“KONING”-schieten !!!!
Schutterij “Die Jonghe Companie St.
Catharina Beeck 1632”
Schutterij “Die Jonghe Companie
St. Catharina Beeck 1632” VZW
P/a Korenbloemstraat 8
3960 Bree
Ondernemingsnr. 0415.350.931
RPR, afdeling Tongeren
Website: www.schutterijbeek.be
Email: sintcatharinabeek@hotmail.com

Naar traditionele gewoonte vindt op 13 augustus 2022 het “Koning”-schieten voor leden, nietleden en jeugd plaats aan ons schutterslokaal, St. Michielsstraat te Beek - Bree. Zeker de moeite om
eens te komen kijken en mee te genieten.
Huidige koning, Doumen Bert, wordt bij zijn thuis afgehaald door de leden van de schutterij en
sympathisanten. Bij terugkomst aan ons schutterslokaal, omstreeks 13.45 uur, is er een kort
optreden van het trommelkorps. We eindigen het officiële gedeelte met het afschieten van de
kamerschoten.
Om 14.15 uur start de inschrijving voor het “Koning”-schieten voor niet-leden en jeugd, om 14.30
uur begint de wedstrijd. Bij de schietwedstrijd voor niet-leden zijn er prijzen voorzien voor het
afschieten van de kop, de vleugels en de staart van een vogel. De jeugd schiet op een ander concept.
Wie de vogel naar beneden haalt of het laatste stopje afschiet, is “Koning” van de niet-leden
schutterij of jeugdkoning.
Dit jaar richten we er ook weer een wedstrijd “Buksschieten voor 3-tallen” in. Niet-leden stellen
zelf hun 3-tal samen. De drie beste ploegen ontvangen eveneens een prijs voor hun schietprestatie.
Voor de kinderen is er ook animatie voorzien. Zo kunnen zij kennismaken met het buksschieten op
hun maat of zich uitleven op het springkasteel.
Om 17.00 uur start het “Koning”-schieten voor de leden. Tijdens dit schieten kunnen jullie genieten
van een heerlijke barbecue. Voor 19,00 euro krijg je 3 stukken vlees, kinderen ontvangen voor 6,00
euro 1 stuk vlees. Dit alles wordt opgediend met brood – groenten – saus.
Inschrijven kan je vóór 8 augustus 2022 per mail of bij de bestuursleden op volgende adressen:
Kenis Jaak, Kerkstraat 54, 3960 Beek - GSM. 0494/33.51.45
Stinkens Jos, Korenbloemstraat 8, 3960 Bree - GSM. 0497/38.67.44
Verstraten Marleen, Abroxweg 21, 3960 Beek - GSM. 0477/86.43.86
Graag betalen bij inschrijving.
Zoals jullie zien is er voor iedereen wel wat te beleven. Hartelijk welkom !!!
Het bestuur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam : ____________________________ betaalde _______ BBQ X 19,00 EUR =_______EUR
Kinderen _______ BBQ X 6,00 EUR =_______EUR
__________________________________________________________________________
Strook af te geven voor inschrijving :
Naam : ____________________________ betaalde _______ BBQ X 19,00 EUR =_______EUR
Kinderen _______ BBQ X 6,00 EUR =_______EUR

