Augustuskermis
In het weekend van 24 en 25 augustus vond weer de jaarlijkse Augustuskermis plaats in
Banholt. Deze was dit jaar wederom georganiseerd door Jonkheid Baholt i.s.m. met
Boemelkapel Banholt. Op zaterdag werd door de Jonkheid een speurtocht georganiseerd. Die
was gebaseerd op het programma "Wie is de Mol?" Meh, in tebannet zik ver: "Wè is der
Voes!". Om half 4 ging de speurtocht van start. Door de vele inschrijvingen konden we 8
groepen maken, waar een 8-tal "Voezen" zich konden uitleven en de boel saboteren.
Aansluitend vond de dorpsbarbecue plaats, die weer geheel door Talentino werd verzorgd.
De muziek voor deze avond werd de band "Jean en de
Piepkes" die begon meteen na de barbecue met het
optreden. Deze jonge heren hebben een geweldig optreden
verzorgd voor het publiek! Tussen de band door, zorgde
onze eigen Dj P-air voor de rest van de muzikale invulling.
Het was de hele middag droog gebleven maar helaas kwam
er toch nog even een stortbui toen de band net was gestart
met hun optreden. Iedereen zocht dekking onder de tenten.
Gelukkig was het maar van korte duur en ging het feest gewoon verder. Na de barbecue werd
de winnaar van de speurtocht bekend gemaakt. Daarnaast was er dit jaar nog een andere
loterij d.m.v. de unieke bbq-kaarten met een nummer werd de
hoofdprijs van de afgelopen Pinksteren (een weekendje weg
voor twee ter waarde van €399,- naar Rosengarten-Sieversen
bei Hamburg aangeboden door Rob Achten) opnieuw
verloot, aangezien niemand deze prijs is komen afhalen. De
prijs werd gewonnen door John Gerrekes. Na de loting werd
er verder gefeest en de gezelligheid zat er weer goed in!
Rond middernacht werd het feest afgesloten.
Ook dit jaar kunnen we weer terug kijken op een zeer mooie en geslaagde Augustuskermis!
Natuurlijk met dank aan de grote opkomst!
Wij als bestuur van de Jonkheid en Boemelkapel hopen zo nog jaren op jullie te kunnen
rekenen, zodat ook deze kermis blijft voortbestaan!
Bestuur,
Jonkheid - Banholt
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