
 
Zaterdag 22  juni 
 
 Wegens omstandigheden is er dit jaar geen 
 Motor-kermis-toertocht. 
20.00 uur Opening van de kermis door het plaatsen van 

de vogel m.m.v. muziekvereniging St. 
Caecilia en het schuttersgilde St. Martinus. 

20.00 uur Opening kermisattracties. 
21.30 uur Aansluitend is er live-muziek in café Jan ter 

Voert met medewerking van     
“Basement”  samen met “DJ Mark” 

21.00 uur Tevens spelen in  café de Kievit de  
“Dudes of Hengel” gezellige boerenrock-muziek.  

 
Zondag 23 juni 
 
9:30 uur Gebedsdienst met schutterseer voor de levende en overleden leden van het 

schuttersgilde, hier aansluitend een processie door het dorp. 
Na deze plechtigheden is er een vaandelhulde voor alle genodigden en parochianen in 
het Martinuspark. Hierna een gezamenlijk vertrek naar de schutterszaal bij Jan ter Voert. 

12:30 uur Frühshoppen bij ter Voert tot  ±15.00 uur met Friends  samen met “DJ Mark” 
 
14.30 uur Inhalen van het koningspaar door het Gilde en muziekvereniging St. Caecilia waarna ze 

deelnemen aan de grote kermisoptocht door het dorp. Als gastvereniging zal dit jaar 
“De Eendracht Ulft” deelnemen aan de kermisoptocht. 

15.45 uur Vendelhulde met muzikale omlijsting door de aanwezige verenigingen. 
17.00 uur Buitenoptreden van “PLORK EN DE AANNEMERS” in 

samenwerking met “DJ Mark” ( einde ±22.00 uur) 
 

 
 

 
Bij café de Kievit is er tijdens de gehele kermis de mogelijkheid om te komen eten. Hiervoor is 
een speciale kermis-menukaart opgesteld 



Maandag 24 juni 
05.30 uur Reveille door het schuttersgilde St. Martinus 
09.00 uur Rondgang dorp met het schuttersgilde en muziekvereniging St. Caecilia. 

Ontvangst van alle genodigden. Aansluitend vaandelhulde op het Oranjeplein, hierna in 
optocht naar het sportveld. 

09.30 uur Aanvang van het vogelschieten en voor de dames vogelknuppelen. 
Voor deelname aan schiet-activiteiten (vogelschacht) is een geldige legitimatie 
verplicht. Zonder legitimatie geen 
deelname! Voor het veiligheidsreglement 
verwijzen we naar onze website. 
(www.schuttersgilde-megchelen.nl)  
Er is ook prijsschieten voor alle jeugd vanaf 
de basisschool tot 16 jaar. Voor de jongere 
jeugd is er op maandag en dinsdag een 
springkussen op het sportveld. 

±12.30 uur Prijsuitreiking op het Oranjeplein en een 
vaandelhulde voor de prijswinnaars.  

12.00 uur Dansen in zaal de Kievit verzorgt door 
“Kiep Movin”.  Het café van de 
Kievit zal tijdens de dansmiddag  gesloten 
zijn en daarna weer geopend.  

15.30 uur  Afhalen van het nieuwe koningspaar en 
gevolg door  muziekvereniging St. Caecilia 
en het Schuttersgilde, waarna op het 
Oranjeplein de officiële inhuldiging van het 
nieuwe Schutterskoningspaar 2019 
plaatsvindt. 

16.30 uur Dansen in de schutterszaal met mede-

werking van “MELROSE, the 
ultimate party band”  
(±21.00 uur einde optreden.)                

 
 
Dinsdag 25 juni 
10.30 uur Inhalen koningspaar, daar aansluitend rondtocht door Megchelen met het schutters-

gilde. 
11.15 uur Prijsschieten en het kruisboogschieten voor zowel dames als heren. 

