Stephan Snijders in gesprek komt, duik je
onvermijdelijk het verleden in. De geschiedenis van Auto Snijders gaat ver terug.
Verder zelfs dan het Oldenzaalse Carnaval. Het bedrijf wordt nu gerund door Tim en
Cor-Stephan, maar al in 1930 begon hun opa een garage op de hoek Spoorstraat/
Lyceumstraat. Hij richtte zich destijds op alles wat rijdt, zelfs (huif)karren en fietsen.
Ook hadden ze jarenlang een taxibedrijf en een rijschool. Na een aantal jaren
specialiseerde hij zich in auto’s en werd achtereenvolgens DAF- en Volvo-dealer. In de
jaren ‘80 was de plek voor zo’n groot bedrijf al lang niet meer geschikt en verhuisde
Auto Snijders als éen van de eerste bedrijven naar Het Hazewinkel, aan de
Textielstraat 2, waar ze nu nog steeds zijn gevestigd.
Auto Snijders is in Oldenzaal en
omstreken al ruim 80 jaar een
begrip. Dat is bijzonder voor een
wereld die letterlijk volop in
beweging is. In beweging, dat is waar
het om draait bij Snijders, want ook
de familie zit nooit stil, zo blijkt als
we in gesprek komen met
Cor-Stephan.
Zijn vader was al in de jaren ’60 actief bij de Oelewappers. Destijds hadden zij nog hun
residentie bij Café De Kei ((ja, inderdaad op steenworp afstand van Auto Snijders). In
1971 werd hij hun derde hertog.
Cor-Stephan zelf begon als allereerste jongste lid ooit bij de Blaanke Boeskeulkes,
waar hij in 1991 als sik naast vorst Erwin stond (van Brookhuis, die andere “familie-op-wielen”). In 2010 zwaaiden de gebroeders Snijders de scepter over Boeskoolstad als Prins Tim en sik Cor-Stephan bij
De Kadolstermennekes.
Beiden steken graag de handen uit de
mouwen. Cor-Stephan presenteerde
eerder, samen met Edwin Boevink
“Toet’n & Bloaz’n”. Ook is hij actief bij de
Klingelbuuln en weet hij als geen ander
hoe belangrijk sponsoring is. Daarom
dragen ze niet alleen Barrakkus een
warm hart toe, maar alle carnavalsverenigingen in Oldenzaal.
In woord en daad.
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Gevraagd naar zijn favoriete feest, hoeft
Cor-Stephan niet lang na te denken. Dat is het
Prinsenbal. Het feest waar alles samenkomt en
de carnavalsweken echt losbarsten.Het is iets
waar hij naar toe leeft.
Ergens naar toe leven, dat is ook zo belangrijk.
Voor hem is dat het Prinsenbal en voor
bijvoorbeeld de jongste carnavalsvierders het
scholencarnaval. En voor de Geetlingen, waar
Cor-Stephan ook lid van is, Boemeldinsdag.
Deze gelegenheidsclub viert dan het gehele
carnaval - met alles erop en eraan - in één
dag. En voor de meesten van ons is dat een
prachtig groot carnavalsfeest in de straten
van Boeskoolstad.
Op het moment van ons gesprek, weten we dat carnaval in februari er zeker niet in zit.
April lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Moeten we toch geduld hebben tot de zomer,
of zelfs 2023? Waar we het over eens zijn - en daarin vinden alle carnavalsvierders
zich - is hoe belangrijk het is om ergens naar toe te leven. Met die gedachte nemen we
afscheid en stappen weer op ons fietsje. Of toch nog even een ritje met de oude DAF?

Kijk voor meer informatie op

www.autosnijders.nl

Volvo Snijders
Textielstraat 2
7575 CA Oldenzaal
https://www.autosnijders.nl/
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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.

 0541–712057
 Marconistraat 32
7575 AR Oldenzaal

30%
lichter!

