JAARVERSLAG 2016
Schuttersvereniging St. ANTONIUS Lengel
opgericht 10 mei 1910

INLEIDING
Gaarne bied ik U, namens het bestuur, hierbij het verslag aan van de 106-jarige Schuttersvereniging
St. Antonius Lengel over het jaar 2016.
Een jaar waarin de schutterij niet heeft stilgezeten.
Het jaar;
waarin werd deelgenomen aan het Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen in Gaanderen
waarbij de sectie Senior-vendeliers een 1ee prijs behaalde in de Ereafdeling met
overwaardering;
-

waarin met groot succes het schuttersfeest werd gehouden in het Bosman Huus met een buffet
op de zaterdagmiddag;

-

waarin voor de 22e maal door alle schutterskoningen werd gestreden om de titel "Keizer",
welke vervolgens om de 3 jaren wordt gehouden;

-

waarin wederom medewerking werd verleend aan de dodenherdenking bij het Lengels
monument;

-

waarin werd deelgenomen aan de Kringdag van de Kring “de Achterhoek” georganiseerd
door Schuttersgilde St. Martinus in Megchelen, waarbij Bram Peters werd geïnstalleerd als
Jeugdkoning van de Kring “de Achterhoek”;

-

waarin werd deelgenomen aan de Federatiedag van de Federatie van Schuttersgilden St.
Hubertus georganiseerd door Schutterij De Eendracht uit Nieuw Wehl. Tijdens dit concours
werd een 2e prijs gehaald voor het Korps Jeugdschieten en werd de Commandant de Beste
Commandant van de Federatie;

-

waarin een delegatie met het Koningspaar deelnam aan het Euregio Rijn-Waal
Koningschieten in Bergerfuhrt, gemeente Wesel;

-

waarin de "Laatste kermis van de Achterhoek", in eigen beheer, werd gehouden op 5 dagen
met voor de tweede maal een Teen-partij op de vrijdagavond;

