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BEVEREN-LEIE
24/7

0475 59 83 68

Het zal jou maar overkomen!
Ongewenst bezoek.
Depannages 24/7

SLOTENMAKER CC
bvba

Herstellingen

UW RAMEN- EN DEURENDOKTER
Diagnose, Advies en Operatie
ING.

KOENRAAD CASAERT Zaakvoerder

Kortrijkseweg 311
B-8791 Waregem

info@slotenmakercc.be
www.slotenmakercc.be

Inbraakbeveiliging
Opwaarderen van het veiligheidsniveau
van uw woning.
SLOTENMAKER CC bvba

BE 0715.586.024

Te Huur: zonnig appartement, Kortrijkseweg 224/11 - Beveren-Leie,
met groot terras 8x8 m, instapklaar. Termote Immoburo 056 72 83 38

OPENINGSUREN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

9-12.15
9-12.15
9-11.00
9-12.15
9-12.15
op afspraak

- op afspraak
- op afspraak
- op afspraak
- 14-17.30 u.

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg 153
8791 Beveren-Leie,
markofina.bvba@argenta.be
tel. 056 72 35 35

Bloemeneditie op 14 mei 2019
Nadruk verboden (ook kleine onderdelen).Iedere adverteerder is verantwoor-delijk voor zijn eigen teksten. Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand. Niet in juli en augustus. (2.300 ex.)

GEZINSBOND

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

LENIG
&VLUG

Programma
Championnat de France 2018 Calais

Weer op toer.
Tweejaarlijkse gebeurtenis in de wereldstad der
bloemen: De “Flower Cup” in Aalsmeer. What’s in
a name. Gigantische gebouwen volgestouwd met
bloembollen, ruikers, tulpen, zaden… je kan het niet
noemen, ’t zit allemaal in dit relatief kleine plaatsje in
Nederland. Aanleunend tegen “Schiphol” is dit de
ideale uitvalsbasis om Holland op de wereldkaart te
zetten. De hele wereld wordt van hieruit met geuren
en kleuren bevoorraad. Het team dat achter deze
fantastische wedstrijd zit heeft het allemaal goed
gezien. Dicht tegen een wereldluchthaven is het
natuurlijk klein bier om ter plaatse te komen. Amper
tien minuten van het Zaventem van Nederland en
je staat op de competitievloer. Petra, Ron, Rien en
Michiel spelen het al 44 jaar klaar om deze wedstrijd over heel de wereld uit te dragen. Wie “trampoline” op niveau wil springen moet dit evenement
gewoon op zijn palmares schrijven of je bent “genen
echten”.
ste

23 editie.
Van de 23 edities zijn we er zeker al 18 keer bij
geweest. Ons doel zoals altijd hier is minstens één
finaleplaats halen. Niet evident als je weet dat in
alle categorieën minstens een veertigtal springers
meedoet. ’t Is nipt geweest om deel te nemen. Alles
is tegenwoordig “online” en deze keer ging het
zoals bij Tomorrowland. In een paar uur stonden
er meer dan 400 springers op de lijsten. We waren
dus te laat. Even Petra mailen dus, nog een
telefoontje extra en dan weet je wat veertig jaar
mekaar tegenkomen op alle mogelijke Europese
wedstrijden betekent. Petra zou ons niet laten
vallen. Een week later het bevrijdende mailtje, acht
Bevernaars naar de Flower Cup. Joepie, we zijn er
weer bij.

