KINDERGANSRIJDEN 2017
met KIPPENFESTIJN
www.

De Lustige Gans

.be

Zaterdag 26 augustus 2017
12.30 uur
De Geesten, Waterstraat, Ekeren
Aan alle leden en sympathisanten

Beste leden, Beste kinderen
Na het succes van de vorige jaren organiseren we op zaterdag 26 augustus voor de 10de
keer het kindergansrijden! Er wordt aan een echte ganzennek getrokken, gereden op een
stalen ros (fiets) dat versierd moet zijn in de kleuren van onze vereniging (blauw/geel). Om
het nog echter te maken vragen we dat iedereen in uniform komt.
De deelname is gratis en er zijn mooie prijzen voor elke deelnemer! Elke koning(in) mag een
echte kroon opzetten en een prachtige mantel omdoen! We hanteren dezelfde spelregels als
bij het gansrijden voor volwassenen (toch zijn meisjes welkom). Breng alvast vele supporters
mee!
Programma:
12.30 u: Vertrek wagen aan de feestzaal met kinderen om de kinderkoningin Jens en Niels uit
te halen
14.00 u: Trek het Spek: voor de allerkleinsten tot 6 jaar die reeds kunnen fietsen
14.30 u: Eerste reeks voor kinderen tot 120 cm
15.45 u: Tweede reeks voor kinderen boven 120 cm (maximum 15 jaar)
18.00 u: Hotdog- en Kippenfestijn

WIE WORDT KINDERKONING 2017 VAN EKEREN?
Nadat de nieuwe kinderkoning(inn)en gekroond zijn wordt er natuurlijk
ook gefeest!
Vergeet uw
Wat staat er voor de kinderen op het menu?
lusten niet!
Deelnemende kinderen krijgen gratis hotdogs (maximum 2),
niet deelnemende kinderen kunnen hotdogs verkrijgen aan € 1,00.
Voor de volwassenen:
Een halve kip met rauwkost en fritten aan € 15,00 (kinderen tot 15 jaar aan € 7,50).
Inschrijven verplicht voor zondag 20 augustus! Je bent pas ingeschreven wanneer je
reservatie betaald is. Ofwel betaal je aan Peter De Rechter, ofwel per overschrijving op
rekening nummer IBAN BE51 9731 1407 4862 (OPGELET DIT IS EEN NIEUW IBAN NUMMER)
van De Lustige Gans. Vermeld a.u.b. het aantal volwassenen en kinderen alsook hotdog,
kip.

HELP Zij die een handje willen toesteken met tappen, lustenverkoop, afwassen, zaal klaarzetten, opruimen, enzovoort graag een seintje aan Peter De Rechter!

INSCHRIJVING KINDERGANSRIJDEN:
Aantal kinderen voor Trek het Spek: …………..(namen …………………………………………………………..……….…………..)
Aantal kinderen tot 120 cm: ……………(namen …………………………………………………………………………………..…….)
Aantal kinderen boven 120 cm: ………….. (namen ………………………………………...………………………..……….....)

INSCHRIJVING HOTDOG– EN KIPPENFESTIJN: Naam:…………………………………… bestelt het volgende:
………….hotdogs voor deelnemend kind (gratis) of ………...hotdogs voor niet-deelnemend kind aan € 1,00 / stuk
………….halve kip voor volwassenen aan € 15,00 of ………..1/4 kip voor kinderen aan € 7,50 (voor deelnemende kinderen is de kip aan € 4,00!)