Kortom een jaar vol activiteiten.
Ik vertrouw erop dat het jaarverslag U een indruk zal geven van datgene wat de Schutterij heeft
bezig gehouden.
de Voorzitter,
Henk Th.M. Akkerman
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Samenstelling bestuur:
Op 31 december van het verslagjaar bestond het bestuur uit:
Henk Akkerman
voorzitter
Ruud Tousain
secretaris
Aloys Joling
2e secretaris/wapenbeheerder
Henk ten Eijkelder
penningmeester
Richard Gunsing
2e penningmeester en Web- en instrumenten/wapenbeheerder
Mathy Heering
Materieelbeheer en het Vizier
Marjon Römer-ten Eijkelder
Kledingbeheer/Commissie Kermis in Lengel
Ledental:
Op 1 januari van het verslagjaar telde de vereniging:
32
ereleden
07
bestuursleden
07
officieren (waarvan 1 bestuurslid en 2 erelid)
02
bielemannen (waarvan 1 bestuurslid)
07
vaandelwacht (waarvan 2 erelid)
06 kruisboogschutters (waarvan 2 erelid)
11 vendeliers (waarvan 2 bestuurslid)
12
sectie Vizier (waarvan 6 erelid en 5 marketentsters)
08
marketentsters (waarvan 2 erelid)
20
drumfanfareleden (waarvan 3 bestuurslid)
04
aspirant-drumfanfareleden (beneden 16 jaar)
82
gewone leden
Totaal 165 leden.
Op 31 december van het verslagjaar telde de vereniging:
33
ereleden
07
bestuursleden
07
officieren (waarvan 1 bestuurslid en 3 erelid)
02
bielemannen (waarvan 1 bestuurslid)
06
vaandelwacht (waarvan 2 erelid)
05 kruisboogschutters (waarvan 2 erelid)
11 vendeliers (waarvan 2 bestuurslid)
12
sectie Vizier (waarvan 7 erelid en 5 marketentsters)
08
marketentsters (waarvan 2 erelid)
02
jeugdleden
17
drumfanfareleden (waarvan 2 bestuurslid )
79
gewone leden
Totaal 167 leden.
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Vergaderingen/bijeenkomsten:
In het verslagjaar werden de navolgende vergaderingen belegd c.q. door het bestuur of leden bezocht:
02
algemene ledenvergaderingen
09
bestuursvergaderingen
10
externe vergaderingen (Gelderse Federatie, Kring "de Achterhoek", Comité Gezamenlijke
Verenigingen van Lengel, Gemeente Montferland, Bosman Huus, Beschermheer etc. )
Gelderse Kampioenschappen Vendelen Indoor:
Door Schutterij St. Martinus Gaanderen werd in opdracht van de Gelderse Federatie van Schutterijen en
Gilden "St. Hubertus" op zondag 20 maart 2016 de Gelderse Kampioenschappen Vendelen Indoor
gehouden in de Sporthal De Pol te Gaanderen.
Door Schuttersvereniging St. Antonius Lengel werd deelgenomen door de senior-vendeliers.
Aan het Seniorenvendelen namen 5 vendeliers deel en behaalde in de Ereafdeling de 1e prijs met
overwaardering..
Schuttersfeest:
Het schuttersfeest werd ook dit jaar in een nieuwe opzet gehouden.
Het Keizerschieten zal 1 maal per 3 jaar worden gehouden op de zondag, aansluitend op het
schuttersfeest.
Het schuttersfeest zal maar op een dag plaats vinden met het Jeugdkoningschieten, Koningschieten en
Damesschieten en Schuttersbal.
Tussen het schieten en het Schuttersbal wordt een warme maaltijd georganiseerd.
Het schuttersfeest werd gehouden op zaterdag 4 en zondag 5 juni.
De activiteiten vonden plaats in ’t Bosman Huus te Lengel.
Verder werd gebruik gemaakt van de kogelvanger bij ’t Bosman Huus.
Het programma voor de zaterdag stond in het teken van het ophalen van het oude Koningspaar Theo en
Helmie Visser, het Keizerspaar Albert en Irene Peters en de jeugdkoning Bram Peters.
Na een vendelhulde en een drankje bij het keizerspaar volgde de rondgang, het Jeugdkoningschieten,
Koningschieten en Damesschieten.
Hierna werd het nieuwe Koningspaar Floris en Kristel Heering, de Nieuwe Jeugdkoning Bob Smit en de
1e prijs Damesschieten geïnstalleerd en gehuldigd, waarna een vendelhulde en een buffet.
Vervolgens werd de nieuwe Schutterskoning Floris en Kristel Heering en de nieuwe Jeugdkoning Bob
Smit opgehaald waarna het Schuttersbal met het huldigen van een aantal jubilarissen.
Tijdens het schuttersbal werd de muziek verzorgd door DJ. “Angelo”.
In verband met de verjaardag van Ans Bosman waren zij en Wim niet aanwezig en bevonden zich in
Kroatië.
Twee jubilarissen André Schenning en Stef Jansen waren met hun echtgenoten aanwezig en werden
