Schuttersvereniging
St.Antonius Lengel
’t Bosmanhuus:

Drager van de koninklijke Erepenning

Al onze activiteiten vinden in onze prachtige dorpsaccommodatie
’t Bosmanhuus plaats. Hier zijn ook onze schietbanen gerealiseerd
en vinden er trainingen en wedstrijden plaats onder leiding van de
schietsectie ’t Vizier en de Kruisboogsectie. Elke donderdagavond
kan er worden geschoten met luchtgeweer en/of kruisboog. Als het
u wat lijkt om met een handgemaakte kruisboog de roos te treffen of met een luchtgeweer het maximale aantal punten van 50 bij
elkaar te schieten bent u iedere donderdagavond en zondagmorgen (m.u.v. de vakanties) van harte welkom.
Ook de senioren vereniging “Onder ons“ houdt haar activiteiten in `t
Bosmanhuus, deze vinden iedere 3e dinsdag van de maand plaats.

Voorwoord:
Voor u ligt de eerste flyer uit ons 108 jarig bestaan! Waarom zult u denken. Nu, vooral omdat het bestuur
en leden van Schuttersvereniging er veel waarde aan hechten om deze gezichtsbepalende vereniging
nog in lengte van jaren te laten voortbestaan. Hiervoor zijn wij genoodzaakt een beroep te doen op de
ruim 350 inwoners van Lengel. Niet alleen het voortbestaan van de schutterij staat op het spel, ook de
overige verenigingen kunnen niet zonder uw inspanning. Wij roepen u daarom op om met ons in contact
te komen, met ons in gesprek te gaan, om de toekomst van de hoeksteen van de samenleving, namelijk
het verenigingsleven, in de kleine kern Lengel voor de toekomst te zekeren. Wij zijn op zoek naar jullie,
hopelijk vinden jullie ons. Wat doet St. Antonius allemaal? U leest het in deze flyer en “kom in actie”

Financiele bijdrage:
- Beschermheer der Schutterij				
- Vrienden van de Schutterij 				

€ 3000,00 per jaar (info Bestuur)
€ 250,00 per jaar (info Bestuur)

- Volledig geuniformeerd lidmaatschap, per persoon € 50,00 per jaar
( inclusief deelname aan alle activiteiten + uniform + attributen en/of instrument
inclusief korting op entree zaterdagavond en gratis entree op maandag tijdens Lengelse
kermis en tijdens het schuttersfeest )( jeugd t/m 18 jaar 50% reductie)
Voor overige geuniformeerde uit één gezin per persoon € 35,00 per jaar
- Volledig lidmaatschap voor 1 persoon
€ 30,00 per jaar
( inclusief korting op entree zaterdagavond en gratis entree op maandag tijdens Lengelse
kermis en tijdens het schuttersfeest )
Voor overige leden uit één gezin per persoon € 15,00 per jaar
- Donateurschap 				

€ 15,00

Historie:

Aanmelden:
Vindt u nu ook dat het verenigingsleven in Lengel moet blijven bestaan, kom dan naar onze informatieavonden. U krijgt dan
volledig inzicht in uw Schuttersvereniging en hoe wij in de samenleving staan. Er zal verder worden ingegaan op het schuttersleven in Lengel en al onze activiteiten. Tevens krijgt u dan uitleg over de diverse lidmaatschappen die wij toekomstig
willen aanbieden. Zonder uw steun en inzet verliest uw kern op termijn zijn verenigingen.
Vrijdagavond 14 september vanaf 19.00 uur in ’t Bosmanhuus
Vrijdagavond 21 september vanaf 19.00 uur in ‘t Bosmanhuus
Om uw komst in goede banen te kunnen leiden verzoeken wij u om u aan te melden op volgend E-mailadres:
st.antonius-lengel@kpnmail.nl o.v.v. Info-avond. Graag uw naam en de vrijdag waarop u wilt komen vermelden. Bellen mag
ook. Belt u dan met onze secretaris. Zijn mobiele nummer is 06-51034712. Natuurlijk kunt u komst ook nog via WhatsApp
doorgeven of via het contact formulier op onze website.

