Met de laatste SSOVN nieuwtjes, weetjes en reportages

Spoorspiekers Carnaval 2020
Met een Lach en een Traan…………
zo als het Carnaval bedoeld is!
Na een grandioze Prinsen Proclamatie en een even grootse Pronkzitting
start het Carnaval nu echt…..Langzaam maar zeker stevenen wij af naar
het “grootste historische cultuurfeest” van Nederland.

Uitstapje Blouw Ingele Maastricht
Ook dit jaar waren de Blouw Ingele in Maastricht ons eerste reisdoel. Al
decennia lang bezoeken wij onze zustervereniging. Voorwaar altijd zeer
gezellig met een Chique Carnavaleske Ontvangst.
Veel leut dus… Maar helaas dit jaar voor de laatste maal.
Door commerciële inspanningen van NS gaat onze zuster vereniging
DIATO hun huidige locatie verlaten.
Dus ook de Blouw Ingele. Met een lach en een traan beleefde wij hun
laatste “uitroepen van de Prins”. Deze laatste eer viel te beurt aan
Prins Jo d’n 2e der Blouw Ingele.
Maar gelukkig was het een zeer feestelijk gebeuren met een keur aan
artiesten! Over en weer werden de laatste mooie warme woorden
gesproken en onderscheidingen uitgedeeld.
Presidente Anet sprak indrukwekkende woorden van deze jaren lange
Carnavaleske vriendschap. Met een speciale fles ter toast en de wens dat
de Blouw Ingele toch een doorstart zullen maken sloot Presidente Anet
haar laatste toespraak af, daar boven in het zo mooie station Maastricht.
Zo komt er “noodgedwongen” een einde aan een decennia lange
carnavaleske vrienden traditie!
Met opgeheven hoofd eindigt anno 2020 het bestaansrecht van deze top
(NS) carnavalsvierders. Ja… duidelijker kon een carnaval met
een Lach en een Traan niet worden beleefd.
Wij bedanken Lou Barger en onze collega’s van de Blouw Ingele voor de
jaren van warme en oprechte carnavaleske vriendschap. Wij wensen hun
allen heel veel geluk voor de toekomst en als het even kan met heel veel
carnavaleske leut!

Prinsentref in de VASIM
Ook dit jaar was er voor de 19e keer de Prinsentref De Gelderlander.
Een zeer grote en bonte verzameling van alle (jeugd)Prinsen-,
(jeugd)Prinsessencarnaval uit Regio Gelderland e.o.
Aangevuld met hun kabinetten… het doel: een grote groepsfoto.
Ook ons eigen Bielske de 56e en Railrunner de 32e met het kabinet waren
aanwezig. Het resultaat was te zien in de Gelderlander. Toeval of niet?
Maar Jordy en Sonny stond prominent schuin achter de Stadsprins van
Knotsenburg…

Dit pracht initiatief is het geesteskind van De Gelderlander redacteur
Rob Jaspers. Deze man verdient ons aller respect. Een pracht Gastvrije
Organisatie in een Super Feestelijke sfeer!

Vijf dagen SSOVN Carnaval… Wat er aan vooraf ging...
Vooraf zijn er op vrijdag- en zaterdagmiddag voor de Spoorspiekers mooie
kleine intieme samenkomsten. Op vrijdagmiddag na het versieren van het
Spijkerrijk komt men te samen in de
Spijkerhoeve om het glas te heffen op
Prins Bielske de 56e. Hetzelfde
samenzijn gebeurt dan op zaterdagmiddag met het Boerenbruidspaar.

Pracht feestjes ter ere van Bielske,
Boerenpaar en een “beetje” Railrunner…
Ja ook deze hoort er echt, echt bij!
Nu al weer enkele jaren wordt dit in de
Grote Loods aan de Overkant gehouden.
Maar… helaas ook wij zullen deze locatie
moeten missen. De loods zal aan derden worden verhuurd.
Het commercieel en zakelijk belang voor NS staat boven de huidige
“gun factor”. Ook hier weer carnaval met een Lach en een Traan.

