Pinksteren 2012
Weer een jaar wachten!
Een maand geleden waren we nog druk bezig met alle voorbereidingen voor het
Pinksterweekend met natuurlijk als hoogtepunt het halen van de 132ste Sint Gerlachusden op
Pinksterzaterdag.
De week voor de Pinksteren brak aan en de laatste voorbereidingen voor de Pinksteren
werden gedaan. De sjtiepe werden gehaald, er werd een slinger van dennengroen gemaakt en
opgehangen boven de ingang van de Sint Gerlachuskerk, weitjes gemaakt bij Ivo Wimmer, de
tractor werd opgebouwd etc. Ook deze week kregen we weer zeer veel hulp van onze leden,
waardoor al het werk al vroeg in de week klaar was. Vrijdags voor Pinksteren werden de
laatste zaken klaargemaakt, de eerste paarden werden naar Banholt gehaald en 's avonds
werden de kamers geladen op g'n hei. Zoals gewoonlijk werd er al geproost op een
schitterende kermis, de weersverwachtingen zagen er dit jaar heel goed uit!
Het was weer zover, Pinksterzaterdag rond de klok van 6 uur
werd begonnen met het leegscheppen van het gat en het
neerlaten van de 131ste Sint Gerlachusden. Dit ging zeer snel,
de laatste meter van het gat was weggelegd voor Philip
Bastings en Stan Pinckaers die vandaag hun laatste den als
bestuursleden gingen halen. Gelukkig werden ze nog
bijgestaan door Rik Hermans die zijn eerste den als bestuurslid
ging halen. De den viel niet goed, hij brak over waardoor een
gedeelte bleef hangen in het gat. Door een stuk touw en
spierkrachten van de leden kon dit laatste stuk den ook uit het
gat gehaald worden. Toen hij eindelijk eruit was werd hij weer
op de ouderwetse manier op de kar geladen, namelijk met de hand. Uiteindelijk lag de den
erop en konden de eerste biertjes meester gemaakt worden.
Na het neerlaten van de oude den werd het bestuur weer
getrakteerd op spek & ei bij Pastoor Graat. Stipt om 8 uur
vertrok de kapploeg onder leiding van Philippe Bastings naar
het bovenste bos in Epen om de 132ste den te kappen. Nadat de
den gezegend was door Pastoor Graat en hij ook als eerste het
bijl ter hand nam, 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 28 meter en 49 centimeter
lange den uit het bos te sjouwen. Dit verliep heel soepel
waardoor hij al om 11 uur op de plaats lag, waarna hij op de dennenwagen geladen werd.
Ondertussen werden in Banholt de paarden gepoetst en opgetuigd
om voor de dennenwagen geplaatst te worden. Op teken van
kapitein Jim Munnix vertrok rond 10.30 uur de stoet met 40
paarden richting het bovenste bos in Epen.
Het bestuur was weer gekleed in lichtblauwe polo's, compleet met
Jonkheidslintje, waar 132 in gegraveerd stond, als teken voor de
132ste St. Gerlachusden. De leden hadden allemaal weer de
blauwe Jonkheidspolo aan.
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Ook het laden van de den ging goed, zodat we op tijd vertrokken in het bos op weg naar
Slenaken voor de eerste stop bij Café 't Brugske. Nu was 'de bocht' weer aan de beurt, deze
leek goed te gaan totdat op een gegeven moment een van de 2 paarden aan de kar door de
knieën ging. Dit werd snel hersteld waardoor de dennenwagen weer bij de stoet kon
aansluiten.
We kwamen zonder problemen aan in Noorbeek. Na de stop in Noorbeek gingen we op weg
naar Mheer, waar de rozen aan de kettingen werden gehangen, en waar door enkele mannen
de hoeven van de paarden gesmeerd werden. Onderweg hadden we een bekijks van jewelste,
wat voornamelijk kwam door het goede weer en de mooie stoet die we vormden!
Door een goed verloop gedurende de gehele dag, waren we om 19.30uur in
Banholt. Hierdoor konden we ons op het gemak een pilsje drinken, en de
kinderen konden op de den klimmen. Na het laatste commando van de kapitein
trokken we verder. Maar toen gingen 4 kettingen over en stond een gedeelte van
de stoet 50 meter verderop dan de rest. Dit was de enige tegenvaller van de dag,
maar dit werd uiteraard weer opgelost. Na opnieuw het commando van de
kapitein konden we het laatste stuk naar de kerk onder massale belangstelling en
luidt gejuich vervolgen. Hier werd de 132ste Gerlachusden overgedragen aan de
getrouwde mannen van het dorp, die ervoor zorgden dat de den weer kaarsrecht
geplaatst werd naast de kerk. Omstreeks 23.00uur stond de den onder leiding van
Raymond Flamand recht en kon de kermis echt losbarstten.
Op zondag trok de processie weer door de straten van Banholt en Terhorst.
Ook dit jaar trok de Jonkheidsgroep mee, met 3 bestuursleden in kostuum
met het vaandel, en een twintig tal leden met 8 vlaggen, was dit wederom
een zeer mooie groep. Na de processie werd er nog nageborreld bij Pastoor
Graat. Vervolgens zijn we bij Joke en de nieuwe uitbater van 't Voshoes
geweest.'s Avonds bleven we dit jaar bij Café 't Kniengslook waar Demo
zorgde voor een gezellige avond met goede muziek.
Op maandag was het weer vroeg dag, voor aanvang en na afloop van de H. mis werden er
weer speldjes verkocht aan alle leden van de Jonkheid en aan de getrouwde dorpelingen. De
harmonie speelde op het kerkplein vóór en na de H. Mis enkele marsen. Rond de klok van
half 1 kwam de Schutterij Sint Sebastianus van Mheer aan gemarcheerd, zij hebben ook nog
even een kleine show weggegeven en dit allemaal voor 1 lege ton bier. Rond de klok van 2
uur begon de artiestenparade dan ook m.m.v. Tiroler Teufel, Frans Theunisz, Frans
Croonenberg, Jos Senden en de surprise-act namelijk Jesper Curfs. Deze fantastische middag
ging dan ook tot in de late uurtjes door.
De laatste kermisdag was weer aangebroken, dinsdag werd ook
weer begonnen met een H. Mis waarin elk jaar speciaal gebeden
wordt voor de levende en overleden leden van de Jonkheid. De
leden die zich vorig jaar hadden aangeboden om Pastoor Graat te
ondersteunen deden dat dit jaar weer. Ook werden traditiegetrouw
tijdens de consecratie weer vele kamers geschoten. Na de H. Mis
werden er weer de nodige rondjes gegeven door de Jonkheid aan
de leden van de Jonkheid en werden we weer getrakteerd op spek
& ei. Dit jaar hadden we nog een speciale verrassing voor de
leden, dit was een levensecht tafelvoetbal spel. Hier hebben de
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nodige leden zich goed op kunnen amuseren! 's Avonds werd de kermis dan echt afgesloten
met het dansen van de cramignon onder begeleiding van de Harmonie en Klaroenkorps
Amicitia. Onder het dansen van de laatste cramignon werden we nog even gedoopt want toen
viel de enige regenbui van deze Pinksteren uit de lucht. Later op de avond werd er nog
afscheid genomen van de bestuursleden Philipe Bastings en Stan Pinckaers die ermee stopten
als bestuurslid.
De woensdag na Pinksteren werd weer alles opgeruimd, waarbij ook weer diverse leden
hielpen! We kunnen dan ook weer terug kijken op een zeer geslaagde en warme Pinksteren!
Bestuur,
Jonkheid - Banholt
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