Contact: Secretariaat : Ruud Tousain Batavenstraat 43
0314 664994 mail: st.antonius-lengel@kpnmail.nl

www.st-antonius-lengel.nl

7041 VA

`s-Heerenberg

Deze uitgave van schuttersvereniging St.Antonius Lengel voldoet aan de
voorwaarden gesteld in AVG.

De Lengelse Schuttersvereniging St. Antonius is in 1910 opgericht. De huidige naam van de Schutterij is ontleedt aan
de Lengelse priester Antonius Beijer die in 1928 tot priester werd gewijd en in 1929 in de Congo overleed. Inmiddels is
het 2018 en bestaat deze oer Lengelse vereniging inmiddels 108 jaar. Sinds meer dan 100 jaar wordt er jaarlijks vele
activiteiten door de Schuttersvereniging ondernomen. U leest hierover meer in deze flyer
Onderdelen:
Schuttersvereniging St. Antonius, Lengel bestaat uit diverse secties, te weten
•
•
•
•
•
•
•
•

Drumfanfare met Tamboermaître
Schietsectie ‘t Vizier
Officieren en Standaard vaandeldrager
Vaandelwacht
Kruisboogschutters
Marketentsters
Vendeliers
Bielemannen

Het geheel wordt geleid door een Commandant der Schutterij, die verantwoordelijk is, voor een goede gang van zaken
tijdens concoursen, kermis, serenades, optochten en dergelijke,

Graag willen wij ons even voorstellen:

‘‘Zonder muziek ‘missie’ iets”

Hallo, ik ben Fenna Kock en ben 8 jaar oud.
Ik ben vorig jaar begonnen op de muziekschool met trombone les, en tevens lid geworden van drumfanfare Sint Antonius Lengel. Dit is erg leuk.
Twee keer heb ik al meegelopen met de schutterij, dit was met de kermis
en de intocht van Sinterklaas.
Toen nog wel met de tamboerijn maar hoop volgend jaar mee te kunnen
lopen met de schuiftrombone.

Hallo, Ik ben Mike Schenning 15 jaar

Bestuur en Leden:
Op dit moment heeft de schuttersvereniging bijna 150 leden, waarvan ca. 40 geüniformeerd. Het bestuur bestaat uit
7 leden, waarvan er 6 al jaren deel van uit maken. Onze voorzitter maakt zelf al meer dan 42 jaar deel van dit bestuur.
Wij zijn dringend op zoek naar bestuurders in het vakgebied organisatie, administratief/financieel en beheer en die
toekomst willen waarborgen. Op dit moment is het aantal leden uit de kern Lengel het laagst ooit gemeten, terwijl de
Schuttersvereniging toch een echte Lengelse vereniging is. Wij vinden dat hier verandering in moet komen en daarom
vragen wij u om binnen uw omgeving te kijken of er animo bestaat om de werkzaamheden van Schuttersvereniging te
ondersteunen. U hoeft hiervoor geen instrument te kunnen spelen, geen uniform aan te trekken maar u af te vragen of
u niet op een andere wijze kunt bijdragen. Wij bieden u allerlei mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het welzijn van
uw schutterij. U vindt ze netjes gerangschikt aan de eind van deze flyer.

Ik zit bij de drumfanfare van de schutterij in Lengel.
Ik vind het leuk bij de schutterij omdat je veel leuke dingen hebt
zoals de jaarlijkse kermis, schuttersfeest en ook heb ga je naar
verschillende concoursen.
Ik vind het maken van muziek binnen de schutterij leuk omdat
je met leuke en gezellige groep mensen bent.

Hallo, ik ben Ricky Joling en ik ben 7 jaar oud.

Secties:

Ik zit bij de vendeliers van de schutterij in Lengel.
Ik vind het heel leuk om te vendelen en stoer om met een grote vlag mee te
lopen bij de schutterij.
Ook vind ik het leuk en heel stoer om voor veel mensen te mogen vendelen.
Kermis en schuttersfeest vind ik super leuk of mee naar een concours vind ik
ook erg leuk.
Doordat ik nu bij de schutterij ben heb ik ook heel veel nieuwe vrienden en
vriendinnen erbij gekregen.

