KONINGSFEEST
De Lustige Gans Ekeren
Zaterdag 29 april 2017
14.00 uur
Verzamelen Café Telstar (Schoonbroek)
Aan alle leden, sympathisanten en misschien de Ekerse Keizer...
PROGRAMMA

14.00 u: Afspraak leden en sympathisanten in café Telstar (Schoonbroek)
14.15 u: Ontvangst Koning Steven in café Telstar

15.00 u: Café Noteboom alwaar de foto van koning Steven bij de andere koningen zal gehangen worden
15.55 u: Vertrek in stoet naar het districtshuis

16.00 u: Ontvangst door burgemeester en andere notabelen in het districtshuis waar daarna een drankje wordt aangeboden
17.15 u: Café Den Trol (Markt Ekeren centrum)

17.55 u: Vertrek naar de kantine van Het Schindebad
18.00 u: Start koningsfeest met aperitiefje aangeboden door De Lustige Gans in naam van koning Steven
18.45 u: Opening koningsbarbecue
21.00 u: Openingsdans met dj’
……. u: Sluitingsdans

Groot en klein is welkom op het koningsfeest.

KONINGS BBQ

Vergeet uw
lusten niet!

Leden € 13,00, niet leden € 18,00 (BBQ met groenten, brood, sauzen, dessert en koffie)
Kinderen tot 14 jaar betalen € 5,00.

Inschrijven vóór 20 april via e-mail (voorzitter@delustigegans.be) of door het inschrijvingsstrookje te bezorgen aan het bestuur.

Betaal je na 20 april, dan betaal je € 4,00 per persoon extra bij. Je inschrijving is pas bevestigd wanneer je betaald hebt per overschrijving (BE51 9731 1407 4862 ) of cash aan het bestuur.

Aperitief geschonken door De Lustige Gans in naam van onze koning Steven

HELP Zij die een handje willen toesteken met groenten bedienen, zaal klaarzetten, opruimen, ‘s zondags tent afbreken enzovoort graag een seintje aan Wim Vansteenkiste! Alvast bedankt!

INSCHRIJVING (voor 16 april)
Ik…………………………………….kom
met ..…leden (€13) en ……niet leden (€

18), …....kinderen (€ 5). Daarom betaal ik

€………… per overschrijving/cash*. Wanneer je betaalt per overschrijving gelieve te
vermelden: koningsfeest 2017 DLG + je

naam, aantal volwassenen en aantal kinderen. *Schrappen wat niet past.

