
ORDE VAN DE EZEL

EZELSGESCHENKEN

allerhande geschenkverpakking
naar eigen keuze

VOOR KERST EN NIEUW

DE DRIE WIJZEN

KERKSTRAAT 5, KUURNE

EXCLUSIEF TE VERKRIJGEN 

sticker Kuurne

ons EZEL bier per 6 of bak

sleutelhanger Kuurne
rugzak ezeltje

Kuurne Ezeltje

dansende
 ezel

steenezel 33 cl en 75 cl

Lekkere fairtrade Ezelswijn

Maandag is de winkel gesloten 
Dinsdag  van 14.00 u tot 18.00 u 
Woensdag tot en met vrijdag 
open van 10.00 u tot 18.00 u 
Zaterdag open 
van 10.00 u tot 12.00 u en 
van 14.00 u tot 17.00 u 

V.U.  : Orde van de Ezel, Marktplein 9 , 8520 Kuurne                   info@ezelsorde.be

€ 6,50

€ 10,00

€ 5,00

€ 9,00

 , 0€ 17 8

0€ 18,7

steenezel in geschenkverpakking



Gratis dansende ezel
 bij aankoop van 6 flessen Ezelswijn

Het verhaal waarom Kuurne Ezelgem geworden is, kennen jullie alvast. Toch is het altijd leuk om verhalen eventjes op te rakelen.
Heel lang geleden (elfde eeuw) trokken onze boeren en koolkappers van de "villa de Cuernes" met hun groenten en 
landbouwproducten, op ezeltjes geladen, naar de volksmarkt in de grote stad Kortrijk. De helder klinkende gareelbelletjes, 
van de Kuurnse ezeltjes, waren 's morgens, in de stille vroegte, het signaal waarop menig Kortrijkenaar zijn echtgenote 
wakker kuste met de lieflijke woorden: " Vrouwke, 't is tijd om op te staan, de ezels van Kuurne zijn daar."
Zo ging de Kuurnenaar lange tijden door het leven met  frustrerende domme ezelsoren. Maar geen nood, 
het Kuurns Ezeltje werd het folkloristisch symbool van onze gemeente. Maar dan een ezeltje dat om zijn 
kwaliteiten geroemd en geprezen zal worden.  Zo besloot onze Kuurnse gemeenteraad in september 1975 
deze ezelsfolklore een extra rugsteuntje te geven en stichtte in haar schoot de  " Orde van de Ezel ". 
Een genootschap bestaande uit 23 ordemembers, evenveel als het aantal gemeenteraadsleden en met de 
opdracht: de hoogstaande kwalitatieve eigenheid van het Kuurns ezelke promoten in binnen- en buitenland.    

Orde van de Ezel Kuurne vzw               www.ezelsorde.be

belangrijkste activiteiten van de Orde van de Ezel in Kuurne

Koning Ezelwandeling
 Paasmaandag 17 april 2017 - Senter

Ontvangst Sinterklaas
11 november

Ezelsbuffet - kermiszondag

Ezeltjesworp - kermiszondag

verkiezing Koning Ezel

EZELSFEESTEN
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€ 8,00
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Erkentelijkheidstrofee ‘Helpende hand’ 
Verkoren maandag

Confrérie van het Ezelskruiske
netwerkevent Mardi Gras  28 febr. 2017 - 17u - Kubox - Hippodroom
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