Mien op ‘t Nieuws
Spoorspiekers Bierfest 2018...

NIEUWS

wederom een zeer geslaagd feest!
Zaterdagavond 13 oktober organiseerde de Spoorspiekers hun
2e BIERFEST.
De Draaischijf was geheel in stijl in
gericht, iets dat zeker in München niet
zou misstaan. En ook dit jaar werd
iedereen verwelkomt door onze
“Heidi und Peter” met een heerlijke
Schrobbelér… wat een toffe
binnenkomer!
Gezelligheid was troef. Mede door de
opstelling van de rijen feesttafels
werden al snel de armen inéén
geslagen en deinde men op de
feestelijke klanken.
The Moonlights verzorgde de gehele
muzikale omlijsting en dat stond borg
voor een geregeld volle dansvloer.
Maar ook de extra optredens joegen
de stemming naar grote hoogten.
De Gebroeders Knipping vertolkte op
grootse wijze hun hits… maar ook
klassieke dijenkletsers!
Als kers op de feesttaart was er een
SUPER optreden van niemand minder dan
OTTO LAGERFETT, de feestartiest nummer
Eins in Deutschland und allen
Nachbarländer…
Zijn vertolking van de Peter Maffay’
grootst schlager “Du” maakte de dansvloer
tot een grote schuifelende massa.
Groot was ieders verbazing toen bleek dat
onze Marco de man was die deze act zo
klasse had neergezet!!
Maar een Bierfest is geen Bierfest zonder
het geel-gouden nat en een stevige
originele hap. Onze barmedewerkers
tappen de pullen deskundig vol, maar ook
een wijntje of frisje was geen probleem.
En met een ongekende buitentempratuur

van tegen de 24 graden op deze 13e oktober, was de behoefte aan een
“verfrissing” groot…
Het keukenteam verzorgde heerlijke: Brötchen Bratwurst oder Frankfurter mit oder ohne Sauerkraut! En ook de “frisch gebackene
Bretzel” vielen in de smaak.
Kortom het was weer feest in het Spijkerrijk…

Kermis-/Palingkien en SSOVN…is en blijft de klassieker!
De Ontspannings Commissie organiseerde traditioneel haar
KERMIS-/PALINGKIEN.
Het werd weer een zeer gezellige, spannende en zeker goed bezochte
avond. Mooie prijzen sierden de tafel waaronder de nodige pondjes en
kilo’s paling. En zoals bekend was de gezelligheid troef.
De OC verzorgt altijd een mooi avondvullend programma. Complimenten!
Onze vrijwilligers achter de bar en in de keuken verzorgde de gasten top!
Ja… onze kienen zijn uniek te noemen. Mooie prijzen, velen rondes en dat
alles voor een minimale inzet…

DLH Bielske 55e en de Spoorspiekers
nodigen jullie uit voor de
Grootste Entertainment Show vanuit ons:

“Grand Central Station”
Welkom op de PRONKZITTING 2019!
Zoals bekend presenteren de Spoorspiekers deze zitting een top
amusementsprogramma vol met live zang, showdans, muziek en
kostelijke acts

ZATERDAGAVOND 19 JANUARI 2019
LET OP! …KOM OP TIJD …De ervaring leert: VOL = VOL!
Zie poster elders in deze editie.

Noteer in jullie agenda:

Jubileumfeest 55e Bielske DLH der Spoorspiekers
Op zaterdagavond 9 februari 2019 vieren wij ons 55e Carnaval o.l.v.
Bielske de 55e. Immers zijn de jaren in meervoud van 11 (Narrengetal)
de echte carnavalsjubilea data! Nu dus ons 55e…
Naast een groots feestprogramma zal er ook volop aandacht zijn voor
alles wat er aan vooraf ging. Opzet zal zijn op heel, heel veel ex Bielske’s,
Raadsleden, Senatoren, Railrunners, Pages, Boerenbruidsparen en
Gouden Spiekerdragers te verwelkomen!
Het belooft een uniek evenement te worden…
Zie poster elders in deze editie

4 dolle dagen Spoorspieker Carnaval…
Vrijdag 1 maart:
Zaterdag 2 maart:
Zondag 3 maart:
Maandag 4 maart:
Maandag namiddag:

Carnavalskien
Groot Carnaval
Boerenbruiloft 2.0
Railrunners Kindercarnaval.
4 maart Afsluiting Spoorspieker Carnaval.

Met de beste wensen…
Namens alle BHC vrijwilligers wensen wij jullie Prettige Feestdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar.
Wij hopen in 2019 weer een “vlekkeloos” rooster te draaien achter de bar
en in de keuken. En dat met ieders welwillende medewerking.
Anet Wegerif en Hans Vermeulen.
Ook de 4Daagse Commissie mag terugkijken op een geweldig goed
verlopen editie 2018. Mede door de welwillende en devote inzet van heel
veel vrijwilligers. Dit maakt ons trots!
Op naar 2019 met veel gezondheid, wandelplezier en “blaar loze”
kilometers!
Henk, Anet, Marij, Alex, Hans en Michel.

Wij, de Redactie van Sein Lodewijk, wensen allen lezers en de
bezoekers van de SSOVN site prettige feestdagen en een geweldig
leesgierig 2019!
Henk Willems, Sabine Hiddink en Mien op ’t Nieuws.

