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Daverende start Spoorspieker Carnaval 2019!

DLH Bielske de 55e
Jean Knipping jr.
Jeugdprinses Railrunner de 31e
Bebel van den Berg.
Boerenbruidspaar 2019
Rienus de Inkoper & Thea het Bloemen-wiefke
Alias Thea en Rienus Leerentveld
Spijkerrijk, zaterdagavond 3 november 2018
Op een berengezellige Prinsenproclamatie waren alle Spoorspieker Narren
en Narinnen getuige van proclamatie van de Carnavaleske Drie-eenheid.
De feestelijk versierde zaal en haar
velen carnavalsvierders waren het
episch middelpunt van de start van dit
JUBILEUMJAAR der Spoorspiekers.
Gestart met Bielske de 1e in 1965
stond nu de proclamatie gepland voor
Bielske de 55e…
Jullie weten dat in de carnavalswereld
alles om het zotten getal 11 draait, zo
ook de jubileumjaren en nu voor de
vijfde maal… 5 x 11 = 55
Ceremoniemeester Jordy opende de avond met een warm welkom.
En het mag gezegd zijn, het ging deze jongeling heel goed af!
Omdat de Raad van Elf dit seizoen in een iets vernieuwde samenstelling
gaat presenteren, volgde enkele “verplichte” plichtplegingen.
Als eerste mocht de Grootvorst namens het HB de nieuwe President
installeren.
Met veel vertrouwen hing de Grootvorst de Presidentsketting om.

En dit is ook weer zo’n unieke noviteit
binnen de Spoorspiekers, zij gaan
werken o.l.v. een vrouwelijke
President: Anet Wegerif.
Direct daarop volgde de installatie van
de 2e adjudant Ali Ustunkar.
Samen met 1e adjudant Rick
Schoppema en de Presidente vormen
zij de “gewichtige” steunpilaren voor de
Drie-eenheid.
Daarop volgde de wisseling van onze
Jeugdadjudanten. Tim van de Broek wordt binnenkort 18 jaar en draagt
met enige spijt maar vol vertrouwen zijn ambt over aan Indy Ustunkar.
Indy startte haar Spoorspieker carrière in 2017 als Railrunner de 29e.
En nu dan als onze Jeugdadjudante Indy…
Vervolgens, “op tijd als in een spoorboekje”, was daar het
afscheidsmoment van Jeugdprinses
Railrunner de 30ste , Selina Makaay.
Zij had best nog wel een jaar door
willen gaan, “het was zo leuk”. Vol
trots liet deze topper haar versierselen
afdoen. Na het ontvangen van een
geste en warme dank van haar Prinses
Bielske de 54e en een pracht oorkonde
van de SSOVN, stapte zij in de
wereldberoemde Magic-Box om terug
te keren naar het “normale”
carnavaleske jeugdvolkje… Hulde aan Selina!
Selina stapte in de Magic-Box en de Prinsencommissie pakte haar taak op.
Met het draaien van de Magic-Box
toverde de Prinsencommissie onze
Railrunner de 31e uit de Magic-Box.
(Ja zeker… Hans Klok is nog steeds op
zoek naar hoe dit mogelijk is…. Dat is
nu Magic!!!)
De Magic-Box opende haar deur en
daar was… Zij!
Bebel van den Berg:
Railrunner de 31e.
Een pracht prinsesje. En ik mag
verklappen met heel veel Spoorspieker Roots. Daar kom ik later op terug!
En dan het Momentum van Abdicatie HDH Prinses Bielske de 54e.
Brigitte van de Broek mocht terugkijken op een groots carnavalesk
zittingsjaar.
Heel veel mooie en feestelijke ervaringen vielen haar ten deel.
Thuis in ons Spijkerrijk maar ook tijdens de velen gastbezoeken.

