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Ongeveer een maand geleden waren we nu in volle gang met de voorbereidingen rondom de
Pinksterkermis! Nu kunnen we alweer terugkijken naar een zeer geslaagde kermis met als
hoogtepunt: het binnenhalen van de 139ste Sint Gerlachusden.
Op Hemelvaartsdag vond dit jaar, zoals gewoonlijk, de loterijtrekking plaats waarna de 138ste Sint
Gerlachusden per opbod werd verkocht. De trekking werd dit jaar uitgevoerd door Kapitein Demi
Cruts. Na de trekking van de loterij werd zoals gewoonlijk de oude den per opbod verkocht door onze
Kapitein Demi Cruts. De den werd uiteindelijk gekocht door dhr. Martino Neumann voor een bedrag
van €375,-. Vervolgens werd langs de deuren gegaan voor het ophalen van het polvergeld. Dit werd
met vele hulp van onze eigen leden gedaan uit heel Banholt en Terhorst.
In de week voor Pinksteren werden zoals gewoonlijk de gebruikelijke voorbereidingen getroffen, zo
werden de ‘stjiepe’ gehaald, de traditionele slinger van dennengroen gemaakt en opgehangen bij de
ingang van de Sint Gerlachuskerk, weitjes voor de paarden gemaakt en de tractor werd gereed
gemaakt. Met goede hulp van onze leden konden we alles op een rustig tempo afronden.
Het was bijna zover, vrijdags voor Pinksteren werden de eerste paarden naar Banholt gehaald en
werd de dennenwagen gereed gemaakt. In de avonduren werden, zoals gebruikelijk, op de Hei de
kamers geladen. Het kamerschietduo bestond dit jaar uit Bjorn Franssen en Kevin Pitti. Zij moesten
ervoor zorgen dat alle kamers goed werden afgeschoten. Het laden was, mede door de vele en goede
hulp, binnen twee uur gebeurd, waarna we naar Café d’r Boemelèr zijn gegaan, waar nog een aantal
goud-gele rakkers zijn gedronken.
Eindelijk, Pinksterzaterdag! Rond de klok van 6 uur werd weer begonnen met het leegscheppen van
het gat en het neerlaten van de 138ste Sint Gerlachusden. Omstreeks 7 uur werd de oude den
neergelaten. Nadat alles geladen en opgeruimd was, werd het bestuur getrakteerd op spek en ei bij
pastoor Graat. Rond 8 uur is de kapploeg onder leiding van onze secretaris/penningmeester Bart
Bendermacher naar het Bovenste bos in Epen vertrokken om de 139ste den te kappen. Hier begon het
kapwerk, waarbij pastoor Graat, na het zegenen van de nieuwe den als eerste de bijl in de handen
nam. De eerste den viel meteen goed en had een lengte van 28.70 meter!
Ondertussen in Banholt…

De paarden werden gepoetst en opgetuigd om voor de
dennenwagen hun plaats in te nemen. Het weer was perfect
met een tempratuur van circa 21 graden. Het inspannen
verliep voorspoedig en rond de klok van 10.45 uur kon
vertrokken worden. Na het startsein van kapitein Demi Cruts
kon vertrokken worden. De Banholter stoet telde dit jaar 36
paarden. De Jonkheidsleden droegen zoals gewoonlijk hun
blauwe Jonkheidspolo’s en het bestuur was te herkennen
aan de lichtblauwe polo’s met oranje-groene rozet. Alles
verliep vlekkeloos (ondanks de wegwerkzaamheden tussen Terlinden en Banholt), maar op de
Piemert dacht een paard even om zijn as te draaien en brak de haam in drieën. Dit resulteerde erin
dat ook nog eens vijf kettingen over braken. Na enige vertraging werd alles vervangen en kon de
tocht voortgezet worden.
Eenmaal bij de laadplaats aangekomen werden de paarden uitgespannen en werd de dennenkar op
de plaats gezet. Het laden van de den kon beginnen.
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Dit ging, dankzij de vele getrouwde mannen van Banholt en Terhorst, zeer voorspoedig waardoor we
ons weer gereed konden maken voor de terugweg richting Banholt.
Op de terug weg na Banholt…
Bij aankomst bij Café ’t Brugske in Slenaken, werden we weer onder groot applaus ontvangen door
de vele toeschouwers. Hier is, zoals elk jaar, erna een spannend moment. ‘Dur boch in Sjlennich’ is
aan de beurt. Na het startsein dacht de eerste fries even een terrasje te pikken en dit resulteerde
erin dat de rest van de stoet dreigde te stoppen. Hierdoor kwamen de achterste drie paarden niet
meer op gang en werd ‘d’r Boch’ later gemaakt als gepland. Dit jaar bestond het trio aan de kar uit
Kay Cruts , Jorn Roijen en nieuweling Thies Ronckers.
