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Markant Eksaarde 

Woensdag 08/06/ 2022. 

Voordracht: “Dementie anders bekeken”  

Info bij Rita De Vylder   Tel 09 346 75 52  rita.de.vylder1@telenet.be 

Gezôarse weetjes 

VERRE KAPEL CONCERTEN  “ DUO ELLES” 

Zondag 19 juni nodigen de vrienden van de Verre Kapel de liefhebbers van 

klassieke muziek uit voor hun volgende Verre Kapel concerten om 11u en 

om 15 u .  

Ine Clerckx –  gitaar en Emelie De Bruyne – viool , twee jonge talenten  

afgestudeerd aan het Lemmens instituut ,brengen vol enthousiasme een 

uniek en intiem concert in het middeleeuwse kader van onze Kruiskapel .  

Ze brengen een gevarieerd programma met de mooiste werken van  

bekende componisten . 

Maximum 75 kaarten voor elk concert aan € 14 

Reservaties en info : rudi.clappaert@gmail.com tel 0479 68 24 77 

 

Editie juni 2022 

Uitgave wordt betaald door:   Brielkermis 

Brielkermis gaat door op 10-11-12 juni 



Trappistenclub Nostergaudium organiseert: 
Fietszoektocht 
Afstand:   25 km 
Periode: 15 juni tot 31 augustus 2022 
Kostprijs: 5€ 
Onderweg zoek je naar antwoorden op 20 vragen, 16 foto’s en 1 algemene 
vraag over heel het traject. 
Deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar in Café Ons Vermaak - 
Bautschoot 25 - Eksaarde, Het Veldcafé - Eksaardsedam 11 - Moerbeke. 
Prijsuitreiking gaat door op vrijdag 30 september 2022 om 20u in “Zaal Ons 
Vermaak” - Bautschoot, Eksaarde. 

 

zondag 29 mei 2022 - Gaaibolling 
In feestzaal “Ons Vermaak” | Surprises + geldprijzen | Extra prijzen op  

hoogspel. Inleg € 1.50 / € 0.20 per vogel. Alles wordt verbold. Begin 14u30 
 

CONCERT “ORIENT EXPRESS” op 27 en 28 mei ’22 
De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia neemt u graag  mee op een muzikale treinreis 

met de legendarische “Oriënt Express” -trein van Parijs naar  

Constantinopel ! Er zijn nog een paar tickets te koop via  

www.harmonie-eksaarde.be of bel 09.346.69.29,Lanchalsstraat 15 in Eksaarde . 

Vertrekstation :  Kollerzaal ,Daknamstadion, Daknamstraat 91 Lokeren  

Treinticket: enkele rit 20.,-€ (-12 jarigen 12,-€)   

Ticket 1ste klasse : VIP : 50,-€ 

Genummerde plaatsen. Perron is toegankelijk vanaf 19.30u. Trein vertrek om 

20.00u. Avontuur verzekerd ! 

 
KFCEksaarde 

Het voetbalseizoen zit erop en is afgesloten met een groots jeugdtornooi en een 

einde seizoen weekend. 

Eventjes rust voor spelers en trainers. 

Onze terreinverzorgers zijn volop in de weer want het gras is opnieuw  

ingezaaid. 

De website van KFC Eksaarde steekt in een nieuw kleedje  en dit met onze grote 

dank aan Kim Speleman. 

Bezoek deze site eens via – https://kfceksaarde.be/ 

Rond 21 juli worden de trainingen hervat en we kijken nu al uit naar de  

voorbereidende matchen voor komend seizoen. 

Aan allen een deugddoend en prettig verlof. 

Ferm Eksaarde 
Elke maandag: Wandelen: 14u vertrek Stationsplein (09/346.70.67 - Godelieve ) 
i.s.m. Okra 
Elke maandag: Fietsen: 19u vertrek Stationsplein  (09/346.98.30 - Ann) 
Elke donderdag: Wandelen: om 19u vertrek Kerkplein of andere locatie 
(0475/85.25.17 - Lea) 
Maandag 13/6/22 – Hobbyclub: – 13.30u OC De Wisse – info: 0495/43.74.37 (Ria) 
Zaterdag 18/6/22 – Bezoek Wereldtuinbouw-tentoonstelling FLORIADE,  
Amsterdam-Almere - Vertrek om 7.30u kerk Lokeren-Heirbrug 
Maandag 20/6/22 – Hobbyclub: – 13.30u OC De Wisse – info: 0495/43.74.37 (Ria) 
Donderdag 23/6/22 – 14.30u - Bezoek Kasteel Laarne - Info 0475/85.25.17 (Lea) 
 

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak” 

 Onze 14-daagse kaarting in café “Ons Vermaak” vanaf 14uur 

 2, 16 en 30 juni 

Vrijdag 10 juni 2022:  halve  dagreis naar stokerij Rubbens - Wichelen. 

Wij bezoeken stokerij Rubbens en krijgen een blik achter de schermen. Bij  

aankomst worden we ontvangen met koffie en cake, gevolgd door een rondleiding 

en bezoek aan de wereldbekende Heirmanklok. Daarna degusteren we  

verschillende jenevers, proeven verschillende gins en eindigen met het bekende 

overheerlijke Chouffe Coffee. Om af te sluiten krijgen we een warme maaltijd,  

bestaande uit dagsoep, kipfilet met frietjes en slaatje. Waters en frisdranken op 

tafel. Rond 20 uur vertrekken we terug naar huis. 

Vertrek om 13u. Stipt aan de gewone halten! (Eksaarde-brug, Statieplein,  

Eksaarde-kerk en Keerken). De prijs is per persoon 60 € (alles inbegrepen!) 

Gelieve vòòr 3juni in te schrijven. 

Zaterdag 18 juni 2022 om 14 uur in zaal ‘Ons Vermaak’ 

Zomerfeest met oude volksspelen 

Met op het programma: koffie met gebak, een gezellige namiddag met oude  

volksspelen en prachtige prijzen. 

Deelname is 5€.  Voor deze twee activiteiten kan men inschrijven bij:  

De Roover Lydie 09 346 75 24 

Platinck Jacqueline 0486 37 92 44 

Verhelst Nancy 0494 91 66 22 

Gheldof Luc 0499 70 38 61 

Mensen die zich niet kunnen verplaatsen, kunnen altijd beroep doen op het bestuur om zich 

te laten  afhalen en terug te bezorgen door onze bereidwillige chauffeurs. (info Luc Gheldof, 

0499 70 38 61). Wij hopen U deze namiddag te mogen begroeten! 


