Terugblik seizoen 2008
H

Avermenneke
oplaotster 2008
Deze carnaval zal ik niet vlug vergeten.
In december 2007 werd aan mij
gevraagd of ik Avermenneke-oplaotster
wilde worden. Ik hoefde niet na te denken, heb meteen ja gezegd.
Het was een fantastische ervaring met
Prins Dennis I, Prinses Sanne en ceremoniemeester Lotte. De jeugd van Bunde
deed geweldig mee, ook prins Eric II en
Prinses Miranda waren er. De carnavalsoptocht was goed, ondanks de regenbuien vooraf. De carnavalsgoden waren ons
goed gezind. Het mooie standbeeld van
de Avermenneke-oplaotster zal bij ons in
"De Haverput" altijd een plaats hebben.
Toch kwam er ook een niet zo'n leuk
moment: "Het Avermenneke" aflaten;
hier en daar een traantje. Daarna weer
kleren inleveren. Er werd een mooie film
gedraaid van alle jeugdactiviteiten. "De
Haverzekskes" maken zich nu op voor
hun 4 x 11 jaar bestaansfeest in november 2008. Als Avermenneke-oplaotster
van 2008 wens ik hen veel succes. En
voor mijn opvolg(st)er volgend jaar,
hoop ik dat hij/zij precies zo geniet als ik
heb gedaan.
Leny Meijers-Frissen
Avermenneke-oplaotster 2008

Dennis Timmermans (Prins Dennis 1)

et begon met de uitroeping op 6 januari. Ik voelde vlinders
in mijn buik en was zenuwachtig. Ik had geen idee wie de
Prinses werd. Ik vond het heel spannend toen ik de koets
moest open doen.Toen kwam prinses Sanne. Ik heb toen de
afkondiging voor gelezen. De rest van de dag
was super. De receptie was ook leuk
met heel veel bekenden en vrienden.
En dat de harmonie alleen voor mij en
Sanne komt spelen is een eer. De pap
de mam en de poetemiddag was te gek
en heel leuk.Toen hebben we met zijn
allen gejumpt. In De Wilgenhof zijn we
bij de uitroeping van prinses Marie
Tummers geweest. En in de optocht was
het gaaf, we hadden een leuke wagen met
muizen in een schoen.We hebben het
heel leuk gehad met Prins Eric 2 en
Prinses Miranda van de Havermennekes. Ik
wil het bestuur, mijn prinses, de raad van
11, het grote prinsenpaar en mijn familie bedanken voor deze
carnaval.

Lotte Zeptner (Ceremoniemeester Lotte)

ijn carnaval was super leuk. Je kon met iedereen lachen en lol
Mmaken.
Ik mocht veel praten en dat vond ik juist zo leuk. En flui-

ten met mijn fluitje dat was echt lachen. Niet iedereen had volgens mij verwacht dat ik ceremoniemeester zou worden.
Normaal wordt het een jongen. Na de uitroeping die maandag
op school, dat was leuk. De meester had de klas heel leuk versierd. En het prinsenpaar en ik mochten alle klassen bezoeken.
We gingen ook naar de wagen kijken. Sanne was toen ziek. Dat
was minder maar ik mocht toen wel even boven op de wagen
staan. En Sanne had de wagen ook nog kunnen zien op de foto's.
Het leukste waar we naar toe gingen vond ik de optocht. Ik zat
daar lekker op de wagen met de raad van 11. Ik had een microfoon gekregen. Dus gingen we keihard mee zingen in de microfoon. De zak aflaten was minder want toen zaten we echt flink
te huilen. Maar hoe harder je huilt hoe leuker het was.

