
SCHUTTERSVERENIGING St.ANTONIUS  LENGEL 

 Kermis programma 2022 !! 

Aan de Ereleden en Leden va Schuttersvereniging St. Antonius Lengel. 
Evenemententerrein bij ’t Bosman Huus, Antoniusstraat te Lengel. 

 

 

ZATERDAG 22 OKTOBER 

14:00 uur: De laatste mogelijkheid om uw contributie te voldoen en de lidmaatschapskaarten 

in ontvangst te nemen. (tot 15.00 uur). 

19:00 uur: Après Ski Party in de schutterstent  

 Kaarten in de voorverkoop. Leden 5,00 en niet leden 12,50. 

 Aan de kassa € 15,00. 

00:30 uur: Einde muziek en om 01.00 uur sluiting van de Schutterstent. 

 

ZONDAG 23 OKTOBER 

09:00 uur  Tent open  

10:00 – 12:30  Koffieconcert met Boh Foi Toch (voor broodjes en koffie wordt gezorgd ) 

13:30 uur: Aantreden van Schutterij Sint Jansgilde samen met Muziekvereniging 

Volharding uit Beek  en Schutterij en Drumfanfare St. Antonius voor muzikale 
rondgang door Lengel en ’s-Heerenberg-Oost. 

14:15 uur: Vendelhulde aan College van Burgemeester en Wethouders, Pastoor, Keizerspaar, 

Koningspaar  

14:30 uur: Welkomstwoord door de Secretaris, waarna opening van de Kermis door de 

Burgemeester van de gemeente Montferland. 

 Dansmuziek met toporkest “CABRIO” in de Schutterstent. 

20:00 uur: Einde muziek en om 21:00 uur en sluiting van de schutterstent. 

 

MAANDAG 24 OKTOBER 

09:00 uur: Aantreden Schutterij en drumfanfare voor ophalen van het Keizerspaar Marco en 

Inge Gunsing,  Koningspaar Bram Peters en Amber Cuppers 

11:30 uur: Dansen in de schutterstent met “Kaliber” 

 Entree niet leden € 8,00. 

 Vogelschieten voor ere- en leden. Identiteitskaart overleggen. 

 Vogelschieten voor de dames. 

14:30 uur: Installatie van het nieuwe Koningspaar, damesvogelschieten en uitreiking prijzen. 

19:00 uur: Einde muziek en om 20:00 uur sluiting van de Schutterstent. 

 

DINSDAG 25  OKTOBER 

All-in prijs van af 13:00 – 18:00 uur drank vrij – 15:00 tot 17:00 uur Varken aan 

Spit Live gesneden met krautsalade en diverse sausen en verdere  Duits 

gerelateerde gerechten  Kaarten hiervoor te koop a € 27,50 in Voorverkoop !!    

€ 30,00 aan de Kassa ! 

 

09:00 uur: Aantreden Schutterij en drumfanfare voor ophalen van het koningspaar en 

keizerspaar. 

      11:00 uur:    Appèl voor geüniformeerde leden Schutterij en Drumfanfare, Ereleden en Partners 

en genodigden in de schutterstent. Huldiging Jubilarissen 2020/2021. 

  13:00 uur: Fladderschieten voor iedereen. Identiteitskaart overleggen. 

 Dansen met entertainer Jan Kersten.  

18:00 uur: Afsluiting Kermis Lengel 2022. 



SCHUTTERSVERENIGING St.ANTONIUS  LENGEL 

 Kermis programma 2022 !! 

Aan de Ereleden en Leden va Schuttersvereniging St. Antonius Lengel. 
Evenemententerrein bij ’t Bosman Huus, Antoniusstraat te Lengel. 

 

 

 

Leden hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2022 gratis toegang in de schutterstent 

op zondagmiddag en maandag. 

 

Zaterdagavond dient u in het bezit te zijn van een plaatsbewijs. ( kaarten € 12.50, in de 

voorverkoop voor leden € 5.00 ,  € 15,00 aan de Kassa). 
 

Voor de Zondag morgen hebt u tevens een plaatsbewijs nodig ( € 20,00 in de voorverkoop aan de 

Kassa € 25,00  ). 

  

Voor de Dinsdag middag hebt u ook een plaatsbewijs nodig ( in de voorverkoop € 27,50)   

13:00 tot 18:00 uur All-in prijs drank vrij vanaf 15:00 tot 17:00 uur zal hierbij Live Varken aan spit 

gesneden worden met krautsalade en diverse sauzen tevens Duits gerelateerde gerechten. 

  

 

 

Wij wijzen erop dat de Lidmaatschapskaart STRIKT PERSOONLIJK is. 

Bij misbruik wordt het lidmaatschap ingetrokken. 

 

VERGEET DUS UW LIDMAATSCHAPKAART NIET ! 

 

 

Tijdens de kermis in de schutterstent zullen uitsluitend zwak alcoholische dranken worden 

geserveerd. 

Er wordt toezicht gehouden dat er geen alcoholische dranken aan personen beneden de leeftijd van 

18 jaar worden verstrekt. 

 

 

Op vrijdagavond  21 oktober, vanaf 19:00 uur, uitbetaling van de SPAARKAS in ‘t Bosman Huus. 

 

 

 

Trekking van de Grote Kermisloterij zal zaterdag 29-10-2022 plaatsvinden.  

 

 

 

 

HET BESTUUR WENST U EN UWEN PRETTIGE KERMISDAGEN 


