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ook een sleutel overhandigd tijdens de officiële sleuteloverdracht van de
Havermennekes op zondagochtend. Onder aanvoering van Jeugdprins Tim en
Prinses Danique werd in 2003 met de voltallige raad van 11 en ouders een CD
opgenomen. Het lijflied van de Haverzèkskes oet Bung……"Haverzèkskes
Salut" werd in een heuse studio opgenomen. Inmiddels groeide de scholenmiddag uit tot een ware happening. Na het bezoek aan de basisscholen komen
vele leerkrachten, het bestuur van de Haverzekskes en het prinsenpaar en
ceremoniemeester met hun ouders samen in Café "De Kastanjeboom". Veel
oud prinsenparen, oud ceremoniemeesters en hun ouders weten nog ieder jaar
de weg hiernaartoe te vinden. Het was in 2005 dat Harry Habets, oud directeur
van Basisschool Franciscus voor de laatste keer de prins tevoorschijn liet
komen uit de Averput en het prinsesje tevoorschijn haalde uit haar koets. Na
vele jaren kwam er een einde aan deze mooie traditie. Vanaf dit jaar viel deze
eer te beurt aan de Avermenneke-oploat(st)er van het voorgaande jaar. Ook
gaat de ceremoniemeester de speeches verzorgen als de "Haverzekskes" te
gast zijn bij de zusterverenigingen in Groot Meerssen en in 2008 is Lotte de
eerste vrouwelijke ceremoniemeester. In 2006 werd voor de eerste keer de kinderrevue geïntroduceerd op carnavalszondag. Met zang, dans en een heuse
Bundese buut werd de zondag grandioos geopend. Ook werd voor de eerste
keer het Avermenneke op ludieke wijze overgedragen aan het nieuwe prinsenpaar en hun raad van 11. Veel nieuwe tradities zijn deze laatste 11 jaar geboren
en ongetwijfeld zullen er nog velen volgen.
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Grafico Druk B.V.
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Bakkerij Dukers
Indigo haarverzorging
Snackpoint Saint Roche
Aux Delices de Sainte Agnes
Postkantoor Bunde
Sportstudio Bodyfit
Zicano Fashion
Sepatu Schoenhandel
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