Ook ging haar dank uit aan het
Hoofdbestuur, Raad van Elf, Jeugdprinses
Selina, Hofdame Wilma, haar Prinsgemaal Marco en bovenal aan alle Narren
en Narinnen!
Hierop verrichte de Presidente de
handelingen tot Abdicatie.
Vervolgens de eervolle taak voor de
Grootvorst om Brigitte toe te laten treden
bij de:
“Orde der Door-Luchtende Hoogheden der Spoorspiekers
BIELSKE”.
“Brigitte namens het Hoofdbestuur WELKOM bij deze bijzondere Orde der
Spoorspiekers!”
DJ Mark omlijste met zeer feestelijke muziek het moment tot de
binnenkomst van Bielske de 55e … Wie O Wie ???
Direct werd er volop gedanst en de vloer moest vrijgemaakt worden!
Iedereen zocht een plekje om getuige te zijn van de intocht en
proclamatie van Bielske de 55e.
En dan om klokslag 21:11 uur onder de
tonen van Albert Hammond, I am a
Train… rolde de heuse SSOVN locomotief
begeleid door de Prinsencommissierangeerders het Spijkerrijk binnen. Een
pracht gezicht deze bijna echte locomotief
met belsignalen en seinverlichting!
De loc stopte en daar was onze Jubileum
Bielske…
Jean Knipping jr… DLH BIELSKE de 55ste !!!
De zaal was dol enthousiast… dit belooft een grandioos en muzikaal
Carnavalsjaar!!! Na het aankleden door de Presidente bedankte Jean
iedereen en bovenal “onze mooie vereniging” voor het vertrouwen.
“Nu lieve Narren en Narinnen op naar een groots en feestelijk carnaval”.
Resten Jean de eerste taak om het Boerenbruidspaar 2019 bekend te
maken. Met lichte emotie en vol trots presenteerde Jean, Bielske de 55e,
‘t Boerenbruidspaar 2019:
Rienus en Thea Leerentveld:
alias Rienus de Inkoper & Thea ‘t Bloemenwiefke
Met iets trillende stem
galmende Jean stem:
“Mijn Opa en Oma!!!”…
Voor heel velen een
geweldig mooi moment om
te beleven!
En een compliment aan de
Raad van Elf, nog voor half
tien stond de dansvloer vol
en daverde het feest door
tot klokslag één uur. Met
de muzikale omlijsting door
DJ Mark was dat geen
probleem. En met het LIVE
optreden van zanger
MARVIN, steeg de
stemming naar een
absoluut hoogte punt.

Geweldig was ook de verzorging van
het BAR team, Cor en Geert tapte er
zeer vakkundig op los… en de
KEUKEN Brigade o.l.v. Chef Piet
stonden garant voor een prima warme
snack of bittergarnituur…
Kortom, niemand kwam iets te kort!
Het Spijkerrijk bleef tot het einde
lekker vol en gezellig. Klokslag één uur
sloot DLH Bielske de 55e gezamenlijk
met Presidente, Ceremoniemeester en de Raadsleden deze zeer geslaagde
Prinsenproclamatie af. Met een groots “Dank jullie wel” en op naar het 55e
Jubileumjaar! Als eerste tot ziens op:

De PRONKZITTING, zaterdag 19 januari 2019…
Jullie Mien op ’t Nieuws.

Noteer in jullie agenda:
CV de Spoorspiekers 55 jarig Jubileumbal…
Zaterdag 9 februari: De viering van dit uniek carnavalesk jubileum.
Het start met een “receptiemoment” met zoveel mogelijk ex/oud
Spoorspieker prominenten: Bielske’s, Railrunners, Boerenbruidsparen,
Page’s, Raadsleden, senatoren en Narren & Narinnen! Aansluitend een
groots feest met o.a. DJ / Entertainer Black Jack.
4 dolle dagen Spoorspieker Carnaval…
Vrijdag 1 maart: Carnavalskien
Zaterdag 2 maart: Groot Carnaval
Zondag 3 maart: Boerenbruiloft 2.0
Maandag 4 maart: Railrunners Kindercarnaval.
Maandag namiddag: Afsluiting Spoorspieker Carnaval.

