Augustuskermis
Afgelopen weekend vond de augustuskermis weer plaats in Banholt, met zaterdag activiteiten
door de jonkheid georganiseerd. Begonnen werd er met een grote speurtocht in en om Banholt
en Terhorst waar maar liefst 140 personen aan deelnamen! Bij terugkomst wachtte er een
grote dorpsbarbecue op het nieuwe plein achter de kerk. Hieraan namen 210 personen aan
deel! Deze barbecue werd zeer goed verzorgt door slagerij Nuijts uit Noorbeek. Tot dan toe
was het weer redelijk, zeker gezien de weersvoorspelling. Echter tegen het einde van de
barbecue, kwam er dan toch het zo gevreesde slechte weer. Een heuse wolkbreuk met
hagelstenen zo groot als knikkers kwam op ons neer! Maar Banholt zou Banholt niet zijn, dat
ze zich niet door een "beetje" hagel lieten wegjagen, iedereen zocht dekking onder de tenten.
Toen het weer droog was werd er wat opgeruimd en ging de barbecue
weer verder, gevolgd door het orkest Second Half. Wederom brachten
zij zeer goede muziek gedurende de hele avond, waarbij ook nog
enkele fikse regenbuien vielen. Ondanks dit weer, bleven toch veel
mensen aanwezig en werd deze avond tegen middernacht afgesloten.
Door een klacht van een buurtbewoner werden we nog door de politie
bezocht, echter wij hielden ons strikt aan onze verkregen vergunning
waardoor er verder geen problemen ontstonden!
Tijdens de barbecue was het de bedoeling dat de antwoorden op de
speurtocht gegeven werden, er een winnaar bekend gemaakt werd en
de zelfgemaakte coupletten van 'd'r Erme Voes' ten
gehore gebracht werden. Door het slechte weer,
hebben wij dit helaas niet kunnen doen. Echter binnen
zeer korte tijd zullen alle antwoorden, winnaars etc. op
de site, via mail en evt. via het kerkklokje gepubliceerd
worden. Met de zelfgemaakte liedjes zal zeer zeker
ook nog 'wat' gedaan worden in de nabije toekomst.
Ondanks het weer willen wij iedereen bedanken voor
toch een zeer geslaagde Augustuskermis! Hopelijk
mogen wij komende jaren weer op jullie massale
komst rekenen, op deze manier heeft de Augustuskermis weer een nieuwe positieve weg
ingeslagen!
Bestuur,
Jonkheid - Banholt
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