Spoorspiekers Carnaval 2022
Vrijheid en Blijheid…
Met een Lach en een Traan!
Het Carnavalsfeest voor “Jong & Oud”
Eindelijk toch van start in 2022!!!
Helaas hebben wij onze PRONKZITTING moeten verplaatsen naar
zaterdag 19 maart a.s.
Zet deze in jullie agenda… het beloofd wederom een Grande Show te worden.
Met zelfs een SBS6 topper!... maar dit voor 19 maart a.s.
En zo stevende wij langzaam maar zeker af naar het “grootste Historische
Cultuurfeest” van Nederland… en ja, de grote vraag was: “Hoe gaat dit nu
uitpakken”? Immers één week voor het carnaval kwam het bericht dat met de
carnaval nagenoeg alle coronamaatregelen opgeheven zijn.
En dit toch nog zo plotseling, na zo’n twee jaar van RIVM “Jo-Jo “besluiten.
Besluiten welke wij natuurlijk respecteerden. Immers ieders gezondheid gaat
boven alles. Maar ja, hoe gaan onze Narren en Narinnen reageren op deze
Vrijheid? Wij gingen het beleven!
Prinsentref De Gelderlander 2022 helaas afgelast
Ook dit jaar stond dit pracht evenement gepland voor alle carnavals verenigingen
in en rond Nijmegen. Een zeer grote en bonte verzameling van alle
(jeugd)Prinsen, (jeugd)Prinsessencarnaval uit Regio Gelderland e.o… met het
doel: een grote groepsfoto.
Helaas kon dit niet doorgaan i.v.m. de toen geldende coronaregels.
Dit pracht initiatief is het geesteskind van De Gelderlander redacteur Rob
Jaspers. Deze man verdient ons aller respect.
Wij hopen straks in 2023 weer te mogen genieten van dit pracht Gastvrij
evenement in een Super Carnavaleske sfeer!

Vier dagen SSOVN Carnaval…
Versieren/Opbouwen met welwillende hulp van de afdelingen
Start opbouw/versieren op donderdagavond. Traditiegetrouw gingen de
Spoorspiekers die avond direct aan de slag om de grootste voorbereiding te
treffen. Waaronder de ombouw van de Boerenhoeve t.b.v. het
Boerenbruiloftsfeest. Maar ook het ophangen van het carnavalskruis aan het
plafond in de grote zaal en… nu ook boven de biljartruimte!
Dit ombouwen en versieren wordt ieder jaar mogelijk gemaakt door de zeer
welwillende medewerking van de afdelingen Rikken en Biljarten… een drie
werf Bedankt!!!
Tussen het vele werk door even een feestje in kleine intieme kring:
Tijdens het Carnaval zijn er op zaterdag- en zondagmiddag voor de
Spoorspiekers mooie kleine intieme samenkomsten. Op zaterdagmiddag na het
versieren van het Spijkerrijk kwam men te samen in de “Spijkerhoeve” om het
glas te heffen op Prins Bielske de 58e.
Hetzelfde samenzijn gebeurt dan op de zondagvoormiddag met het
Boerenbruidspaar. Pracht feestjes ter eren van Bielske, Boerenpaar en een
“beetje” Railrunner… Ja ook deze hoort er echt bij! Nu voor het eerst in onze
voormalige PC ruimte aan de Overkant. Wat pracht locatie!
En nu echt vier dagen Carnaval…
Vrijdagavond liep ons Spijkerrijk al redelijk vlot vol. Onze trouwe carnavaleske
Kieners wisten de Draaischijf weer te vinden. Men had er zin in!
Immers stond het traditionele Spoorspiekers Carnavals Kien op de agenda.
Met ook dit jaar weer een ongekend mooie en afwisselende prijzentafel.
De sfeer was helemaal top!

Prins Bielske de 58e en Presidente verzorgden de trekkingen van de balletjes.
Raadsleden verkochten de kaarten en onze Grootvorst hield een oogje in het zeil.
Helaas kon onze Senator Rienus, als de Kien expert puur sang, dit jaar niet als
steun en toeverlaat meedraaien!
(De Spoorspiekers wensen Thea en Rienus heel veel sterkte! Maar zeker ook
onze Piet en Gonnie die dit jaar moesten afhaken).
