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sleuteloverdracht was enorm. Zowel de zaal als de bovenverdieping
van de Auw Kerk waren tot de laatste stoel bezet. Bunde haalde zelfs
de dagbladen, radio en TV. Prins Sebastiaan en Prinses Sanne waren
de sterren van de dag! Het kon ook niet anders dan dat Sanne een bijzondere prinses zou worden. Al bij haar geboorte kwamen haar handen als eerste naar buiten en stak ze volgens moeder meteen "de
hennekes de loch in". 1995 is ook het jaar waarbij voor de eerste keer
een Bundenaar vanwege haar verdienste binnen de gemeenschap
gekozen werd tot alternatieve Zak-oploatster. Dolly Beckers werd verkleed als Cleopatra naar het podium gedragen. Dolly viel deze eer te
beurt door zich vele jaren verdienstelijk gemaakt te hebben voor de
toneelvereniging Bunde, met name voor de jeugd. Er zouden nog vele
markante inwoners van Bunde volgen, maar dan als Avermennekeoplaot(st)ers. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen voor de jeugdraad werd in 1996 besloten voortaan de leden te kiezen uit groep 7
van de basisschool. Dit jaar was in meerdere opzichten een memorabel jaar…. Niet alleen werden de carnavalsdagen geopend met het
oploaten van ut Avermenneke maar ook trokken de bestuursleden
voor de eerste keer, en met veel succes, mee met de optocht.
De voorafgaande jaren werden in 1997 afgesloten met een groots
jubileumfeest in de Veilinghallen aan de Kloosterweg. 3 x 11 Jaar
Jeugdcarnaval betekende vele historische, leuke, mooie momenten
om op terug te kijken. Het werd dan ook een grandioos feest voor en
door Bundenaren.

van Gerwen

1995

1991

Deze pagina is
gesponsord door:

9
1992

ATELJEEKE ACHTERUM - Sandra Lahaye - Vliegenstraat 11 Bunde - 043-3640526
BOUWSERVICE R. LAHAYE - Vliegenstraat 11 Bunde - 06-42180020

