Pinksteren 2006
Een korte terugblik op de afgelopen pinksterkermis. De voorbereidingen voor de grote dag
van de jonkheid begonnen ruim 3 weken van te voren. Er werd gestart met het regelen van de
paarden, het doel was 40 paarden in te spannen voor de dennenwagen. Ondertussen werd er
ook gestart met het verven van de kettingen. Dit werd gedaan ‘op gen hei’ bij de firma van
Houdt. We hadden besloten om dit jaar de kerk tijdens de kermis te versieren. Er werd in de
week voor den halen gestart met het maken van een slinger van 25 meter met dennengroen.
Deze werd op donderdag aan de gevel van de kerk opgehangen en versierd met gele en witte
rozetten. Ook moest er dit jaar een klein podium worden gebouwd voor de artiesten die op
maandag kwamen optreden. De vaste werkzaamheden verliepen zeer voorspoedig zodat er
minder werk hoefde verzet te worden op vrijdag. Tegen de klok van 18.00 was alles start
klaar voor de kermis. Om 19.00 werd begonnen met het laden van alle kamers van de
jonkheid, waarna de jonkheid kon gaan genieten van een welverdiend pilsje in de cafés.
Pinksterzaterdag begon zoals gewoonlijk met het neerlaten van de oude den. Om 6.00 ’s
morgens werd begonnen met het uitgraven van “ut look” en om 7.00 lag de oude den in zijn
geheel tegen de vlakte. Raymond Flamand zaagde de den voor John Brouwers op de gewenste
maten. De wagen waarop de den moest worden vervoerd liet lang op zich wachten. Het
voordeel was wel dat hij niet met de hand op de wagen moest worden geladen. Door middel
van een grijper werd hij op de wagen geladen.
Het bestuur mocht daarna bij Pastoor Gelissen aan tafel aanschuiven om te genieten van het
spek en ei. Dit smaakte weer heel goed! Om 8.00 vertrok secretaris Nicky Tossings met de
kapploeg naar het bovenste bos in Epen. Het beloofde uiteindelijk een zware morgen te
worden voor deze heren. Er moesten 5 dennen worden gekapt voordat er een mooie hele den
uit het bos kon worden gehaald. De kapploeg moest al zijn krachten laten zien om het karwei
te klaren.
Ondertussen werden in Tebannet alle paarden naar het dorp gehaald, waarna deze konden
worden opgetuigd. Om 10.30 gaf kapitein Raymond Bastings met 3 keer toeteren het startsein
voor een lange tocht. Zonder problemen kwam de stoet om 12.30 in het bos aan. Hier was de
kapploeg nog volop in actie en kon iedereen zien hoe de den tegen de vlakte ging. Een mooie
den van ruim 29 meter kon uit het bos worden gesleept. Nu was het aan kapitein Raymond om
de den op de kar te laden. Tegen 14.00 lag de nieuwe den op de wagen en konden de paarden
weer worden ingespannen voor de terugreis. “D’r boch in sljennich” ging in 1 keer goed
onder toezicht van vele mensen. In draf trokken de 3 paarden de kar vooruit onder luid
applaus! In Noorbeek en Mheer werd halt gehouden bij de cafés en tegen de klok van 19.45
werden de kamers geschoten als teken dat de nieuwe den banholt nadert. Er werd een
bestuursfoto gemaakt en een fles bier opengetrokken. Onder massale belangstelling trokken
de 40 prachtig versierde paarden de laatste meters tot aan de kerk. Alleen ging het bij de grot
heel even mis en sprongen 2 kettingen over. Dit zorgde ervoor dat de laatste stop normaal bij
café kerkzicht iets vervroegd werd. Uiteindelijk kon de nieuwe den om 20.30 toevertrouwd
worden aan de getrouwde heren van Tebannet. Onder leiding van Michel Flamand werd de
den kaarsrecht naast de kerk gezet en wapperde op 23.00 uur de Nederlandse vlag boven
Tebannet. Het bestuur kan terugkijken op een perfect verlopen dag en een mooie den.