Kortom het werd een super eerste carnavalsavond met een top gezellig
Prijzenfestival. DJ Jos verzorgde de carnavaleske muzikale omlijsting met
klasse!
Door de gastvrije verzorging van onze bar- en keukenvrijwilligers , ontbrak
het onze Narren en Narinnen aan niets.
Even voor middernacht was de rust volledig weder gekeerd!... de kop was er af!
Zaterdagavond, de avond voor en van onze Prins Bielske de 58e
(alias Anton Rensen)
De officiële start van ons Spoorspiekers Carnaval.
Met een goede en gezellige opkomst is het een heel bijzondere Bielske’s Bal
geworden. Voor de officiële opening nam Presidente Anet het woord, dit met de
gehele Raad van Elf en jeugdprins Railrunner de 34e aan haar zijde.
Na haar hartelijk welkomstwoord, richtte Presidente Anet zich tot de zaal en
vroeg alle aanwezige om hun aandacht voor een bijzonder eerbetoon aan ons
Raadslid Sjaak Hermsen.
In januari hebben wij plotseling en veel te vroeg afscheid van onze Sjaak moeten
nemen. Wat volgde was een eervol momentum van ongekende warmte en
respect voor deze grootse Spoorspieker.
Het was ook een voorrecht om dit met zijn familieleden Jos en Sandra Gerrits en
Sjon en Sandra Fleuren te mogen doen. In gedachten waren wij natuurlijk bij Ria
en alle verdere familie.
De Spoorspiekers sloten dit eerbetoon af met Sjaak zijn lijflied: De Clown….
En met een gezamenlijke toast sloot Anet af:
“De hemel heeft er een pracht mens bij!”
Na een moment van muzikale bezinning openden Anet en Ceremoniemeester
Jordy de avond. DJ NextLevel verzorgde de juiste tonen en bouwde het feest
op!
Maar eerst de traditionele rituele… Prins Bielske de 58e (Anton Rensen) mocht de
sleutel van Hoofdbestuurder Wim Jansen in ontvangst nemen. Na passende
woorden van Wim nam Bielske de sleutel in ontvangst. Bielske beloofde plechtig
het clubhuis top te beheren!
En direct nam hij het heft in handen en verkondigde zijn Proclamatie 2022!
Ook dit jaar waren er kandidaten voor de Houten spijker(s) en Gouden
Spijker.
Grootvorst Michel mocht als voorzitter hoofdbestuur de kandidaten toespreken
en na het voorlezen van de motivaties had Prins Bielske de 58e de eer de
versierselen om te hangen.
De Houten Spijkers gingen naar Chris van den Broek en Jordy van den
Broek.
De Gouden Spijker ging naar Helmy Thyssen… Hulde, hulde, hulde!
(Kijk voor de motivaties op onze site: www.ssovn.nl/raad van elf
En Narren en Narinnen, de Draaischijf was vanaf dat moment formeel..
Het Spijkerrijk.
Prins Bielske de 58e met “Prinses Gerrie” aan zijn zijde beloofde een goede
bewaker te zijn! Traditie getrouw kreeg Bielske ook een bijzonder optreden
aangeboden. Geheel in stijl onderging Anton de Show! En er volgde nog een
ongekende muzikale klapper.
Een live optreden van niemand minder dan Theo van Cleeff.
Theo brengt nog steeds een daverende show en de dansvloer stond weldra vol…

DJ NextLevel verzorgde de gehele muzikale omlijsting op deze complete
Carnavaleske Spoorspiekers topavond!
Om één uur ging het licht uit… Mensen wat voelde deze eerste echte
carnavalsavond goed!
Zondag de dag van onze Boerenbruiloft.
Ook een oergezellig traditioneel feest!
Met even vooraf voor genodigden een intiem ontvangst, in de “nieuwe”
Spijkerhoeve. Een bijzondere eervolle gebeurtenis werd één van de vele ludieke
extraatjes deze dagen.
