Nu de competities gedaan zijn bij onze verschillende sportverenigingen beginnen
wij met een nieuwe rubriek - Terug in de tijd. Luc Gheldof gaat verhalen en
anekdotes ophalen die allemaal te maken hebben met Gezôarde, veel leesplezier…

Gezôarse weetjes
Editie mei 2016
Uitgave wordt betaald door: Feestzaal Ons Vermaak

Nieuws uit het jaar 1969!
Basketbalclub Eksaarde werd gesticht in 1969 en stichter-speler Wilfried De Cock
trad dit jaar in het huwelijk met zijn lief vrouwtje Godelieve Van Hoecke.
De wedstrijden werden gespeeld op de koer van de toenmalige meisjesschool.
In september van dat jaar werd Eksaarde tijdens de Kruisnoveen, ter gelegenheid
van 650 jaar bestaan, overspoeld door een massa volk.
Prachtig weer, een stoet waar alle Eksaardenaars aan meewerkten en een Passiespel zorgden voor een onvergetelijk moment.
Op 1 november 1969 werd ook jeugdclub “Den Uil” boven de doopvont gehouden en
deze was gevestigd in de parochiezaal. De jeugd van Eksaarde had na de KSA en de
KLJ een nieuwe ontmoetingsplaats die geschiedenis zou schrijven in onze gemeente
en daar buiten.
Wordt vervolgd...
OKRA
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag
Elke vrijdag

Voor al uw feesten en ontspanningen, Bautschoot nr. 27

Ontdek Gezôarde op een speelse en sportieve manier!
De zomer zit er aan te komen, tijd dus voor zomerzoektochten.
Trappistenclub Nostergaudium organiseert twee zoektochten en dit ter
gelegenheid van het vijfjarig bestaan: de Chimay Wandel- (Fiets)zoektocht
en de Westmalle Wandel- (Fiets)zoektocht. Gezôarde legt haar groene
troeven op tafel en onze trappistenclub heeft twee prachtige wandelingen
voor je klaar, met originele wedstrijdvragen voor jong en oud. Er zijn ook
prachtige prijzen te winnen. Doe je ook mee? Ga dan naar de website
www.nostergaudium.be (klik dan door op ‘Activiteiten 5-jarig bestaan’) en
download de formulieren of verkrijg ze via het café Ons Vermaak,
Bautschoot 25 te Eksaarde.

: 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)

Karaoke
Zaterdag 30 april 2016 en zaterdag 28 mei 2016 - Café Ons Vermaak - Start 20.00u
Feestzaal “Ons Vermaak”, Bautschoot 27

zondag 1 mei Daarbij zijn 30 haantjes en geldprijzen te verbollen ,
alsook extra prijzen op het hoogspel. De inleg is 1,50 € , alles wordt
verbold en we beginnen om 14u30. Iedereen welkom!

zondag 29 mei Suprises + geldprijzen - extra prijzen hoogspel. De inleg is
1,50 € , alles wordt verbold en we beginnen om 14u30.
Iedereen welkom!
Allerlei:
 Villavief Eetfestijn: op 10 en 11 juni in de Kollerzaal - Sporting Lokeren
 Geburenfeesten Bautschoot en Keerken op zaterdag 18 juni ;
 DE WEEHAEGE stelt voor: BAZAR GEZOARDE 2016 - Zondag 26 juni 2016;
 Weekend La Trappe Trappistenclub Nostergaudium : 25 en 26 juni.
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

Kaviaar
De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Eksaarde wil u dit jaar ook iets
extra brengen op uw muzikale toast, namelijk 'Kaviaar!' In deze voorstelling
gaan we op zoek naar de drijfveren en belevenissen in het leven van een
muzikant. Wat trekt iemand (Vic De Wachter) in het muzikantenbestaan?
Wat houdt hem daar jarenlang geboeid? Waarom gaat een muzikant door
weer en wind voor ‘zijn’ muziek?
Waar
: Sint Teresia college Eksaarde Eksaardedorp 1
Wanneer : vr 6 mei 2016 van 20:00 tot 23:00
za 7 mei 2016 van 20:00 tot 23:00
Prijs
: € 12
Reservaties : contact@harmonie-eksaarde.be
www.harmonie-eksaarde.be

