Gezôarse weetjes
Editie juli 2022

Gezôarse Feesten
https://www.gezoarsefeesten.be/

Uitgave wordt betaald door:

KFC-Eksaarde
zondag 31/07 15.00 uur
dinsdag 02/08 19.30 uur
donderdag 04/08 19.30 uur
zondag 07/08 15.00 uur
dinsdag 09/08 19.30 uur
zondag 14/08 15.00 uur
dinsdag 16/08 19.15 uur
donderdag 18/08 19.00 uur
zondag 21/08 15.00 uur
17.00 uur
dinsdag 23/08 20.00 uur
zaterdag 27/08 15.00 uur
17.00 uur

KFCE - Hardy Waasmunster
KFCE A&B - Lokeren/Temse
Doorslaar - KFCE
Hardy Waasmunster - KFCE
Meerdonk - KFCE A
Hoogeinde - KFCE
KFCE A - Kallo
KFCE - Wachtebeke
KFCE A - Kaprijke/Bentille
KFCE - Kaprijke/Bentille
Vrasene - KFCE B
St-Niklaas - KFCE A
St-Niklaas - KFCE

BBC-Eksaarde

Hoevefeesten Eksaarde
38ste hoevefeesten op maandag 15 augustus 2022 in de Weehaagstraat op de
terreinen fam. Bauwens - Schollaert.
Programma:

•
•
•
•
•
•

10u00 Aankomst tractoren

11u00 Eucharistieviering en tractorwijding

Op zondag 4 september organiseert KBBC Eksaarde zijn Familiedag “ In Memoriam
Tony De Vos”.
Wat kan je verwachten : 3 x 3 toernooi , MBT tocht ,familie BBQ, muziek en toert ,
Kubb toernooi en voor de kleinsten een hindernissenparcours.
Ook is er voldoende ruimte voor een gezellig samenzijn bij iets fris en hartigs.
Doorlopend is er in de Sportuil een fototentoonstelling rond Tony De Vos.
Het
volledige
programma
staat
op
onze
website,
www.bbceksaarde.be/evenementen.
Inschrijven voor één of meerdere activiteiten kan makkelijk via een link op onze
facebookpagina of website.

12u00 Barbecue (vooraf inschrijven)

Ouderdomsvreugde “Ons Vermaak”

14u00 Tractor Gymcana

 Onze 14-daagse kaarting in café “Ons Vermaak” vanaf 14uur
 11 en 25 augustus

20u00 Faute Hoeveparty met DJ Luc
21u30 Optreden van DE Faute Bendt

Gratis inkom!

V.u. v.z.w. Nostergaudium - Bautschoot 27 Eksaarde - info@nostergaudium.be - www.nostergaudium.be

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)

Viering eeuwfeest feestzaal “Ons Vermaak” (1922 - 2022)

Blauwbuik Trail

Eksaarde staat gekend als de gemeente van de “Gezôarse Blauwbuiken”. Halfweg
de 19de eeuw stak het liberalisme de kop op in Eksaarde, met als grote bezielers de
familie Cnudde en dr. Amand De Vos, alias De Wasenaar. De liberale gedachte werd
in Eksaarde de vriend van de werkman en minder begoeden. Op 15 september
1910 werd met de medewerking van de familie Hereman (koffiebranderij “Estrella”)
het vrijzinnig ziekenfonds Maatschappij van Onderlingen Bijstand “De Vrije
Vooruitziende Werklieden” gesticht.
In 1911 werd de liberale zangvereniging en het jaar daarop in 1912, het liberaal
muziekkorps “Ons Vermaak” gesticht.
Dankzij de familie Lippens uit Moerbeke-Waas ontstond er een coöperatieve
vennootschap “Ons Vermaaksfeestzaal” en op 8 mei 1922 had de Liberale Partij in
de Bautschoot in Eksaarde een eigen lokaal en feestzaal “Ons Vermaak”. Het goede
beheer van de familie Baetens - Huybrechts - Everaert zorgde er voor dat er
verschillende verenigingen een onderkomen vonden in het café en feestzaal “Ons
Vermaak”. (in de volksmond “De Blauwe Zaal”).
In feestzaal “Ons Vermaak” werd er gefeest en gedanst. Er stond een groot
draaiorgel en op de bevrijdingsbal, na de tweede wereldoorlog, kon men er op de
koppen lopen. In die periode was er ook een turnvereniging, werd er toneel
gespeeld en films gedraaid. Later waren er geregeld wipschietingen, gaaibollingen,
bals met o.a. Sympathie, The Garnets, The Grabbeltons, enz. van verschillende
sportvrienden, de gekende halfvasten-bal, de 6-daagse op rollen, de beruchte
fuiven van studentenclub “Salamander”, eetfestijnen, de jeugd van Eksaarde met
de Mestfest-fuiven, de fuiven voor het goede doel, degustatie-avonden van
trappistenclub “Nostergaudium”, familie- en verenigingsfeesten, enz.
Café en feestzaal “Ons Vermaak” is tot op vandaag nog steeds een
ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Op zaterdag 17/9 vindt de vijfde editie van de Blauwbuik Trail plaats.
Met deze jubileumeditie blijven we loopplezier vooropstellen!
We hebben drie mooie routes van 7, 11 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 trail 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! En vergeet je vooraf niet in te schrijven via de site:
https://www.blauwbuiktraileksaarde.be/

Van 12 augustus tot en met 22 augustus 2022 wordt het eeuwfeest gevierd met
tentoonstellingen:

“Eksaards caféleven” vanaf 18u.30
(samenstelling Georges Tallir)

“Het verenigingsleven in en rond de feestzaal”
Randanimatie met oude caféspelen en voor de gezelligheid zorgen de paters van
Trappistenclub “Nostergaudium”
Zij laten U ook genieten van alle trappistenbieren.
Opening op 12 augustus 2022 om 19 uur.
te bezoeken op 13, 14 ,15 , 19 ,20 ,21 en 22 augustus 2022, telkens van 10u tot 20u.
16, 17 en 18 augustus 2022 op afspraak (tel. 0499 70 38 61)
Iedereen is welkom !!

Praktische info
Wanneer
We verwelkomen jullie graag op zaterdag 17 september 2022 om 16u. De lopers
starten in verschillende waves per afstand. Onderweg zijn er verschillende bevoorradingsposten met water voorzien.

16u: start 16 km

16u20: start 11 km

16u40: start 7 km
Wa kost da?
Om de Blauwbuik Trail te lopen moet je ingeschreven zijn en een geldig
startnummer hebben (= betaald hebben).
De inschrijving van 12 euro per persoon kan enkel via de website. Voor groepen
vanaf 5 deelnemers geldt een apart tarief, de 6de persoon mag gratis ingeschreven
worden.
Late beslissers kunnen ook de dag zelf nog (€ 15,00/persoon) tot een half uur voor
de start inschrijven.
Na afloop van de trail krijg je een ruim gevulde goodiebag.
Waar?
De start vindt plaats aan Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk – Eksaarde-dorp
Parkeren?
Er is voldoende parkeergelegenheid voorzien.
Parking A: FC Eksaarde – Kasteeldreef
Parking B: Sporthal Eksaarde – Muylaertstraat
Vestiaire
Er is mogelijkheid om sporttassen achter te laten in onze bewaakte vestiaire.
Kleedkamer
Omkleden en douchen kan in de kleedkamers van FC Eksaarde.
Noot: bij de organisatie van de Blauwbuik Trail wordt er rekening gehouden met de
geldende coronamaatregelen.