Pastoor Michelleke kreeg ook in de Boerenhoeve het woord… “Waorde
Broeders en Zusters”…
Ho, ho greep de presidente Anet in. “Pastoor Michelleke ik heb hier een brief voor
u!”… Michelleke las de brief en werd spontaan wit om de neus…
Met verbaasde stem las hij de tekst voor…
Pastoor Michelleke “FUNCTIE ELDERS”… groeten uit Rome!” .
“Hoe moet dat nu verder hier met mijn schaapjes”, vroeg Michelleke. Het
antwoord kwam snel… zijn opvolger kwam zeer waardig binnentreden…
…de jonge en frisse Pastoor JordyAnus was er klaar voor.
En Michelleke dan? … die ging met zijn koffertje en tropenhelm richting “Functie
Elders”… Met deze ludieke knipoog vervolgde het feestje vol gezelligheid.
Toen werd het tijd om te vertrekken naar het Spijkerrijk voor de heuse
Onechtverbinding.
Eenmaal binnen in het Spijkerrijk beleefde wij een oergezellige Boerinnenbruiloft.
JA! Jullie lezen het goed… het was echt Boerin zoekt Boerin ten top!

Wilma ’t Thee Vrouwke en Brigitte ’t Zuup Wiefke
alias Wilma Schoppema en Brigitte van den Broek
Wat een pracht Boerinnenpaar… Alles er op en er aan… complimenten!
Na de zeer ludieke toespraak, zeg maar show, door de speciaal overgekomen:
Overzeese Ambtenaar Burgerzaken ‘Chief Paramaribo’ was het tijd voor
het kerkelijke moment van de nieuwe eminentie Pastoor JordyAnus… en
voorwaar, ook hij wist met de juiste psalmen deze viering tot grote hoogte te
brengen… Amen…
Uit eindelijk hebben Wilma en Brigitte hun “JA… ik wil” geantwoord op de vragen
“Wilt gij….”. Vervolgens mochten de aanwezige gasten het Boerinnenbruidspaar
feliciteren!
Onder de gasten waren ook het kabinet en leden der Deurdrievers en ja het
mag gezegd worden, deze mensen weten wat carnaval is!
Ras artiest Ben Valkenburg verzorgde de LIVE de muzikale omlijsting… en
da’s garantie voor Top gezelligheid! Hij blijft een groots artiest!
En dit is O’zo tekenend voor dit SSOVN Carnavalsfamiliefeest voor jong en oud!
Dit jaar serveerde de Spoorspiekers GEEN Boerenmaaltijd, maar een broodje
rookworst (Ja met een halve worst per persoon!) en een plak Krentenwegge met
roomboter…
Echt nieuw was de verkoop van frites en snack vanuit onze keuken, dit dekte een
grote behoefte bij onze gasten. Een heel goede stap!
Vervolgens verzorgde de live formatie Double DJ’s een perfect carnavalesk
optreden. Het blijf lang gezellig en lekker bezet… mede door het enthousiasme
van Ben Valkenburg, mensen wat een gezelligheidsbeest is dit!
Het mag best gezegd zijn, het SSOVN Spoorspiekers Carnaval heeft al tal van
jaren enkele hechte en trouwe “Supporters” die door hun support een aantal
extraatjes mogelijk maakt. Zij staan niet graag op de voorgrond… dit respecteren
wij! Dus een grote dank mag uitgaan naar onze Muzikale familie alias de
“3JK’s” en onze “Deuren-Hang-Gigant”….
…Lieve Supporters Bedankt!

Maandagmiddag de dag voor onze jeugd het Railrunner Kindercarnaval.
Met de enige echte Spoorspieker Jeugdprins Railrunner de 34e…
C-jay van den Broek.
Voorwaar lieve mensen… wat een kanjer!
C-jay was heel actief op zijn Kindermiddag. Wat een energie heeft deze jongen!
Nadat hij op zeer gepaste wijze van Sonny Rossen (Railrunner de 33e) de
jeugdsleutel overnam, barste het feest los.
Met een super mooie proclamatie verraste hij alle Narren en Narinnen… Jong en
Oud! En vervolgens is hij niet van de vloer geweest, wat een conditie heeft die
jongen.
Ja, zelfs onze Bielske, ‘wandelsportman’ puur sang, moest geregeld een tandje
bij schakelen.