Vrienden voor het leven.
Ik kijk er altijd naar uit. Wie ga ik nu weer na jaren
ontmoeten? Oud-collega springers, oudtrainers, ex-juryleden, ouwe gabbers van het
eerste uur… je loopt ze er allemaal tegen het lijf.
Praatjes in alle talen, soms met gebaren. Ludmilla
uit Letland, Petra uit Tjechië, Jorg en Michael uit
Duitsland, Joao uit Portugal, Rien die me altijd weer
“Ouwe Belg” noemt. De organisatoren blijven hun
kompanen van het eerste uur altijd uitnodigen voor
de finale. En wie loop ik daar weer tegen ’t lijf: Frans
Dammers de man die me ooit op het, zeg maar
“gestrekte pad” leerde lopen. ’t Eerste wat hij zei:
„Phil je hebt nog altijd van die lange stelten“. Hij
was het die me in 1983 op een internationale
wedstrijd in Polen heel nadrukkelijk op het hart
drukte: “Philippe, je moet je poten strekken”. Iets
wat ik in mijn geheugen heb gegrift, een statement
van jewelste, want sindsdien werkten we flink aan
onze afwerking. Ik heb dit verhaal al honderden
keren tegen mijn springers verteld, en ze weten het
verdorie heel goed: “Frans” is een vriend voor
mijn trampolineleven geworden, de goedlachse
maar gestrenge Hollandse tachtiger.

paar minuten in het kleine kamertje met haar kont
op, jawel, een Doe Het Zelf Synhaeve toiletbril. Zo
zie je maar hoe internationaal zelfs een simpele
Beverse KMO wordt dank zij onze vereniging. ‘k Ga
zeker eens langs moeten gaan voor een
percentje?

Sterk gepresteerd, maar…
Heel tevreden zijn we niet, maar alweer redde
Simon ons uit de brand. We zitten overal heel dicht
tegen de finale, twee keer zelfs zijn we de “meest
ongelukkige” omdat we plaats negen bezetten,
terwijl er maar acht doorgaan naar de finale. Ese, in
de eerste reeks ’s morgens, dat is geen goede zaak.
Geen ochtenddiertje. Darwin wist twee keer te veel
zijn ‘poten’ niet te strekken en met zijn moeilijkste
reeks strandde ook hij op negen. Andere plaatsen
zijn 11 en 14, dus ook dicht op een bende van 52
springers, maar net niet genoeg. Dus alle stress
bundelt zich voor onze senioren Joris en Simon.
Joris gaat in de fout, maar Simon zet twee goede
reeksen neer en staat op plaats 5. Eindelijk, we
hebben onze finaleplaats beet. Tegen het Duitse
en Engelse geweld zal een finalereeks super
moeten zijn. Hij begint fantastisch, maar enkele
middenschoonheidsfoutjes worden hem fataal om
een podiumplaats en als hij dan nog even zijn
evenwicht verliest tijdens de landing is een zesde
plaats het hoogst haalbare. Niettemin kunnen we
hiermee leven. Met de Sieme als DJ tijdens onze
nachtelijke terugrit lijken de 300 km slechts een
klein ritje. Moe en toch wat tevreden kijken we uit
naar volgende week: Parijs, weer een citytrip om
een hele dag in de sporthal van Levallois te
vertoeven.

Kalender.
16-3:

Flower Cup; Aalsmeer Nederland
(al voorbij)
23-3: Tweede selectieproef Franse competitie
in Levallois (Parijs).
31-3: Derde selectieproef Belgische
competitie in Beveren-Waas.
8/12-4: Paassportkamp: organisatie
Lenig en Vlug.

Het artikel van “Lenig en Vlug”
wordt gesponsord door:

Bankieren met gezond verstand

Kantoor Billiet-Deryckere
Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie
tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57

www.crelan.be | billiet-deryckere@pandora.be

Paaseierenraap
zaterdag 20 april 2019 om 9.30 u.
in het OC. De Coorenaar
Georges Coornaertdreef 9, Desselgem