beide gehuldigd voor het 25-jarig lidmaatschap door het bestuur.
Bennie Duis voor het Erelidmaatschap, Willem Meijer voor het 40-jarig lidmaatschap, Christiaan
Arendsen en Edwin Spekking hebben zich voor deze avond afgemeld.
Marco Gunsing heeft deze dag een zoon gekregen en dus hiervoor ook afgemeld.
Deze personen zullen tijdens de najaarsvergadering ook worden gehuldigd.
Er was dit jaar geen toegangsprijs doch alle drankjes via munten. Niet-leden betaalden € 5,-- entreeprijs.
De koffie alsmede de hapjes en broodjes werden gratis aangeboden.
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Aan het Jeugdkoningschieten namen 7 (aspirant)-leden deel. De romp was voor Bob Smit, die zich de
15e Schuttersjeugdkoning van St. Antonius mag noemen. De hals was voor Bram Peters, linkervleugel
Niels Schenning, rechtervleugel Lynn van Koot en de staart voor Ryan van Koot.
Bij het Koningschieten, waaraan 20 schutters deelnamen om de hoogste macht, werd na 281 schoten de
koningstitel verworven door Floris Heering die zijn vriendin Kristel koos als Koningin. De hals was voor
Bas Kock, linkervleugel Rick van Os-Joling, rechtervleugel Herman Stevens en de staart voor Aloys
Joling.
Bij het Damesschieten met 12 dames werd gestreden om de hoogste eer. Het was tenslotte Marianne
Ruikes die de romp naar beneden schoot en daarmee de 1e prijs behaalde. hals Marietje Arendsen,
linkervleugel Thea Nieuwenhuis, rechtervleugel Marianne Ruikes en de staart voor Anita Seegers.
Op de zondag vond voor de 23e maal het Keizerschieten plaats voor alle oud-schutterskoningen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afgesproken dat dit 1 maal per 3 jaar zal plaats vinden. Ook
het Huishoudelijk Reglement is hiervoor aangepast.
Hieraan namen 9 oud-koningen deel.
Het keizerschot werd gelost door Ronald Tousain die zijn echtgenote Shirley koos als Keizerin. De hals
was voor Mathy Heering, linkervleugel Richard Gunsing, rechtervleugel Albert Peters en de staart voor
Richard Gunsing.
Vervolgens werden het Nieuwe Keizerspaar Ronald en Shirley geïnstalleerd waarna een vendelhulde.
Concoursen:
Op zondag 24 april werd door Schutterij en Drumfanfare deelgenomen aan de Kringdag de Achterhoek,
georganiseerd door Schuttersgilde St. Martinus Megchelen ter gelegenheid van hun 85-jarig bestaan.
Na de ontvangst door het bestuur en koningspaar Theo en Helmie Visser in Café Restaurant Jan ter
Voert te Megchelen vond na de Commandantenbespreking de opening plaats van het Kringconcours op
het Voetbalterrein “de Biel"”.
Bij de marswedstrijden werd deelgenomen in de Superieure B-klasse en werd de 3e prijs behaald.
Bij het defilé werd deelgenomen in de Ereafdeling en werd de 1e prijs behaald met overwaardering. De
Senior-vendeliers namen in verband met de zeer slechte weersomstandigheden niet deel aan de afgelaste
vendelwedstrijden.
Bij het Jeugdkringkoningschieten nam onze Jeugdkoning Bram Peters deel. Hij wist de romp naar
beneden te schieten en werd daardoor de Jeudschutterskoning 2016 van de Kring “de Achterhoek”
Bij het korps luchtgeweerschieten namen deel Ruud Tousain, Marty en Floris Heering, Richard Gunsing
en behaalde geen prijs.
Zowel de Bielemannen alsmede de Marketentsters namen niet deel aan de onderlinge wedstrijden.
Op zondag 18 september werd door Schutterij en Drumfanfare deelgenomen aan de Federatiedag van
de Federatie van Schuttersgilden St. Hubertus georganiseerd door Schutterij “de Eendracht” te NieuwWehl.
Deelgenomen werd met 28 schutterijen en gilden.
Na de ontvangst door het bestuur en koningspaar Floris en Kristel Heering in Banningshof, terrein
Stichting Elver te Nieuw-Wehl vond na de Erewijn en de Commandantenbespreking de opening plaats
van het Federatief concours. Dit alle in aanwezigheid van de Colleges van Montferland en Doetinchem.
Bij de marswedstrijden werd deelgenomen in de Superieure B-klasse en werd een 3e prijs behaald.
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Bij het defilé werd deelgenomen in de Ereafdeling en werd een 1e prijs behaald met overwaardering. De
Senior-vendeliers hebben met 4 deelnemers de 1e prijs met overwaardering behaald.
