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Kruiskapel site
Sinds juni heeft de Kruiskapel ook een eigen website. Hier vind je onder
andere de geschiedenis en al de activiteiten terug. Neem gerust een kijkje
op www.kruiskapel.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

Privefuif voor het goede doel!
Wat begon als een eenmalig initiatief is ondertussen uitgegroeid tot een
ware traditie. Op zaterdag 15 oktober wordt er in zaal Ons Vermaak al voor
de 6de keer gefuifd voor het goede doel.
Kom je uitleven op muziek van de jaren 70 en 80 en steun daarmee het project van de Buso-broederschool in Lokeren. Zij zullen de opbrengst van de
fuif investeren in de aanleg van een snoezeltuin waarin kinderen met een
verstandelijke beperking, autisme of een gedragsstoornis tot rust kunnen
komen.
Kaarten kosten 5€/stuk en zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop bij de
organisatoren of via Luc Gheldof - luc.gheldof.ov@telenet.be
KVLV
Elke maandag: Wandelen: om 14u vertrek stationsplein (09/346.86.12)
Elke maandagavond: Fietstocht: om 19u15 vertrek stationsplein (09/346.98.30)

Zin om te volleyballen bij DVC Eksaarde ?
Ben je een meisje geboren in 2008 of 2009 en zou je graag volgend seizoen
samen met je kameraadjes wekelijks komen volleyballen op woensdagnamiddag bij DVC Eksaarde ?
Dan kan je vanaf nu aansluiten. Simpelweg eventjes contact nemen met
Nancy Baert, Kasteeldreef 26
email: dvc.secretariaat@telenet.be
gsm: 0494/10.92.39 en wij maken graag alles voor jou in orde.
De trainsters Sharie en Meike heten je alvast welkom en wensen je heel
veel volleybalplezier in hun toffe bende.

Trappistenclub Nostergaudium

Met ons 5-jarig bestaan richten we ook een fietszoektocht in .

FC Eksaarde
oefenwedstrijden en bekerwedstrijden als voorbereiding voor het komende
seizoen:
Donderdag 28/07
om 19.30 uur
FC Eksaarde - FC Daknam
Dinsdag
02/08
om 19.00 uur
FC Eksaarde - KSK Kallo
Zondag
07/08
om 16.00 uur
FC Eksaarde - Vinkt
Dinsdag
16/08
om 19.15 uur
FC Eksaarde - SVE Bazel
Zondag
21/08
om 16.00 uur
FC Eksaarde - Maria Aalter
FC Eksaarde speelt in het seizoen 2016-2017 in de Gentse reeks, derde
provinciale B. De competitie start op zaterdag 27 augustus.

De fietszoektocht kan gereden worden vanaf 1 juli 2016 tot en met 15
augustus 2016.
De deelnemingsformulieren zijn te bekomen in café Ons Vermaak
Bautschoot 25 Eksaarde en in ’t Veldcafé Eksaardsedam 11 Moerbeke
aan de prijs van 5 € per deelnemer en bij:

BBC Eksaarde
Het nieuwe basketseizoen is niet zo ver meer af en dit is het programma
voor augustus:
- zaterdag 13/08 om 20.30 uur BBC Latem De Pinte D-Eksaarde A
- zaterdag 20/08 om 18.00 uur Eksaarde B- Bavi Gent C
- zaterdag 20/08 om 20.00 uur Eksaarde A- Gent Oost Eagles D
-zondag 21/08 om 15.00 uur Eksaarde A-Haantjes Fireballs Oudenaarde C
-zaterdag 27/08 om 18.15 uur BBC Wezen-Vrienden B-Eksaarde A
Landelijke Gilde
Op dinsdag 20 september ‘16 is er de zonnebloem- én pompoenwedstrijd.
Dit evenement vindt plaats op de hoeve van Danny en Carine Hillaert,
Eksaardedorp 148, Eksaarde. Aanvang: 13u30.
Men kan er genieten van verse pompoensoep, pannekoeken, rijsttaart,
vlaaien,....en van een lekkere frisse pint. De prijsuitreiking van de
zonnebloemen vindt plaats rond 16u00. Deze wedstrijd is voor de
kleutertjes van de plaatselijke scholen. De weging van de pompoenen vindt
plaats rond 17u00, nadien volgt de prijsuitreiking.
Iedereen mag gratis deelnemen en het bestuur hoopt eveneens op
deelnemers die een geselecteerde plant hebben aangekocht. Hopelijk tot
dan met een groot of ietsje minder groot exemplaar.......

Jo Baetens – Rechtstraat, 174 Eksaarde
Patrick Van Laere – Weststraat,11 Eksaarde
De afstand bedraagt 25 km, er moeten 25 vragen opgelost worden en 12
foto’s teruggevonden worden.
De prijsuitreiking zal doorgaan op 9 september 2016 om 20u.
in café Ons Vermaak.
Alvast veel succes aan alle deelnemers.
OKRA
Elke dinsdag
: van 13.30 tot 17 uur: Kaarting (Gildenhuis)
Elke woensdag
: Fietsen om 14 uur aan het Stationsplein
Elke donderdag
: van 14 tot 16.30 uur: Dansen (Gildenhuis)
Elke vrijdag : van 14 tot 17 uur: Pétanque (Hof van Eksaarde)

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
 Onze 14-daagse kaarting in praatcafé “Ons Vermaak” vanaf 14uur
 4en 18 augustus