• 9.30 u.: De paashaas verwelkomt de kinderen, papa's
en mama's, opa's en oma's in de inkomhal van het OC.
De Coorenaar.
• 10.00 u.: Goochelaar Magic Jimmy tovert verrassende
zaken uit zijn hoge toverhoed.
• 11.00 u.: Onder begeleiding van ouders en familie
gaan de kinderen langs de duidelijk aangegeven
wandelweg op zoek naar paaseieren (een mandje
meebrengen hoeft niet)
Aansluitend op de zoektocht is er nog van alles te
beleven: ballonplooien, springbed, kleurhoek,
paasverhaaltjes in de huifkar. Intussen is ook de bar
open : frisdrank, pintjes, aperitief naar keuze. Mits
melding vooraf serveren wij de hongerigen een pakje
friet met frikandel en sausje naar keuze. Smakelijk !
Bijdrage paaseierenworp:
• leden:
€ 3 per kind (tot 10 jaar)
• niet-leden: € 6 per kind (tot 10 jaar)
Supplement voor wie 's middags een pakje friet lust met
frikandel en saus:
• € 2,5 voor leden, zowel kinderen als volwassenen
• € 5 voor niet-leden
Inschrijven voor 12 april 2019 bij:
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 056 70 26 93
gezinsbond.beverenleie.pasen@gmail.com
Betaling hetzij contant of via rekening BE76 7370 5012
5195 van de Gezinsbond Beveren-Leie (is bevestiging
van uw inschrijving)

Gezinsbond Beveren-Leie
Tweedehandsbeurs
voor baby- en kinderartikelen
zaterdag 27 april 2019 van 14 u. tot 17 u.
in ’t Klokhuis, Kerkdreef, Beveren-Leie
Inkom gratis
Info en inschrijven via:
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

GOSA Groot Waregem
Daguitstap naar
provincie Henegouwen
AGE

NDAop donderdag 27 juni 2018

Nu reeds info bij Maria Courtens
Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,
tel 056 70 27 05
Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 70 26 93, e-mail: raf.verrue@gmail.com
• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
• Gezinsblad “De Bond”
• www.gezinsbond.be
• www.beverblaadje.be
• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/
(beverse weetjes)

TUINEN KOEN
VERCRUYSSE

Doe Het Zelf Synhaeve.
Hoe raakt onze Beverse „doe het zelf“ in Aalsmeer
vraag je je af? Wel heel eenvoudig. Petra, hierboven
vernoemd als een „duiveltje doet al“ in de Flower
Cup, kwam enkele jaren terug bij ons langs tijdens
onze internationale Golden River Team Cup. Petra
moest hoognodig een nieuwe WC-bril. Ze stopte
aan de Gentsebaan en sindsdien - en dat zei ze me
zelf - denkt ze iedere dag even aan mij tijdens haar

Gezinsbond Beveren-Leie en Desselgem

Beveren-Dries 2
Beveren-Leie
0476 76 05 87
056 70 39 20

AARDAPPELAUTOMAAT
• Iedere dag open van 6.00 tot 22.00 u. !
• Zakjes van 5 - 10 én 20 kg.

BEVERBLAADJE.BE
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BVBA HOUTBEWERKING

OS E. & M.
D EV
056 71 64 93
SLAGER-TRAITEUR

0472 58 23 75
www.houtbewerkingdevos.be
info@houtbewerkingdevos.be

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca
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UW SPECIALIST IN MAATWERK

Kleine Heerweg 58
8791 BEVEREN-LEIE

NU MET NOG MEER
HUISBEREIDE
PRODUCTEN !
bvba

Lekker tafelen
met Pasen!
Specialiteit:
Folder:
Website:
Varkentjes
van eigen
kweek

• eigen charcuterie
• ieder weekend kip
en ribbetjes aan het spit
• Lees onze folder voor al
uw feesten op:
www.boefferke.be
• Bezoek onze website:
www.boefferke.be

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

Sint-Jansstraat 106 | 8791 Beveren-Leie | Tel. 056 70 03 30
| BTW 0436.296.102 | www.leckerke.be

WIJ ZIJN TERUG OPEN
Elk eerste weekend van de maand op volgende data:
• april: 5-6-7 • mei: 3-4-5 • juni: 7-8-9 • juli: 5-6-7 • augustus: 2-3-4
• september: 6-7-8 • oktober: 4-5-6 • november: 1-2-3 (1 nov. gans de dag)
• december: 6-7-8
• Vrijdag om 18 u.
• zaterdag doorlopend van 11.30 u. tot ...
• zondag vanaf 11.30 u. tot in de late namiddag
Peter en Linda

w
Gebruiktu2019 !
r
spaarkaa
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
GESLOTEN
8.30-12.30 u.
9.00-12.00 u.

