
   
 

Persartikels 2018 
 
De gans rijden in de Antwerpse Polderdorpen (Het Belgisch Trekpaard 03-2018) 

De Vrije Gans rijdt uit (Ganzenrijden On-Line 21-04-2018)  

Gansrijden de Vrije gans te Hoevenen (Polderke.com 10-05-2018) 

De Vrije Gans is er klaar voor! (Polderke.com 12-05-2018) 

Annemieke Kanora koningin 2018 bij de Vrije Gans (Polderke.com 12-05-2018) 

Annemieke Kanora koningin Vrije (Ganzenrijden On-Line 13-05-2018)  

Annemieke Kanora nieuwe koningin van de Vrije Gans (De Polder 18-05-2018) 

Annemieke, you did it! (Nieuwsbrief Lustige Gans Ekeren 05-2018) 

Nieuwe folklorekamer ingehuldigd in Poldermuseum te Lillo (Polderke.com 05-06-2018) 

Poldermeisje wordt koningin! (Het Belgisch Trekpaard 06-2018) 

http://www.polderke.com/2018/06/05/nieuwe-folklorekamer-ingehuldigd-in-poldermuseum-te-lillo/
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Gansrijden de Vrije gans te Hoevenen 
geschreven door De Polder | mei 10, 2018  

 

Kelly Vervloet koningin 2017 

Op 12 mei strijden 26 dames van de Vrije Gans in Hoevenen voor de titel van koningin. Ook dit jaar 
schenken ze hun premie aan een goed doel, dit maal voor de “ziekte Duchenne”. Het is een 
progressieve spierziekte en aangeboren bij jongens en momenteel ongeneeslijk. Paarden en ruiters 
komen ’s morgens om 9u45 samen in de Pauwelsdreef om in groep te vertrekken naar de Oude 
brouwerij om daar aan te sluiten bij het voetvolk en de muzikanten en zo in stoet verder te rijden 
richting Parijse weg naar de Paddock voor de eerste stop. Dan zet men de stoet verder richting 
Krekelberg om Koningin Kelly Vervloet thuis te vieren. Nadien gaat de stoet verder richting 
Buynderdyck (vliegveld) Café de oude barreel. Omstreeks 14u30 rijdt de stoet richting Frans 
Oomsplein om de strijd aan te vatten en dit rond 15u00. Onder de galg wordt alles in goede banen 
geleid door snijmeester Gert Vervloet en vorkmeester Johan Thijssen. Mensen die het goede doel 
willen sponsoren kunnen steeds terecht op de omroepwagen waar het hele gebeuren aan elkaar 
wordt gepraat door onze speaker Peter Paardekam. Als de koningin gekroond is wordt deze gevierd in 
de “ JOS” te Hoevenen. 
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De Vrije Gans is er klaar voor! 
geschreven door De Polder | mei 12, 2018  

 

25 dames van de Vrije Gans zijn klaar voor de titel van koningin 2018 te bemachtigen. De paarden en 
ruiters verzamelden zaterdagmorgen 12 mei, om 9.45 u aan de Pauwelsdreef in Hoevenen en 
vertrokken richting De Oude brouwerij waar het voetvolk en de muzikanten mee aansloten. Vandaar 
uit ging het richting Parijseweg naar de Paddock voor de eerste stop. Rond 11.15 uur trok de hele 
stoet terug op gang richting Krekelberg, waar koningin 2017 Kelly Vervloet werd uitgehaald.  Het was 
een waar festijn met lekkere boterhammen met spek en ei of met ham en kaas, frikadelletjes, 
soep,kaas, salami, kleurrijke cupcakes en drank à volente! 
Nog een laatste maal werd Kelly op de schouders gehesen en werd een rondedans gemaakt! 

Na de Krekelberg gaan de amazones en gevolg nog naar de Buynderdijk en café De Oude Barreel en 
zo richting Frans Oomsplein waar om 15 uur de strijd wordt aangevat. 

De opbrengst van het gansrijden schenkt de Vrije Gans elke jaar aan een goed doel. Dit jaar is “De 
ziekte van Duchenne”. 
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Annemieke Kanora koningin 2018 bij de Vrije Gans 
geschreven door De Polder | mei 12, 2018  

 

 Koningin Annemieke Kanora overhandigde de cheque aan een afvaardiging van ‘Duchnenne Parent 
Project’ 

Het was iets voor zes uur toen Annemieke Kanora in Hoevenen de kop van de gans trok en tot 
koningin 2018 van de Vrije Gans werd gekroond. 
De vrouwen van de Vrije Gans sluiten altijd het traditionele gansrijdersseizoen af. Dit gebeurde op 
zaterdag 12 mei in Hoevenen. 25 amazones streden er om de felbegeerde titel en kroon. Voor 
aanvang van de strijd bezochten de ruiters en hun gevolg de Paddock aan de Parijse weg, het 
vliegveldje aan de Buynderdyck en café De Oude Bareel. Op de middag werd uittredend koningin 
Kelly Vervloet thuis aan de Krekelberg nog uitbundig gevierd. De genodigden konden er genieten van 
een lekker buffet met de nodige dranken. 