Groots jeugdtornooi op FC Eksaarde op vrijdag 29 april vanaf 17.300 uur
en op zaterdag 30 april vanaf 09.00 uur. Deelname van 52 ploegen.
Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
 Onze 14-daagse kaarting in praatcafé “Ons Vermaak” vanaf 14uur
 12 en 26 mei
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)
Maandag 2/5/16

Eucharistieviering “Vruchten der aarde”19u Hoeve Patrick
Van Wachbeke, Rechtstraat (09/346.99.56)
Maandag 9/5/16
Hobbyclub: Nana’s 13.30u Gildenhuis - info 09/346.95.63
Woensdag 11/5/16 Fietsbedevaart naar Oostakker – 12.45u vertrek stationsplein
(09/346.99.56)
Zaterdag 21/5/16
10u: Bezoek Meetjeshoeve te Moerbeke – info 09/346.90.67
Zondag 22/5/16
KVLV doet mee met Stadsloop “De Gentenaar”/KVLVmeeting point Sint-Pietersplein Gent10.15u: vertrek 5 km /
11u: vertrek 10 km (Info: 09/346.99.56)
Maandag 23/5/16 Hobbyclub: Meulenbekia mannetje - 13.30u Gildenhuis
info 09/346.95.63
Dinsdag 31/5/16
Bloemschikken – 19.30u Gildenhuis (09/346.73.69)

28 ste GEZÔARS STREEKBIERWEEKEND

13 – 14 – 15 Mei 2016
In en rond het Uilennestje, Muylaertstraat 17 te Eksaarde
Vrijdag 13 Mei: Dartswedstrijd 501 + Praatcafé
Start wedstrijd om 20h, vooraf inschrijven aan € 10,00.
Bij aanwezigheid € 7,00 terug.
Alle supporters welkom.
Zaterdag 14 Mei : Fietszoektocht en Vleesbolling
Fietszoektocht
Inschrijving van 13h00 tot 14h00 aan € 3,00
Praatcafé: vanaf 13h00
Vleesbolling: aanvang 19h30h. Inleg € 3,00
1ste prijs: hesp van 7 kg
linkse en rechtse vogel: harsten van 2,5 kg
talrijke droge worsten

Markant Eksaarde
Vrijdag 20 mei: avonduitstap, bedrijfsbezoek aan Piano’s Maene Ruiselede.
Info bij De Vylder Rita. Tel 09 346 75 52 rita.de.vylder1@telenet.be

Zondag 15 Mei : Spek met eieren, volleybaltornooi en Afsluitfuif

Landelijke Gilde
ZWAARSTE POMPOEN VAN LOKEREN: Liefhebbers die willen deelnemen
aan de wedstrijd “ZWAARSTE POMPOEN VAN LOKEREN”, kunnen tot en met
15 mei een geselecteerde plant bekomen aan de prijs van 2 euro.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met Paul Audenaert via tel. 0473/
680 792 of via mail paulaudenaert007@gmail.com.
Het bestuur van de Landelijke Gilde Eksaarde hoopt op een talrijke deelname van de wedstrijd.

ontbijt met spek en eieren (bestellen tot 13u) + praatcafé
springkasteel (voor kinderen)

VRUCHTEN DER AARDE: Op maandag 2 mei 1916 is er een eucharistieviering ter ere van “De Vruchten Der Aarde”.
De mis begint om 19u00 en vindt plaats op de hoeve van de familie Van
Wachbeke Patrick, Rechtstraat 98 Eksaarde.
Na deze eucharistieviering kan men gezellig napraten met een lekkere frisse
pint. Iedereen is van harte welkom.

9u00 tot 14u00

14u00 tot 18u00
Volleybaltornooi + praatcafé
springkasteel (voor kinderen)
Vanaf 18u00
friet met stoofvlees te verkrijgen (zolang de voorraad strekt)

Vanaf 20u00
Denderende afsluitfuif (gratis inkom)
Gans weekend zijn er verschillende streekbieren te verkrijgen:
Iedereen is het ganse weekend welkom en de toegang is steeds gratis
Voor algemene info:0473/252497 of 0473/288526

