
Megchelse kermis 2016  
 
De vooruitzichten voor het weer waren dit jaar zeer 
wisselvallig, van zeer mooi tot zeer nat. Dit jaar hebben 
wij het ook allemaal weer mee gemaakt. Zaterdag avond 
na het plaatsen van de vogel was er een gezellig samen 
zijn voor jong en oud.  
 
Zondagmorgen begon het weer met de jaarlijkse processie 
wie goed bezocht werd. Na een klein regenbuitje ging 
alles al snel verder in de zaal waar het fruhshoppen 
begon. ’s Middags om half 4 was de grote optocht met 
onze gastkorpsen Wals Wieken Milt, Sint Quirinius 7e zug, 
Volharding Stokkum en Eendracht Stokkum. Al met al was 
het een hele mooie grote groep. Het bleef ook nog zeer 
lang gezellig op het dorp. 
 
Maandag morgen was het weer op tijd aanwezig zijn voor de reveille. Na het ontbijt bij de 
scheidende koning was het tijd om ons op te gaan maken voor het vogelschieten. Dit was een zeer 
spannende strijd waarbij de romp vaak leek te vallen maar toch bleef hangen. Maar uiteindelijk Was 
Theo Sessink (na bijna 30 jaar proberen) de gelukkige wie de romp naar beneden haalde. Hiermee 
word hij dit jaar de schutterskoning van Megchelen. 
De overige prijswinnaars zijn: 
Hals   Chantal Klein 
Linker vleugel  Martijn van Gessel 
Rechter vleugel    Patrick Sluiter 
 
Vogel knuppelen dames: 
Hals   Mariet Duenk 
Rechter vleugel  Jessica Snelting 
Linker vleugel  Gabriëlla Snelting 
Staart   Rianne Schieven 
Romp    Mariet Duenk 
 
Prijs schieten Jeugd 
1e prijs   Mart Ditters 
2e prijs    Stan Ditters 
3e prijs   Jelle Kraan 
 
Nadat wij de nieuwe koning ’s middags ingehuldigd hadden hebben wij er nog een gezellige avond 
van gemaakt in de schutterszaal  
 
De dinsdagmorgen begon met een kleine rondgang door het dorp waarna het prijs schieten op het 
veld van start ging. Ook hier werd weer hard gestreden om de prijzen die als volgt verdeeld werden: 
Jeugdkoning schieten 
Hals   Kyra Wissing 
Rechter vleugel  Jelle Kraan 
Linker vleugel  Jelle Kraan 
Staart    Fien Snelting 
Romp   Mika Reijers  hiermee werd hij onze nieuwe jeugdkoning. 
 
Vogelknuppelen mannen 



Hals    Bas Venhorst 
Rechter vleugel  Koen Hunting 
Linker vleugel  Dave Hakvoort 
Staart   Dave Hakvoort 
Romp   Chiel Wissing 
Prijs schieten heren 
1e prijs  Luc Wissing 
2e prijs  Martin van Gessel 
3e prijs  Theo Ditters 
 
Prijs schieten dames 
1e prijs  Chantal Klein 
2e prijs   Ellen Ditters 
 
Kruisboog heren 
1e prijs  Remco Ketelaar 
2e prijs  Mark Tinneveld 
 
Kruisboog dames 
1e prijs  Sandra Bruens 
2e prijs   Vera van Lent 
 
Al met al was het weer een gezellige kermis. Bij deze iedereen bedankt voor de medewerking. De  
volgende kermisdatum is al weer bekend dat is namelijk 17-18-19-20 juni 2017. Wij hopen jullie allen 
dan ook weer te zien of eerder op onze andere evenementen. 
 
 
Schuttersgilde st. Martinus Megchelen. 
 