14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.
14.00-18.00 u.

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie
tel. 056 71 37 87
www.boefferke.be
info@boefferke.be

SA
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RESERVATIE: 056 70 03 30
Volg ons op FACEBOOK
voor eventuele bijkomende
evenementen

Pasen is in aantocht,
ook onze
specialiteit!
Onze etalage staat weer barstensvol
met onze lekkernijen.
Lekkere chocoladefiguren vervaardigd
met de beste chocolade
(eitjes, kippetjes, paashazen,
mannetjes, mandjes, klokken, ...)
• groot assortiment brood
• lekker banket
• onze gekende
chocoladefiguren
• belegde broodjes
• voorverpakte
charcuterie/kaas
• bake-off
• broodautomaat 24/24 u.

ook rij
rv
suike

Kortrijkseweg 149
Beveren-Leie
Tel. 056 71 91 22

DK

Let wel:
Wie eerst komt heeft
de grootste keuze.
OPENINGSU
RE
ma. 7-13 u. N:
/ 14-20 u.
di.
GESLOTEN
woe. 7-13 u.
/ 14-20 u.
do.
7-13 u. / 14-2
0 u.
vr.
7-13 u. / 14-2
0 u.
za.
7-13 u. / 14-2
0 u.
zo.
7-13 u. / 14-2
0 u.

Als het iets meer mag zijn.

Dooms Karel bvba
opritten - terrassen - parkings
klinker- en kasseiwerken

erte
f
f
o
s
j
i
r
Gratis p

DK

•
•
•
•

opritten
terrassen
parkings
gepolierde
beton
• klinker- en
kasseiwerken

Gruuthusestraat 16 a | 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 95 85 | GSM 0477 50 64 06
dooms.karel@telenet.be
BEVERBLAADJE.BE
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Vroeger en nu

Broeder Arnoldus

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie
Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw).

kon beginnen. In 1921 vertrok broeder Arnoldus voor
de tweede maal naar Malabar in India maar in 1931
moest hij uitgeput terugkeren. Vaak ging hij hier zijn
broers en zusters en hun kinderen bezoeken te
Beveren, Desselgem, Nieuwenhove en Deerlijk.
Daar moest “nonkel Kamiel” telkens weer vertellen
over India en over de Grote Oorlog.
Verteld door wijlen Michel Debrouwere in Missiepost
1974, nr. 7. Foto's van Jan Himpe uit Tielt.

De bijgaande foto dateert uit 1915. We zien er een
groep schoolkinderen samen een broeder karmeliet.
Het bord in het midden van het beeld geeft wat meer
uitleg: “Vlaamsche school te St.-Pierre Moutier
1915”. Boven op het bord hangt het portret van
Koning Albert omringd door twee vlaggen, waaronder
de Belgische. Het bord wordt bekroond met een
kruisbeeld. De gebouwen op de achtergrond zijn
vermoedelijk de plaatselijke dorpsschool en enkele
woningen van het dorpje St.-Pierre Moutier in de
buurt van Nevers in Frankrijk. De geestelijke in het
midden van de groep sjofel geklede kinderen is
karmeliet broeder Arnoldus, te Beveren geboren in
1871 als Angelus Kamiel Vandenhende, zoon van
Joannes en van Rosalie Courtens. Hij was een van
de vele geestelijken die tijdens de eerste
wereldoorlog instonden voor de zielenzorg van WestVlaamse vluchtelingen in Frankrijk.
De ouderlijke woonst van broeder Arnoldus stond
langs de Kleine Heerweg, niet ver van “Het Kruise”.
Sinds ongeveer 1960 werd die straatnaam veranderd
in Nijverheidsstraat. De ouderlijke thuis was
gebouwd in 1782 en stond te Beveren bekend als
“Vandenhendes Hoveke”. Het was een kleine
boerderij, zonder paard. De os, soms de koe, was er
het trekdier. De familie Vandenhende leefde er van de
landbouw en de vlasbewerking. In de zomer van
1972 werd die kleine hoeve afgebroken om plaats te
maken voor het bedrijf Boss-Paints. Kamiel
Vandenhende, zo stond broeder Arnoldus te Beveren
bekend, had drie broers en drie zusters. In 1890 trad
hij op 19-jarige leeftijd in het klooster van de
karmelieten te Kortrijk als broeder. In 1901 scheepte
hij in met twee paters uit het Kortrijks klooster voor
een missiepost van de karmelieten te Malaba in India.
Als zoon van kleine boeren, opgegroeid in de
vlasbewerking en op de akker, was broeder Arnoldus
daar goed voor alle werk: bouwwerken, portier
spelen, kleren maken en herstellen. Dit laatste had hij
gemeen met zijn broer Gustaaf die zich na zijn
huwelijk met de Beverse Clara Vandorpe, als
kleermaker vestigde te Desselgem op de hoek van de
Nieuwstraat en de Ooigemstraat.
De zwoele lucht van Malabar werd wat zwaar en in
1909 diende broeder Arnoldus terug te keren naar
België om even uit te blazen in ons Belgisch klimaat.
In augustus 1914 brak de eerste wereldoorlog uit en
de Duitse invallers rukten in september en oktober
van dat jaar in snel tempo op naar Ieper en
Diksmuide. Toevallig was broeder Arnoldus toen te
Ieper aanwezig en net als heel wat andere geestelijken trok hij mee met de Vlaamse vluchtelingen uit
de Westhoek, Frankrijk binnen.
De foto met de schoolkinderen dateert uit die periode.
Na de oorlog keerden ze allemaal naar ons land terug
waar de heropbouw van “de verwoeste gewesten”

