Aan de Ereleden en Leden
Onderstaand moge u doen aantreffen het programma van de a.s. kermis.
Evenemententerrein bij ’t Bosman Huus, Antoniusstraat te Lengel.
ZATERDAG 20 OKTOBER
14.00 uur:
De laatste mogelijkheid om uw contributie te voldoen en de
lidmaatschapskaarten in ontvangst te nemen. (tot 15.00 uur).
20.00 uur:
Après Ski Party in de schutterstent met de band Basement, en
Duo Beatcrooks.
Kaarten in de voorverkoop. Leden 5,00 en niet leden 10,00.
Aan de kassa € 12,50.
00.30 uur:
Einde muziek en om 01.00 uur sluiting van de Schutterstent.
ZONDAG 21 OKTOBER
10.30 uur:
Opgave nieuwe leden in de schutterstent.
14.00 uur:
Aantreden van Schuttersgilde de Eendracht uit Ulft, Schuttersgilde
Willem Tell uit Silvolde en Schutterij en Drumfanfare St. Antonius
voor muzikale rondgang door Lengel en ’s-Heerenberg-oost.
14.45 uur:
Vendelhulde aan College van Burgemeester en Wethouders,
Pastoor, Keizerspaar, Koningspaar en Jeugdkoning.
15.00 uur:
Welkomstwoord door de Voorzitter, waarna opening van de
Kermis door de Burgemeester van de gemeente Montferland.
Dansmuziek met toporkest “Free Line” in de Schutterstent.
20.00 uur:
Einde muziek en om 21.00 uur en sluiting van de schutterstent.
MAANDAG 22 OKTOBER
09.00 uur:
Aantreden Schutterij en drumfanfare voor ophalen van het
Keizerspaar Ronald en Shirley Tousain, oude Koningspaar Albert
en Irene Peters en Jeugdkoning Mike Schenning.
11.30 uur:
Dansen in de schutterstent met “Kiep Movin”
Entree niet leden € 7.00.
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 23 OKTOBER
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.
13.00 uur:
Fladderschieten voor iedereen. Identiteitskaart overleggen.
En dansen met DJ Henk Pouwels
14.00 uur:
Ontvangst Koningspaar senioren Lengel.
16.00 uur:
Trekking van de Grote Kermisloterij 2018.
18.00 uur:
Afsluiting Kermis Lengel 2018.
Leden hebben met introduce GRATIS toegang in de schutterstent op vertoon van
lidmaatschapskaart 2018, m.u.v. zaterdagavond dient u in het bezit te zijn van een
plaatsbewijs. (kaarten € 12.50, in de voorverkoop voor leden € 5.00 en niet-leden € 10.00)
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 geen alcoholische dranken aan personen beneden de
leeftijd van 18 jaar worden verstrekt.
Op vrijdagavond 19 oktober, vanaf 19.00 uur, uitbetaling van de SPAARKAS in ‘t
Bosman Huus.

HET BESTUUR WENST U EN UWEN PRETTIGE KERMISDAGEN

