
4 x 11 jaar Jeugdcarnaval
in Bunde

Deze mijlpaal is mede te danken aan de oprichters van destijds en de vele (oud-) 
bestuursleden en vrijwillig(st)ers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereni-
ging. Daarom vieren de "Haverzekskes" op 8 en 9 november 2008 hun feestelijk jubileum.

Toen ik in 1987 gevraagd werd om bestuurslid te
worden van de Jeugdcarnaval in Bunde, kon ik niet
vermoeden dat ik 21 jaar later, als voorzitter van
deze vereniging, dit jubileum mede zou mogen
organiseren. Anderhalf jaar van intensieve voorbe-
reidingen zijn hieraan vooraf gegaan. In deze perio-
de hebben het bestuur, de diverse commissieleden
en medewerkers veel werk verzet, waarvoor mijn
welgemeende dank.
De Jeugdcarnaval in Bunde is een carnavalsvereni-
ging met vele oude, maar ook nieuwe tradities. Zo
zijn het "Avermenneke oplaoten" en "De pap, de
mam en de poetemiddag" een begrip geworden bij
de jeugd van Bunde. Het enthousiasme van alle
prinsenparen, ceremoniemeesters en leden van de
Raden van 11 was steeds weer overweldigend. De

spannende periode voor de uitroeping en de tranen
aan het einde van de regeerperiode bij het "Traone
met tuute bal", maken de jeugdcarnaval tot een
onvergetelijk feest. Een festijn waar niet alleen de
kinderen, maar ook hun ouders van kunnen genie-
ten. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe meer de
jeugdcarnaval leeft in ons dorp. Ook na 44 jaar zal
de historie van de "Haverzekskes" ongetwijfeld wor-
den voortgezet en zal een mooie toekomst voor de
jeugdcarnaval in Bunde verzekerd blijven.
Namens het bestuur en de Stichting 4 x 11 bied ik u
een gezellig jubileum-weekend aan om gezamenlijk
terug te kijken op de 44 prachtige jaren van
Stichting Jeugdcarnaval de "Haverzekskes". U bent
van harte welkom!

Theo Custers, voorzitter
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Haverzekskes alaaf!
Het is hartje zomer als ik word gevraagd

een voorwoord te schrijven voor deze jubi-
leumkrant. Niet echt de tijd van het jaar om
aan carnaval te denken, zou je zeggen. Maar
een echte carnavalsvierder heeft het hele jaar
vastelaoveskriebels, zo ook de burgemeester.
In 2008 bestaan de Haverzekskes 4 x 11 jaar. 
Een jeugdige vereniging met een groot jubi-
leum. Een mijlpaal waar ik als burgemeester
graag even bij stilsta. 

De tijd heeft echter in 4 x 11 jaar niét stilgestaan: wat in
1965 begon als een bescheiden feestje van een groepje
jeugdigen in het patronaat, groeide uit tot een bloeiende
jeugdcarnavalsvereniging in het Bundese. Dit mede dank-
zij de vrijwilligers, die zich hebben ingezet om de carna-
val onder de jongeren in Bunde levend te houden. 
Wist u bijvoorbeeld dat 44 jaar geleden een half uurtje
voor de proclamatie even de prins werd gekozen. Nu
gaan er maanden van voorbereiding en organisatie aan
vooraf en is het een geweldig feest geworden. Ook het

jubileum van de Haverzekskes wordt een groots
festijn dankzij al deze vrijwilligers.

Deze jubileumkrant vormt een tastbare herinne-
ring aan 44 jaar jeugdcarnaval in Bunde. 
Misschien bent u er zelf bij geweest en komt u
mooie herinneringen tegen in deze krant. 
De teksten en foto's zullen dan vast een glimlach
op uw gezicht tevoorschijn toveren. 
Bent u er niet bij geweest? Dan bewijst de 4 x
11 jubileumkrant van deze bloeiende vereniging
dat er geen heden zonder het verleden is. 

Er is geen toekomst zonder het heden. Jeugd en bestuur
van de Haverzekskes hebben in 4 x 11 jaar bewezen dat
ook zij de toekomst hebben. De Haverzekskes hebben dus
niet alleen een rijk verleden, maar ook een mooie toekomst
voor de boeg! 

Mede namens de rest van het gemeentebestuur wens ik alle
Haverzekskes, bestuur en vrijwilligers een geweldig feest-
weekend toe en natuurlijk van harte proficiat!

Alaaf veur Bung! Alaaf veur de Haverzekskes!

Ricardo Offermanns, Burgemeester


