Terug in de tijd - Nieuws uit het jaar 1969!
Na een aantal “Winterfee -verkiezingen”, werd eind augustus in 1977 de eerste
Uilenfeesten (de voorloper van de Gezôarse Feesten) i.s.m. de KSA en de KLJ
georganiseerd.
Het begon met op vrijdag een receptie in jeugdclub “Den Uil”.
Op zaterdagmiddag met een tekenfilmfestival en ‘s avonds een gaaibolling, Vlaamse
kermis een groot volksbal.
Op zondagmiddag was er een grote kunst-, antiek en vlooienmarkt met oude
ambachten en optredens van volksdansgroepen. ‘s Avonds werden de feesten
afgesloten met een Rock & Roll party met Jimmy and his Rockers. Dit jaar vieren we
40 jaar Gezôarse Feesten (de vroegere Uilenfeesten).
Wie had dit gedacht!!
Wordt vervolgd...
Het Europees voetbalkampioenschap wordt in Eksaarde gespeeld !!!
Maandag 13 juni om 21.00 uur BELGIE - ITALIE ( gespeeld in Lyon )
Opgelet, deze match wordt op groot scherm gebracht op DEN BRIEL en dit ter
gelegenheid van de KERMIS aldaar, dus allen daarheen.
Woensdag 22 juni om 21.00 uur ZWEDEN - BELGIE ( gespeeld in Nice ) op groot
scherm in de CANONTINE van FC EKSAARDE. Canontine open om 20.00 uur.
Indien de Belgen zich plaatsen voor de volgende ronde worden deze matchen eveneens uitgezonden in de Canontine. Info via de www.fceksaarde.be
SUPPORTERS , ALLEN OP POST MET TOETERS EN BELLEN EN VERKLEED IN NEN
BELG
DE WEEHAEGE stelt voor: BAZAR GEZOARDE 2016 - Zondag 26 juni 2016
PLEINTJE in de WEEHAAGSTRAAT vanaf 10.00u. Kom allemaal naar onze BAZAR
GEZOARDE die we voor de VIERDE keer organiseren. Op ons pleintje waar het
aangenaam zitten is in de schaduw van de bomen. Je kan er op elk moment van de
dag smullen van een lekkere hamburger en een bakje Belgische frietjes.
De dorstigen onder ons worden verwend met een frisdrankje, een wijntje, Cava of
een koel biertje. Een lekker kopje koffie met een verse, met liefde bereide
pannenkoek of een huisgebakken stukje taart serveren wij jullie in de namiddag.
Tussendoor is er animatie en kunnen de kids zich amuseren op de kermismolen.
Wij brengen oude volksspelen terug naar boven en kan er gekampt worden tussen
volwassenen en/of jongeren. Wellicht vind je nèt dat wat je mist op onze
rommelmarkt, of sta je in bewondering voor wat moois vlijtige thuisknutselaars
kunnen maken. Kortom, amusement voor groot en klein. Wij staan klaar om
iedereen van harte welkom te heten! Info: www.deweehaege.be

Belangrijk: heeft u een activiteit of iets anders wat je graag wilt opgenomen zien in de Gezôarse
Weetjes? Laat het ons dan weten voor de 15de van elke maand dat vooraf gaat aan de activiteit en mail
het door naar info@nostergaudium.be. V.u. info@nostergaudium.be -

Drukwerk: Koset, Roomstraat 35, 9160 Lokeren
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Volleybal DVC: miniemen B(u13) kampioen in hun reeks! Proficiat

Het Goede Doel schenkt Alderande een cheque van € 4000

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
Op zaterdag 4 juni 2016 organiseert Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak” een grote
koffietafel met gratis boterkoeken en koffie , alsook kaarting en teerlingwedstrijd met
geldprijzen. Alles gaat door in feestzaal “Ons Vermaak” , Bautschoot 27 en begint om 14 u.
Amusement verzekerd !
Op dinsdag 28 juni 2016 organiseert Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak” een halve dagreis
met havenrondvaart in Zeebrugge en een ontspanning in Blankenberge .
Info : 0484 59 83 22 of 09 346 74 43 .

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
 Onze 14-daagse kaarting in praatcafé “Ons Vermaak” vanaf 14uur
 9 en 23 juni
Markant Eksaarde
Dinsdag 07/06/2016 Namiddagfietstocht.Vertrek om 13 uur 30 Stationsplein. Info
bij De Vylder Rita. Tel 09 346 75 52 rita.de.vylder1@telenet.be
Feestzaal “Ons Vermaak”, Bautschoot 27 - zondag 29 mei en 3 juli
Gaaibolling met Suprises en geldprijzen - extra prijzen hoogspel. De inleg is
1,50 € , alles wordt verbold en we beginnen om 14u30. Iedereen welkom!

