Mien op ’t Shownieuws

Prinsen Proclamatie 2021…
Buitengewone Zitting der Spoorspiekers
met de bekendmaking van de
Carnavaleske 3-eenheid!
Afgelopen zaterdagmiddag 20 november jl. liep het Spijkerrijk weer lekker
vol. Onze Narren, Narinnen en bevriende Raadsleden der Deurdrievers
kwamen onze Prins Bielske de 56/57e (Jordy) en Prins Railrunner
de 32/33e (Sonny) uitzwaaien!... en vol verwachting op de komst van
Bielske de 58e en Railrunner de 34e…Ja Wie O Wie???
“Zaterdagmiddag?” zullen jullie denken…
Ja, inderdaad werd deze editie noodgedwongen door het actuele RIVM
Coronaprotocol in de middag gehouden. Voor alle betrokkenen een
uitdaging… maar één die goed uitpakte.
Over belangstelling mochten de Spoorspiekers niet klagen, maar meer is
natuurlijk altijd welkom. Maar in deze bijzondere, zeg maar gerust, bizarre
omstandigheden was er een gezellige en warme groep Narren en Narinnen
opgekomen.
En dan naar het moment van de plichtplegingen.
Na het welkomstwoord van Presidente Anet vroeg zij Rob Janssen (partner
van José Sour) zich bij haar en de Raad te voegen. Naast Rob werden ook
Kitty en Jos (Pronkzitting werkgroep) gevraagd aan te sluiten.
Het was het moment om onze José Sour te gedenken en een oprecht
eerbetoon te geven.
José is decennia lang een spil binnen ons SSOVN Spoorspiekers Carnaval
geweest. Actief als Ladyspieker, binnen Pronkzitting werkgroep en altijd
met een helpende hand!
Anet verzocht alle aanwezigen te gaan staan en memoreerde José al haar
verdiensten en de haar gegunde onderscheidingen van verdiensten.
In 2001 de HOUTEN Spijker en in 2017 de GOUDEN Spijker.
Ook Prins Bielske de 56/57e Jordy sprak een zeer warm en persoonlijk
dankwoord uit naar José.
Hierop namen alle Raadsleden hun/haar steek af. Presidente Anet liet
daarop DJ Black Jack het carnavalslijflied van José starten. En door het
Spijkerrijk schalde het…
“Reuzenrad draait maar door…”
Aansluitend klonk er een daverend maar bovenal warm en respectvol
applaus!
Ik kan alleen maar zeggen; het was een voorrecht dit te mogen bijwonen.

Na een moment van bezinning werd het tijd om onze zittende DLH’en te
ontluisteren uit hun ambt. Maar de Presidente had voor beiden nog een
bijzondere onderscheiding. Jordy en Sonny ontvingen ieder een bijzondere
en unieke onderscheiding als:
“REGENT DoorLuchtigeHoogheden der SPOORSPIEKERS”.
Een unieke waardering, die hopelijk ook uniek zal blijven!
Railrunner de 32e/33e (inmiddels twee jaar ouder en drie maten groter)
bedankte op echt professionele wijze iedereen die zijn carnaval groots
maakte en in het bijzonder zijn Bielske!
Als dank ontving hij een oorkonde… Sonny bedankt!
Direct daarop kwam de Magicbox binnen met zijn opvolg(st)er…
Wie O Wie is onze Nieuwe jeugdprins(es)
Daar was HIJ… C-jay v.d. Broek …onze Railrunner de 34e !
En ja zeker, deze kanjer zal zeer zeker heel veel voorop gaan in het grote
Spoorspieker Kindercarnaval. Het was heel spannend voor deze jonge
Prins, maar zijn woordje ter welkom was hartverwarmend.
Ook het momentum voor Bielske om afstand te doen van zijn status nam
zijn aanvang… Jordy sprak heel warme woorden van dank. Het was voor
hem deels een emotioneel maar zeer zeker ook een heel, heel feestelijke
periode geweest. Een onbeschrijfelijk mooie ervaring die hij zal koesteren.
Hierop werd hij van alle Prinselijke accessoires ontdaan.
Gelukkig trad hij direct weer in de Raad van Elf en prijkte de
Ceremoniemeester-ketting weer op zijn borst.
De laatste plichtpleging die hem ten beurt viel werd verricht door onze
Grootvorst. Des gevraagd, bij volmacht van het SSOVN hoofdbestuur, trad
Jordy toe tot de:
“Orde der DoorLuchtigHoogheden Bielske der Spoorspiekers”.
Tja en toen het moment der momenten…
Maar eerst mocht Jos Gerrits naar voren treden, hij is een van de leden
der Prinsen Commissie die de in-geleiding vorm geeft. Echter niet zo
herkenbaar. Derhalve ontving Jos ook de Spoorspiekers ketting met de
aanduiding: “Prinsencommissie”. Dik verdiend en protocollair juist!
En zoals gezegd verzorgde Jos het binnenkomen van Bielske de 58e…
De Spijkerrijk Express werd binnen gereden… en Jos sloeg vol verbazing
de kreet: “Nu flikken ze het weer”… verwijzend naar de onthulling van
twee jaar geleden. Geen Bielske in de locomotief, maar weer een “Broek”?
Ja zeker maar nu een Tirolerbroek… die van Anton aus Tirol…

