
 
Herinnering 

  

Onderstaande mail is een paar weken geleden bij jullie binnen 

gekomen en al doorgestuurd aan jullie leden hopen wij. 

We merken echter dat nog niet alle schutters op de hoogte zijn van 

de mogelijkheid om Gemeentekoning van Zundert te worden, en het 

zou jammer zijn dat ze er nog niet van weten. 

Aan de verenigingen die deze uitnodiging nog niet hebben 

doorgestuurd aan de leden, de vraag, om dit alsnog te doen, diegene 

die al hebben doorgestuurd, bedankt. 

  



Ook is er nog onduidelijkheid over de mogelijkheid dat alle inwoners 

van de gemeente Zundert, niet zijnde schutters, ook in een andere 

categorie gemeentekoning kunnen worden, dus breng familie en 

vrienden mee, wel moet je ouder dan 16 jaar zijn om mee te 

schieten. 

  

Wij doen ons best om van deze unieke 

allereerste mogelijkheid om koning te worden 

van alle schutters van Zundert iedereen te 

bereiken en hopen op jullie medewerking.   

  
  

  

Beste Schuttersverenigingen van Zundert, 

  

Het is best bijzonder; een gemeente met 20 schietverenigingen waarvan er vier nog een echt 

oud schuttersgilde zijn. Nergens zijn er zoveel mensen binnen één gemeente, zo actief, bezig 

met schietsport dan binnen onze gemeente Zundert. Wij zien het daarom ook als een 

uitdaging om ALLE verenigingen vertegenwoordigd te zien op de eerste GEMEENTEKONING-

VERSCHIETING in de gemeente Zundert.  

  

Wij dagen jullie allen uit om aanwezig te zijn op zondag 29 mei en de strijd met alle 

schutters aan te gaan. Het zal een eer zijn om de eerste GEMEENTEKONING van Zundert 

binnen de vereniging te hebben. Het eerste schot zal om 13.00u worden gelost door onze 

Burgemeester Joyce Vermue, dan zal de strijd los barsten en uiteindelijk zal de eerste 

gemeentekoning beloond worden met een mooi zilveren schild dat door de gemeente 

Zundert speciaal voor deze gelegenheid word geschonken. 

  

Wij zijn er klaar voor en nodigen jullie uit. 

  

Datum : 29 mei 2022 

Plaats: Café "In den Anker" 

Adres : Rucphenseweg 35, Zundert 

Start verschieting : 13.00 uur  

Bekendmaking Koning +/- 17.00 uur 

WWW.GEMEENTEKONING.NL 

  

 


