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Het was in 1987 dat een aantal bestuursleden voor de eerste keer
meededen aan het "Auw Wieverbal" in de Haverput. Daarna was deze
avond voor het bestuur jarenlang het voorspel op de drie dolle dagen
waarbij zij menigmaal in de prijzen vielen. Het programma in het carnavalsseizoen werd in deze 11 jaar aanzienlijk veranderd. Film en poppenkast maakten plaats voor hossen en springen en ook de kusjesdans
deed haar intrede. Artiesten als Beppie Kraft, Kamac en de Zaate
Hermenie "Veer koume neet mie" hadden geen echte carnaval als ze
niet bij de jeugd in Bunde waren geweest. In 1990 vierde men voor de
laatste maal carnaval in de Expo omdat het gebouw daarna een andere
bestemming zou krijgen. De Golfoorlog gooide in 1991 roet in het carnavalsfeest van Prins Stephan en Prinses Dana. Zowel de sleuteloverdracht als de carnavalsoptocht gingen niet door. Als alternatief formeerde het bestuur op carnavalszondag een Zaate Hermenie. Met trommels,
toeters en tamboerijn trok het bestuur richting het huis van de
Jeugdprins. Er werd een serenade gegeven die ongelooflijk vals klonk.
Een kleine haverzak werd aan de vlaggenmast gehesen en een kwartiertje later zat iedereen aan een bord spek met ei. Wegens bestuursomstandigheden werd er in 1995 bij de Havermennekes geen prins uitgeroepen. Om het carnavalsfeest in Bunde toch te laten doorgaan besloot
de Jeugd om een aantal activiteiten die normaal door de
Havermennekes werden georganiseerd toch te laten doorgaan. Zo ook
de sleuteloverdracht. De publieke belangstelling voor deze alternatieve
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