
Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoor delijk voor zijn eigen teksten.  Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.  Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)(ook kleine onderdelen) - 30

DINSDAG 9-12. -15 op afspraak

DONDERDAG 9-12. -15 op afspraak
VRIJDAG 9-12. - 14-1 u.15 7.30
ZATERDAG op afspraak

WOENSDAG 9-11.00

MAANDAG 9-12. -15 op afspraak

OPENINGSUREN

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg
8791 Beveren-Leie,

153

markofina.bvba@argenta.be
tel. 056 72 35 35

Beverblaadje
Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoordelijk voor zijn eigen

teksten.  Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.
(ook kleine onderdelen)

Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)30

Beverse zelfstandige ondernemers

Samen sterk!

www.bezo.be
info@bezo.be

Beveren-Leie.

Van de aangekochte loten door
de Beverse handelaars wordt een
deel van de opbrengst afgegeven
voor het goede doel tijdens „De

Warmste Week Music for Life“-
in Kortrijk (woensdag 18 t.e.m
dinsdag 24 december) en dit in
naam van alle ondernemers van

Wij schenken ook aan
„De Warmste Week“

Voor afhaling prijzen zie www.bezo.be

SINTERKLAASEDITIE
jaargang 26 - december 2019 - nr. 270

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF RECLAME EN INFOBLAD EXCLUSIEF VOOR BEVEREN LEIE- -

V : Software Applications Raf Demortier tel. 056 72 40 08 @ .be.U. | | | info beverblaadje | www.beverblaadje.be

BEVEREN LEIE-
M

a
rk

o
fi
n

a
 B

V
B

A
F

S
M

A
1
0
4
4
6
2
 c

A
-c

B
  
 O

N
 8

0
6
 1

6
6
 0

1
0



&VLUG

v
z
w

LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

Kantoor Billiet-Deryckere
Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie

tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57
www.c billiet-deryckere@pandora.berelan.be |

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

Bankieren met gezond verstand

• Gezinsblad “De Bond”
• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 70 26 93, e-mail: raf.verrue@gmail.com

• www.gezinsbond.be

(beverse weetjes)

• www.beverblaadje.be
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Mea Culpa. Ook bij ons staat presteren hoog in het
vaandel, ook al hebben we een recrea-groep waar
menigeen zijn ding kan doen. En ook die groep is talrijk
en misschien talrijker en talrijker aan het worden. Onder
het hedendaags motto: “Niet alles hoeft, als je maar
lol hebt.” Daarnaast wil je dan weer de echte ziel van
ons bestaan blijven activeren en dat is . Dit
is ons ding en . We
hebben weer twee gesofistikeerde machientjes
bijgekocht. Op twee trampolines hangen nu kabeltjes
en oogjes met elektronische vernuftigheden die alles
opmeten en registreren om daaruit te leren. En we
zoeken nog verder om toch maar enigszins mee te
kunnen met

competitie
daar gaan en staan we voor

de altijd maar beter wordende
professionele en sub-professionele wereldtop. Wil-
len we die varkentjes met de gloeilamp goed opkweken
dan moeten we mee, willen of niet. We zijn wel weerom
de eersten in ons land die dit doen. Meten is weten…
vandaar!

’t Is waar..

Tripje Toulouse.
We hadden het er al over in ’t vorige blaadje. Vlug even
over en weer in ’t weekend naar Toulouse voor de
internationale “ ”. Weet je… in drie
uur sta je van Beveren-leie in Toulouse. Dik half uur
naar Lesquin, half uurtje wachten om in te checken en
anderhalf uur later stap je uit de vlieghaven in Toulouse
een minibusje binnen dat je op tien minuten naar de
sporthal ginder brengt. Check: 2.57 u. na vertrek thuis.
Wat is onze wereld klein geworden. We waren met 17,
twee trainers, 1 jurylid en 14 snaken. Super was het
niet, maar we hebben toch alweer gescoord bij onze
Franse vrienden. ’t Eerste heuglijke feit was dat Dieter
( ) en ikzelf
gevraagd werden om de kwalificatieronde voor het
wereldkampioenschap (die Fransen gaan met een
grote delegatie naar Tokyo en ’t is knokken voor een

Masters of France

gelukkig had hij ook zijn jurykostuum bij

Dubbele job.
Drukte van jewelste aan de sporthallen en - velden.
Auto’s op en af. Hollen van ’t één naar ’t ander. Kids
afzetten en snel naar de andere kant van dorp of stad
om er eentje op te halen, want kinderen vinden op
internet zowat alles wat ze maar lusten en willen
lusten en vele ouders willen geen gezeur als ze
thuiskomen en .voeren ze dan maar van hot naar her
Blijvers dus…. wat minder dan vroeger. Kinderen
hebben precies om de week een andere lust of zin. De
ene week is ’t paardrijden, de andere tennis, dan weer
ballet of hockey wordt nog gecombineerd met
zwemmen, dictie en toneel. Presteren maar en vooral
beter doen dan ’t buurmeisje of ’t vriendinnetje. Fa-
len is niet gepermitteerd. Ouders, grootouders, ze
hebben een dubbele job, met verschillende shiften op
één dag. Kunnen we dit volhouden, blijft het allemaal
haalbaar en betaalbaar? Een shortje en een t-shirt
volstaan immers niet meer om te gaan lopen. Die “witte
platte ” zijn allang voorbijgestreefd vanwege
onvoldoende veerkracht en stabiliteit. Een t-shirt moet
nu ventilerend zijn en er zijn hoofdbanden, kniesteu-
nen, lichtstrepen…. De zakenwereld weet ons maar al
te goed te bespelen.