Bij het korps luchtgeweerschieten namen deel Ruud Tousain, Marty Heering, Aloys Joling en Richard
Gunsing en behaalde geen prijs.
Bij het korps Luchtgeweerschieten voor de jeugd namen deel Niels en Mike Schenning en Bram Peters.
Mike behaalde een 1e prijs met individueel LGJ en Niels een 2e prijs LGJ, zodat een 2e prijs werd behaald
bij het Korps Jeugdschieten.
De beste commandant werd Henk Akkerman en kreeg een beker uitgereikt.
Zowel de Bielemannen alsmede de Marketentsters namen niet deel aan de onderlinge wedstrijden
Voor de gehele schutterij en drumfanfare kon van een zeer geslaagd concours worden gesproken.
Regio Rijn-Waal Koningschieten:
Op zaterdag 10 september werd met een delegatie van 5 personen waaronder het Koningspaar Floris en
Kristel Heering deelgenomen aan het 30e Euregio Rijn-Waal Koningschieten dat in Bergerfurth,
gemeente Wesel bij Schützenbruderschaft St. Aloysius. Met een prachtige dag werd het EuregioKoningschieten afgewerkt. Na een kop koffie met gebak en een erewijn vond de officiële opening
plaats.
Het programma werd afgewerkt door 28 verenigingen uit Duitsland en Nederland. Door Floris Heering
werd deelgenomen aan het Koningschieten. Helaas geen prijs.
De nieuwe Euregio-koning werd de koning van Mehr, Duitsland.
Optochten:
Op zaterdag 12 november werd door de Drumfanfare medewerking verleend aan de intocht van St.
Nicolaas.
Afscheid:
Op vrijdag 9 december werd afscheid genomen van de Burgemeester van Montferland, mevrouw
Ina Leppink-Schuitema, die op 31 december na 11 trouwe jaren stopt als burgemeester.
Tijdens de afsluitende raadsvergadering waren 4 bestuursleden aanwezig.
Vervolgens was er een defilé door alle verenigingen van de Kring Montferland en enkele verenigingen
van de Kring De Achterhoek. Helaas namen naast de bestuursleden hieraan maar 3 geüniformeerde van
St. Antonius aan deel.
Na het defilé was er een receptie. Namens St. Antonius werd haar een Delfts-blauwe bord van
St. Antonius aangeboden.
Schietwedstrijden:
In dit verslagjaar werd iedere zondag, met uitzondering van de vakantie, voor de jeugd geschoten in het
Bosman Huus. Hierdoor werden de prestaties van de jeugd steeds hoger.
De kruisboogsectie van St. Antonius Lengel heeft in het seizoen 2015-2016 de eerste prijs behaald in de
wintercompetitie.
Hieraan wordt deelgenomen door St. Martinus Gaanderen, St. Joris Ulft, St. Hubertus Ulft, de
Eendracht Ulft en de Eendracht Etten.
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Dodenherdenking:
Door Schutterij en Drumfanfare werd deelgenomen aan de dodenherdenking op 4 mei, welke plaats
vond bij het Lengelse monument. Deze traditie die in 1994 voor het eerst weer in ere werd hersteld werd
ook dit jaar georganiseerd door de Gezamenlijke Verenigingen van Lengel.
Na een stille optocht naar het monument werd door Ronald Tousain een toespraak gehouden.
Vervolgens werd door Pastoraal werker Guus een toespraak gehouden.
Ook werden enkele gedichten voorgelezen.
Door het Emmauskoor werden een tweetal liederen ten gehore gebracht.
De kranslegging vond plaats door de Voorzitter van de Gezamenlijke Verenigingen Wim Arendsen en
Gerrit Hermsen namens de bewoners van Lengel. Na de "Last Post" geblazen door Bas Kock werd 2
minuten stilte gehouden. Vervolgens werd het Wilhelmus door de Drumfanfare ten gehore gebracht en
heeft de vaandelwacht saluutschoten gelost.
Kermis:
De jaarlijkse kermis werd gehouden op vrijdag 21, zaterdag 22, zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25
oktober.
Georganiseerd door St. Antonius vond dit jaar de kermis plaats in de Schutterstent bij ’t Bosman Huus.
Zoals het jaar daarvoor is ook dit jaar de kermis in eigen beheer uitgevoerd.
Met Willie Mulder van Schuttersgilde St. Hubertus is ook dit jaar afgesproken dat hij alle voorzieningen
tijdens de Lengelse Kermis in de Schutterstent van St. Antonius zal regelen en dat St. Antonius o.l.v.
Ruud Tousain de voorzieningen tijdens de kermis in Ulft zal organiseren.
Door de firma Visser uit Didam werd een grote schutterstent geplaatst. Alle activiteiten vonden plaats in
