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Spoorspiekers Pronkzitting 2020…
Een grootse Carnavaleske reis… “Back To The Future”.
Zaterdag 18 januari opende het Spijkerrijk haar theaterdeuren voor de
jaarlijkse Pronkzitting der Spoorspiekers.

Dit maal onder het thema “Back To The Future”… een reis terug naar
het verleden en weer in het heden! In een pracht decor met de Town Hall
en fameuze DeLorean DMC12 auto van “Doc”… Voor de liefhebbers onder
jullie, het decor blijft tot woensdag 26 februari te bewonderen.
Aan belangstelling ontbrak het niet. Onder onze gasten veel ex Prinsen,
Raadsleden, Jeugdprinsen, Boerenbruidsparen, betrokken Spoorspiekersvrienden… en mochten wij ook een delegatie verwelkomen van CV de
Deurdrievers! Met zulke gasten zat de stemming er bij het begin al goed
in.
Klokslag 11 over half negen opende Presidente Anet de zitting met voor
iedereen en alle speciale gasten een zeer hartelijk welkom!
Hierna gaf zij het woord aan de “Buitengewoon” Ceremoniemeester voor
deze zitting: Michel. (Onze Ceremoniemeester Jordy had andere
verplichtingen… Sssstttt! Hij is Bielske de 56e.)
Ook Michel heette iedereen welkom. En na de zeer feestelijke entree van
onze DLH Bielske de 56e en Railrunner de 32e onder de tonen van ons
lijflied “Spijkerrijk Express” was de kop er af. Eenmaal op hun plaatsen op
het DLH Podium, ging het programma van
start.
De eerste klapper van toen was het optreden
van Sister Act… het Koor.
Deze vertolking van de wereldhit “I Will Follew
Him” door het meest gemêleerde en ludieke
“Nonnen M/V” koor was direct al een topper.
De zaal zong uit volle borst mee!

Door naar de tweede act. Dit werd er een van
Toen en Nu. Op de tonen van het ooit
beroemde TV programma “Op Volle Toeren”
presenteerden de Golden HB Oldies ook nu
weer een pracht show.
Hepie en Hepie (Thea en Anet), Wilma en Vader
Abraham (Louise en Rienus), Ronnie Ruysdael
(Michel), Cowboys en Indianen en Het
Vliegerlied (Allen) brachten hun act... dit tot
groot vermaak van de zaal.
Op naar de derde act (Ja het was een mooi
vol programma!)
“De Specials” maakte hun entree met de
Sjonnies Klassieker “Het Bananen lied”.
Ook weer een feestelijke dijenkletser!
(Wie deze act neerzetten lees je verder op
in dit artikel.) Nog een echte verrassing…
Ondanks een stevige koorts betrad ons
“eigen club Jungske” Jean Knipping het
podium en vertolkte vier van zijn beroemde
hits! En tot verrassing van ons allemaal, mochten wij genieten van een
echte primeur… De nieuwste hit van de Gebroeders Knipping: “Met m’n
Lempke”. Wat een knaller… moet toch echt een nummer 1 worden… dus
mensen downloaden/liken!!!
Dan het moment voor een “extern” optreden…
wat heet extern! Entertainer Maarten de
Groot die al decennia Spoorspiekervriend is
kwam nu weer als Bandparodist de zaal
vermaken. En daarin slaagde hij super!
Natuurlijk was menig aanwezige de Pisang en
mocht meedoen in zijn show… Da’s Pas
Lachen….Na zijn optreden besteeg hij ook het
Prinsenpodium en ontving van Bielske en Railrunner hun onderscheidingen
en aandenken…En lieve mensen het mag gezegd zijn. Bielske (Jordy) en
Railrunner (Sonnie) feesten en genoten volop… Enkele malen verlieten
zij hun plek en gingen voor in de spontane polonaises… Ja geboren
carnavaleske ambassadeurs!
Toen volgde het optreden van
“(Spoor)Spiekers Got Talent”. De
show die was opgebouwd op de
grondvesten van één van de klassiekers
uit onze Pronkzitting Historie. Het
Sprookje van Sneeuwwitje… punt 2.0…
Het verhaal werd onder de gevoelige
tonen van het nummer “Greensleeves”
van Montivani (Bij jullie wereldberoemd
als Candlelight van Jan van Veen)
vertolkt door de “Voorlezer van Dienst”
en nam zo iedereen mee in dit sprookje.
Sneeuwwitje, de boze Koningin, de Jager, de 7 Dwergen en de Prins en
zijn/haar vioolspeler vormde de menselijke elementen.