Alle secties en/of onderdelen zijn op zoek naar versterking. We zijn altijd op zoek naar mensen
die het leuk vinden om in groepsverband muziek te maken. Elke dinsdagavond (m.u.v. de
vakanties) vinden de repetities plaats in ’t Bosmanhuus onder leiding van een muziekdocent.
Het is niet alleen leuk, u leert er ook nog iets. Ook uw training op de muziekschool wordt in het
eerste jaar volledig door ons vergoedt. Het tweede jaar kunt u nog op een bijdrage van 50%
rekenen. In ruil hiervoor vragen u wel een uniform aan te trekken en als volledig lid aan alle
activiteiten van de drumfanfare deel te nemen. Dit kan al vanaf de leeftijd van 8 jaar!

Dankwoord familie Bosman,
Ik schrijf dit stuk namens mezelf, maar ook namens mijn recent overleden echtgenoot. Wim is
vele jaren – met uitgesproken passie – beschermheer geweest van deze prachtige schuttersvereniging. Hij keek altijd met veel trots naar de talrijke opkomsten van onder meer de fanfare, de
vendeliers en mooi uitgedoste Marketentsters. Sinds enkele jaren mocht ik me beschermvrouwe
van de Marketentsters noemen; een rol die ik, naast mijn man, met veel plezier mocht opnemen.
Ook de ontwikkeling van ’t Bosmanhuus is iets wat mijn man vol inzet heeft gerealiseerd. Hij zag
de waarde van een verenigingsleven binnen de kleine, maar hechte gemeenschap van Lengel.
Nu mijn man is overleden is het tijd om onze fijne functies over te dragen aan nieuwe krachten. Een vereniging dat al 108 jaar zijn waarde kent is iets dat behouden zou moeten worden,
gekoesterd. Wij zijn altijd onder de indruk geweest van hetgeen het bestuur en zijn leden heeft
ondernomen (het Schuttersfeest, serenades aan ons adres, de Lengelse kermis,…) en ik hoop
dat er nog lang van genoten mag worden!

Activiteiten:
		
		
		
		
		
		

*
*
*
*
*
*

Bijdrage aan de jaarlijkse 4 mei viering bij het Lengelse Oorlogsmonument
Jaarlijks schuttersfeest in het eerste weekend van juni
Spaarkas “Lengelse Kermis”
Lengelse kermis, jaarlijks in Oktober
Deelname aan concoursen, serenade en optochten en Europees Schutterstreffen
Intocht St.Nicolaas

Veel succes voor de toekomst,
Ans Bosman

Kermis in Lengel:
De schutterij is er niet alleen voor het vermaak, ook wij hebben een maatschappelijke functie en
taken die zich ter dienste stellen ten behoeve van de saamhorigheid in de kern Lengel. Samen
optrekken, het vendel laten zwaaien en de muziek laten klinken zijn dingen die wij heel gewoon
vinden. Je bent bij een vereniging en zet je daarvoor in. Hierdoor ontstaan vriendschappen, sommige voor het leven. Ook het beroemde Achterhoekse “Naoberschap”, wat betekent dat je elkaar
met raad en daad bijstaat, is door de leden van Schutterij al jaren omarmd.

Het jaarlijks hoogtepunt is de organisatie van de alom bekende Lengelse kermis. Deze wordt altijd gehouden op de 3e
zondag na de 3e Oktober en staat ook bekend als de Vliegenkermis. Deze laatste kermis in de Achterhoek staat nog
bol van de tradities. Zo worden er schietwedstrijden gehouden en is er op zondagmiddag de traditionele rondgang door
Lengel en ’s-Heerenberg-Oost. Nog altijd kunnen wij kleinschalig vermaak aanbieden en is er een vol kermisprogramma
voor oud en jong Gelukkig heeft een aantal jeugdige leden zich verzameld in het Comité Kermis van Lengel en zij hebben een format gevonden dat aanslaat bij de verschillende leeftijdsgroepen die naar de Lengelse kermis komen. Geheid
een volle bak op zaterdagavond. De organisatie van de Lengelse Kermis is een activiteit van uw Schuttersvereniging.