De terugweg langs de stopplaatsen in Noorbeek en Mheer verliep zonder problemen, waarna er
onder in Mheer de rozen die waren gemaakt aan de kettingen werden gehangen. Tevens werden de
hoeven van de paarden en sommige schoenen van bestuur en leden ingesmeerd. Bij aankomst in
boven Mheer zijn twee bestuursleden eerder naar Banholt vertrokken om, daar bij binnenkomst van
de den, de ‘Kaamersj te sjeete’. Bij aankomst werd er onder in Banholt op het gemak een pilsje
gedronken waarbij de kinderen op de den en dennenwagen klommen om achter onze soldaat Oscar
Brouwers plaats te nemen, die al de
gehele stoet op de terugweg op de den
zat. Op het laatste teken van kapitein
Demi Cruts vertrok de stoet richting
kerk, terwijl de leden ‘der Erme Voes’
zongen. Onder een luid applaus van het
grote belangstellend publiek werd de
den naar boven gebracht. Bij aankomst
bij de kerk werden de paarden
uitgespannen en werd de Sint
Gerlachusden aan de getrouwden
overgedragen. Hier werd onder leiding
van Raymond Flamand de den recht
gezet door de getrouwde mannen, die
de klus rond 23.00 uur geklaard hadden. De Pinksterkermis kon nu echt losbarsten, waarbij we nog
de nodige uurtjes zijn doorgegaan in café D’r Boemelèr.
Pinksterzondag stond weer in het teken van ‘de Broonk’. De Jonkheidsgroep trok weer met de
processie mee en verzorgde weer een mooie en grote processiegroep. Het weer was prima, dus we
hadden niets te klagen.
Na de processie werd er even nagepraat
onder het genot van een lekker koud
pilsje bij pastoor Graat. Daarna is het
bestuur langs gegaan bij Café D’r
Boemelèr, waar Jack de Roo zorgde voor
een goede sfeer. ’s Avonds werd er weer
een mooie avond georganiseerd bij ‘D’r
Boemelèr’ met muziek van twee DJ’s, die
tot in de late uurtjes doorgingen.
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Op Pinkstermaandag stond het bestuur van de Jonkheid
weer vroeg aan de kerk om voor en na de H. mis speldjes
te verkopen aan Jonkheidsleden en getrouwden. De
Harmonie speelde voor en na de mis enkele nummers en
omstreeks 14.30 uur was het de beurt aan De Spikes, die
voor een gezellige sfeer zorgde in de caféstraat. Enkele
regenbuien trokken over Banholt heen, maar dat maakte
de feestgangers niets uit. Er werd gedanst en gezongen in
de regen en dat zorgde voor een goede sfeer! Omstreeks
18.00 uur nam Dj Olaf hun honneurs waar buiten op
straat en later in het café. Het werd weer een gezellige
avond en een nacht die weer tot in de late uurtjes
doorging.
Op de dinsdag was het ‘de dag van de Jonkheid’ met als
begin de H. mis om 11.00 uur. Tijdens de mis werden
zoals gewoonlijk alle kamers afgeschoten voor de kerk.
Omstreeks 11.30 uur gaf pastoor Graat het sein tot
schieten. Na veel knallen en een hoop lawaai werden alle
kamers afgeschoten met een score van zesennegentig
procent. Na de H. mis werden alle mensen getrakteerd op spek en ei en werden de nodige rondjes
gegeven door de Jonkheid. Dit jaar had de Jonkheid een Quiz gemaakt, die met veel enthousiasme
gespeeld werd. Net als voorgaande jaren werd er weer vol enthousiasme genageld.
Nadat alles was opgeruimd ging het bestuur zich klaarmaken voor het reijen. Het weer was prima en
hebben de nodige drankjes onderweg kunnen drinken bij de stopplaatsen. Door de vele kinderen en
mensen die meegingen werd het alsnog een geslaagd ‘reij-festijn’. Nadat de Harmonie zijn laatste
mooie noten uit de instrumenten liet spreken werd de ‘Kroetwusj’ op de 139ste Sint Gerlachusden
geslagen en was de Pinksterkermis helaas bijna voorbij. Het Pinksterweekend werd afgesloten in de
café onder leiding van DJ Altied Paraat, die tot in de
kleine uurtjes doorging. Tijdens deze avond werden
Kapitein Demi Cruts en Bjorn Franssen bedankt voor
hun jaren inzet in het bestuur van de Jonkheid.
Op de woensdag na Pinksteren ging de wekker
alweer vroeg; er moest opgeruimd worden. Door de
vele hulp die we kregen van de leden waren we in
een dag helemaal klaar.
Al met al was het weer een geslaagde Pinksteren.
We hebben zeer geboft met het weer en hadden
niets te klagen. Alles is goed verlopen en het
Pinksterweekend ging weer eens veel te snel.
Bis volgend joar!
Bestuur,
Jonkheid Banholt
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