Het programma
Op deze en volgende pagina’s geven wij u een beeld van
de carnavalsactiviteiten in 2012. Los van de hier genoemde activiteiten zullen wij met de Jeugdraad en de
Raad van 1/2 Elf acte de présence geven bij door anderen georganiseerde activiteiten.

Prins en prinses
Op zondag 8 januari werden de Jeugdprins en –prinses
aan het publiek voorgesteld tijdens de Nieuwjaarsreceptie die door het Oudercomité Haler-Uffelse, Stichting
Dorpshuis Haler en Vastelaoves Vereiniging de Rabbedabben werd georganiseerd in Café bie Winy / Zaal Ons
Dorpshuis. In 2012 worden de Rabbedabben voorgegaan
door Prins Giel I en Prinses Sherien.

möpkes
Ein vrouw zeet tege heure
mins det zuu snel wiltj aafvalle.
Zeet dae mins: “Den most
dich mitdoon aan de Missverkeezinge.”
Zeet die vrouw: “Woa sleit
det
noe
weer
op?”
“Nou,” zeet dae mins, den
vilst dich als ieerste aaf!”
Leike zitj aan de bar bie Winy. Kumptj dur ein bloodsjooan maedje naeve um zitte. Leike zeet: “Dich liekst
spraekendj op mien ieerste
vrouw!” “Wie dek bist dich
den getrouwdj”, vreugtj det
maedje. “Nog neet”, zeet Leike!
Jos is rondj 1 oor ‘s nachts
op weeg nao hoes als de
pelisie um aanhéltj. “Zo,
zo, meneertje, woa geit
det héér om deze tieed van
de daag?” Jos antwoordj:
“Ich gaon nao ein laezing euver alcoholmisbroeek en de
effecte durvan op ut relationele vlak”. Dae pelies: “Zo
zo, en weem geit op dit
tieedstip die laezing den waal
gaeve?” Jos: “Mien vrouw!”
Eine jager kumptj thoees
en vindj zien vrouw in bed
met ein van zien beste
vrunj. Hae paktj zien geweer en sjuut dae vrindj
dooad! Zeet zien vrouw
verbolge: “Est dich zoa
doorgeist, helst dich geine
vrindj mieer euver!”

receptie
Op zondag 29 januari houden Prins Giel I en zijn Prinses Sherien hun receptie. Iedereen is van harte welkom!
De receptie start om 14.11 uur. U heeft gelegenheid het
prinsenpaar te feliciteren tot 15.11 uur. Daarna barst het
feest los in zaal Ons Dorpshuis.
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Eine Turk kumptj unne
winkel binne en zeet: “Ikke
broeke wille kope!” De winkeljuffrouw:
' St r ak k e
pieepe?' Turk: 'Ja maarre,
eerste broeke kope...'