En nu echt Vijf dagen Carnaval…
Vrijdagavond liep ons Spijkerrijk al snel vol. Vol met trouwe
carnavaleske Kieners. Immers stond de traditionele Spoorspiekers
Carnavals Kien op de agenda. Ook dit jaar weer met een ongekend
mooie en afwisselende prijzentafel. De sfeer was helemaal top! Bielske de
56e en Presidente verzorgden de trekkingen van de balletjes. Raadsleden
verkochten de kaarten en onze Grootvorst hield een oogje in het zeil.
Een echte primeur was de komst van Sidney, als stagiaire namens de
ORSOV (Overzeese Rail Sport en Ontspannings Vereniging) mocht hij de
“Bingo” kaarten controleren! Een pracht aanwinst mag ik zeggen! Gelukkig
liep onze Senator Rienus (als de Kien expert puur sang) als steun en
toeverlaat mee! Kortom een super eerste carnavalsavond met veel pracht
prijzen, spreek gerust over een Prijzenfestival… En dit alles in een met een
top carnavaleske muzikale omlijsting door DJ Jos. Gezelligheid met
gastvrije verzorging door de bar en keukenvrijwilligers ontbrak het aan
niets. Het bleef tot na middernacht onrustig rond het Spijkerrijk!
Zaterdagavond, de avond voor en van onze
Prins Bielske de 56e. De start van het Carnaval.
Met een zeer gezellige opkomst is het een heel
bijzondere Bielske’s Bal geworden.
Natuurlijk opende de Presidente het carnaval
met een hartelijk welkomstwoord. Vervolgens
het moment waarop Bielske de 56e de sleutel
van de Draaischijf in ontvangst mocht nemen.

HB lid Wim Jansen sprak alle vertrouwen uit naar Jordy en wenste hem en
alle Spoorspiekers heel veel leut!
En beste Narren en Narinnen, de Draaischijf was vanaf dat moment
formeel.. Het Spijkerrijk. Prins Bielske de 56e met “Prinses Kelly” aan zijn
zijde beloofde een goede bewaker te zijn!
Bij volmacht van het HB mocht Bielske ook ere-spijkers uitreiken.
Gesteund door onze Grootvorst die de motivaties verwoorde ontvingen
deze avond Rob van Maasakker en Kitty van der Hater hun Houten
Spijker… Hulde!
Traditie getrouw krijg Bielske ook een bijzonder optreden aangeboden.
Geheel in stijl van zijn favoriete sport
“Voetbal” moest hij een zeer ludieke
quiz ondergaan. Foute antwoorden
werden “gestraft” met een gele kaart en
“strafneut”… Helaas alle antwoorden
waren fout…
Voorwaar een ludiek stukje door familie
en vrienden opgevoerd.
Maar er volgde nog een ongekende
klapper…
Even een zeer persoonlijke toelichting.
Jordy van den Broek (Bielske de 56e) heeft zijn Prinsschap opgedragen
aan zijn ontvallen Opa Chris. Opa Chris was ook een zeer betrokken en
gezien SSOVN lid.
Maar voor Jordy een heel bijzondere Opa die hij in zijn hart heeft zitten!
Oprechte Emoties vulde de zaal en alle harte van de Narren en Narinnen.
Emotie die zich met name in zang, muziek en traantje uiten. Al jaren heeft
Jordy een lijflied dat hij zelf ook niet onverdienstelijk kan zingen.
“Jij bent niet meer die man van toen”… van Frank van Etten.
Als extra verrassing hadden zijn
vrienden en familie een optreden
geregeld door Frank… Heel veel
legen flessen ingezameld betoogde
Jean Knipping SR maakte dit
mogelijk!
Echt keigoed gezongen… maar een
beetje teleurstellend dat onze Boer
Erik Makaay met veel elan op het
podium probeerde Frank te
imiteren.
Jordy stond met zijn moeder
(Adjudante Brigitte) op de
dansvloer… toen de schuifwand openging…
En ja echt waar daar was LIVE zijn held in levende lijve en vertolkte vol
overgave deze hit!
Jordy “brak” in volle emotie… en heel velen in ons Spijkerrijk met hem.
Wat een zanger is die Frank er volgde een pracht show. Natuurlijk ter ere
en meerdere glory voor onze Bielske de 56e… Jordy en Opa Chris.
Duo Decibel verzorgde de gehele muzikale omlijsting op deze complete
Carnavaleske Spoorspiekers topavond! Ruim na ene ging het licht uit…