22 Jaar Jubileum bij de
"Haverzekskes" van onze voorzitter
Theo Custers en zijn Eega Trees
De drijfveer van een vereniging zijn de mensen die altijd
bereidwillig zijn om te organiseren, die er betrokken bij
zijn, die de carnaval, een echt cultuurfeest een warm
hart willen toe dragen. Onze Jeugdcarnavalsvereniging is
gelukkig omringd met zulke mensen.Theo Custers, al
22 jaar bestuurslid van onze vereniging waarin hij de
laatste 11 jaar als voorzitter de scepter zwaait. Met zijn
inventiviteit en artistieke inslag weet Theo als geen
ander iedereen weer elke keer opnieuw te verrassen
en zo de jeugdcarnaval voortvarend te besturen en jong
en oud te amuseren. Een zulk soort gedrevenheid kan
natuurlijk niet als zijn Eega Trees hier niet achter zou
staan.Trees is een onmisbare schakel binnen dit jeugd-

carnavals gebeuren en
heeft ook haar bijzondere inbreng.Vele
Jeugdprinsen en
Prinsessen en raad van
ellef leden zijn bij haar
bekend en zijn door haar
al in het peuterklasje opgevoed tot hooglustigheden. Zij
staat Theo tevens bij met alle organisatorische activiteiten.Wij feliciteren dit koppel van ganser harte met dit
uitzonderlijk jubileum 2 * 11 Jaar en wensen hen nog
vele fantastische jaren bij Jeugdcarnavalsvereniging de
"Haverzekskses" uit Bunde.

Programma Carnavalszondag
22 februari 2009 met carnavalsbrunch
Op carnavalszondag zullen de gezamenlijke carnavalsverenigingen van
Bunde een wervelend carnavalsprogramma organiseren.
De Jeugdcarnaval komt om 10.00
uur verkleed bij elkaar in Café "De
Haverput".Van hieruit gaan we
samen met Harmonie St.Agnes,
Carnavalsvereniging de
Havermennekes, het Eregilde van de
Zakoplaoters en de Auwd prinsengarde de prinsenparen van Bunde
ophalen voor de sleuteloverdracht.
Deze vindt om 11.11 uur in "De

Auw Kèrk" plaats en wordt georganiseerd door "De Havermennekes".
Deze zullen op humoristische wijze
het Gemeentebestuur van
Meerssen proberen te overtuigen
van hun onkunde om Bunde met de
carnavalsdagen goed te kunnen
besturen en hun dus vragen de
sleutel van de Gemeente over te
dragen aan de Prins van Bunde.
Na de sleuteloverdracht gaan we
met zijn allen naar het Agnesplein,
waar het Eregilde van de
Zakoplaoters de Haverzak oplaten.

Aanmelden carnavalsbrunch
De kosten dienen voor 8 februari in een gesloten enveloppe met naamsvermelding ingeleverd te worden op het secretariaatsadres: Ingendaalstraat 4. Ook kan
men voor 8 februari a.s. betalen door overmaking op rekening nr. 1097.03.073
van de Haverzekskes Bunde onder vermelding van brunch.

Komt allen naar "De Auw Kèrk"
en beleef een geweldige carnavalszondag.

Na deze ceremonie gaan we gezamenlijk terug naar de Auw Kèrk.
Hier biedt Jeugdcarnaval "De
Haverzekskes" iedereen de mogelijkheid samen met de Bundense
vastelaovendvereinigingen te brunchen. Deze wordt aan tafels
gebruikt, terwijl voor carnavalesk
entertainment wordt gezorgd. De
oude Raad van Elf zal op een ludieke manier het Avermenneke overdragen aan de nieuwe Jeugdraad.
De Avermenneke-oplaoter van
2009 zal dan het startsein geven
om de carnavalsdagen voor de
Jeugd van Bunde te openen. Er zal
gehost en gesprongen worden en
de kusjeskring zal weer volop draaien.
De carnavalsbrunch zal bestaan uit
varkenshaas met saus, 2 salades,
aardappelgratin en stokbrood voor
de prijs van € 6,50. De kinderen
kunnen inschrijven voor de kinderbrunch: 2 broodjes knakworst voor
de prijs van € 2,00.