Kijk op betonproductie.nl

Hoo
klook
wark ie?
Hoe ziet jouw ideale werkdag eruit?
Ontdek het op Contict.nl
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KLEINTJESMARKT.NL

familie & relatie

onroerend goed

carnaval

oproepen

OG t.k. aangeboden

aangeboden

TE KOOP een Dijk van een Huis.
MAN zonder ruggengraat
Ter overname beschikbaar,
2021 geheel opgeknapt, zo
ZOEKT vrouw met overtuigingsCarnavalsvereniging inclusief
goed als af. Dr. Kuijperstraat 3
kracht om samen carnaval
kooi. Naam bij redactie
Oldenzaal.
te vieren om zo een keer op
bekend
info@velthuis.nl
tijd thuis te komen. Tel. 0541T.K. goed onderhouden
522051 (bellen na 00.00 uur)
carnavalsjas,
ruikt hier en daar
Aangeboden: Fietsenrek;
nog
best
fris,
slechts een paar
“eerlijk gevonden” bij Antje en
GEZOCHT ervaren carnavalsgebruikerssporen.
T.e.a.b. op te
Billy tijdens het boemelen.
vierders voor project X.
halen
aan
de
Lübeckstraat
34 in
Aanmelden onder nr. 2022
Oldenzaal
Redactie
OG t.k. gevraagd
Jongen, blauwe pruik,
afgelopen maandag aan de bar
bij Njoy zoekt jou,
roodkapje, moet steeds aan je
denken. Tel.: 06-12345678

GEZOCHT; Tijdelijke opslagruimte voor Project X. Buitenaf
locatie geen bezwaar.
Aanmelden onder nr. 2022
Redactie		

GEVONDEN in de gele kanarie
‘the love of my life!’ ben
vergeten je nummer te vragen:
Schrijf mij! Pb 1, 7570 AA in
Oldenzaal

Kleintjesmarkt

verloren

hobby & sport

VERLOREN in Oldenzaal op
ma.avond 25 februari mijn
ruggengraat. Biertje als
BELONING voor de vinder.
Tel. 0541-123456

vakanties & uitgaan
Dagtocht Oude Pekela, laatste
stoelen! Vertrek 01-04-2022.
€11,11,-pp. incl. bier, live
muziek, entree en boemelbusvervoer. Aanmelden
www.kikkerindebil.nl

kleine letters
groot bereik

divers aanbod
Oln’zel, omg. Twente, onmeunig
gezellige carnavalsvereniging,
23 joar, ZKT leuke mensen voor
nog meer gezelligheid. Br. Ond.
Nr. BARRAKKUS, Postbus 76,
7570 AB Oldenzaal
Biedt zich aan; ervaren gids
voor wandeling “Oldenzaalse
carnavalsroute” voor meer info
zie de advertentie elders in dit
blad

TE KOOP; overjarig model
dweilpas. Ook in te zetten als
kriskras Coronapas.
Tel. 06-12848010

TE KOOP; materialen afkomstig
van oude carnavalshallen. Bevat
echte collectorsitems.
Beschikbaar na seizoen 2022. 		
Tel. 06-20212022
TE HUUR; ervaren
carnavalsvierders inclusief
flinke dorst.

gevraagd
GEVRAAGD: Barrakkusjas
zonder scheuren en teksten op
de rug. P.R. te O.
GEZOCHT: ervaren carnavalsvierders voor het nieuwe
seizoen. Aanmelden onder 		
nr. 22 Redactie

Benieuwd?

neem een kijkje op
www.barrakkus.nl

Aquamarijn
Opvang
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www.fb.com/huiskenprofessional

Koffie

Grootkeuken

Service

ken
Bie Huis wie
goat

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.

#altijdservice
Huisken Professional
Eekboerstraat 10
7575 AX Oldenzaal

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

Ook met

CARNAVAL

ALMELO

OLDENZAAL

Weth. E. van Dronkelaarplein 27
7601 VZ Almelo
T: 0546 - 455 631

Deurningerstraat 29
7571 BA Oldenzaal
T: 0541 - 537 555

WWW.DEMAKELAARVANTWENTE.NL

SINDS 2019
TROTSE DRUKKER
VAN DIT MAGAZINE!
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Levelling & Room Extension Systems
Het ultralichte alu-levelsystemen
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HPC Hydraulics B.V. - Oldenzaal - www.hpc-hydraulics.com

a. De Matenstraat 51
7572 BV Oldenzaal

t. (0)541 521 070

w. focusprintendruk.nl

e. info@focusprintendruk.nl

f. facebook.com/Focusprintendruk
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SCHRIJF ‘T
MAAR AAN
CHER

