KVLV - Brillen Actie

See & Smile, is een groepering van een aantal
Belgische
oogchirurgen,
tandartsen,
optiekers,
plastisch-reconstructief chirurgen, anesthesisten, verpleegsters, vrijwiligers, etc. Ze
vervullen op
regelmatige
tijdstippen
humanitaire
acties
in
Zuiderse
landen
waar
de
gezondheidszorg
onvoldoende is gestructureerd om de arme bevolking te helpen.
Voor deze humanitaire acties zijn we steeds op zoek naar afgedankte brillen :
zonder brillendozen maar met glazen
* KINDERBRILLEN
* GEWONE BRILLEN
* ZONNEBRILLEN ( hoeft niet op sterkte te zijn )
Wij danken u al bij voorbaat voor de aandacht die u aan deze kinderen en
volwassen wilt besteden ! Meer info: http://www.seeandsmile.com/
De afgedankte brillen kunnen binnen gebracht worden bij Maria De Cock,
Hazewinkelstraat 1 en Apotheek Karen Roets, Eksaarde-dorp 8.
Onze actie loopt nog tot 28 mei op het event “KVLV-Soirée in het Verloren
Bos te Lokeren”
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Fietszoektocht Trappistenclub Nostergaudium
Na het overdonderend succes van
verleden jaar richt “Nostergaudium”
terug een fietszoektocht in, deze kan
gereden worden vanaf 1 juli tot en
met 15 september 2018 Meer info
volgt via Gezôarse Weetjes en affiche.
Formulieren te verkrijgen bij café
“Ons Vermaak”, ‘t Veldcafé en Patrick Van Laere (Westtraat 11).

Streekbierweekend - Gezôarse Feesten

PROMSCONCERTEN 11 EN 12 MEI 2018

Van vrijdag 18 tot zondag 20 mei

De Koninklijke Harmonie St Cecilia nodigt alle muziekliefhebbers van
Gezoarde en omstreken uit op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei op haar
Lenteconcerten, die t.g.v. het 175-jarig jubileum van de harmonie in een
“PROMS”-format zullen doorgaan.
Niemand minder dan de bekende Vlaamse artiesten Barbara Dex en Jelle
Cleymans luisteren de concerten op. Tenorzanger Hans Peter Janssens
(Kerstconcert 2016) neemt het licht klassieke werk voor zijn rekening en Raf
van Looveren treedt op als instrumentaal solist. De harmonie, samen met
het Lokerse koor Couleur Vocale zorgen voor de muzikale omlijsting en
oud-Lokeraar en inmiddels gevierd acteur Kürt Rogiers praat de avonden
aan mekaar. Dirigent: Marc Weyers! Spektakel verzekerd!

FC Eksaarde

FC Eksaarde zoekt gemotiveerde personen om het jeugdbestuur te versterken
 Groot jaarlijks jeugdtornooi op FC EKsaarde
* dinsdag 1 mei U 17 ( namiddag )
* vrijdag 4 mei U 8 & U 15 ( avond )
* zaterdag 5 mei U8 & U10 1 U 15 ( voormiddag )
U12 & U 13 ( namiddag )
 Grote einde seizoen barbecue op zaterdag 5 mei vanaf 18.30 uur
Keuze uit vlees, vis en vegetarisch.
Daarna discobar.
inschrijven bij Filip Cardon filip.cardon@telenet.be
Landelijke Gilde Eksaarde

Op dinsdag 18 september 2018 organiseert de Landelijke Gilde opnieuw de
wedstrijd: Zwaarste pompoen van Lokeren.
Wilt u deelnemen, stuur dan een mail voor 15 april naar
paulaudenaert007@gmail.com of bel 0473/68 07 92 en reserveer u
geselecteerd plantje. Vervolgens ontvangt u tijdens het voorjaar en zomer
enkele tips en tricks van onze specialist.
V.u. v.z.w. Nostergaudium - Bautschoot 27 Eksaarde - info@nostergaudium.be - www.nostergaudium.be

Kaarten : slechts 20,-€ in voorverkoop ( kassa 22,-€), <12 jaar : 15,-€ (kassa
17,€) voor gewone kaarten en 40,-€ voor een VIP-arrangement. Via de
website ww.harmonie-eksaarde.be of op het secretariaat bij Rijsbrack Rob Lanchalsstraat 15 Eksaarde - GSM 0478 87 94 06.
Snel zijn is de boodschap: voorgenummerde kaarten!!!
Plaats
van
het
gebeuren:
Sporthal
De
Muylaert
(ingang langs de Muylaerstraat )
Concert start om 19.30u - Deuren open vanaf 19.00u.
Van harte welkom!

