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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.

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


14 en 28 juli

Kon. Harmonie Ste-Cecilia Eksaarde

KFCEksaarde
De trainingen voor het volgend seizoen starten op dinsdag19 juli,
Op donderdag 2 juni had er een algemene sportieve vergadering
plaats.
Onder de leiding van onze trainer Jean-Marie Van Gysel ontving
iedere spelerpersoonlijk voorbereidingsprogramma. Van een uurtje
lopen aan zowat 10km/uur tot 13 km/uur Daarenboven een reeks
oefeningen
van
pompen,
situps
en
hoogtesprongen.
Hun gewicht werd genoteerd en zal opnieuw gecontroleerd op eind
juli....
En nu maar uitkijken naar volgend seizoen. Weet dat we dit jaar
aantreden met zowat enkel Eksaardse jongeren. De verwachtingen
zijn hoog.
Veel succes aan al onze spelers, senioren en jeugd.

Wijnverkoop Kon. Harmonie Ste-Cecilia Eksaarde i.s.m. wijnhuis Les Verres
Bavards.
Wil je de harmonie op een andere manier steunen dan
naar een concert te komen luisteren?
Maak dan je keuze uit een (h)eerlijke selectie wijnen,
opgesteld door Paul Cooreman van Les Verres Bavards.
Meer info en bestellen via www.harmonie-eksaarde.be
Bestellen kan ook door deze QR-code te scannen

175 jaar bestaan van het rusthuis in Eksaarde

In september 2023 wordt het rusthuis van Eksaarde 175 jaar.
Hierover zal een boek verschijnen en er wordt eveneens een
tentoonstelling georganiseerd.
Om dit alles wat meer luister te kunnen geven zijn we op zoek naar
oude foto’s, documenten en verhalen over het rusthuis.
Jouw bijdrage is steeds welkom, uiteraard worden de ontleende
stukken teruggegeven.
Contact: luckristienpolfliet@gmail.com of 0475 85 16 20.
Van harte dank.