Zondag de dag van onze Boerenbruiloft. Ook weer een oergezellig
traditioneel feest!
Even vooraf voor genodigde een intiem
ontvangst, in de Spijkerhoeve. Met
ondersteuning door
Dweilorkest ’t Koskoyer. Ja onze eigen
muzikale huisvrienden bliezen er echt de
stemming in. Een bijzondere eervolle
gebeurtenis werd een van de velen
extraatjes deze dagen. De Pastoor kreeg
het woord, echter transformeerde hij via
Grootvorst naar Voorzitter SSOVN.
Rob Janssen mocht aantreden en ontving na een geweldig mooie
motivatie de Houten Spijker! Volgens alle aanwezigen dik verdient…
Rob Proficiat!
Een “noodweer” teisterde heel het carnavalsland. Afgelastingen waren aan
de orde van de dag. Gelukkig zaten wij “lekker droog” alleen moest de
overtocht van de Spijkerhoeve naar het Spijkerrijk nog geklaard worden.
Ongekend voor ons maar binnendoor lukte dat zonder problemen!
Eenmaal binnen in het Spijkerrijk beleefde wij een oergezellige
Boerenbruiloft.
Lau ’t Auto-onderdelen Jong & Tiny ’t Boodschappe-Meiske
alias Erik Makaay en Kelly Engelhard.

Wat een pracht Boerenpaar… Alles er op en er aan… complimenten!
Maar de verrassingen waren nog niet op. Ook nu weer was de vloer voor
onze Grootvorst / Voorzitter SSOVN. Michel mocht nog twee Spijkers
uitreiken. Wilma Schoppema ontving geheel verrast maar vol trots de
Houten Spijker… voorwaar een zeer terechte keuze van het HB.

En dan een heel bijzondere motivatie voor Martien Luidens. Deze SSOVN
Kanjer kreeg de Gouden Spijker omgehangen voor een groots palet aan
activiteiten… Martien ook jij Proficiat!
Gordon de Kiefte verzorgde LIVE de muzikale omlijsting… en da’s garant
voor Top gezelligheid!
Er ontbrak niets aan deze on-echtverbinding. Heel ludiek, ja zelfs klasse
was het verschijnen van de
Buitgewoon Ambtenaar der
Burgerlijke stand Jan de Knoert…
een super performance van ons eigen
Raadslid Chris van den Broek… Maar
ook Pastoor Michelleke met zijn
Dienaartjes gaf het geheel wederom
een gezegend en vroom sausje…
natuurlijk met knipoog…..
ien-ex-celsie-deëoes!
En dit jaar serveerde de Spoorspiekers weer eens een echte
Boerenmaaltijd bestaande uit hoog culinaire Boerenkool, Spek, Worst en
Krentewegge…Een compliment aan Slagerij Rob Keller voor deze
kwaliteit… voor ons dik Drie Sterren waardig! Ruim na achten dreven wij
de laatste “Feestvarkens” de stal uit… Om het maar eens in de stijl van de
Boerenbruiloft te benoemen. Prachtig, prachtig!
Maandagmiddag de dag voor onze jeugd. Railrunner Kindercarnaval.
Met de enige echte Spoorspieker Jeugdprins Railrunner de 32e…
Sonny Rossen. Voorwaar lieve mensen… wat een kanjer!
Sonny presenteerde zich op bijna “grote prinsen wijze” bij tal van
activiteiten. Maar op zijn Kindermiddag spande hij echt de Kroon.
Nadat hij op zeer gepaste wijze van
Bebel (Railrunner de 31e) de
kindersleutel overnam barste het feest
los. Met een super voorgedragen
proclamatie verbaasde 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,
sportman puur sang, moest geregeld
een tandje bij schakelen.
Natuurlijk kwamen de kids niets te
kort. Snoepfeeën, Limonadedames,
Schminken en Kindersmikkelsnack… het kon niet op.
Maar ook mooie shows. Met een
heuse Olaf bekend van Frozen…
en dan ook nog een super show met
de originele Disney figuren: Mickey
Mouse, Mini Mouse, Donald Duck
en Catrien Duck.
Wat glunderde de kids!

