Gezôarse weetjes
Editie juni 2018
Uitgave wordt betaald door: Coudenborm Wijkcomité
http://www.coudenborm.be

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 07 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).
FCEksaarde
Het WK voetbal wordt gespeeld op FC Eksaarde en dit op:
 maandag 17 juni BELGIË - PANAMA om 17.00 uur
 zaterdag 23 juni BEGLIË - TUNESIË om 14.00 uur
 donderdag 28 juni ENGELAND - BELGIË om 20.00 uur
Deze wedstijden worden uitgezonden in de Canontine van FC op groot
scherm.
De Canontine zal een half uur voor de wedstrijd open zijn.
Indien de Belgen zich plaatsen voor de volgende ronden zullen deze
wedstrijden eveneens kunnen gevold worden in de Canontine.
De tweede ronde ( 1/8 finale ) wordt gespeeld op 2 en 3 juli. Naargelang het
resultaat van de rode duivels wordt deze match uitgezonden op een
mega-groot scherm dat zal opgesteld worden op de terrein van de
"gezoardse feesten - basket - ksa - volleybal ". ( dus op 2 of 3 juli ) en dus
niet in de Canontine op deze dag.
Supporters op post !!!!
MARKANT Eksaarde

Dinsdag 12/06/2018 NAMIDDAGFIETSTOCHT
Info bij Rita De Vylder Tel 09 346 75 52 rita.de.vylder1@telenet.be
V.u. v.z.w. Nostergaudium - Bautschoot 27 Eksaarde - info@nostergaudium.be - www.nostergaudium.be

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.
Bezoek tevens de website www.kruiskapel.be voor info en agenda.
Landelijke Gilde Eksaarde

Bank zoekt plek - Beste inwoners van Eksaarde.
De Landelijke Gilde wil u stem horen.
Graag willen we van u weten waar uw favoriete plek is voor het plaatsen
van een zitbank.
Ga naar de website www.bankzoektplek.be, klik door naar Eksaarde en geef
u favoriete plek op. Wie weet staat er binnen kort bij u een bank in de
buurt.
Brielkermis 2018 - Loods “De Ridder”, Rechtstraat 143
Vrijdag 8 juni
 18.30u - Attractief mini -voetbal
 19.00u - haantjeskaarting / Gaaibolling
 19.30u - schieting op liggende wip
Zaterdag 09 juni
 Koers
 14.30u - Kindernamiddag
 21.00u - Briel party
Zondag 10 juni
 12.00u - Briel eetfestijn
 14.00u 6 Kamp
Schieting op liggende wip
Maandag 11 juni
 09.00u - Taartenschieting
 14.00u - Gratis Koffietafel voor senioren
 15.00u - Gaaibolling en Schieting op liggende wip
 19.00u - Tombolatrekking

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
 Onze 14-daagse kaarting in praatcafé “Ons Vermaak” vanaf 14uur
 14 en 28 juni
 09 juni: Gratis Koffietafel met kaarting en teerlingwedstrijd

KVLV
Elke maandag: Wandelen: om 14u vertrek stationsplein (09/346.86.12)
Elke maandag: Fietsen: om 19.15u vertrek stationsplein (09/346.98.30)
Vrijdag 1/6/18
10u Ideeënfestival te Diest – KVLV op haar best (talloze
workshops, belevingsmarkt, farm food festival, pop-up
weggeefwinkel).
Niet-leden ook welkom –
info 09/346.99.56)
Maandag 4/6/18 Hobbyclub – “Kat/hond op fles in papydur” – 13.30u
Gildenhuis - info 09/346.95.63
Maandag 11/6/18 Hobbyclub – “Uil in mos” - 13.30u Gildenhuis info 09/346.95.63
Zaterdag 16/6/18 Tuinreis in West-Vlaanderen – vertrek 8u kerk
Lokeren-Heirbrug
Maandag 18/6/18 Hobbyclub – “Schelpenkrans” – 13.30u Parochiaal lokaal
info 09/346.95.63
Zondag 24/6/18 Hobbyclub organiseert creatieve workshop op Bazar
Gezoârde + ShareFair/Deelbeurs met weggeeftafel
Weehaegeplein vanaf 10u – info 09/346.95.63
OKRA

Elke maandag

: 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)
Bautschoot & Keerken organiseren Op 16 juni 2018 DE GEBURENFEESTEN
Beste mensen,
Ons feest gaat door op zaterdag 16 juni in de feestzaal “Ons Vermaak”. Van
18.30 tot 19.15 hopen wij u te mogen verwelkomen op onze traditionele
gratis receptie. Dit jaar bieden wij een heerlijke BBQ aan met keuze uit drie
vlees- en één vissoort aangevuld met groentjes en frietjes.
Inschrijven bij:
De Roover Lydie
Bautschoot 31
Michel en Monique Martens - Schelfaut Bautschoot 103

