Nieuwsbrief 1
Juli 2017

De eerste nieuwsbrief van De Lustige Gans…
We hebben onze mond er allemaal van vol: communicatie… mails, sms-en, twitters,
telefoons, facebook… Er zijn onmogelijk veel kanalen om te communiceren. Om dit binnen
onze vereniging wat beter te structureren hebben we een nieuwsbrief in het leven
geroepen die op regelmatige tijdstippen zal gemaild worden en ook terug te vinden zal zijn
op onze website.
Er zullen vaste items aan bod komen zoals agenda, (familie)nieuws, weetjes… Er zal ook
plaats voorzien worden om bijvoorbeeld een verslag van een activiteit te plaatsen of een
aankondiging van een activiteit (van bevriende verenigingen)…
Veel leesplezier en een prettige vakantie!

Agenda
22 augustus 2017: bestuursvergadering (voor het bestuur uiteraard)
26 augustus 2017: kindergansrijden
23 september2017: prinskesrijden en nacht van de Gans
30 september 2017: keizeruithalen
20 oktober 2017: ruitervergadering
25 oktober 2017: polderbondvergadering Veteranen
18 november 2017: teerfeest

Nieuws
Functieverdeling van het vernieuwde bestuur:
Wim Vansteenkiste: voorzitter, Steven Moons: ondervoorzitter, Ludo Kanora:
penningmeester, Peter De Rechter: secretaris, Henk Henkens: PR- verantwoordelijke , Frans
Mathijssen: materiaal, Koen Timmermans: materiaal en gadgets, Tim De Meulder:
bestuurslid. Verder staan Frans en Henk ook in voor de ledenwerving.
Verantwoordelijken feesten:
Kindergans: Ludo en Peter
Teerfeest: Steven en Koen
Koningsfeest: Steven en Wim

Nacht van de Gans: Wim
Kerstmarkt: Henk
Braderie: Tim

Webmasters:
Jarenlang heeft Peter Noë de website van de Lustige Gans onderhouden en up to date
gehouden. Hij geeft nu de fakkel over aan Bert De Rechter en Ruben De Proost. Dit jong
geweld zet zijn taak nu verder, en zullen binnenkort de website in een nieuw kleedje steken.
Veel succes!
Lidgeld 2017-2018:
In september moet het lidgeld vernieuwd worden. De lidgelden blijven hetzelfde zoals de
laatste jaren. Mogen wij echter vragen aan iedereen om het digitale document digitaal in te
vullen en naar de secretaris (Peter De Rechter) te sturen. We proberen onze ledenlijst
hierdoor pico bello in orde te krijgen (vooral e-mailadressen zijn een probleem!) Het nieuwe
digitale formulier vindt u binnenkort op onze website.

Familienieuws
Proficiat aan ruiter Steve Meulders en zijn vrouwtje Letitia met de geboorte van hun
dochtertje Noor.
Bij Bi en Lies werd dan weer Raf geboren. Een toekomstige gansrijder? Felicitaties!
Ook Sander Adriaensen en Mieke Thiry zijn trotse ouders geworden van dochter Celien. Ook
proficiat voor Jean en Lizzy!
Veel sterkte aan Tim De Meulder en zijn familie bij het verlies van zijn moeder.
Ook veel sterkte aan de familie De Rechter bij het verlies van de moeder van Peter.
Jan en Vivane Kerschot sloten na 41 jaar, op 30 juni 2017, definitief hun beenhouwereij. Op
1 juli zette De Lustige Gans hen in de bloemetjes voor hun jarenlange ondersteuning van
onze maatschappij. Het is niet omdat de winkel sluit dat ze de gans van Ekeren niet meer
zullen steunen… Geniet van jullie pensioen!

Activiteiten
Kindergans: 26 augustus 2017 om 13.00 uur achter en in de zaal van de Geesten.
Uitnodiging en inschrijving zie laatste bladzijde. Zijn er mensen die nog aan tombolaprijzen
kunnen geraken, graag een seintje aan Peter De Rechter. Helpers (frieten bakken, tappen,
afwas, lustenverkoop…) ook melden bij Peter De Rechter.
Prinskesrijden: 23 september 2017 om ?? uur op de scoutsterreinen Ekeren Bunt. Onze
reserveruiters kunnen zich dan van hun beste ganzenrijderskant laten zien. Nog kandidaten,
een seintje aan Nico Gaethofs of Dirk Vranken. Let op, dit jaar valt het prinskesrijden NIET
tijdens de Buntse Feesten vanwege het keizeruithalen tijdens de Buntse Feesten.
Nacht van de Gans: 23 september 2017 aansluitend op het prinskesrijden. Voor de vijfde
maal zal de prins gevierd worden op onze Nacht van de Gans. Iedereen op post voor leute en
plezier. Hier ook helpers welkom, vooral om te tappen (doorgeven aan Wim Vansteenkiste)

Keizeruithalen in Berendrecht: 30 september 2017: De uitnodiging hebben we nog niet
gekregen, maar de datum ligt al vast. Uithalen van keizer Vincent Koch. Stoet met receptie
en bal. Verdere info volgt.

Gezocht!
Tijdens de kindergans organiseren we elk jaar een tombola. Hiervoor zijn we nog op zoek
naar prijzen. Wie prijzen heeft liggen en er vanaf wil kan die altijd bezorgen aan Peter De
Rechter of Ludo Kanora.

Weetjes
Op 3 september organiseert men voor het goede doel 'Moving Mountains for Parkinson',
een evenement met 'cars en coffee meeting’ waar er rond de 100 oldtimers verwacht
worden rond 10 uur op een locatie van Katoennatie in de Antwerpse haven. In namiddag
wordt een karting competitie op poten gezet. Hier zijn al inschrijvingen van verschillende
havenbedrijven maar ook samengestelde teams van particulieren en KMO's rijden mee voor
het goede doel.
We kregen de vraag van Bart Van Gheel of er leden zijn van De Lustige Gans zijn die mee
willen werken aan dit evenement. De precieze taken zullen nog medegedeeld worden,
diegene die willen meewerken houden alvast deze datum vrij!

De vier eerste koningen van de Lustige Gans die aan het keizerschap van de verenigde gansrijders van de
Antwerpse polders mogen deelnemen in Hoevenen, v.l.n.r. steven Moons (2017), Luc Peeraer (2014), Joppe
Vranken (2015) en Sven Van Lommel (2016).