Ja en het moet vernoemd worden…
Onze DJ Jos bracht een super gave
muzikale omlijsting!
“Man, man… daar wordt ik vrolijk van”.
Om 11 over vijf slot Railrunner de 32e
zijn Kindermiddag vol trots af. En dat
zeer terecht!
Sonny wat een super railrunner
ben jij!
Als extra verrassing kregen alle
kids bij het naar huis gaan een
schuifpuzzeltje mee. En als klap op
de carnavaleske vuurpijl een
schaalmodel van de HSL trein…

Een top middag… voor een enkeling
een beetje vermoeiend

Maandag namiddag… 17:11 uur.
Helaas komt aan alles een eind.
Presidente Anet nodigde Wim
Jansen uit om namens HB de
sleutel in ontvangst te nemen.
Wim sprak zijn grote
erkentelijkheid uit naar Prins
Bielske de 56e. Zelfs Wim kon zijn
emotie maar moeilijk
onderdrukken. Ja het was een
pracht en zeer betrokken carnavalsfeest geworden.
Wim bedankte alle Spoorspiekers voor hun grootse inzet voor, tijdens en
straks na de carnaval.
“Bergen werk verzetten de Raadsleden en hun vrijwilligers… Namens het
HB onze Complimenten”.

Dan het traditionele moment waarop de Spoorspiekers hun bedankje
namens Bielske en Railrunner mochten ontvang en weer met hun partners
mochten delen. Maar ook alle vrijwilligers van deze carnaval ontvingen
deze lekkernij-geste!
Als laatste spraak onze Grootvorst (voorzitter SSOVN) namens het HB zijn
dank uit aan: Railrunner, Bielske en Presidente Anet en haar gehele Raad.
“Wat een pracht carnaval hebben jullie neergezet en op schitterende wijze
onze SSOVN representatief vertegenwoordigd” dank, dank!
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.
Dit jaar in de ochtend voor de eerste keer bij de Bosrand-Vlindertuin in
Berg & Dal. Mensen wat een pracht happening. Samen met de verzorgers
en een groep BSO kinderen kregen de bewoners een pracht feestje.
Meezingen, klein dansje en ja zelfs een heuse polonaise… natuurlijk waar
mogelijk.
Mede door een support van onze SSOVN is het ook nog zeer feestelijk
aangekleed met een sapje en hapje en een klein buffetje voor hun
activiteiten! De afspraken voor 2021 staan!
In de middag naar De Globe… dit jaar alweer voor de 6e keer.
Ook hier een zeer gezellig feestje, met “oude” bekende bewoners.
Ja een echt warm weerzien! Zo een uurtje vliegt voorbij.
En eerlijk is eerlijk… onze Sonny, Railrunner was samen met Jordy,
Bielske geweldige jongelui voor de bewoners.
Bielske de 56e, Adjudante Brigitte en Grootvorst Michel brachten ook bij
beide huizen bezoeken aan mensen die niet in de recreatieruimtes konden
deelnemen. Veelal op aparte kamers en soms aan het bed. Dat is ook
carnaval, met een lach en een traantje… maar O zo dankbaar!
Presidente Anet verwoorde het op zeer gepaste wijze: “Wat zijn wij trots
dat wij dit uit naam van de SSOVN mogen en kunnen doen”!
Nieuwsgierig naar meer details? Kijk dan op onze site en in het bijzonder
na de Foto Galerij!
Wil Willems heeft weer van alle dagen super fotoreportages gemaakt…
En bedenk; Eén Plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden!
Jullie Mien op ’t Nieuws.

