
KONINGSFEEST 

De Lustige Gans Ekeren  
Zaterdag 25 september 2021 

14.00 uur 
Verzamelen Ekers Hof 

Wij vragen uw Covid Safe Ticket te laten zien! 
PROGRAMMA 
14.00 u: Afspraak leden en sympathisanten in Het Ekers Hof 
14.15 u: Ontvangst Koning Joppe in Het Ekers Hof alwaar de foto van Koning Joppe zal gehangen worden 
14.45 u: Café Den Aker  
15.25 u: Vertrek in stoet naar het districtshuis 
15.30 u: Ontvangst door burgemeester en andere notabelen in het districtshuis waar daarna een drankje wordt aangeboden 
16.50 u: Café Art=Choc 
17.45 u: Vertrek naar Clublokaal DAE (Drij Akers Ekeren) in Hof De Bist. Parkeren in de Veltwijcklaan en door het park naar het 
lokaal gaan. 
18.00 u: Start koningsfeest met aperitiefje aangeboden door De Lustige Gans in naam van koning Joppe 
18.45 u: Opening koningsbarbecue 
21.00 u: Openingsdans met dj’  
……. u: Sluitingsdans,   
Groot en klein is welkom op het koningsfeest.  

Tijdens het bezoek aan de kroegen zal een pot uitgelegd worden 

KONINGS BBQ 
Leden € 20,00, niet leden € 25,00  (BBQ met groenten, brood, sauzen) 
Kinderen tot 12 jaar betalen € 15.00. 
Inschrijven vóór 18 september via e-mail (voorzitter@delustigegans.be) of door het inschrijvingsstrookje te bezorgen aan het be-
stuur.  Betaal je na 17 september, 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 Joppe 

HELP Zij die een handje willen toesteken met groenten bedienen,  zaal klaarzetten, opruimen, ‘enzovoort graag een seintje aan 

Wim Vansteenkiste! Alvast bedankt!  

INSCHRIJVING (voor 18 septem-
ber) 
Ik…………………………………….kom met ..…leden 
(€20) en ……niet leden (€ 25), …....kinderen   
(€ 15). Daarom betaal  ik  €…………  per over-
schrijving/cash*. Wanneer je betaalt per 
overschrijving gelieve te vermelden: ko-
ningsfeest 2021  DLG + je naam, aantal vol-
wassenen en aantal kinderen. *Schrappen 
wat niet past. 

Aan alle leden en sympathisanten  

Vergeet uw 
lusten niet! 




