Pinksteren 2010
Een dikke maand geleden waren we nog in volle gang met alle voorbereidingen rondom het
pinksterweekend. Met als hoogtepunt voor de Jonkheid het halen van de 130ste Sint
Gerlachusden op Pinksterzaterdag. Voor het bestuur van de Jonkheid begon het de avond voor
hemelvaart met het vragen van Cafés waar we op Pinksterzaterdag altijd een korte stop
maken.
Op Hemelvaartsdag vond na de H.Mis
buiten op het kerkplein de trekking van de
jaarlijkse loterij plaats, en werd de 129ste
Sint Gerlachusden met opbod verkocht
door Kapitein Nicky Tossings. Maico
Flamand bracht uiteindelijk het hoogste
bod uit van €370. Waarna de leden en
het bestuur een rondgang door het dorp
maakte voor het ophalen van het
polvergeld. Na deze mooie
hemelvaartsdag begonnen de drukke
dagen van voorbereidingen voor de
naderende kermis. Kettingen verven, sjtiepe halen, slinger van dennengroen maken,
dennewagen halen,tuig halen, paarden halen en tenslotte op de vrijdag voor Pinksteren het
laden van de kamers.
Pinksterzaterdag werd rond de klok van 6 uur in de morgen begonnen met het neerlaten van
de oude den, waarna we getrakteerd werden op spek & ei bij Pastoor Graat. Hierna vertrok de
kapploeg onder leiding van Philippe Bastings naar het bovenste bos in Epen om de nieuwe
den te kappen. Nadat de den gezegend was door de Pastoor en hij ook als eerste het bijl ter
hand had genomen, werd er begonnen met het echte kapwerk. Gelukkig viel dit jaar de den
zonder schade en kon men beginnen aan de zware klus om de 29 meter en 75
centimeter lange den uit het bos te sjouwen. Ondertussen werden in Banholt de paarden
gepoetst, versiert en opgetuigd.
Tegen de klok van 10.30 uur
vertrok de stoet met maar liefs 37
paarden onder leiding van Kapitein
Nicky Tossings richting het bos. Na
een snelle start kwamen we vroeg
aan in het bos en kon de den op de
kar geladen worden. Op de den dit
jaar zat Johan Pasmans. Via
Slenaken,Hoogcruts, Noorbeek en
Mheer arriveerden we rond de klok
van 19.30 uur in Banholt. Na het
zeer goed weer die dag was het dan
ook weer ongekend druk toen we
onder massale belangstelling de
laatste zware meters aflegden richting het kerkplein. Na één minuut stilte te hebben gehouden
voor onze pas over-leden dorpsgenoot, Michel Flamand die veel voor het dorp en de jonkheid
betekende en er elk jaar weer voor zorgde dat de den mooi kaarsrecht op zijn plaats kwam,
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kon de nieuwe commandant Raymond Flamand aan de moeilijke klus beginnen. Rond de klok
van 23.00 uur stond deze dan ook mooi recht naast de kerk.
Op zondag trok de processie weer door de straten van Banholt, ook vandaag hadden de
weergoden het goed met ons gezind. s’ Avonds vond het welbekende kermisbal plaats in de
Harmoniezaal met het toporkest van eigen bodem “SECOND HALF” die zorgde voor
een perfecte kermis stemming. Op maandag was het dan ook weer vroeg dag. Voor aanvang
en na afloop van deze H.Mis werden er weer de speldjes verkocht aan de leden van de
Jonkheid en aan de getrouwde dorpelingen. De harmonie speelden op het kerkplein vóór en na
de H. Mis enkele marsen. Rond de klok van 2 uur begon de artiestenparade dan ook m.m.v.
Wir sind Spitze, Jos Senden, Bob & Ken Heugen en Ammezé-Voe. Waar het nog tot in de
late uurtjes gezellig bleef.
De laatste bronkdag, dinsdag werd dan ook
begonnen met een H-Mis waarin elke jaar
speciaal gebeden wordt voor de levende en
overleden leden van de Jonkheid. Dit jaar
hadden verschillende leden van de Jonkheid
zich aangeboden om tijdens deze HMis pastoor Graat te ondersteunen. Ook
werden traditiegetrouw tijdens de consecratie
weer vele kamers geschoten. Na de H-Mis
werden nog de nodige rondjes door de
Jonkheid gegeven aan alle leden van de
Jonkheid en werden we zoals elk jaar door
Joke en Monique weer getrakteerd op spek en ei. ’s Avonds werd de kermis dan echt
afgesloten met het dansen van de cramignon onder begeleiding van de Harmonie en
Drumband.
Als ook aan deze derde bronkdag een eind is gekomen, zit de Pinksterkermis er weer voor een
jaar op. En is er tevens een eind gekomen aan de belangrijkste maar vooral ook de drukste
periode voor het bestuur en de leden van de Jonkheid. We kunnen dan ook weer met een
tevreden blik terug kijken op een zeer geslaagde en mooie warme Pinksterkermis.
Bestuur,
Jonkheid-Banholt
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