deze schutterstent.
Op vrijdag 21 oktober werd voor de tweede maal een programma ingevoerd. Met medewerking van de
commissie Kermis in Lengel werd een Teen Party gehouden voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar.
Hieraan namen deel de Dj. Daryl en The Battle. Ongeveer 25 kinderen namen hieraan deel.
Op zaterdag 22 oktober werd voor de vierde maal een Après Ski Party georganiseerd door de Commissie
"Kermis in Lengel" in de Schutterstent. Hieraan namen deel Peter Borkes, Peter Loree en de Alpenzusjes.
Er namen 470 deelnemers hieraan deel.
Een goed georganiseerd programma dat voor het volgend jaar weer een reden is om een programma te
organiseren.
Voor de 16e maal werd ook het Jeugdkermiskoningschieten gehouden voor alle aspirant-leden.
Er werd deelgenomen door 7 jeugdleden.
Onder grote belangstelling wist Mike Schenning de romp naar beneden te halen en mag zij als 16e
jeugdkermiskoningin van St. Antonius door het leven te gaan.
De hals werd naar beneden gehaald door Niels Schenning, de linkervleugel door Thailer Vieberink,
rechtervleugel Mike Schenning en de staart was voor Gedeon Hendricksen.
De kermis werd op zondag 23 oktober, officieel geopend door de Burgemeester van de Gemeente
Montferland Mevrouw Leppink-Schuitema, Beschermheer Wim Bosman en Ans en Diaken Theo
Reuling waren te gast.
Aan de optocht die hieraan vooraf ging werd deelgenomen door Schutterij Eendracht Maakt Macht uit
Giesbeek, Harmonie St. Andreas uit Groessen , Schutterij Wals Wieken en Milt uit Gendringen en
Schutterij en drumfanfare St. Antonius voor muzikale rondgang door Lengel en ‘s-Heerenberg.
De vendelhulde op het kermisterrein werd in ontvangst genomen door alle voornoemde gasten en het
Keizerspaar, Koningspaar en Koningsparen bevriende verenigingen.
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In de grote schutterstent werd de muziek op zondag en maandag verzorgd door het toporkest “Triple”
en op dinsdag door DJ. Angelo.
Als kermisattracties werden gecontracteerd:
1. Draaimolen, Fa. Jan Overbeek uit Megchelen
2. Schiettent uit Apeldoorn
3. Auto-scooterbaan en Trampoline, Fa. J.J.A.L. Hachmang uit Spankeren
4. Snoep- en speelgoedkraam en touwtrekspel, Fa. A.W. Corbijn uit Dieren
5. Patatkraam, Fa. de Timp v.o.f. uit Zieuwent
6. Oliebollenkraam, Fa. R. Romenken uit Apeldoorn
Op maandagmorgen 24 oktober werd door Schutterij en Drumfanfare het oude Koningspaar Rick en
Kim van Os-Joling en het Keizerspaar Ronald en Shirley Tousain opgehaald bij de familie Joling, waarna
optocht door Lengel en 's-Heerenberg-Oost. Vervolgens werd bij het kantoor van Debo aan de
Lengelseweg aan de beschermheer Wim Bosman en Ans en mededirectieleden een vendel- en muzikale
hulde gebracht. Hierna vond in de kantine een feestelijke ontvangst plaats met een drankje dat door
Wim Bosman werd aangeboden.
Na terugkeer vond het Koningschieten plaats bij de Schutterstent.
Door maar liefst 24 schutters werd hieraan deelgenomen. Ook de beschermheer nam deel aan het
schieten
Onder zeer grote belangstelling wist Mathy Heering de romp naar beneden te halen en koos zijn vrouw
Ellen als Koningin.
De hals was voor Rick van Os-Joling, rechtervleugel voor Patrick ren Eijkelder, de linkervleugel voor
Aloys Joling en de staart werd neergehaald door Kim Joling.
Door maar liefst 7 dames werd deelgenomen aan het vogelschieten. De romp werd naar beneden
gehaald door Vanessa Lenting die zich de nieuwe schietkoningin mag noemen. De hals was voor
Irene Peters, de linkervleugel voor Anita Seegers, de rechtervleugel voor Vanessa Lenting en de staart
voor Mandy Arendsen.
Op dinsdagmorgen 25 oktober werd door Schutterij en Drumfanfare het nieuwe Koningspaar Mathy en
Ellen Heering opgehaald ten huize van de koning.
Na terugkeer vond een gezellig samenzijn plaats met het Koningspaar, Keizerspaar, Jeugdkoningin,
Ereleden en hun dames en de schutterij en drumfanfare in de schutterstent. Tijdens deze bijeenkomst
werd het Appèl gehouden.
Door de vendelcommandant Ronald Tousain
vendeliersjubileum een gravure uitgereikt.

