Pinksteren 2007
De maand mei stond zoals bekend was in het teken van de jaarlijkse Pinksterkermis. Deze
maand vonden dus vanzelfsprekend alle voorbereidingen hierop plaats. Her en der werden
paarden gezocht, kettingen werden geverfd, weitjes gemaakt, een slinger van dennegroen etc.
Dit jaar hebben we samen met enkele leden en de dames rozen gemaakt voor aan de kettingen
in café ’t Kniengslook.
De dag voor Hemelvaartsdag zijn we weer de cafés gaan vragen; wat uiteraard zeer gezellig
was. Op Hemelvaartsdag vond allereerst de trekking van de loterij plaats, door pastoor
Gelissen. Hierna werd de den per opbod verkocht. Al vrij snel werd duidelijk dat pastoor
Gelissen deze den wou kopen en uiteindelijk heeft hij hem gekocht voor € 250,-. Direct
daarna heeft hij ons de den weer teruggegeven en hadden we de gelegenheid om deze nog
eens te verkopen. Dhr. Neumann kocht de den weer van ons over voor een bedrag van € 100,-.
Ook werd deze dag het polvergeld weer opgehaald.
In de Pinksterweek werd alles klaargemaakt voor de naderende kermis. Vrijdags voor
Pinksteren werden al enkele paarden naar ons dorp gehaald en ’s avonds werden de kamers
geladen.
Pinksterzaterdag werd begonnen met het omlaten van de oude den, waarna we getrakteerd
werden op spek & ei bij pastoor Gelissen. Hierna vertrok de kapploeg naar het Bovenste Bos
in Epen om de nieuwe den te kappen. Nadat de den gezegend was door pastoor en hij ook als
eerste het bijl ter hand had genomen, werd begonnen met het echte kapwerk. Echter bij de val
van de den, brak deze de kop en moest men op zoek naar een nieuwe den. De tweede den viel
wel prima, en met een lengte van 29 meter is dit natuurlijk een mooie den.
Ondertussen werden in Banholt de paarden gepoetst versiert en opgetuigd. Tegen de klok van
10.30 uur vertrok de stoet richting bos. Hier aangekomen werd de nieuwe den op de kar
geladen en kon de terugweg beginnen. Op de den dit jaar zat Vincent van de Weerdt. Via
Slenaken, Hoogcruts, Noorbeek en Mheer arriveerden we rond de klok van 19.30 uur in
Banholt. Onder massale belangstelling werden de laatste meters afgelegd en werd het werk
overgenomen door de getrouwden. Ondanks een felle onweersbui stond de den rond de klok
van 22.30 uur kaarsrecht naast de kerk en kon de kermis beginnen.
Op zondag trok de processie weer door de straten van Banholt. Op een enkele bui na, hielden
we het deze dag ook droog.
Op maandag vond de artiestenparade plaats in de straat voor de horecagelegenheden. Omdat
de regen ’s morgens flink neerplenste moesten diverse maatregelen genomen worden om deze
middag toch te laten slagen. Uiteindelijk werd het ook een zeer gezellige middag met
optredens van Disco Travelsound, Harmonie Amicitia, Musique Complete, Benny Shallow,
Marleen Mols, Duo X-elle, Jos Senden, Bonanza en Huub Adriaens.
Op Pinksterdinsdag vond er weer de H. Mis plaats voor alle levende en overleden leden van
de Jonkheid. ’s Avonds werd de kermis afgesloten met het dansen van de cramignon.
Uiteindelijk kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagde en mooie Pinksterkermis en
hebben we weer kunnen laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn! We zijn blij te zien
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dat de kermis door zo veel inwoners gevierd wordt! De dag erna werd weer alles opgeruimd
en kon men weer een jaar uitkijken naar het volgende denhalen op 10 mei 2008!
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