Pinksteren 2013
Op naar de 134ste!
Ongeveer een maand geleden waren we nog in volle gang met alle voorbereidingen rondom
het Pinksterweekend, nu kunnen we weer terugblikken op een geslaagde Pinksterkermis met
als hoogtepunt het halen van de 133ste Sint Gerlachusden.
Op Hemelvaartsdag vond de trekking van de jaarlijkse loterij plaats. De trekking zou
oorspronkelijk uitgevoerd worden door pastoor Janssen. Door verhindering van pastoor
Jansen werd de trekking uitgevoerd door Kapitein Jim Munnix.
Speciaal dit jaar, was de eerste prijs van de loterij, namelijk een weekendje weg voor twee
naar Rosengarten-Sieversen bei Hamburg geschonken door Rob Achten. Voor het trekken van
de loterij werd door de Kapitein een informatiebord nabij de den onthuld waarop te lezen is
waarom de Sint Gerlachusden gehaald wordt en hoe deze naar Banholt wordt gehaald. Dit
bord is een geschenk van de oud-bestuursleden Philipe Bastings en Stan Pinckaers. Na de
trekking van de loterij werd de den per opbod verkocht door Kapitein Jim Munnix. De den
werd uiteindelijk gekocht door Jo Duijsings voor een bedrag van €325,-.
Hierna werd met veel hulp van onze jonkheidsleden het polvergeld in het dorp opgehaald.
In de week voor de Pinksteren werden de gebruikelijke
voorbereidingen gedaan, zo werden de 'stjiepe' gehaald en klaargelegd,
de traditionele slinger van dennengroen werd gemaakt en opgehangen
boven de ingang van de Sint Gerlachuskerk, de weitjes voor de paarden
werden gemaakt, de tractor werd afgebouwd, een bühne voor
pinkstermaandag werd gebouwd, etc. Met veel hulp van onze leden
konden de werkzaamheden in een rustig tempo worden afgerond. Op
de vrijdag voor de Pinksteren werden de laatste zaken klaargemaakt, de
eerste paarden werden naar Banholt gehaald, de dennenwagen werd
klaargemaakt en de kamers in de avonduren geladen op g'n Hei. In café
't Kniengslook werd het hierna nog een gezellige avond met muziek
van DJ Bart Toisfontaine. Ondanks de slechte weersvooruitzichten
hoopten we toch dat het weer een mooie en geslaagde kermis ging worden.
Pinksterzaterdag begon het bestuur rond de klok van 6 uur met het
leegscheppen van het gat en het neerlaten van de 132ste Sint
Gerlachusden. Doordat het gat goed leeggeschept was viel de den goed
en bleef dan ook heel. De den werd na het neerlaten in stukken gezaagd
en met wat mankracht in de container geladen. Na het neerlaten van de
den werd het bestuur getrakteerd op spek en ei bij pastoor Graat. Rond
8 uur vertrok de kapploeg onder leiding van de nieuwe
penningmeester/secretaris Erik Steijns naar het bovenste bos in Epen
om de 133ste Sint Gerlachusden te kappen. Hier begon het kapwerk
nadat pastoor Graat de den had gezegend en het bijl als eerste ter hand
nam. De den viel in een keer goed en bleek een mooie dikke maar ook
zware den te zijn met een lengte van 29,5m. Uiteindelijk bleek het nog een hele klus te zijn
om de den uit het bos te krijgen.
Ondertussen werden op verschillende locaties in Banholt de paarden gepoetst en opgetuigd
om voor de dennenwagen in de stoet geplaatst te worden. Op teken van Kapitein Jim Munnix
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vertrok rond 10.30 uur de stoet met 35 paarden richting het bovenste bos in Epen. De
jonkheidsleden droegen wederom hun blauwe jonkheidspolo's. Het bestuur was te herkennen
aan de lichtblauwe polo's met rozet, dit jaar gegraveerd met het getal 133 als teken voor het
halen van de 133ste Sint Gerlachusden. Vanwege de slechte weersverwachtingen voor het
pinksterweekend begonnen de meeste leden de tocht met wat warmere kleding. Toch bleken
de weersgoden ons goed gegund deze dag en vanaf de middag was het warm genoeg om in de
polo te lopen.
Het lopen met de paardenstoet richting het bos liep voorspoedig. Omdat het zo'n klus was om
de den uit het bovenste bos te halen moest de paardenstoet enkele minuten wachten in
Heijenrath totdat de den op de laadplek lag. Eenmaal in het bos aangekomen werden de
paarden uitgespannen en kon de den op de dennenwagen worden geladen. Hier kreeg men al
een voorproefje van de zware den, maar dit weerhield ons er niet van dat er weer op tijd kon
worden vertrokken uit het bos.