En natuurlijk kwamen de kids niets te kort: Snoepfeeën, Limonadeprinsessen,
Schminken en uit de onze keuken de Kindersmikkel-snack… het kon niet op!
Maar ook een mooie show met de originele Disney figuren: Mickey Mouse,
Mini Mouse, Goofy, Donald Duck en Catrien Duck.
Wat glunderde de kids! En zeker bij de fotomomenten! Ja en het mag vernoemd
worden… Onze Huis DJ Jos bracht een super gave muzikale omlijsting!
Mensen, mensen… daar worden zelfs de “oudjes” vrolijk van.
Om 11 over vijf sloot Railrunner de 34e zijn Kindermiddag vol trots af.
En dat zeer terecht! C-jay wat een super Railrunner ben jij!
Als extra verrassing kregen alle kids bij het naar huis gaan een presentje mee
van C-jay.
Ieder kind kreeg een setje kleurstiften en boekje mee… met daar op de passende
tekst van: “Bedankt voor een kleurrijk carnavalsfeest! Prins C-jay”.
Een top middag… voor een enkeling een beetje vermoeiend… slapend bij pa of
ma op de schouder vertrokken enkele kids naar huis!
Maandag namiddag: ‘Het Slot’… 17:22 uur.
Helaas komt aan alles een eind.
Presidente Anet nodigde HB’r Wim Jansen uit om namens Hoofdbestuur de
sleutel weer in ontvangst te nemen. Wim sprak zijn grote erkentelijkheid uit naar
Prins Bielske de 58e.
Hij memoreerde de toch moeilijke coronatijd die wij hebben moeten
overbruggen. En het verlies van onze twee Spoorspieker coryfeeën José en
Sjaak… En ja het is een pracht en zeer betrokken carnavalsfeest geworden… met
een Lach en een Traan!
Wim bedankte alle Spoorspiekers, Bielske, Railrunner, Boerenpaar, Raadsleden
en BHC- vrijwilligers voor hun grootse inzet voor, tijdens en straks na de
carnaval. “Er is een berg werk verzet”…
Toen volgde het traditionele moment waarop de Spoorspiekers hun bedankje
namens Presidente, Prins Bielske en Jeugdprins Railrunner mochten ontvangen
en die op hun beurt weer met hun partners mochten delen.
Maar ook alle vrijwilligers van deze carnaval ontvingen deze lekkere
waarderingsgeste!
Als laatste spraak onze Presidente Anet haar dank uit aan:
Railrunner, Bielske en haar gehele Raad.
“Wat een pracht carnaval hebben jullie neergezet en dit op een schitterende
wijze.
Jullie hebben onze SSOVN representatief super vertegenwoordigd. Maar ook gaat
onze dank uit naar het hoofdbestuur die ons weer het vertrouwen heeft gegeven
een trots en groots carnaval neer te zetten”. Dank, dank, dank!
Onze Grootvorst en Voorzitter Michel beaamde deze woorden met een
bevestigende duim!
Tegen 19:00 uur kwam de rust terug in en rond ons Spijkerrijk…

Dinsdagochtend en middag… Onze Sociale Carnavals Bezoeken aan
verzorgingshuizen.
Al decennia verzorgen de Spoorspiekers op dinsdag twee sociale bezoekjes aan
verzorgingshuizen in Nijmegen. Helaas mocht het dit jaar geen doorgang
vinden. Corona maakte het nog niet verantwoord dit te doen.
Maar in 2023, nieuwe ronden, nieuwe kansen!
Nieuwsgierig naar meer details? Kijk dan op onze site en in het bijzonder na de
Foto Galerij!
Het was Wil Willems niet gegeven als onze Hoffotograaf actief te zijn.
De Spoorspiekers wensen Wil sterkte en een goede gezondheid.
Ook dank aan haar vervangers: Jos, Ali, Charles en Michel voor het fotowerk
2022.
En bedenk lieve Narren en Narinnen… Één plaatje zegt soms meer dan 1000
woorden!
TIP… Kijk op: www.ssovn.nl/foto’s
Het was een feest en voorrecht dit Spoorspiekers Carnaval bij te mogen wonen
in:
VRIJHEID & BLIJHEID.
Jullie Mien op ’t Nieuws.

