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In 1998 werd het 33e prinsenpaar uitgeroepen. Naast Prinses Mirel stond een
bijzondere prins…dat kun je wel zeggen. Geen rood, groen en geel maar wel
een flink blauw oog bij de uitroeping, opgelopen de dag eerder in het binnenzwembad. De cafés in Bunde werden te klein voor een gezamenlijke receptie
met de Havermennekes. Er werd dan ook besloten om voortaan een eigen
receptie voor de jeugd te organiseren. De eerste receptie werd een grandioos
feest waarbij de Auw Kerk overvol was. De dag werd feestelijk afgesloten met
het loslaten van 111 ballonnen. Dit is voor vele kinderen nog steeds een hoogtepunt tijdens de receptie van het nieuwe prinsenpaar en raad van 11. Ook
werd dat jaar de verkleedwedstrijd voor de jeugd geïntroduceerd. Beter bekend
als de drukbezochte "Pap, Mam en Poetemiddag". Ook de overige carnavalsdagen kregen passende namen. Zo werd de zondag de "Bonte Störrem in de
Auw Kerk" en de dinsdag werd het "Traone met Tuutebal". Om maximale aandacht te geven aan het jeugdcarnaval in Bung werd in 1999 de allereerste
Haverzèkskes-gezèt uitgegeven. Het jeugdcarnaval blijft niet hangen in haar
tijd maar blijft vernieuwen. Naar aanleiding van de brand in Volendam werden
de veiligheidseisen t.a.v. decor en versieringen in heel Nederland aangescherpt. Een nieuw decor werd ontworpen dat in het teken staat van de mythe
rondom het verhaal van de Avermennekes oet het moeras van de Pas. Ook de
invoering van de Euro vergde veel voorbereiding voor de penningmeester achter de bonnenkassa. De grenzen werden verbreed en de Haverzèkskes gingen
het net op. De site www.haverzèkskes.nl werd geboren. Uit handen van Prins
Peter II en Prinses Chantal kreeg het jeugdprinsenpaar voor de eerste keer
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