BBC EKSAARDE Bus-Boot-Brouwerij uitstap op 04 mei 2018.

Vertrek om 18u stipt aan de sporthal per bus naar Gent. Rondvaart van 50
min door de Gentse binnenwateren. Daarna bezoek aan de Gentse
stadsbrouwerij Gruut met proeverij.
Kostprijs: € 40.00 ( bus – boot – brouwerij / hapje en drankje tijdens rit naar
Gent / 3 proeverijen tijdens de rondleiding).
Inschrijven kan via Activiteitenbbceksaarde@gmail.com of via 0476 33 82 10
( Geert Van Bouchaute). Gelieve het bedrag over te schrijven op volgende
rekeningnummer: BE34 7340 3954 5390 met vermelding Brouwerijbezoek
2018 / … personen.
Vlug inschrijven is de boodschap! Tot dan… BBC Eksaarde
VERRE KAPELCONCERT

Zondag 17 juni 2018 organiseren de vrienden van de Verre Kapel terug
twee hoogstaande concertjes in onze Kruiskapel .
Niemand minder dan de gekende violiste Katarina Bassez brengt samen
met Lies Colman op piano "DUENDE" .
Deze twee topmusici zoeken de "Duende" op en gaan de confrontatie aan
door middel van Spaanse en Latijns-Amerikaanse muziek met vurige, passionele dansritmes en hartverscheurende melodieën .
Twee niet te missen unieke concertjes om 11 u en om 15 u .
Kaarten aan 12 euro enkel in voorverkoop verkrijgbaar bij Apotheek Karen
Roets en Tony Clappaert
Organisatie : 16e Statie , Kruisgilde , Gezinsbond en vzw Gezôarse Feesten.

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
 Onze 14-daagse kaarting in praatcafé “Ons Vermaak” vanaf 14uur
 3, 17 en 31 mei
 01 mei: Gaaibolling met talrijke surprises in feestzaal “Ons Vermaak”
Spaarkas “Ons Vermaak” organiseert een gaaibolling

29 april - aanvang: 14.30. De inleg is 1,50 € , alles wordt verbold.
KVLV
Elke maandag: Wandelen: om 14u vertrek Stationsplein (09/346.86.12)
Elke maandagavond:
(09/346.98.30)
Woensdag 2/5/18
Maandag 7/5/18

Maandag 14/5/18
Maandag 28/5/18

Fietstocht:

om

19u15

vertrek

Stationsplein

Fietsbedevaart naar Oostakker
12.45u vertrek stationsplein (09/346.99.56)
Hobbyclub: Klaprozen met powertex
13.30u Gildenhuis - info 09/346.95.63
Eucharistieviering “Vruchten der aarde” i.s.m.
Landelijke Gilde 19u Fruitbedrijf De Brandt, Rechtstraat
(09/346.99.56)
Hobbyclub: Kat/hond op fles in papydur
13.30u Gildenhuis - info 09/346.95.63
19.30u KVLV Soirée: Kasteel en Koetshuis Verloren Bos,
Lokeren
Workshops: Lachyoga - Haarstyling – Vlierbeleving –
Interieuradvies - Fingerfood. Afsluitend drink van het
nieuwe KVLV-bier “FERM FIEN”
(Info en inschrijven 09/346.87.67)

OKRA

Elke maandag
Bezoek tevens de website www.kruiskapel.be voor info en agenda.
Vormselviering

Zondag 29 APRIL
9.00 u. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Eksaarde
Eerste communie

Zondag 6 mei
Van 9.00 tot 10.30 uur Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Eksaarde

: om 14.00 uur Wandelen samen met KVLV
(verzamelen aan Statieplein)
Elke dinsdag
: van 13.30 tot 17.00 uur: Kaarten (Gildenhuis)
Elke woensdag : om 14.00 uur: Fietsen (Verzamelen op Statieplein)
Elke donderdag : van 14.00 tot 16.30 uur: Line- en Groepsdansen
(Gildenhuis)
eerstvolgende vrije dansnamiddagen
(ook voor nieuwe leden) 5 april, 3 mei, 7 juni.
Elke vrijdag
: vanaf 14.00 uur : Petanque (Rustoord)
Kubben
: Elke 2de. maandag van de maand (naast de Sporthal)