Carnavalsvirus
Ik ben voorzitter van een
Oldenzaalse Optochtvereniging
en ik vrees dat ik besmet ben
met een ander virus dan het
coronavirus. Mij is verteld dat
ze dit ook wel het
carnavalsvirus noemen. Mijn
vraag is nu dan ook; Moet ik
nu ook in quarantaine?
Liefs, M.D. te O.
Lieve M.D. Ik zet deze vraag
even door naar mijn goeie
vrienden Mark Rutte en Ernst
Kuiper.
Mark en Ernst:
Beste M.D. Nou, dit klinkt toch
wel ernstig en we adviseren je
dan ook ten zeerste om vooral
binnen te blijven en pas weer
naar buiten te komen wanneer
je 24 uur klachten-vrij bent.
Helaas is ons te weinig bekend
over dit virus, waardoor we
willen voorkomen dat we zo
dadelijk de winkels en horeca
weer moeten sluiten. Ons
advies; zet thuis lekker de
carnavalsmuziek op standje
burenruzie, laat de

supermarkt de kratten bier,
wijn, kaas en worst bezorgen
en loop de polonaise met je
gezin door de kamer en de
keuken. Maar… BLIJF BINNEN!
En voor wat betreft een vaccin;
als je persé geprikt wiltworden,
trek dan een rokje aan en zorg
dat je in de polonaise vlak voor
je man loopt. ;) Samen staan
we sterk, enneuh… toi, toi, toi!
Liefs, Mark en Ernst

Wat is er aan de hand?
Ik heb sinds een tijdje het
gevoel dat mensen me uit de
weg gaan. Telkens als ik ergens
ben en met iemand wil praten,
dan draaien de mensen zich
om. Zou mijn gevoel kunnen
kloppen of zie ik beren?
M te O.
Pffff! Jij alweer? Houden jouw
problemen dan nooit op? Maar
goed; zet een mondkapje op,
wie weet stink je wel uit je muil.
Liefs, Cher

Neus op het raam
Ik heb een probleem, waar ik
met niemand over kan praten.
Bij ons in het stadje zit een café
op de hoek, waar ik elke avond
voorbij loop en mijn neus
op het raam druk. Bijna elke
avond staan er daar twee op
het schap, die me zoooo
verlekkerd aankijken…
Nu vraag ik me af; ben ik
alcoholist of val ik op knappe
mannen? Kun jij me helpen?
Wanhopige Barrakker.
Lieve Barrakker,
Misschien moet je gewoon je
neus niet tegen het raam
drukken. Voila!
Liefs, Cher

Problemen zijn menselijk.
Cher heeft er alle begrip voor
en probeert ze samen met
jou op te lossen. Schrijf ‘t
maar naar Cher, Redactie.
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OPTOCHTTHEMA’S DOOR DE JAREN

Oldenzaal zou eigenlijk weer bijna uit z’n voegen moeten barsten. Een week lang geen
driedelig pak, maar ander kostuum. Een week lang waarbij het bier rijkelijk zou vloeien, uit de
speakers muziek moet knallen en bomvolle kroegen, een gigantische mooie carnavalsoptocht
met 100.000 bezoekers…
De optochtthema’s op een rij:

2000

1999

2001

Ali Baba en de 40 Barrakkers
Baywatch, strandkieken op het
Hulsbeek

2003

2002

Wi-j bunt in de wolken

2004

Wie bouwt wa vertrouwd
Wie betovert oe

2006

Met de pil oet het pakket, hebt
wie Babypret

2007

2005

As pionnen met geld zat, koopt
wie d’n hele Boeskoolstad
In ons stedke van Plezeer goat
wie as Clowns tekeer

2009

As Piraten deur de
Boeskoolstroat’n

2010

2008

Wie stekt a 11 joar ’n draak
met oe
Met ’t klimaat op ’t gat bint de
Pinguïns van ’t rabbat

’n Twentse stewardess kent
geen stress
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2012
2011

2013

Carnaval is leven as’n kip
zonder kop

Wie heft/hebt de touwtjes
in handen?

