
4

Deze pagina is 
gesponsord door: VAN WEL BUNDE B.V. - Hoekerweg 4 Bunde - 043-3647833

44 jaar Jeugdcarnaval in Bung….
de historie

In den beginne  waren er wat jongeren tussen de 14 en 17 jaar die in het eigen dorp car-
naval wilden vieren……en gelukkig waren er ook ouderen die hier aan gehoor wilden
geven. Hoe dit geschiede en wat er allemaal volgde is historie. Op de volgende bladzijden
een kort overzicht van 44 jaar Jeugdcarnaval in Bunde…..alle leuke wetenswaardigheden
en sommige bijzondere anekdotes van bekenden binnen de wereld van de Haverzèkskes.

Het was 1965: het eerste bestuur werd gevormd door Jos Rongen, Ger
Lahaye, Paul Vossen en John Voncken. Dit bestuur vergaderde dage-
lijks, soms zelfs uren in de buitenlucht. Er werden enkele jongens
gezocht voor het samenstellen van een jeugdraad van 11. De eerste
Proclamatie werd gehouden in het Patronaat. Met medewerking van de
toenmalige kapelaan Quadvlieg werd er een gezellige avond in het
Patronaat gehouden waarvoor ook enkele oudere meisjes werden uitge-
nodigd. Dat de zaken toen nog wat anders gingen dan tegenwoordig
bleek uit het feit dat de Jeugdprins een half uur van tevoren werd uitge-
kozen. Leo Ummels, de 1e officiële Jeugdprins van Bung. De kleding
van de jeugdraad bestond uit een dorus trui die in de volksmond ook
wel nozemtrui werd genoemd. Na afloop van het carnavalsseizoen was
het de zus van de prins die ervoor zorgde dat het jaar erna alle raadsle-
den een rode cape hadden. Het succes van dit eerste jaar smaakte naar
meer en in de jaren erop volgend pakte men het steeds grootser aan.
Het orkest de Sharons van FransTheunisz werd geboekt en optredens
van buuttereedners John Maassen, Jos Rongen en Jeu Lemmens,
onder begeleiding van gitarist Jack Lambrichts, waren een succes.
Bunde stond op z'n kop. De toon was gezet voor heel veel jaren carna-
valspret in de toenmalige Expo. In de jaren daaropvolgend waren het
telkens andere Bundenaren die hun stempel drukten op de organisatie
van het Jeugdcarnaval. Zo ook in 1968. Voor het eerst gingen de
Havermennekes, die toen al langer bestonden, zich bezighouden met de
organisatie van de Jeugdcarnaval. Zij vroegen leden van de KWJ
(Katholieke Werkende Jongeren) om te sturen in de organisatie. De 3
Leon's (Leon Daemen, Leon Maussen en Leon Gerards) en Frans 
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