UITSLAG GRATIS
TOMBOLA
BLOCKNOTEVERKOOP
van 9/2/2019

V.B.C. Beveren-Leie

in

all-

PAASMENU

(3 kwaliteitsvolle wijnen en waters inbegrepen)

Coupe Champagne met wachtbordje
•••
Carpaccio van Sint-Jacobsvruchten en
Noorse zalm met limoen en
graantjesmosterd
•••
Asperges op Vlaamse wijze
•••
Sorbet van passievruchten
•••
Lamsnoot met lentegroenten en
geroosterde krielaardappelen
•••
Paasdessert
•••
Koffie met versnaperingen

€250

• winnaar van de WAREGEMBONNEN ter
waarde van €250: nr. 153703
nummer geldig tot en met 15 mei
• eerste reservenummer: nr. 153707
geldig van 16 mei tot en met 31 mei
• tweede reservenummer: nr. 2904474
geldig van 1 juni tot en met 16 juni
De winnaar kan contact opnemen met Hilde Peirs (0476
56 92 14) of Jan Lavens (0474 21 82 63).
De Waregembonnen zullen aan de winnaar overhandigd worden op zondagmiddag 30 juni, tijdens de
receptie voor onze sponsors en genodigden ter
gelegenheid van ons beachweekend achter de Kernelle
in de Kerkdreef.
De voorbereiding van ons beach-evenement tijdens het
weekend van Beveren Ommegang op 28-29-30 juni is
ondertussen opgestart en we beloven opnieuw een
goed gevuld weekend met beachvolleybal van vrijdagavond tot zondagavond voor jeugd, recreatieven, verenigingen en competitiespelers en speelsters.
Noteer ook alvast zondagmiddag 17 november november reeds in uw agenda voor ons jaarlijks eetfestijn in
OC. ‘t Klokhuis.

RESERVEER TIJDIG!

sfeerbeeld Beachweekend 2018

BEVERBLAADJE.BE
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INFOAVOND 10 mei om 19.30 u. INFODAG 11 mei 14.00 u. - 18.00 u.
Alles voo

www.guldensporencollege.be

r een

mooie to

ekomst!

