Voerendaal, mei 2019
475 jarig bestaan
Het jaar 2019 is voor de Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus een bijzonder
jaar.
We vieren dit jaar namelijk het 475 jarig bestaan van “De Koninklijke”.
Van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september gaan we dit organiseren nabij Hoeve
Cortenbach.
Jubileumfeest en “Cortenbach Preuve”
Het wordt niet alleen een 475-jarig bestaansfeest voor de schutterij maar vooral een feest voor de
gehele bevolking van Voerendaal en omgeving.
We gaan het evenement invullen met activiteiten voor iedereen, zoals een muziekavond en
natuurlijk zoals gebruikelijk op de eerste zondag van september het Koningsvogelschieten.
Op zaterdag 31 augustus vindt U voor de eerste keer in Voerendaal een tweetal Italian Foodtrucks.
Hier kan iedereen zijn “Italiaanse” honger en dorst stillen. Voor jong en oud is er de Sunny Funny
Disco Show.
Op zondag 1 september installeert de schutterij maar liefst 6 verschillende vogels. Naast een
koningsvogel voor burgermannen, burgervrouwen, schutters , eregilde en oud leden is er speciaal
voor het 475 jarig bestaan een jubileumvogel; met name ook voor u als mogelijke sponsor van ons
feest.
Programma
-Donderdag 29 augustus:
-Vrijdag 30 augustus:
-Zaterdag 31 augustus:

-Zondag 1 september:

Mansluuj Kienen
Muziekavond met Q-music
“Italian Foodtrucks”
“Funny Disco Show” en diverse attracties voor jong en oud
Receptie 475 jarig bestaan
Muziekavond met Die Limburger Buben
Koningsvogelschieten, Jubileum/sponsorschieten

Bezoekers
De aankondiging van de feestelijke activiteiten zal plaats vinden op de website van de schutterij en in
regionale (dag)bladen, zoals o.a. Via Limburg en het Onderons.
(Verspreiding Onderons Voerendaal en Hallo Brunssum, Hoensbroek, Onderbanken 37.100 ex.)
(Hallo Limburg 60.000 ex.)
“Italian foodtrucks” , Funny Disco Show, Die Limburger Buben en receptie op zaterdag 31 augustus
Op het Italiaans eetplein zullen enkele foodtrucs hun gerechten aanbieden in de omgeving van
Hoeve Cortenbach. Daarnaast zullen ook diverse andere activiteiten plaats vinden voor jong en oud,
allen gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk publiek uit de regio Zuid-Limburg.
We kunnen spreken van een geslaagde deelname aan de Funny Disco Show, de “Italian foodtrucks”
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en andere activiteiten bij deelname van 1000 personen. Die Limburger Buben verzorgen het
avondprogramma met gezellige muziek.
Koningsvogelschieten/ jubileumschieten op zondag 1 september.
Het Koningsvogelschieten werd in 2018 bezocht door 400-500 bezoekers. Op Zondag 1 september
wordt op maar liefst 6 verschillende vogels geschoten, waaronder natuurlijk de schuttersvogel en
speciaal voor het 475 jarig bestaan van de schutterij de jubileum/sponsor vogel. Vandaar dat wordt
verwacht dat het aantal bezoekers het jaar 2018 zeker zal overtreffen.
Uw ondersteuning
Dit evenement wordt gerealiseerd met hulp van vele vrijwilligers en wellicht ook door uw financiële
ondersteuning. In ruil voor uw bijdrage bieden we de in de bijlage aangegeven reclame en deelname
mogelijkheden aan. Op zondag 1 september bieden we u tevens aan om tegen een kleine vergoeding
op de jubileumvogel te schieten en volop te netwerken en kennis te maken met diverse
schutterstradities.
Door een keuze te maken uit de diverse reclamemogelijkheden, zoals aangegeven in de bijlage,
hopen we ook u te mogen begroeten als donateur van ons 475 jarig jubileumfeest.
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Binnen enkele weken nemen wij
contact met u op om te informeren naar uw interesse en eventuele vragen te beantwoorden. Mocht
u in de tussentijd al vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op 06-11368779.
U kunt natuurlijk ook de ingevulde bijlage alvast naar ons opsturen.

Met vriendelijke groet,
namens de organisatie van het 475 jarig jubileumfeest
van de Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal
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