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59e Prinsen Proclamatie…. 

 De Drie-eenheid feestelijk gepresenteerd! 
Zaterdagavond 19 nov.… de startavond van ons Spoorspieker Carnaval 2023. 

Het is een zeer gezellige en feestelijke avond geworden vol met verrassingen. 

Ook dit jaar een strak officieel programma, niet te lang maar echt in balans 

tussen feest en de proclamaties. 

Het kreeg toch een bijzonder tintje. Bielske de 58e (Anton) was helaas geveld 

door een serieuze blessure en was gedwongen “bed te houden”. Maar ook de 

installatie van ons aspirant Raadslid Nikky viel in het (Corona)water… Maar dat 

komt later wel weer! 

Toch een bijzonder benoemingsmoment binnen de Spoorspiekers. 

Rob Janssen al jaren een zeer betrokken lid binnen ons Carnaval, kreeg de 

plaats die hij echt verdient. Naast alle hand- en spandiensten is het een super 

netwerker binnen de carnavalswereld en die in Knotsenburg in het bijzonder. 

Presidente Anet installeerde hem vol trots als officieel: 

Spoorspiekers Ambassadeur!  

De aanwezigen wisten dit zeer te waarderen… en terecht! 
 

Dan het moment van en voor onze Railrunner Jeugdprinsen / Prinsesjes. 

Met grote dank zwaaiden wij vervolgens Railrunner de 34e uit. 

C-jay ontving een pracht oorkonde. 

C-jay jij was een TOPPER, wat hebben wij genoten van een super kindercarnaval! 
 

En daar was dan onze nieuwe Railrunner… Uit de magicBox stapte zowaar een 

wonderschoon Prinsesje het Spijkerrijk binnen. 

Railrunner de 35e …Jayhlinn van den Broek!  

Dat belooft weer een super kindercarnaval te worden… Heel veel plezier en 

succes Jayhlinn! 
 

Dan de Abdicatie van Bielske de 58e … “Met de handschoen” namen wij afscheid 

van de 58e Prins. presidente Anet bedankte Anton voor een geweldig en 

betrokken Prins schap! Het is een pracht jaar geweest, dankjewel Anton! Maar 

bovenal wensen wij jou een heel voorspoedig en goed herstel! 

Symbolisch nam Anet de steek uit handen van Adjudant Rick in ontvangst. 

Rond 21.00 uur stond het Momentum Suprême voor de onthulling van Zijne of 

Hare Doorluchtige Hoogheid Bielske de 59e gepland. Echter door de afwezigheid 

van Bielske de 58e viel er een gat in het programma. 

Gelukkig waren Otto Lagerfett (Marco) en Belinda (Brigitte) bereid een 

korte Show te geven. Op legendarische wijze vertolkten zij de Duitse Schlager 

“Du” live op ons podium. 

De Presidente richtte haar dankwoord op beide artiesten voor het spontane 

optreden. De zaal onderschreef de dank met een ovationeel applaus! 

Daar ging opeens Locomotief-bel… Bielske de 59e was in aantocht. De schuifwand 

opende en de Spoorspieker Loc kwam binnen rijden. 

Alle kijken verbaasd rond… wie missen wij !!! …Wie wordt Bielske de 59e ??? 

21.11 uur… De Ceremoniemeester van onze Prinsen Commissie Jos nam 

het woord. 

Narren en Narinnen. Bielske de 59e , 2023 is… (En jos trok spontaan de pruik van 

Otto Lagerfetts zijn hoofd)… Marco van den Broek Bielske de 59e!  

Een daverend applaus viel hem ten deel. En wat glunderde hij… 

Na zijn installatie presenteerde hij zijn Prinsesgemaal Brigitte. 



“Lieve allemaal, ik weet dat dit een schitterende Carnaval gaat worden en ik 

hoop dit met heel, heel veel narren en narinnen te mogen gaan vieren!”. 

Als laatste plichtpleging mocht Bielske het Boerenbruidspaar 2023 presenteren… 

Uit de van Railrunner geleende MagicBox stapte…  

Jordy d’n Transformer: Alias Jordy van den Broek. 

& 

Kitty de Super Nanny: Alias Kitty van den Hater. 

Ook hier een spontaan maar zeker een zeer verraste ovatie van de Narren en 

Narinnen… 

En een niet nader te noemen Raadslid moest even “bijgebracht” worden…… 

da was ff wat!   
 

Gelet op de veiligheid anno 2023 kreeg Bielske de 59e ook twee heuse Security 

mensen voor het goed verlopen van zijn prins schap. En ja wel twee van enige 

“gewichtigheid”… Ali en Chris staan borg voor zijn welzijn! 

Afijn even voor half tien barste het feest los. DJ Next Level zette een tandje bij. 

En er volgde een zeer gezellige en feestelijke avond. Het optreden van Arie van 

het Gebroken Hartje maakte het geheel compleet. Wat een pracht en ludiek 

artiest is deze man! 

De stemming ontlokte diverse spontane optredens uit. Jordy en Ali vormden, 

niet geheel onverdienstelijk, een pracht duo! En onze barman Cor trok ook weer 

eens alle registers open… Eindelijk konden wij weer eens genieten van o.a. zijn 

Amsterdamse medley! 

Naast de bar stonden ook onze keukenchefs weer klaar voor de gasten… Ja men 

komt niets te kort in het Spijkerrijk. 

Een extra carnavalesk tintje was de aanwezigheid van onze carnavalsvrienden 

der Deurdrievers, inclusief hun Knotsenburgse Boerenbruidspaar 2023. 

Zo naderde ras de klok van ene… Een laatste verrassing voor alle Narren en 

Narinnen… 

Auto ruiten krabben en mutsen op… Bah, bah… het was me een partij koud 

geworden… 

Maar een ding was zeker… alle Spoorspieker hertjes waren van binnen warm!!! 

 

Mien 
 

 


