Van de rabbedabben...
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de Vasteloaves Gezet, de 5e jaargang
inmiddels en dus het eerste lustrum! In dit voorwoord natuurlijk een terugblik op
het afgelopen seizoen, de laatste ontwikkelingen en natuurlijk de verwachtingen
voor komende carnaval.
Afgelopen jaar met jeugdprins Giel en jeugdprinses Sherien voorop was het weer
een fantastische tijd. Met een volle jeugdraad en dit duo, heeft Haler een goede
vertegenwoordiging gehad en dit was duidelijk zichtbaar op de jeugdsleuteloverdracht.
Ook het uitroepen, de receptie en hun proclamatie mochten er zijn! Kortom een
voorbeeld voor de komende jeugdprinsenparen.
De andere vasteloaves activiteiten werden goed bezocht en met de hulp en inzet van vrijwilligers is de Bonte Avond en de optocht ook succesvol verlopen. Haler aan Zet had de nodige gevoelens losgemaakt en dit was de juiste inspiratie om
tijdens de carnaval te gebruiken. Helaas heeft het de school niet kunnen redden.
De vastloaves vereiniging kent ook haar turbulenties en zal komend jaar in een
aangepaste setting haar activiteiten vervolgen. Om de activiteiten voort te kunnen
blijven zetten en de jeugd te voorzien van de benodigde middelen, het prijzengeld
van de optocht te regelen en de activiteiten voor de toekomst veilig te stellen,
zullen ook dit jaar wederom sponsorlopen plaatsvinden.
Echter niet alleen een financiële bijdrage kan ons helpen, ook handjes. Mensen die
graag willen deelnemen, zijn van harte welkom. Dit kan zowel binnen de vereniging op de voor- of achtergrond of bijvoorbeeld bij de Bonte Avond. Hulp bij activiteiten is altijd welkom!!
Komend carnavalsseizoen verwachten we een voltallige jeugdraad met prins en
prinses te hebben, een top Bonte Avond, een optocht waar nog lang over nagepraat wordt en al die andere activiteiten die bijdragen aan een geweldige carnaval. Alle ingrediënten hebben we immers in ons eigen dorp.
Graag hopen wij u met de vasteloavesactiveiten te mogen begroeten en wensen u
alvast prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.
Namens Vastelaoves Vereiniging de Rabbedabben
Mario Op ‘t Root.
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