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Van de voorzitter...

Beste Rabbedabben en Rabbedinnen,
Na een kort carnavals seizoen van afgelopen jaar is ook de
zomerstop weer voorbij, zodat we ons weer met goede moed
op een nieuw seizoen kunnen richten. Alvorens we daar aan
beginnen een korte impressie van het afgelopen jaar.
Doordat de tijdslimiet afgelopen jaar tamelijk kort was hadden we het
iets drukker dan voorgaande jaren, maar als men met zijn allen de schouders er onder
zet zie je toch dat het allemaal goed komt.
In navolging van andere jaren gingen we ook dit jaar met de Halerse jeugd een middag erop uit.
Dit jaar hadden we een arrangement bij de Weerterbergen dat bestond uit eerst een tijd vrije
spellen,daarna werd er stevig gebowld en uiteindelijk gingen we de buitenlucht in voor een
partijtje midgetgolf, waarbij het leuk was om te zien hoe men er op een simpele manier toch een
leuk wedstrijdje van kan maken. De dag werd afgesloten met een stevig diner in een snackbar.
Het uitkomen van onze Jeugdprins en Prinses was een gezellige middag waarbij de zanggroep
Sjing-boem uit Kelpen hun felicitaties kwamen brengen aan het verse Prinsenpaar en tevens een
optreden gaven. Voor diegenen die er niet waren kan ik zeggen dat ze dus echt iets gemist
hebben.
Ook maakten we onze opwachting bij de Brökwachters in Boshoven, waar enkelen van ons hun
familieleden gingen feliciteren met het worden van jeugdprinses en voor de ander adjudant.
Ook maakten we gebruik van de uitnodiging van de Piepkukes uit Nederweert-Eind om
op de Prinsenreceptie van oud Haler-inwoner en jeugdprins Wim Linders te verschijnen
die daar als prins was uitgeroepen. Het was een gezellige middag waarbij er flink werd
gelobbyd om de Piepkukes op onze Dolle Dinsdag naar Haler te krijgen, maar helaas
zat hun agenda, mede door het korte tijdsbestek, te vol.
De Bonte Avond was van goede kwaliteit en wederom weer goed bezocht, wat de
gezelligheid en de inspiratie voor zowel bezoekers als deelnemers ten goede
komt.
De Sleuteoverdracht begint stilletjes aan toch een feest te worden waar veel
mensen naar uitkijken, voor zowel jong en oud is er entertainment te beleven
tijdens deze avonden.
Tenslotte ga ik er weer vanuit dat het komende seizoen opnieuw
gezellig wordt met een goede Bonte Avond en een drukke optocht
op de Dolle Dinsdag, en op de valreep kan ik vermelden dat ons
"team"is uitgebreid met een NIEUW LID, nl. Bert Haupts ! Wij wensen Bert
nogmaals hartelijk welkom bij de Raad van ½ Elf (als één schaap over de
dam is volgen er dan meer?).
Bij deze weer mijn motto:
Samen kunnen we alles, alleen kun je niets !
Alaaf
Jos Mousset,
Voorzitter en Vorst V.V. De Rabbedabben

