Mien op ’t Nieuws

Spoorspiekers Pronkzitting 2022…
Eindelijk…“Blijheid in Vrijheid”
Zaterdag 19 maart jl. opende het Spijkerrijk haar theaterdeuren voor de
jaarlijkse Pronkzitting der Spoorspiekers. Normaal is deze happening aan het
begin van het jaar als opstap naar het carnaval. Maar dat was ons nu niet
gegund… Corona stak geregeld een flinke spaak tussen de wielen. Maar
eindelijk… het spektakel barste los!
Dit maal onder het thema “Blijheid in Vrijheid”… vrij van Corona gewoon weer
eens lekker feestelijk ontspannen. En gelet op de actualiteit in de wereld met
toch een dubbel gevoel.
In een passend roze decor met een knipoog naar ons Boerenbruidenpaar rolde er
een pracht programma af. Aan belangstelling ontbrak het niet. Het was toch
spannend of op dit tijdstip er nog Narren en Narinnen de weg naar het Spijkerrijk
wisten te vinden. En Ja… dat was zo!
En met zulke gemotiveerde gasten zat de stemming er bij het begin al goed in.
Klokslag 11 over 8 opende Presidente Anet de zitting met voor iedereen een zeer
hartelijk welkom!
Met heel veel liefde dragen wij deze zitting op aan José en Sjaak.
En met de zeer feestelijke entree van onze DLH Bielske de 58e onder de tonen
van Gerard Joling hit: “Los met z’n allen” ging het ook echt los!
Hierna gaf Presidente Anet het woord aan Ceremoniemeester Jordy.
Samen leiden zij ons door de avond.

De eerste klapper van toen was het optreden van Jopie Parlevliet (alias Richard
Groenedijk) en na een pracht buutachtige presentatie vertolkte zij de hit:
“Tebbie nou op je muil?!”
“Zij?”… de verbazing was compleet toen onder deze vermomming onze Jean zat.
Deze vertolking was klasse.

Door naar de tweede act. Dit werd weer eens een daverend optreden van onze
Dweilorkestvrienden “Zuutjes én” deze muzikale vrienden uit Gennep brachten
een top sfeer in het Spijkerrijk… en niet alleen op het podium!
BABY TIJD! Een zorgzame vader kwam thuis om voor zijn kindjes te zorgen.
Het podium ging open en… ja hoor daar zaten de kids in boxen op papa (Jordy)
te wachten.
Mensen wat een geweldige act… en de kids (Carmen, Brigitte, Marco en Ali)
brachten echt “gewicht” in de schaal.
Vervolgens een super intermezzo van twee top eigen huis artiesten.
Gelegenheid Duo Jean en Jordy brachten een geweldige show met LIVE zang!
En dit wist het publiek zeer te waarderen.
Vervolgens weer een echte gouwe ouwe van Andre van Duin… Chris vertolkte
het nummer “Eskimo” weer op zijn onnavolgbare wijze. Deze persiflage van de
hit “Mexico” werd opgesierd met geweldige Eskimo’s danseressen Carmen en
Brigitte…
En het daverde door… Zuutjes én trakteerde allen op een tweede optreden.
Met echt een serieuze link naar ons thema, startte een echte doedelzakspeler
hun show. Mensen, dit was een echte kippenvel-klapper! Wat een feest brengen
deze vrienden!
Tijd voor de Golden Oldies (HB) Anet en Michel namen de gasten mee naar de
‘Bloedkuul”.

Hun act met het liedje van JURK… “Ik Ga Naar De Goffert Toe” was ook een
klapper… zeker voor de vele NEC fans in ons midden.
Om het Nimweegs gevoel te onderstrepen vertolkte beiden ook Sjonnie
Ruijsdael’s hit “”Nijmegen”…
Een prachte hulde aan Vrijheid en Bevrijders van toen was de vertolking van
Elvis Presley nummer “Wooden Heart”. Compleet met heuse poppenkast
vertolkte Chris dit nummer. En Brigitte was onze poppenspeel(ster).
Dave van Well (onze SBS6 “Ik geloof in mij” ster) bracht werkelijk het gehele
Spijkerrijk op de vloer. Mensen wat een show!

Even moest e.e.a bijeengeveegd worden… Schoonmaker (Rick) van dienst begon
met vegen en gelet op zijn koptelefoon onder muzikale tonen. Al direct konden
wij meegenieten van zijn muziek… “Jerusalema”. Hij swingde super met zijn
bezempje over het podium en al ras vulde nagenoeg alle Spoorspiekers de
dansvloer… klasse mensen!
En hiermee eindigde het officiële programma.
Alle artiesten van deze avond hadden verzameld voor de GRAND FINALE…
Een zeer dankbare DLH Bielske de 58e sprak zijn grote waardering uit aan alle
deelnemers en gasten voor hun zeer feestelijke inbreng!
“Lieve Spoorspiekers wat een feest vol verrassingen, dank jullie wel”.
Alle artiesten en vrijwilligers op deze avond mochten een passend bedankje
ontvangen.
Vanaf dat moment was het aan DJ Maik Rovers om het Big After Party
muzikaal te omlijsten… en dat kan hij als geen ander! De dansvloer bleef tot het
laatst vol!
Ceremoniemeester Jordy en Presidente Anet sloten uiteindelijk deze pracht
avond af en bedankten alle gasten en onze vrijwilligers achter en voor de
schermen… zonder jullie toewijding lukt het niet! …WEL THUIS ALLEMAAL!
Dankbaar met groot compliment: Na genoeg alle Spoorspiekers, partners en
onze echte vrienden hebben deze Pronkzitting in elkaar gestoken.
Een groot en dankbaar compliment gaat uit aan alle actieve carnavalsvrienden:
Kitty, Jos, Anet, Brigitte, Sandra, Wilma, Carmen, Jordy, Rick, Ali, Marco,
Michel, Tonnie, Jean, Chris, Eef, DJ Maik, Dave van Well en Zuutjes én.
Maar ook de BHC vrijwilligers die ons de gehele avond hebben verzorgd met
een natje en een droogje: Anita, Geert en Ben… bedankt!
En als laatste mag écht gezegd worden…
Dankjewel Gasten, jullie waren een super gezellig en dankbaar publiek!!!
Jullie Mien op ’t Nieuws.
Van dit alles is weer een schitterende foto impressie gemaakt… Kijk op
www.ssovn.nl/foto’s.