Anton (Tonnie) Rensen is onze Prins Bielske de 58e !!!
Een warm en spontaan welkom viel hem ten beurt… het was toch echt een
grote verrassing voor velen. MOOI!!!!
Na de installatie van Bielske de 58e sloten de plichtplegingen.
Anton Proficiat! Vanaf dit moment zwaait Bielske de 58e de scepter
binnen het Spijkerrijk! En zijn eerste officiële taak was het bekendmaken
van het….

Boerenbruidspaar 2022:
Wilma Schoppema en Brigitte v.d. Broek…
Na boer zoekt boer, nu boerin zoekt boerin…

Alias: “Wilma ’t Thee vrouwke & Brigitte ut Zuup wiefke”
Dames Proficiat met jullie verloving!
En zo werd… De Carnavaleske Drie-eenheid Compleet!
Daarop gaf Presidente Anet het “geluid” aan DJ Black Jack.
Het mag gezegd zijn Sjaak (live zang) en Jimmy zijn top entertainers!
En er volgde een zeer, zeer gezellig en feestelijke namiddag.
Even voor de afsluiting volgde de traditionele plichtplegingen tussen de
Spoorspiekers en onze Carnavalsvrienden van de Deurdrievers.
Deze warme vriendschap wordt door beiden gekoesterd als oprecht en
hartverwarmend carnavalesk!
Ons bar en keukenpersoneel verzorgde iedereen vakkundig, Klasse
mensen! Geweldig dat de SSOVN en zijn Spoorspiekers dit toch heeft
kunnen laten plaatsvinden…en ja
geheel coronaprotocol correct en QR check veilig!
Drie werf Alaaf.
Jullie Mien op ’t Nieuws.
Noteer alvast in jullie agenda de eerst komende SSOVN spektakels:

Mits het Corona het toelaat, indien aangepast volgen de
juiste tijden z.s.m, maar hoop doet leven!
(*) KERSTKIEN, zaterdag 18 december 2021
“Deze editie wordt heel speciaal”
(*) NIEUWJAARSRECEPTIE, zondag 2 januari 2022
“Jij bent welkom tussen 15.00 – 19.00 uur”
(*) PRONKZITTING, zaterdag 22 januari 2022
“Vrijheid ~ Blijheid”
Redactioneel:
Kijk voor een mooie foto impressie op: www.ssovn.nl/foto’s
Onze vaste redactie fotografe Wil was helaas deze middag/avond niet
beschikbaar. Onze dank gaat uit naar Charles van Megen
(de Deurdrievers) die dit heeft opgepakt.

(*) Denk aan het aanmelden i.r.t. (OC/RvE)
ACTIVITEITEN!
Reserveren via: 06.51.13.5906
Bij alle activiteiten checken wij op een geldige QR code.
Het HB vertrouwd op ieders begrip en respect!