Op weg naar Banholt na de stop bij cafe 't Brugske in
Slenaken volgt altijd 'dur bocht'. Deze werd dit jaar,
na eventjes stil gevallen te zijn ruim vóór de bocht,
vlekkenloos genomen waarna er weer naadloos
aangesloten kon worden aan de rest van de
paardenstoet. De weg naar Noorbeek en Mheer
verliep zonder problemen. Onder in Mheer werden
de rozen aan de kettingen gehangen en werden de
hoeven van de paarden gesmeerd. De stop boven aan
de berg in Mheer werd verkort doordat een tweetal
bussen te weinig ruimte had om de paardenstoet en
dennenwagen volledig te passeren, hierdoor zijn we iets eerder vertrokken richting Banholt.
Rond de klok van 19.20 uur kwamen we Banholt binnen. Als
aankondiging voor de inwoners van Banholt en Terhorst werden
een 12-tal kamers geschoten. Onder in het dorp werd op het
gemak een pilsje gedronken en konden de kinderen op de den
klimmen achter soldaat Demi Cruts, die al de hele terugweg op
de den zat. Op het laatste vertrekteken van Kapitein Jim Munnix
vertrok de stoet terwijl er 'Erme Voes' gezongen werd onder
luid applaus van het vele publiek richting de kerk. Bij de kerk werd de 133ste Sint
Gerlachusden overgedragen aan de getrouwde mannen van het dorp, die de zware klus hadden
om de dikke den recht te zetten naast de kerk. Onder leiding van Raymond Flamand was de
klus rond 23.30 uur geklaard en kon de kermis echt beginnen.
Op Pinksterzondag trok de processie weer door de straten van
Banholt en Terhorst. Ook deze dag was het weer beter dan
voorspeld. De Jonkheidsgroep trok dit jaar weer met de
processie mee en zorgde ook dit jaar weer voor een mooie
processiegroep. Na de processie kon er even nagepraat
worden bij pastoor Graat onder het genot van een lekker
pilsje. Hierna is het bestuur langs brasserie 't Voshoes en cafe
't Kniengslook geweest. 's Avonds was het wederom één
groot feest bij Joke in 't Kniengslook, hier zorgde DEMO voor een gezellige avond die tot in
de late uurtjes doorging.
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De wekker ging weer vroeg op Pinkstermaandag. Aangezien er slecht weer was voorspeld
heeft het bestuur met hulp van enkele leden en niet leden zijn best gedaan om het feestplein
waar de artiestenmiddag zou plaatsvinden zo aangenaam mogelijk te maken door middel van
tenten en zeilen. Voor aanvang en na afloop van de H. mis werden er speldjes verkocht aan de
leden en de getrouwde dorpelingen. De harmonie speelde op het plein vóór en na de H. Mis
enkele marsen. Vanaf 13.00 uur begon de artiestenparade. Met Die Almraketen, Dj Alfons en
Derima werd het wederom een gezellige middag. Voor Jo (Joke) Duijsens was het dit jaar het
laatste Pinksterweekend als kastelein van 't Kniengslook. Daarom verraste het bestuur van de
Jonkheid Joke door hem tijdens de optredens het podium op te roepen. Eenmaal daar bedankte
het bestuur Joke voor alles wat hij samen met de Monique voor de Jonkheid heeft gedaan in
alle jaren dat hij kastelein van 't Kniengslook was. Hierop werd Joke een grote jonkheidsrozet,
die hij natuurlijk niet mocht kwijtraken (andersj kos ut dich '10 ' tonne beer), gegeven samen
met een portretfoto van het bestuur samen met Joke. Na de middag ging het feest binnen door
met muziek van DEMO en eindigde ook deze dag weer in de late uurtjes.
Pinksterdinsdag begon weer met een H. mis, dit
jaar in het dialect, waarin elk jaar speciaal
gebeden wordt voor de levende en overleden
leden van de Jonkheid. Traditiegetrouw werden
tijdens de consecratie alle kamers afgeschoten.
Na de H. mis werd er getrakteerd op spek en ei en
werden de nodige rondjes gegeven aan de leden
van de Jonkheid. De leden konden zich weer
amuseren op het tafelvoetbalspringkussen en met
het 'nagele'. 's Avonds werd de kermis afgesloten
met het dansen van de cramignon onder
begeleiding van de Harmonie en Klaroenkorps Amicitia. Echter door het slechte weer werd de
rondgang door het dorp vroegtijdig gestaakt en werd er weer teruggekeerd richting kerkplein.
Hier werd ter afsluiting nog één keer door het bestuur rond de den 'gereijd' waarna de
'kroetwusj'op de den genageld kon worden. Later op de avond werd er nog afscheid genomen
van Dennis Tielens vanwege zijn laatste jaar als bestuurslid.
De woensdag na Pinksteren moest weer alles opgeruimd worden. Met hulp van enkele leden
is het gelukt om alles deze dag op te ruimen.
Al met al kunnen we terugblikken op een geslaagde Pinksterkermis met een mooie den en
gezellige kermisdagen, waarbij we veel geluk hebben gehad met het weer ondanks alle
voorspellingen.
Je krijgt wat je verdiend!
Bestuur,
Jonkheid - Banholt
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