OKRA
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag
Elke vrijdag

: van 13.30 tot 17 uur: Kaarting (Gildenhuis)
: Fietsen om 14 uur aan het Stationsplein
: van 14 tot 16.30 uur: Dansen (Gildenhuis)
: van 14 tot 17 uur: Pétanque (Hof van Eksaarde)

KVLV
Elke maandag: Wandelen: om 14u vertrek stationsplein (09/346.86.12)
Elke maandagavond: Fietstocht: om 19u15 vertrek stationsplein (09/346.98.30)
Elke woensdag: Aquagym: 20.15u Puyenbroeck (09/355.31.75)
Donderdag 2/6

Bloemschikken: 19.30u Gildenhuis (info 09/346.73.69)

Zaterdag 4/6

Provinciaal KVLV-Event “KVLV roKt Lokeren” in samenwerking met
Toeristische Dienst en Middenstand: 13u-18u: Centrum Lokeren:
Cultureel Centrum, Torenzaal, allerlei winkels in het centrum van Lokeren
(info 09/346.87.67)

Maandag 6/6

Hobbyclub – Duo
info 09/346.95.63

van

pingiuns

–

13.30u

Maandag 13/6

Fietstocht met onderweg fitness – vertrek 19.15u Stationsplein

Zaterdag 11/6

Tuinreis naar Vlaams Brabant, vertrek 8u30 kerk Lokeren-Heirbrug

Maandag 20/6

Hobbyclub – Duo van pingiuns – 13.30u Parochiaal lokaal info 09/346.95.63

Zondag 26/6

Hobbyclub
en
ShareFair/Deelbeurs
met
weggeeftafel
Weehaegeplein t.g.v. Bazar Gezoârde – vanaf 10u – info 09/346.99.56

Allerlei:
 VillaVief Eetfestijn: op 10 en 11 juni in de Kollerzaal - Sporting Lokeren
 Geburenfeesten Bautschoot en Keerken op zaterdag 18 juni ;
Cafe ons vermaak
Europees kampioenschap voetbal te volgen op groot scherm
28 mei karaoke

Gildenhuis

-

–

VERRE KAPEL CONCERT : " TAISA "
"Taisa" is een "manouche" woordje dat zowel gisteren als vandaag betekent. Elke De
Meester op accordeon en Joke Van Tilborg op viool brengen een aangename mix van licht
klassieke muziek , zigeunermelodieën , gipsyswing,maar ook Franse muziek en tango .
Dit in het unieke kader van eeuwenoude Kruiskapel van Eksaarde .
Er is een aperitiefconcert om 11u en een namiddagconcert om 15 u op zondag 19 juni .
Kaarten enkel in voorverkoop verkrijgbaar aan € 12,00 bij Apotheek Karen Roets Eksaardedorp 8 en bij Tony Clappaert Spletterenstraat 9
Organisatie : 16e statie ,Kruisgilde,Gezinsbond en vzw gezôarse feesten.
Aanmelden pasgeborene aan gezinsbond Eksaarde.
Sinds enkele maanden mag het ziekenhuis en/of stadsbestuur geen namen van
pasgeborenen meer doorgeven aan derden, wegens de wet op bescherming van de privacy.
Dit wil dus zeggen dat deze namen ook niet meer doorgegeven worden aan het bestuur van
de
gezinsbond.
Bijgevolg
weten
wij
dus
niet
meer
wie
een
pasgeborene heeft. Wij willen, als bestuur van gezinsbond Eksaarde, echter nog steeds de
gezinnen bij wie een kleintje geboren wordt, een geschenkje geven.
Echter, als wij geen gegevens meer doorkrijgen, is het zeer moeilijk te achterhalen waar er
een geboorte is.
Als oplossing bieden wij aan dat u zich zelf aanmeldt bij de verantwoordelijke voor geboortes
van gezinsbond Eksaarde, Karen Roets, Eksaarde dorp 8 te Eksaarde,
karen@apotheekroets.be of 09/3468701.
Zij zal u graag het geschenkje
overhandigen en wat meer uitleg geven over de werking van de gezinsbond.
Nog het vermelden waard is dat je recht hebt op 1 jaar gratis lidmaatschap bij een
eerstgeborene. Ook onthouden dat je bij tweede, derde, … geboorte recht hebt op een geschenkje. Aarzel dus niet om je aan te melden en geniet mee van de voordelen van de
gezinsbond, oa korting bij aankoop van bioscooptickets of aankoop van go-pass enz,
deelnemen aan leuke activiteiten, …
BBQ Landelijke Gilde
Op zaterdag 28 juni ‘16 is er traditiegetrouw de jaarlijkse barbecue van de
Landelijke Gilde. Aanvang vanaf 19u30 en dit met een lekkere zelfgemaakte
aperitief en hapjes. Daarna is er een reuze barbecue met voor elk wat wils.
Als afsluiter voorzien we een grote ijscoupe met vers fruit en/of chocoladesaus.
Dit gebeuren vindt plaats in het magazijn van Oost Agro bij Lander en Lotte, Oosteindeken 36
Eksaarde. Voor inschrijvingen én verdere inlichtingen wat betreft de prijs van de deelname
kan men zich wenden tot Paul Audenaert 0473/68 07 92 of bij Aveve 09/346 83 68.
Het bestuur heet iedereen van harte welkom.
Brielkermis vrijdag 10 juni tem maandag 13 juni (Rechtstraat 145)
Met plezier stelt het Brielcomité ook dit jaar weer hun jaarlijkse Brielkermis voor!
Dit gaat volgens de traditie door op het 2de weekend van juni!
Het programma van de Brielkermis volgt ook al jaren hetzelfde succesvolle ritueel!
Een weekend waarop iedereen van jong tot oud zich kan amuseren!
Ze hebben van alles te bieden :
Iets voor ‘t maagske tijdens het eetfestijn!
Iets voor ‘t spierke tijdens de mini-voetbal, gaaibolling en schietingen!
Iets voor ‘t geestje tijdens het nadenken bij de haantjes kaarting en ontspanning op de Brielfuif!
Maar er is natuurlijk ook iets voor ‘t keelleke gedurende ... het hele weekend!
Je kan dit en veel meer terugvinden in de Brielkermis Flyer!

