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OP ZATERDAG 11 MEI OP DE SOLFTPLAATS 

Vrouwen rijden de gans in Berendrecht 

08/05/2013 om 11:49 door stafdelie 

 

Vlorig jaar in Stabroek viel de regen bij bakken. De vrouwen hopen op beter weer in Berendrecht 

Foto: sdl 
 
BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO - De Vrije Gans olf Vrouwengans rijdt voor een nieuwe koningin op 
11 mei op het Solft in Berendrecht. 

Vooraf wordt uittredend koningin Nonja De Moor uitgehaald. Naar verluidt zullen er 25 deelneemsters onder 

de galg verschijnen. Nadat de kop van de gans getrokken is gaat het naar het Ganzenhof voor de viering 

van de nieuwe koningin en de Queens Party waarop iedereen welkom is. Info: www.vrijegans.be 

 



http://www.nieuwsblad.be/cnt/blsde_20130511_003 

28 DEELNEEMSTERS BETWISTEN DE KONINGINNEKROON 

Vrouwengansrijden van start in 

Berendrecht 

11/05/2013 om 12:27 door stafdelie 

 

Met uittredend koningin Nonja De Moor van Stabroek op kop is de stoet van 28 vrouwen zaterdagmorgen 

vertrokken aan het Ganzenhof in Berendrecht. Om 14 uur beginnen zij op het Solft in Berendrecht aan het 

gansrijden. 

Foto: sdl 
 
BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO - Met nog even wat regen is de Vrije Gans of Vrouwengans om 11 
uur vertrokken voor een rondtocht door Berendrecht. Vooraf werd uittredend koningin Nonja De 
Moor uitgehaald in het Ganzenhof. Zij trakteerde met de nodige dranken en boterhammen. 

Bij de rondtocht met 28 deelneemsters op boerenpaarden werden aangesloten cafés bezocht. Om 14 uur 

begint het spel op het Solft waar de galg is opgesteld. Hier wofrdt gereden voor een nieuwe 

koningin. Wanneer die gekend is gaat het naar het Ganzenhof voor de viering en de Qeeuns Party waarop 

iedereen welkom is. 



http://www.polderke.com/2013/05/11/mieke-dons-nieuwe-koningin-van-de-vrouwengans/ 

Mieke Dons nieuwe koningin van de Vrouwengans 
geschreven door De Polder | Mei 11, 2013 | 0 

 

In Berendrecht is om halfzes de kop getrokken bij de Vrouwengans door Mieke Dons 
(27). Zij is de zuster van Tom Dons die dit jaar koning werd van de Nieuwe Gans. 
Mieke is de dochter van Cis Dons, die herhaaldelijk de kroon en mantel veroverde. Er 
namen 28 vrouwen deel aan het spel dat om 2 uur op het Solft in Berendrecht begon. 
Mieke Dons is apothekeres en opent binnenkort, samen met haar neef Dirk Dons, 
een apotheek aan de Monnikenhofstraat in Berendrecht. Zij is ongehuwd. De premie 
bedroeg 7882 euro. 

 

http://www.polderke.nl/2013/05/11/mieke-dons-nieuwe-koningin-van-de-vrouwengans/
http://www.polderke.nl/author/admin/


 



http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130512_00578447 

Apothekeres Mieke Dons wordt 

ganzenkoningin 

13/05/2013 om 03:00 door sdl 

 

Foto: sdl 
 
BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO/STABROEK -  

In Berendrecht is zaterdag de 27-jarige Mieke Dons, een apothekeres uit Zandvliet, de nieuwe 
koningin geworden van de Vrije Gans of Vrouwengans. Zij is de zus van Tom Dons die eerder de 
kroon bemachtigde bij de Nieuwe Gans. Er waren 28 deelneemsters. De premie van 7.882 euro ging 
naar kinderen met een huidziekte. sdl 

 



 



 



 


