11de TEERFEEST
18 november 2017 om 18.30 u
De Geesten
Waterstraat Ekeren
Aan alle leden en sympathisanten
Beste vrienden,
‘t Wordt weer tijd om te teren… Het nieuwe werkjaar is goed ingezet met twee prachtige
kinderkoningen Axel en Bob. Het Prinskesrijden, met onze nieuwe prins Vincent en de
Nacht van de Gans waren ook een groot succes!
Maar nu met de beentjes onder tafel. Op 18 november 2017 gaat ons twaalfde teerfeest
door, zoals gewoonlijk in De Geesten, start om 18.30 uur met een aperitief aangeboden
door koning Steven. Vervolgens staat een warm buffet op ons te wachten, gevolgd door
een koffietje en poeske, aangeboden door de vereniging.
Op deze avond zal ook bekend gemaakt worden wie zal deelnemen aan het gansrijden
op 18 februari 2018, een spannend moment dus!
Na alle geplogenheden zal er weer deftig kunnen gedanst worden. Diegenen die niet
kunnen deelnemen aan de maaltijd zijn natuurlijk welkom vanaf 22.00 u om mee een
danske te placeren.

MENU

Inschrijven, doe het nu!
Er is niets vervelender om een feest te organiseren, wanneer de meeste mensen inschrijven twee dagen voor het gebeuren. Mogen wij daarom vragen om op tijd in te schrijven en dan wel voor zondag 12 november? Of waarom
doe je het nu niet meteen?
Het menu wordt u aangeboden voor leden - die inschrijven tot en met 5 november: € 25,00,
- die inschrijven na 5 november:€ 28,00
voor niet-leden: € 30,00.
Aangepaste wijnen en dranken worden aangeboden aan democratische prijzen.
Om in te schrijven voor dit feest bezorg je het strookje, samen met de betaling, vóór zondag 12 november bij het bestuur.
Let wel : je inschrijving is pas zeker na ontvangst van het juiste bedrag. Indien je wenst te betalen per overschrijving
(IBAN BE51 9731 1407 4862), gelieve TEERFEEST DLG + NAAM + aantal personen te vermelden.
Inschrijven kan bij: Koen Timmermans (materiaalmeester@delustigegans.be), of Wim Vansteenkiste, Driehoekstraat 159/101 (voorzitter@delustigegans.be).

Helpende handen???

Vergeet uw
Lusten niet

Om er een toffe avond van te maken
hebben we wel wat helpende handen
nodig. De mensen van het bestuur zullen
je (op voorhand) aanspreken om een
handje te helpen. Dit kan gaan van de
zaal klaarzetten, verkoop van Lusten, djen, ... Hopelijk wil iedereen zijn steentje
bijdragen zodat het een prettige avond
kan worden voor iedereen. Alvast bedankt!

Niet eters ook welkom
vanaf 22.00 uur
INSCHRIJVING

Ik ……………………………schrijf in voor het teerfeest van De Lustige Gans met …… leden en …….. nietleden en betaal daarom € ………… per overschrijving/cash*. Wanneer je betaalt per overschrijving gelieve te vermelden: teerfeest DLG + je naam. DATUM: …………...*Schrappen wat niet past.