werd aan Marco Gunsing voor zijn 25 jarig

Verder werden ook Willy Mulder en zijn team uit Ulft bedankt voor hun geweldige medewerking.
Ook de Commissie Kermis in Lengel, Marjon en Mark Römer-ten Eijkelder, Bas Kock en Wouter
Giesen werden bedankt voor de organisatie van de Teen Party en Après Ski Party .
Voor het Fladderschieten werden de prijzen uitgereikt: Fladderkoning Rick van Os-Joling, 2e prijs
Richard Gunsing, 3e prijs Floris Heering, 4e prijs Raymond Giesen en 5e prijs Mathy Heering.
Tijdens het middagprogramma werd de nieuwe Seniorenkoning Clemens en Janny van der Ven door de
Drumfanfare en Schutterij opgehaald en met een vendelhulde in de schutterstent verwelkomd.
Ook dit jaar werd tijdens het kermisprogramma de jaarlijkse kermisloterij gehouden. Er waren 2500 loten
van 1 Euro per stuk met als hoofdprijs 250 Euro.
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Er kan van een succesvolle kermisloterij worden gesproken.
Al met al kan van een zeer geslaagde kermis worden gesproken.
Marketentsterdag:
In navolging op eerdere Marketentsterdagen in Groesbeek, Keijenborg, Lengel, Leuth en Ooij heeft dit
jaar de Schuttersgilde St. Jan uit Babberich de zesde Marketentsterdag gehouden op zondag 6 november.
Hieraan hebben de Marketentsters van St. Antonius aan deelgenomen met hun partners en enkele
bestuursleden.
Na de ontvangsten opening er om 11.30 uur een H.Mis voorgedragen.
Hierna volgde een rondgang door Babberich met de Schutterij St. Jan uit Babberich.
Na terugkeer werd een lunch geserveerd.
Het middagprogramma werd op een geweldige wijze gepresenteerd.
Het was een prachtige dag waaraan de Marketentsters met veel genoegen aan terug zullen denken.
Drumfanfare:
Ook dit jaar gaat het met de drumfanfare zoals in voorgaande jaren. Onder leiding van
dirigent/instructeur Thomas van den Broeck zijn ook een aantal jeugdleden en senioren in opleiding.
De oefenavonden werden gehouden in ’t Bosman Huus.
Tot slot:
Dit verslagjaar werd overschaduwd door het overlijden van ons Erelid en Officier Jan Kinnaer.
Op 15 april overleed Erelid Jan Kinnaer.
Jan was 72 jaar lid en in 2008 benoemd tot Erelid.
Van 1993 tot 2007 was hij bestuurslid.
In 1988 word hij schutterskoning en in 1999 Kermiskoning.
In 2011 hebben wij hem zijn 40-jarige onderscheiding opgespeld.
Op 20 april is hij in besloten kring gecremeerd.
Bij alle activiteiten konden we steunen op de op geweldige inzet van haar leden.
Zonder hen was het onmogelijk geweest al datgene wat is gerealiseerd te volbrengen.
Ook dit jaar bleek dat het bestuur op de volle medewerking van haar leden kon rekenen.
Dat ook in 2017 de 107-jarige Schuttersvereniging St. Antonius moge blijven floreren is de wens van het
bestuur, dat zich ook in 2017 daartoe volledig en ongeremd wenst te blijven inzetten.

Dit jaarverslag is een uitgave van Schuttersvereniging St. Antonius Lengel
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