Om 15 uur begon de strijd op Frans Oomsplein aan een gezapig tempo. Naarmate de namiddag 
vorderde werd de strijdkracht van de dames feller. Toen Wendy Van Meir rond 17.45 uur de kop uit 
het net plukte steeg de spanning ten top. Uiteindelijk mocht Annemieke Kanora uit Ekeren de 
ganzenkop in de hoogte steken. Keizer Rob De Vree kroonde Annemieke tot koningin 2018! 

Annemieke is 35 jaar en reed voor de vierde keer mee. Zij is gehuwd met Bart Derden en heeft een 
dochtertje Jill en een zoontje Axel. Zij werkt bij Kanora BVBA en is ook omroepster bij de Lustige Gans 
Ekeren. 
Dit jaar waren er 5 nieuwkomers: Evy Vangenechten, Rùna Van Beeck, Tess Van Gaal, Jasmine Van 
Dorst en Yana De Wael. Zij werden op culinaire wijze gedoopt, door het eten van rauwe ajuin, 
knoflook, zure komkommers, tv-worstjes, smeerkaas …. Een recept van den doktoor! Momenteel 
staan er nog12 wachtende op de reservelijst. 

Goed doel 
Elk jaar schenkt de Vrouwengans de opbrengst van het gansrijden aan een goed doel. Dit jaar mocht 
“Duchenne Parent project” een vereniging die zich inzet voor personen met een  ernstige erfelijke 
aandoening van de spieren, een mooie cheque van 8.220 euro. in ontvangst nemen. 

De nieuwe koningin mag de locatie voor volgend jaar bepalen. Misschien trekt de paars-witte brigade 
met zijn allen naar Ekeren! 
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Nieuwe folklorekamer ingehuldigd in Poldermuseum te Lillo 
geschreven door De Polder | jun 05, 2018 

 
  
In het Poldermuseum, aan de Tolhuisstraat in Lillo, is op zondag 3 juni de nieuwe folklorekamer in gebruik genomen. De 
opening gebeurde door Rob De Vree, keizer van de verenigde gansrijders uit de Antwerpse polder en Annemieke Kanora 
koningin van de Vrije Gans. In de folklorekamer vinden bezoekers een chronologisch overzicht van de geschiedenis van het 
gansrijden in de Antwerpse Polder. Daarnaast is er ook aandacht geschonken aan de fanfares, het carnavalsleven en de 
vroegere schuttersgilden. Aan de hand van documenten, foto’s en voorwerpen krijgen bezoekers een goed idee van het 
vroegere leven in de Antwerpse polderdorpen. Ook het bekende tv-gezicht Kobe Ilsen kwam de tentoonstelling bekijken. Deze 
maand is het precies 55 jaar geleden dat het Poldermuseum de deuren opende in Lillo-Fort. Sinds 1961 was de Heemkundige 
Kring van de Antwerpse Polder op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit was het gevolg van de nakende afbraak van de 
parochiezaal van Wilmarsdonk, waar de collectie sinds 1959 was onder gebracht. Uiteindelijk werden door de Stad Antwerpen 
een aantal huizen in Lillo-Fort ter beschikking gesteld. Sinds woensdag 26 juni 1963 is de ziel van onze polderdorpen onder 
gebracht in de Tolhuisstraat te Lillo Fort. 

  
Tweede Folkloredag 
Voor de tweede keer werd er in het museum een folkloredag georganiseerd. Peter Paardekam, bekend als omroeper van de 
Oude Gans Berendrecht en Vrije Gans, demonstreerde hoe men een net voor het gansrijden kan breien. Peter Hendrickx, alias 
Stakke Wanne, bekend van zijn schrijftalent in magazine De Polder, bracht om 14u30 en 16u00 een bloemlezing uit zijn Stakke 
Wannes die te maken hadden met folklore, afgewisseld door een zelf geschreven gedicht. Voor de gelegenheid kon je ook de 
retrobus nemen, met als chauffeur onze streekgenot Fons Reynaerts. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. 
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