Met de laatste SSOVN nieuwtjes, weetjes en reportages.

Prinsen Proclamatie…
Daverende bekendmaking van onze
Carnavaleske 3-eenheid!
Afgelopen zaterdag 2 november jl. liep
het Spijkerrijk weer lekker vol.
Velen kwamen onze Prins Bielske de
55e (Jean), Prinses Railrunner de
31e (Bebel) en Boerenbruidspaar
(Rienus en Thea) uitzwaaien!...
En het mag gezegd zijn, allen hebben
in 2019 een super carnaval neergezet…
Bedankt!

Maar ook mocht men getuige zijn van de
installatie van de nieuwe Adjudante… ja
zeker een dame! Brigitte v.d. Broek
vormt nu met Rick ons Adjudantenteam.
En samen met presidente Anet stond daar
een pracht koppeltje “vrouwelijke”
Spoorspiekers! Tevens showde de dames
hun nieuwe hoofddeksels… Wat een pracht
aanvulling: super Carnavalesk en Chique!
Dan is het tijd om Railrunner de 31e uit te zwaaien en Railrunner de 32e te
verwelkomen…
Na heel mooie bedankwoorden van Prins Bielske “Jean” de 55e en
Presidente Anet ontving Bebel vol trots een pracht oorkonde en sloot
Bebel af met de pracht woorden: “Met zulke lieve mensen heb je niets
meer te wensen”…
Zo werd het tijd voor de Magic-Box en veranderde onze Railrunner de 31e
Bebel in:

Railrunner de 32e… Sonny
Rossen!!!
En wat glunderde deze jonge trotse en
pracht Jeugdprins… wat heel mooi was
dat ook dit keer weer een kleinkind van
een ex Bielske de jeugd zal voorgaan.
Sonny, Opa Wim (Bielske de 50e) en
Oma Louise Jansen… Proficiat!

En dan het moment der momentum’s…
De entree van de Spoorspieker locomotief met onze Bielske de 56e M/V…
Wie O Wie???
Maar de deur van de loc ging niet open… “wat is dit?” zag je op de velen
gezichten.
De Grootvorst nam op verzoek van Prinsen Commissie lid Jos polshoogte
en trof in de loc niemand aan… maar wel een “broek”…
“Het is alleen een broek… is het een “van den BROEKJES”??? De
verrassing was compleet…

Bielske de 56e … Jordy van den Broek!
Een super trotse jongen straalde het
voorrecht om Bielske te mogen zijn
met meer dan 100% uit… zijn
grootste carnavaleske wens kwam
(eindelijk) uit!
Jordy Proficiat! Vanaf dit moment
zwaait Bielske de 56e de scepter
binnen het Spijkerrijk!
En uit zijn eerste woorden hoorde je
al dat hij er super, super veel zin in
had. En hij weet zich gesteund door
een heel grote schare Narrenvolk…
een groots en enthousiast applaus viel hem ten deel!
Zijn eerste officiële taak was het bekendmaken van het

Boerenbruidspaar 2020: Erik en Kelly
Alias: “Lau ’t Auto-onderdelen Jong &
Tiny ’t Boodschappe-Meiske”.
En het “echte” bruidje werd de
grootste verrassing en dit zeer zeker
voor Bielske de 56e!
Ja, want in eerste aanleg verschenen
onder begeleiding van onze
adjudanten Rick en Brigitte bij de
Presidente Erik en Angela Makaay.
Maar Erik vroeg direct het woord en
richtte zich tot Bielske de 56e… “Het
is niet allemaal wat het lijkt, ik heb
toch een ander bruidje gekozen”…
Jouw Kelly wordt mijn bruidje… en zo
werd dit een zeer geslaagde en bovenal verrassende Prinsen Proclamatie…
De Drie-eenheid is Compleet!
Aansluitend kon iedereen de Drie-eenheid Feliciteren kon men in de
speciale “Hof-Felicitatie-Kamer”. Hierdoor bleef het één feestende
dansvloer vol Narren en Narinnen o.l.v. DJ Black Jack. Ja zeker hij
zorgde voor een non-stop volle dansvloer.

Ook op dit feest was ons Bar en Keukenteam op dreef, zij vormen een
onmisbare schakel bij alle evenementen! Zo bleef het nog lang heel
gezellig daar in het Spijkerrijk!
Noteer alvast in jullie agenda het eerst komende Spoorspieker spektakel:

PRONKZITTING, zaterdag 18 januari 2020
“Back To The Future”
Kijk voor een mooiste foto impressie van Hoffotograaf Wil Willems op:
www.ssovn.nl/foto’s
Wil was deze avond weer goed opdreef en dat deed velen heel goed!

