Gezôarse Feesten 24 tot en met 26 augustus 2018

Eind juli, begin augustus, trekken de medewerkers van de gezôarse feesten
van deur tot deur met steunkaarten. Een kaart kost 3 euro, twee kaarten voor
5 euro. Deze steunkaart geeft recht op een gratis aperitief (cava of fruitsap)
en een gratis aperitiefconcert met Sitting Duck. Dit op zondag 26
augustus van 11u tot 13u in onze feesttent.
De verkoop van onze steunkaarten zorgt er voor dat we iedereen van het
dorp helemaal gratis een mooi en gevarieerd programma kunnen
aanbieden met tal van bekende artiesten en grenzeloze hoogstaande
animatie. Hartelijk dank bij voorbaat .
De medewerkers van de gezôarse feesten .
FC Eksaarde

FC Eksaarde dankt al zijn supporters, medewerkers en sponsors en wij kijken
er samen naar uit om volgend seizoen opnieuw succesvol te maken.
Ondertussen zijn de terreinen opnieuw ingezaaid en wordt het kunstgrasplein
voorzien van een nieuwe kurklaag.
De eerste ploeg speelt in derde provinciale E en hier zullen we onze buren uit
Moerbeke ontmoeten.
Een derby om naar uit te kijken. De competitie start op zondag 2 september
met de match FC Eksaarde - Gerda St Niklaas.
De trainingen worden hervat op 19 juli . Onze jongeren beginnen er wat later
aan. Wij wensen al onze spelers een prachtig seizoen.
Supporters op post !!! De kalenders zullen beschikbaar zijn begin augustus.
Kon Harmonie St Cecilia

UITSLAG TOMBOLA STEUNKAARTEN TGV PROMSCONCERTEN:
Het bestuur en alle muzikanten van de harmonie danken al diegenen die een
steunkaart hebben gekocht tgv de Promsconcerten op 11 en 12 mei .
Dit zijn de 10 winnende nummers :
Kaarten met nummer : 2871-2906-2923-2941-2957-2972-3036-3113-31283134
Prijzen kunnen worden afgehaald bij de penningmeester – Dhr. Rikki Van
Geertruyden - Eksaardedorp 41 NA telefonische afspraak op nummer
0476/68.37.66 - Het Bestuur.
WK-Voetbal
De 1/8 finale gaat door op groot scherm en dit op de
terreinen muylaert. Dit gebeuren is in samenwerking met Gezoarsefeesten,
Basket , Volleybal en KSA. Het gaat door op 2 of 3 juli en dit om 20h.
Vanaf 19 h open.
V.u. v.z.w. Nostergaudium - Bautschoot 27 Eksaarde - info@nostergaudium.be - www.nostergaudium.be
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KVLV
Elke maandag: Wandelen: om 14u vertrek stationsplein (09/346.86.12)
Elke maandag: Fietsen: om 19.15u vertrek stationsplein (09/346.98.30)
Zondag 1/7/18 Hobbyclub organiseert creatieve workshop op Bazar
Gezoârde + ShareFair/Deelbeurs met weggeeftafel
Weehaegeplein vanaf 10u – info 09/346.95.63
KVLV – Brillen-actie - Dankuwel
KVLV bedankt de Gezôarse bevolking die massaal afgedankte brillen kwam
inleveren.
Op de KVLV-Soirée van 28 mei in het kasteel Verloren Bos te Lokeren
konden maar liefst 1.125 brillen overhandigd worden aan de 2
afgevaardigden van de vzw “See & Smile”.
Door de hunanitaire acties van deze vzw zullen de afgedankte brillen een
nieuw leven leiden in Zuiderse landen waar de gezondheidszorg minimaal is.
Alle info over de vzw: http://www.seeandsmile.com
Inchrijven kan bij Luc Gheldof: Weststraat 9, Patrick Van Laere: Weststraat 11
Noël Van den Brande: Dam 27 - PLAATSEN ZIJN BEPERKT!!

OKRA

Elke maandag
Trappistenclub Nostergaudium

Trappistenclub Nostergaudium organiseert op zondag 29 juli een gaaibolling
in feestzaal “Ons Vermaak”, Bautschoot 27. Verschillende surprises en
geldprijzen zijn te verbollen, alsook extra prijzen op het hoogspel. De inleg is
1,50 € , alles wordt verbold en we beginnen om 14u30. Iedereen welkom!
WTC Eksaarde

Zondag 1 juli 2018 : mountainbike en cyclotocht : 15de KRUISKAPEL VTT en
Cyclo Memorial Hilde:
VTT: 28-38-50km
Cyclo : 35 – 50km
Startplaats : Canondreef , voetbalplein FC Eksaarde
Inschrijving : van 7h30 tot 10h30
Ruime bevoorrading met drank en versnapering, pechdienst,
afspuitinstallatie, gezellige after bike, Organisatie : WTC Eksaarde
Dinsdag 17 juli 2018 : fietstocht EKSAARDE
Cyclo : 35 – 50km
Startplaats : Canondreef , voetbalplein FC Eksaarde
Inschrijving : van 13h00 tot 16h00
Bewegwijzerde fietstocht met vrije start, pechdienst, gezellige after bike.
Organisatie : WTC Eksaarde
Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
 Onze 14-daagse kaarting in praatcafé “Ons

Vermaak” vanaf 14uur
 12 en 26 juli

: 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)
Brielkermis - Tombolaprijzen
Het was, opnieuw een super BRIELKERMIS!
Winnen een hesp:
(1) 2243 (2)1990
(3)1509
(4)1879
(5) 2471
(6) 2207 (7)1265
(8)1895
(9)1683
(10)1624
Winnen een waardebon/prijs:
(11) 2016
(16) 1154
(21) 1500
(26) 1855
(12) 1675
(17) 2492
(22) 2242
(27) 2323
(13) 2334
(18) 1395
(23) 2224
(28) 1708
(14) 1072
(19) 1476
(24) 1147
(29) 2453
(15) 1101
(20) 2500
(25) 1935
(30) 2348
Deze kunnen afgehaald worden bij Gar. André De Wilde, Brielmolenstraat
34, 9160 Eksaarde - (tot eind augustus 2018)
Tot volgende jaar!