Plein
Plein 14
Kortrĳk

Gullegem
Oude
Ieperstraat 65
Gullegem

Engineering
Zuid
Harelbeke
Ballingenweg 34 Krysantenlaan 6 Beekstraat 21
Kortrĳk
Beekstraat 21
Harelbeke
Kortrĳk

Geef je talent de sporen!
BEVERBLAADJE.BE
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Kaai
B. Vercruysselaan 17c
Kortrĳk

OPEN HUIS

AANDENKEN

zaterdag 06/04 van 13 u. tot 16 u.
Beveren-Leie, Courtensstraat 34

Statige en luxueus ingerichte villa op 938 m² met achteraan een dubbele garage
en bijhorend atelier of hobbyruimte. Gelijkvloers: inkom in marmer, gastentoilet,
vestiaire, bureelruimte (of slaapkamer beneden), lichtrijke en zeer ruime
leefruimte met inbouwcassette-haard, zeer ruime en volledig ingerichte
leefkeuken, kelder/koele berging en berging/technische ruimte.
Verdieping: badkamer met lavabo, ligbad/douche en toilet alsook 3 ruime tot zeer
de
ruime slaapkamers. Mogelijkheid voor een 4 slaapkamer. EPC 741kwh/m² (kan
sterk verminderd worden). Boorputwater en regenwater (10.000 l.).

ANZIMMO
Klokketuin 1, 8570 Anzegem
0497 66 19 41
BEVERBLAADJE.BE
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Tot onze spijt hebben wij op 26 februari
het overlijden van Katelijne Depypere
vernomen. Toen Katelijne nog zaakvoerster was van ‘t Kadoke gevestigd in
de Handelgemweg, konden ook wij
beroep doen op haar diensten.
Zo hield Katelijne een korte tijd de winkel
Software Applications in de Kortrijkseweg
open en bedeelde ze samen met haar
kinderen een 2-tal jaren het Beverblaadje.
Ook wij houden aan haar dankbare
herinneringen over en delen in het
verdriet van haar partner en familie.
Met diep medeleven
Raf en Martine

Kantoor De Leeuw
Uw bank- en verzekeringskantoor
met een persoonlijke aanpak en vertrouwd gezicht!

Sandra, Marika, Sven en Saskia staan u graag bij
voor zowel dagelijks bankieren, kredieten,
sparen en beleggen.
Voor verzekeringen (particulieren, zelfstandigen
en KMO’s) kan u terecht bij Kris, Tine en Sarah.
Steeds ter uwer beschikking
voor bijkomende informatie.

Hoogstraat 162 - 8540 Deerlijk
056 72 34 03
info@kantoordeleeuw.be
www.kantoordeleeuw.be
Uw gemoedsrust onze zorg!
0643.801.272

0451.600.623

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?
Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM

STRAAT

GEMEENTE

GSM

Vanslambrouck Mia

Liebaardstraat 78

8792 Desselgem

0477 77 68 42

Vercruysse Mieke

Statiestraat 162

9870 Zulte

0492 75 70 70

Lefevre Virginie

Zuidstraat 39

8530 Harelbeke

0485 45 82 97

Vanden Buverie Céline-

0498 57 43 84

Huysegoms Karel

0495 20 60 23

i.s.m.

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

TE KOOP
GEVRAAGD:
Antieke meubelen en klein gerief, volledige
inboedels, marmer en bronzen beelden,
schouwgarnituren, ivoor, royal duc,
schilderijen, lusters, oude juwelen,
postkaarten en religieuze beelden, alsook
overschotten van winkels en faillissementen.
Vlugge afhaling,
contante betaling - 0477 26 62 74

VERZEKERINGEN

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.
Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid uw portefeuille
te evalueren.

De Vos Lucien
Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 06 72 - fax 056 72 05 20 - GSM 0475 68 99 36

Beverblaadje

Beverblaadje

U wenst een tweede exemplaar?
U woont niet in Beveren-Leie? ...

• “Bloemeneditie“
op 14 mei 2019
• Graag uw teksten
vóór 4 mei

U kunt steeds een
gratis Beverblaadje bekomen bij:

• bakkerij DECONINCK •
• Café DEN DRIES •

Nog meer Bevers nieuws ?

BEVERBLAADJE
.BE
zie ook:
www.beverblaadje.be

http://blog.seniorennet.be/beverenleie/
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Beverse Weetjes

