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Op 29 september start het nieuwe werkjaar van Markant-Eksaarde onder het
thema:
“Veelzijdig”
We bieden onze markante dames een maandelijkse activiteit aan o.a.:
•

Bezoek aan een glaskunstenares, Marokkaanse moskee.

•

Daguitstap naar Oostende.

•

Thema-lezingen (China, Meisjes van 50 en meer, Dementie anders
bekeken).

•

Workshops (bloemschikken, slaatjes maken, …).

Bent u geïnteresseerd om samen met ons nieuwe horizonten te verkennen ?
Nieuwe leden betalen 47 euro en ontvangen een waardebon twv van 10 euro.
Leden
die
hun
lidmaatschap
verlengen
betalen
30
euro
(corona-tegemoetkoming).
Contacten:

Rita De Vylder: rita.de.vylder1@telenet.be

Rita Hoste: ritahoste1@hotmail.com
Opening café Ons Vermaak - Bautschoot 25

Vrijdag 30 juli om 12.30 u

Zaterdag 31 juli om 10.00 u

Zondag 01 augustus om 09.30 u
In de namiddag grote opening met zangers
Duo Puur
Zondag 1 augustus - vrij podium!!
Zing jij? laat je stem horen vanaf 14.30 u.
Inschrijven: 0493 844 517
En voor de kleintjes hebben we een springkasteel.
Met zitplaats binnen en buiten (overdekt)
V.u. v.z.w. Nostergaudium - Bautschoot 27 Eksaarde - info@nostergaudium.be - www.nostergaudium.be

Wafelkraam

Lekkere, verse Brusselse wafels - elke 1ste donderdag van de maand

FCEksaarde
De trainingen van KFC Eksaarde zijn hervat op 13 juli.
Met vijf seniorenploegen en 10 jeugdploegen staan we aan de start van het
nieuwe seizoen.
Onder leiding van Jean Marie Engels speelt de 1ste ploeg zijn
oefenmatchen, en er zijn hier reeds toppers bij.

Woensdag 28 juli om 19.30 uur KFCE – SKV Overmere

Zondag 1 augustus om 16.00 uur KFCE – Doorslaar

Donderdag 5 augustus om 19.30 uur KFCE – Lokeren-Temse
Eveneens gaat de Waaslandcup ( Hofman Sport cup) van start, de
C-reserven nemen hieraan deel onder leiding van Claude Vandendorpe

Woensdag 11 augustus om 19.30 uur KFCE - SVH Waasmunster

Woensdag 25 augustus om 19.00 uur KFCE – FC Daknam
Luc Mulle, trainer van de A-reserven geven aftrap op zaterdag 31 juli om
16.00 uur thuis tegen SK Kemzeke.
De B-reserven starten op vrijdag 6 augustus om 19.30 uur thuis tegen
Doorslaar.
Filip Cardon, bezieler van de zondagreserven ziet zijn mannen spelen op 22
augustus thuis tegen A.Oudenbos en dit om 10.00 uur.
Meerdere info over ons voetbalgebeuren is te volgen op de website van
fceksaarde.be
Dus, alle supporters op post.

BBC Eksaarde
 zaterdag 07/08 om 20.30 uur Sobabee Zwijndrecht-KBBC Eksaarde A

(Sen A - oefenwedstrijd)
 zaterdag 14/08 om 20.30 uur Bobcat Wielsbeke-KBBC Eksaarde A

(Sen A - oefenwedstrijd)

Gezôarse Feesten
Voor wie heimwee heeft naar de Gezôarse zomerfeesten, we zijn jullie niet
vergeten!
Onze formule van 2021 zal corona-verantwoord zijn, zonder in te boeten
aan feestplezier.
Hou alvast 27, 28 en 29 augustus vrij in jullie agenda.

 zaterdag 21/08 om 11.30 uur KBBC Eksaarde J16-BBC Erembodegem

(U16 - oefenwedstrijd.)
 zaterdag 21/08 om 20.30 uur KBBC Eksaarde A-Beaufox

(Sen A - oefenwedstrijd)
 zaterdag 28/08 om 09.30 uur KBBC Eksaarde U12-BBC Falco D

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”
Indien de corona-maatregelen het toelaten , zal vanaf september 2021
de activiteiten van Ouderdomsvreugde “ Ons Vermaak “ terug opstarten .
Het is belangrijk dat alle maatregelen goed gevolgd worden om zo de
gezondheid van iedereen te kunnen waarborgen.

(U12 - oefenwedstrijd.)
 zaterdag 28/08 om 11.30 uur KBBC Eksaarde J16-BBC Zonhoven

(U16 - oefenwedstrijd.)
 zaterdag 28/08 om 20.30 uur KBBC Eksaarde A-Herentalse BBC

(Sen A - oefenwedstrijd)

Ferm - Fietszoektocht
Periode: 1 juli tot 31 augustus 2021 – Afstand: + 22 km – Geen strik- of
fotovragen.
Vertrekpunt: Kerk Eksaarde
Deelnameprijs: 6 € (iedereen prijs)
Deelnameformulieren bij Tuincentrum Aveve, Oosteindeken 36; Hoevewinkel Den Boerentoog, Bautschoot 157, Martine Audenaert, Rechtstraat 163
en Maria De Cock, Hazewinkelstraat 1 (ook via mail op te vragen:
noet.decock@telenet.be)
Alle info ook op 09/346.99.56.
Prijsafhaling (zonder onvoorziene omstandigheden): vrijdag 1 oktober vanaf
19u Gildenhuis, Eksaarde-dorp 22.

Blauwbuik Trail Eksaarde
Op zaterdag 18/9 vindt de Blauwbuik Trail Eksaarde plaats.
Met de vierde editie blijven we loopplezier vooropstellen!
Om dat loopplezier te garanderen hebben we drie mooie routes van 6, 10
en 16 km in de aanbieding. De routes zijn nagenoeg volledig onverhard en
gaan over verschillende privé-domeinen die eenmalig worden opengesteld
voor de lopers.
Traditiegewijs wordt de Blauwbuik Trail Eksaarde ook opgeluisterd met heel
wat ludieke animatie onderweg.
Naast de natuurpracht die Eksaarde te bieden heeft, kan je dus ook
genieten van verscheidene acts tijdens het lopen zelf.
Kortom, trek je loopschoenen aan en geniet!
Instagram: @blauwbuik_trail_eksaarde - Twitter: @BbtEksaarde