Voor deelname aan schiet-activiteiten (vogelschacht) is een geldige legitimatie 
verplicht. Zonder legitimatie geen deelname! Voor het veiligheidsreglement 
verwijzen we naar onze website. (www.schuttersgilde-megchelen.nl) 
Ook is er het jeugdkoning(in)schieten voor alle jeugd vanaf 
de basisschool tot 16 jaar. Deelname aan de romp 
(koningsschot) is vanaf groep 6 tot 16 jaar. Voor de heren 
is er eveneens vogel-knuppelen. Deze activiteiten vinden 
plaats op het sportveld  

±14.30 uur Na een rondgang door het dorp, vendelhulde voor de 
prijswinnaars. Hier aansluitend is er bij  Jan ter Voert een 
gezellig samenzijn met muziek van  
   “Come Again” samen met “DJ Mark” 

16.00 uur Live muziek in café de Kievit, verzorgt door feestband  

“Dudes of Hengel” 
±19.30 uur Sluiting van kermis 2019.  
  

SCHUTTERSGILDE ST. MARTINUS WENST U 
ALLEN PRETTIGE KERMISDAGEN TOE 



 
MEDEDELINGEN KERMIS 2019 
 
De rondgang vanuit de gebedsdienst is nu op een oneven jaar, dat betekent vanuit de kerk 
rechts.  Vanuit de kerk, Pastoor Mulderstraat, Oranjeplein, Millingseweg, Hollandseweg, 
***Rustaltaar Hollandseweg***, Vlasakker, Nieuweweg, Oranjeplein, Pastoor Mulderstraat, 
het Martinuspark op met  aansluitend vaandelhulde voor de genodigden in het St. Martinus 
park. 
 
AAN PERSONEN ONDER DE 18 JAAR WORDT GEEN ALCOHOL GESCHONKEN 
HIER WORDT STRENG OP GECONTROLEERD DOOR LEDEN VAN DE SECURITY 
 
Alle leden worden verzocht hun pasje of lidmaatschapskaart bij de deurcontrole te tonen, 
anders heeft men op zondag en maandag geen vrije toegang.  
Zaterdagavond alleen vrij toegang voor werkende leden! Dinsdag is voor iedereen de 
toegang vrij.  
 
Alle werkende leden dienen een kwartier voor aanvang van de optochten aanwezig te zijn bij 
het clubgebouw. 10 minuten voor de optocht gaat de deur op slot, dit om op tijd met de 
optocht te beginnen. 
 
Even als voorgaande jaren zal vanaf woensdag 19 juni 18.00 uur tot woensdag 26  juni 13.00 
uur het laatste gedeelte van de Julianaweg grenzend aan het Oranjeplein 
en de Oude Postweg voor het verkeer worden afgesloten. 
Deze maatregel is noodzakelijk i.v.m. het opstellen van de kermisattracties. 
Voor dit ongemak vragen wij begrip en vertrouwen er op dat u de aanwijzingsborden 
"wegomlegging'" nauwkeurig zult opvolgen, zodat ongelukken zijn uitgesloten. 
 
Tot onze spijt is het uur vrij draaien in de draaimolen op de dinsdagmiddag komen te 
vervallen. 
 
Wanneer u nog geen lid bent van ons gilde en dit toch graag wilt worden voor  de 
kermis, kom dan langs bij: Anne Heister, Vlasakker 31 
      Inge van der Roest, Rekenkamer 3 
Kom niet op het laatste moment!! 
 

Alle ingezetenen worden beleefd verzocht tijdens deze kermisdagen te vlaggen, waar 
mogelijk met wimpel. 

 
Tot slot willen wij iedereen, die in welke vorm dan ook medewerking verleent aan het 
welslagen van de kermis 2019, alvast hartelijk dank zeggen. 
 
Prettige kermisdagen 
Het bestuur van het schuttersgilde St. Martinus te Megchelen. 
 
Let op: 
Alle mensen wie deel willen nemen aan de schuttersactiviteiten (vogel- en 
lepelschieten) op het voetbalveld dienen zich te legitimeren met geldig paspoort of 
rijbewijs. Wanneer men dit niet kan, mag men niet deelnemen. Dit als gevolg van 
aanscherping van de landelijke regelgeving. We vragen hiervoor uw begrip.  
 

Zie ook onze website: www.schuttersgilde-megchelen.nl 
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