D

Sanne Kwakman (Prinses Sanne)

olblij was ik toen Theo mij vroeg om prinses te worden. De
prinsessenjurk moest eerst nog een flink stuk kleiner gemaakt
worden.Toen was eindelijk de uitroeping. Ik was opgelucht en
blij toen ik uit de koets tevoorschijn kwam.
Samen met prins Dennis en ceremoniemeester Lotte en de hele raad van elf begon
toen een geweldige tijd. Alle uitstapjes waren
super! Moeilijk was het om tijdens de pap
mam en de poete middag te jureren omdat
alle kinderen zo leuk verkleed waren. Ook
mocht ik toen samen zingen met Ziesjoem.
We zijn ook naar de Blauw Sjuut geweest
in Meerssen.Voor de sleuteloverdracht
werden we bij prins Dennis opgehaald en
samen met prins Erik en prinses Miranda
gingen we in optocht naar de Auw Kerk.
Daarna ging het allemaal snel.Tijdens de
optocht op maandag stonden we boven op de wagen
en gooiden veel snoep uit.We hadden veel plezier! Veel te gauw
werd het dinsdag. De laatste dag met hier en daar een traan.
Carnaval 2008 zal ik nooit vergeten. Het was super!

Raad van 11 van 2008
Hanna
Bruynen: Ik
was heel blij
toen ik wist
dat ik in de
Raad van 11
zat, want het
leek me heel
leuk. Celine
Gordijn: Met
de jeugdcarnaval hebben we heel veel leuke
dingen gedaan, zoals de optocht
en de pap mam en poete middag. Casper Klein: Het was
voor mij dit jaar een heel gezellig
carnavalsseizoen omdat ik in de
Raad van 11 zat. Anke Lemmens:
De Raad van 11 van 2008 was
een gezellige groep. Het was echt
een te gekke carnaval. Mathijs
Oberndorff: De prinsenuitroeping en de seniorenmiddag vond
ik erg leuk. Ik vond het jammer
dat het feest voorbij was. Tessa
Ramakers: De receptie was erg
leuk. Iedereen kwam ons felicite-

ren en we
kregen veel
cadeaus.
Veronique
Rousseau:
De scouting
was erg leuk,
want daar
hebben we
leuk gedanst.
Loes
Schreurs: De kusjeskring vond ik
heel leuk. De receptie ook. Alleen
die zweethanden waren niet zo
fijn. Jeroen Smeets: We hebben
veel leuke dingen gedaan.We gingen naar verschillende andere
verenigingen en overal waren
leuke meisjes.We hebben ook
veel gejumpt. Imke Sondeyker:
We hadden een zelf bedacht
dansje wat we overal mochten
doen Dat was heel leuk. Romy
de Vrede: Carnaval is heel leuk,
zeker als je in de Raad van 11 zit.
De kusjeskring vind ik extra leuk,
omdat iedereen meedeed.

Programma 2009
Proclamatie Jeugdprinsenpaar
Zondag 18 januari: Aanvang 14.11 uur
Big Benny - Show Dansgroep De Foekepöt - Disco Sound Service







Receptie Jeugdprinsenpaar en Raad van 11
Zondag 1 februari van 15.00 tot 16.00 uur

Aansluitend prinsenbal

Zaate Hermenie "Zow zwa geire" - Disco Sound Service







De pap, de mam en de poetemiddag
Zondag 15 februari: Aanvang 14.11 uur
Verkleedwedstrijd
Ziesjoem - Dansstudio Manja - Dansgroep Total Khaos
Disco Sound Service
  

Bonte Störrem in de Auw Kèrk

Carnavalszondag 22 februari
Carnavalsbrunch aanvang 13.33 uur
Oplaoten Avermenneke door bekende Bundenaar
Disco Sound Service
  

Traone mèt tuute bal

Dinsdag 24 februari: Aanvang 14.11 uur
Aflaoten Avermenneke en Sluiting jeugdcarnaval 2009
Disco Sound Service
  
Alle activiteiten worden gehouden in onze prinsentempel
"De Auw Kèrk" en zijn toegankelijk voor de hele familie.
ENTREE GRATIS

