
Verslag Megchelse Kermis 2017 (17-20 juni) 

De voorspellingen waren dit jaar goed, het zou heerlijk warm worden tijdens de Megchelse kermis. 
Maar het was nu wel heel erg warm. Zaterdag avond werd om 20:00 uur de vogel geplaatst en 
daarmee werd de kermis officieel geopend. Daarna was het gezellig druk, vooral op de terrassen. 
Door het lekkere weer bleven de mensen lang buiten zitten. 
 
 
Zondag begon de dag weer met de hoogmis en aansluitend de traditionele processie. Na deze 
rondgang werd in het Martinuspark door diverse heren een woordje gedaan waarbij nog even extra 
werd stil gestaan bij het aankomende vertrek van pastoor Ambting. Uiteraard werd er ook gevendeld 
voor alle genodigden. ’s Middags was er de rondgang door het dorp met daarna een buitenoptreden 
van de band Millennium. Het was ondanks het extreem warme weer gezellig druk op het dorp.  
 
 
Maandagmorgen 5:30 was het weer tijd voor de reveille. Na even gezellig gezeten te hebben zijn wij 
weer huiswaarts gegaan om ons om te kleden en klaar te maken voor de rondgang om 9:00 uur. Na 
deze rondgang werd er gevendeld voor alle genodigden en vertrokken wij richting het veld om te 
beginnen met het vogelschieten. 
 
Het openingsschot werd gelost door Karin van Dijk (de vrouw van onze burgermeester) waarna er 
gestreden werd om de stukken wie als volgt verdeeld werden.  

Hals Gerrie Venhorst 
Rechter vleugel Guido Hakvoort 
Linker vleugel Eef Elfrink. 

 
Daarna mocht men zich opgeven voor het koningsschot hier deden 2 personen aan mee. Na een 
verhitte strijd trok Patrick Klein aan het langste eind. Hij schoot de romp eraf en werd hiermee 
onze nieuwe schutterskoning. Hij koos zijn vrouw Chantal als zijn koningin. 
  

 
 



Om 15:30 was er de rondgang waar aansluitend onze nieuwe koning officieel ingehuldigd werd door 
middel van het omhangen van de ketting en de sjerp. Verder werd daar de oude koning bedankt voor 
zijn inzet in het afgelopen jaar. Aansluitend was er weer een gezellig buiten optreden. 
 
 
Dinsdagmorgen stonden wij om 10:30 weer paraat voor de schietwedstrijden. Hier werden de prijzen 
als volgt verdeeld: 
 Lepelschieten: 

Mannen 
1e prijs Gerard Lubbers 
2e prijs Dikkie Tinneveld 
3e prijs Paul Wissing 

Vrouwen 
1e prijs Dorien Wissing 
2e prijs Sandra ten Brink 

Kruisboogschieten : 
Heren 

1e prijs Joep Egberts 
2e prijs Hans Dekkers 

Dames 
1e prijs Ellen Ditters 
2e prijs Rian Jansen 

Vogelknuppelen Mannen: 
Hals Stijn Visser 
Rechter vleugel Koen Heukshorst 
Linker vleugel Rob Wiendels 
Staart Rob Wiendels 
Knuppelkoning Stijn Visser 

 
Het was een zeer geslaagde kermis, al hebben wij door de extreme hitte een aantal keren de routes 
aan moeten passen. Bij deze willen wij iedereen bedanken wie op wat voor manier dan ook maar 
heeft geholpen om de kermis te laten slagen. 
 

Groeten Schuttersgilde St. Martinus Megchelen. 

 