2015

2014

Hulpdiensten in gevaar. Barrak
kus heeft de beveiliging klaar

2016

Zonder hoogheid mer met
ijskoningin, trekt wie de
Boeskoolstad in

Spöllen zoals het vrooger was,
want op’n ipad greuijd geen gras

2018

2017

Wi’j hebt de sprök al kloar, wi’j
behekst oe dit joar

2019

Barrakkus löp aan oe voorbie
met ne kleurrijke fantasie
Wij zeukt (de CL)OE

As krab en kwal viert wie
carnaval
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Woarum sas zolf knooi’n
Ai’t better kont kriegn bie

Administratie consulenten

Huurnestraat 105 Oldenzaal
www.findias.nl / info@findias.nl
0541 - 532123
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ANTI-KATER
SANDWICH
INGREDIËNTEN
2 plakken van 1cm dik baklever
3 plakken ontbijtspek
2 eieren
Blikje kabeljauwlever
2 plakken brood
Peper en zout
Mayonaise
Ketchup
1. Doe een beetje bakboter in de koekenpan
Bakboter
en bak voorzichtig 1 kant van de baklever
krokant.
2. Draai vervolgens de baklever om en tik de
eieren kapot op de baklever ( laat de dooier heel)
3. Laat dit zacht bakken totdat de eieren gaar zijn.
4. Ondertussen de plakken spek krokant bakken.
5. Smeer alvast 1 helft van het brood in met
mayonaise en de andere met ketchup.
6. Leg nu het brood met de mayonaise kant op
een bord.
7. Schep hier voorzichtig de baklever met ei op.
8. Doe de kabeljauwlever nog in de warme pan
en bak krokant op middelhoog vuur om en om en
bestrooi met peper en zout.
9. Doe deze vervolgens op de eieren en daarboven
op serveer je het spek.
van de sommelier:
10. Leg nu de andere plak met de ketchup kant
een dubbele
naar beneden en snijd diagonaal door.
espresso met een
scheutje cognac
Voila en klaar is je Anti-Kater BigSnack!
of een ijskoud
Atje Pils.
Eet smakelijk!

BEREIDINGSWIJZE
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OPEN SOLLICITATIE BESTUUR
Geacht bestuur van O.O. Barrakkus,
Namens deze weg, ben ik zo vrij om op een carnavaleske manier te solliciteren voor
de functie van Opperkrot. Ik ben Peter, speel bij de Oel’kapel en mijn leeftijd hou ik
liever geheim. Door bijgaande foto aan jullie te presenteren leek het me toch dat het
me zou moeten lukken. Wat een dot van een opperkrot, vinden jullie ook niet?
Mochten jullie interesse hebben in mijn hobby; een beetje
muziek maken en bier drinken, daar vermaak ik me wel
mee. Zoals jullie op de foto wel kunnen zien doe ik niet aan
sport, maar dat hoeft ook niet met carnaval.
Nou, zoals jullie dus lezen, ben ik dus DE geschikte
opperkrot. Ik hoop dan ook snel een positieve reactie
van jullie te mogen ontvangen.
Met carnavaleske groeten en een proostend alaaf,
Petertje
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IN MEMORIAM

Herinneringen zijn de foto’s van het leven. Koester deze!!

Marjon over Barrakkus: “Wat een gekken hier! Gezellig!”

26

WOORDZOEKER
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Contactgegevens
O.O. Barrakkus
Postbus 76
7570 AB Oldenzaal
info@barrakkus.nl

Dagelijks bestuur
Opper Hoofd

Marjolein Dijkhuis-Siers
opperhoofd@barrakkus.nl

Opper Pin

Sander Zwarthof
opperpin@barrakkus.nl

Opper Sik

Albert Martens
oppersik@barrakkus.nl

Algemeen bestuur
Optocht commissie
Super KC / TC

Vacant
superlasser@barrakkus.nl
superdraad@barrakkus.nl

Sponsor commissie
Super Spons

Manon Smeing
superspons@barrakkus.nl

Feest commissie
Super Feestbeest

Gerben Bolmer
superfeestbeest@barrakkus.nl

P&P commissie
Super Klep

promotie@barrakkus.nl

Ledenadministratie
Renée van Laarschot

ledenadministratie@barrakkus.nl

Mocht dit Barrakkertje niet goed zijn bezorgd of wilt u een
(adres)wijziging doorgeven, gelieve dit dan per e-mail
doorgeven aan ledenadministratie@barrakkus.nl

