Zandvliet, maart 2019

Koningrijden
24 maart 2019
Beste lid
De eerste koningen zijn reeds gekroond en kunnen al dromen van de keizerstitel. Op zondag 24 maart 2019 is
het de beurt aan onze ruiters om te strijden voor de koningstitel.
Hieronder kan u een beknopte planning vinden van deze hoogdag. Tijdens de Algemene Informatieve
Vergadering op dinsdag 19 maart 2019 wordt alles in detail vermeld:
Ruiters

Paardenleveranciers worden vanaf 08:05 verwacht aan de Wollegrasstraat. Omstreeks 08:45
vertrekken de aanwezige ruiters onder politiebegeleiding naar Dienstencentrum Molengeest.
Nadien worden de paarden op dezelfde plaats opnieuw opgehaald.
Ruiters die elders hun paard opzadelen, worden ten laatste om 09:00 verwacht aan de weide
ter hoogte van Dienstencentrum Molengeest (Frederik Hendrikstraat 51 te Berendrecht).

Voetvolk

Vanaf 08:50 wordt er bijeen gekomen in Dienstencentrum Molengeest (Frederik
Hendrikstraat 51 te Berendrecht). Graag uw talrijke aanwezigheid.

Stoet

De stoet vertrekt om 09:20 stipt naar uittredend koning Sven Averens. Nadien worden er nog
enkele cafés bezocht met onder andere een middagmaal in lokaal De Koerel.
Bij het aanvangen van het koningrijden zal het voetvolk onder begeleiding van de fanfare
naar Woonzorgcentrum Monnikenhof gaan.

Uniformen

Wij verwachten van al onze leden dat ze in wit-blauwe uniform aanwezig zijn conform het
huishoudelijk regelement.
Tijdens het middagmaal in De Koerel wordt pasmoment georganiseerd. Zo kan u onze nieuwe
uniform passen en eventueel bestellen.

Staartjesgans

Wenst u deel te nemen aan staartjesgans op maandagavond 25 maart 2019, dan kan u
inschrijven tot op de dag van het koningrijden (middernacht) bij onze penningmeester
Georges Poussière (0475 778 566) of bij de DJ in De Koerel.

Wij wensen alle ruiters veel succes. Dat het zoals alle voorgaande jaren een leuke en sportieve dag mag zijn
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