Maar ook de glazen kist, het tafeltje van de 7 Dwergen en boven al de
wonderspiegel van de boze Koningin: “Spiegeltje, spiegeltje aan de
wand… wie is de mooiste van het land” ontbraken niet! Geweldig waren de
gekozen klassieke en hedendaagse muzikale intermezzo’s door het
verhaal heen. Zo werd het een schitterend spektakel.
De daverende waardering uit de zaal was dan ook zeer terecht!
“Lieve Spoorspiekers, dikke, dikke Complimenten!
Heel langzaam maar zeker naderde wij de
Grand Finale. Op het programma stond een
externe act… De LIVE topzanger Mike
Sanders betrad het Podium en overgoot de
gasten met één grote muzikale vloedgolf
zonder weerga! Dik 40 minuten rolde de
ene naar de andere hit door de zaal. Wat
een stem mensen! Maar als zoon van
beroemde muzikale ouders, vader was
trompettist Marty en moeder was de
leading Lady van Suger and the Lollypops… zit het echt in zijn bloed.
En de koek was nog niet op! Nog een bijzonder eigen optreden…
Gebroeders Knullig (“volle neven van Gebroeders Rossig”) gooide er
nog een dijenkletsers in met een grootse polonaise als gevolg… die
eindigde op het podium waar inmiddels alle artiesten van deze avond zich
hadden verzameld voor de GRAND FINALE…
Een zeer dankbare DLH Bielske de 56e
sprak zijn grote waardering uit, mede aan
zijn Jeugdprins Railrunner de 32e “ Sonny
jij bent een kanjer”! Lieve Spoorspiekers
wat een feest vol verrassingen, dank jullie
wel. Presidente Anet sloot zich van harte
aan bij deze woorden en bedankte alle
gasten en onze vrijwilligers achter en voor
de schermen… zonder jullie toewijding lukt
het niet!
Vanaf dat moment pakte DJ Maik Rovers, die de gehele show technisch
beheerde, het over en verzorgde hij op zijn bekende wijze de Big After
Party… dus de dansvloer bleef tot sluitingstijd vol!
“DJ Maik je was weer significant een topper!”
Dankbaar: Na genoeg alle Spoorspiekers, partners en echte vrienden
hebben deze Pronkzitting in elkaar gestoken. Een groot en dankbaar
compliment gaat uit aan de Pronkzitting-groep, Bouw-groep, Raad van Elf,
Golden HB Oldies en actieve Spoorspiekervrienden: José, Kitty, Jos, Anet,
Louise, Thea, Brigitte, Carmen, Indy, Rebecca, Rick, Marco, Sjaak, Rienus,
Michel, Piet, Theo, Maikel, Tonnie, Jean, Chris, Eef, Rob, Tim, Ali en
natuurlijk (een beetje) Jordy.
Maar ook de BHC vrijwilligers die ons de gehele avond hebben verzorgd
met een natje en een droogje: Anita, Geert, Hans en Rick... bedankt!
Van dit alles is weer een schitterende foto impressie gemaakt door
onze Spoorspieker Hoffotograaf Wil Willems, ook aan haar onze grote
dank… Kijk op www.ssovn.nl/foto’s.
Jullie Mien op ’t Nieuws.

