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Uit deze jaren blijkt dat er een grote verbondenheid is tussen de verenigingen in Bunde. Was men geen lid van de Haverzekskes dan zat
een voetbalcarrière in Bunde er voor jou niet in…of was dit andersom? Later blijkt dat ook scoutingleden ware carnavalsvierders zijn.
Het was in 1976 dat voor de eerste keer samen met de
Havermennekes de receptie werd gehouden. Het was een erecode
dat de prinses door de hele jeugdraad naar huis werd gebracht doch
de geur van frieten was dikwijls een afleider waardoor bij thuiskomst
er nog maar 6 raadsleden op haar stoep stonden. In die tijd zorgden
de ouders van de prinses zelf voor haar outfit. Met de opbrengst van
een filmavond over het voorgaande carnavalsseizoen werd destijds
een 2e hands prinsenpak gekocht. Een nieuwe traditie ontstaat.
Voortaan wordt het prinsenpaar gekleed door de vereniging. In 1978
werd voor de laatste keer een puberprins uitgeroepen. Zijn Prinses
Resy had een tweelingzus, Irma. 2 Prinsessen vond men zelfs voor
een puber in die tijd teveel vandaar dat Irma de officiële titel van
Hofdame kreeg. Na een drumsolo van de prins met zijn scepter, brak
deze in 2 stukken. De vader van de prins liet snel een exacte kopie
maken die tot 1997 werd gebruikt. Vanaf 1979 werd de leeftijd verlaagd tot 10 - 12 jaar. Het te grote prinsenpak werd vermaakt en de
pas aangeschafte rode sweaters vielen een beetje groot uit….. maar
ach wat maakt het uit met Carnaval. Tot het jaar 1988 werd er geen
ceremoniemeester meer benoemd. Omdat de leeftijdsgrens werd ver-
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