Kermiszondag stond zoals traditie in het teken van de processie. Het bestuur begeleide de
processie. De weergoden waren ons nu ook weer zeer goed gezind! We mogen dan ook
terugkijken op een mooie processie. De route liep dit jaar via de Pastoor Engelenstraat. Alle
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tebanetenaren hadden weer hun uiterste best gedaan op de route prachtig te versieren. Er
waren weer mooie kunstwerken op de straat gemaakt van bloemen en zaagsel. Het was een
feestelijke aanblik van Tebannet! ’s Avonds was er in de harmoniezaal het orkest Bougie wat
live speelde. Het bestuur was gekleed in oranje en witte T-shirts met een Oranjestad met het
oog op het naderende WK voetbal. De sfeer was weer goed in de zaal.
Op maandag werden weer voor en na de mis de speldjes verkocht. Hieruit blijkt weer dat de
jonkheid zeer goed gesteund wordt door alle inwoners van Tebannet en werden weer vele
speldjes verkocht. Om 13.00 begon de artiestenparade in de straat voor de
horecaondernemers. Deze was opgezet door de drie Jo’s (Café kniegslook, Frituur en Café
Kerkzicht) in samenwerking met de jonkheid. Het hoogtepunt was de cd-presentatie van “d’r
erme voes”. Deze was twee weken voor Pinksteren samen met Frans Theunisz en het bestuur
op cd opgenomen. Zoals beloofd kwam Frans zelf deze cd met het bestuur presenteren. Het
werd meteen de kraker van de pinksteren. Nog vele malen was het nummer de sfeermaker van
de kermis. De cd werd vervolgens verkocht en binnen een half uur was de totale oplage van
200 stuks uitverkocht! D’r erme voes was uitmate populair. Vervolgens traden nog op; De
Mestreechter kompenei, Benny Shalow, Frans Croonenberg en Jos Senden. Er was een
geweldige sfeer, mede door het prachtige weer. De maandag ging door tot in de late uurtjes.
Dinsdag stond weer in het teken van de jonkheid. Om 9.30 was er een heilige mis voor de
levende en overleden leden van de jonkheid. Waarbij tijdens halfmis 100 kamers werden
geschoten als saluut aan de overleden leden. Daarna werden de beide cafés bezocht en konden
de leden op kosten van de jonkheid drinken. Om 18.30 werd aangesloten bij de harmonie die
de rondgang maakte door het dorp en op de muziek werd er gereijd op het kerkplein om de
nieuwe St. Gerlachusden. “D’r kroetwusch ‘ werd om 21.30 op de den genageld. Waarna de
cafés nog werden bezocht.
Op woensdag werden alle materialen weer opgeruimd. De laatste paarden werden
teruggebracht en het getuig werd gepoetst en bij de eigenaren terug bezorgd. De
pinksterkermis zat er helaas weer op.
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde kermis. We beleefden weer prachtige en
gezellige dagen met als hoogtepunt natuurlijk het inhalen van de 125 ste St. Gerlachus den.
We hebben dit jaar weer veel hulp gehad van de leden en oude (bestuurs)leden droegen hun
hulp aan. Als jonkheid zijn wij hier trots op dat wij zo veel steun krijgen. Wij willen dan ook
nog eens vanaf deze plaats iedereen bedanken voor zijn steun in welke vorm dan ook! Het
geeft aan dat de jonkheid en de kermis in Banholt zeer hoog in het vaandel staan bij alle
inwoners. We hopen dat we in de toekomst ook op uw steun mogen rekenen! Nogmaals dank!
In de week na de kermis, werd het huis van Jean Munnix versierd vanwege het 50 jarige
huwelijk.
Weer werd de spreuk bevestigd; waar een klein dorp groot in kan zijn!
Al stjeit Tebannet op ziene kop, d’r den keump d’r altied bovenop!
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