adidassen

Spotlights.
Twee van onze gasten staan al een hele tijd “in de
spotlights” omdat ze de voortrekkers zijn, en moeten
zijn, van de generatie die volgt. Half in de schaduw, half
in het licht duiken stilaan jonge scheutjes op die hoger
op mikken. We moeten ze , we moeten er
van die rode lampen boven houden, ge weet wel…
zoals in de varkensstallen of in ’t konijnenhok. Een
gloeilampke om de kleintjes in de klamme en koude
dagen te houden en ze in alle rust op te laten
groeien. Terwijl Simon en Joris zich uit de naad werken
om er binnen een maand de zon te zien rijzen in Tokyo,
wordt er op normaal schema
naarstig gewerkt aan de toekomst. En die lacht ons toe
hoor. We hebben in zowat alle categorieën

koesteren

warm

(toch vier keer per week)

aanstor-
mend wild. Maar ja, zoals ik al stelde, je moet ze
pamperen en aaien. Allé, , maar zoals
men zoveel beaamt, ’t is niet meer zoals weleer. Kinde-
ren hadden maar één of twee dingen naast naar school
gaan. .

niet overdrijven

Times are different now

Dan moet het effect van onze gloeilampen

1 februari: Eerste selectieproef voor het EK
in Zonhoven

duidelijk zijn.

25 december: Kerstmis voor wie ’t nog niet wist
1 januari: Een veelbelovend nieuw jaar tegemoet

14-15 december: Simon en Joris op het
Gymgala 2019

Wie denkt dat we naast het sporten helemaal niets
meer uitrichten, die zit er helemaal naast. Met bestuur,
medewerkers en jonge gasten boxen we elk jaar een
festijn in mekaar waar menig sterrenrestaurant van
zou opkijken 20 kazen exquise
wijn

. aanbieden met een
of een uitermate fijn gebrouwen gerstenat, dat

kunnen weinige restaurants voorleggen. Voeg daarbij
een op 100 meter
afstand in onze springhal voor de jeugd

leuke zoektombola, een springgala
gekruid met

frisdrankjes en snelle hotdogs en dan heb je een
receptuur die al 30 jaar werkt om onze kas te spijzen om
die gloeilampen en andere technische snufjes te
kunnen aankopen. Na die fameuze avond heb je een
weekje geen zin in kaas omdat de diverse aroma’s nog
dagenlang in je vingersporiën zitten van een hele avond
kaas snijden en verdelen. Daar treurt niemand om. Mijn
cholesterolgehalte mag toch wat omlaag. Dus een
weekje vasten is niet slecht. ,
sponsors, eters, springers, serveuses en obers en
natuurlijk de zowat 120 lekkerbekken die ons die avond
gezelschap hebben gehouden.

Bedankt aan iedereen

plaatsje) voor de Franse topatleten mee te helpen
jureren. .Een hele eer voor ons
Nadira en Jana mochten finale springen in hun
leeftijdsgroep en ons kleine halfbloedje stond een uur
later stralend helemaal boven op het podium voor haar
eerste gouden pla (goei spul die gloeilampen in on-
ze renstal hé). De jongste synchroonkoppeltjes (-12
jarigen) keken ook op naar onze twee plechtige
communicantjes, uitblinkertjes op plaats 1 voor Eki en
Nadira. Onze pre-elite jongens synchroon Darwin en
Florian stonden dan weer te blinken met zilver om de
hals en Merel mocht aantreden bij de grote dames in de
finale. Geen slecht begin om het nieuwe seizoen in
januari aan te vangen, maar er gingen er te veel in de
fout en de concentratie was niet top. Van ’t thuisfront
krijg je doorgeseind, -een massa aan “Whatsapp” ik
hou het op “What a crap”-, maar uiteindelijk is het de
visie van de trainers die het haalt, wij balen een beetje.
Zijn we te veeleisend??? Ik denk het niet en daar kan
Whatsapp niets aan wijzigen. Moet er nog wat meer
stroom op die gloeilampen?

Toch even de riem eraf.

Ook dat nog…
De week na onze zijn we met
een hele nest beginnerkes, zeg maar pasgeborenen
( ) naar
St-Pieters-Leeuw getrokken voor, wat voor de mees-
ten, hun eerste competitie-ervaring was.

escapades in Toulouse

het eerste jaar springen onder een gloeilamp

Bibberen,
oefeningen vergeten, sprongen wisselen, zenuwen
bij ouders, springerkes en trainers. Traantjes of
stralen van geluk bij die eerste geslaagde eindsalto,
een eerste keer een medaille grijpen, zich even een
kleine kampioen wanen…. Allemaal ingrediënten van
zo’ n spannend verhaal. en nu
weer snel wat stroom van ´t net halen om

Proficiat aan iedereen
vlug die

gloeilampen weer aan te schakelen, want we moeten
ze nog lang soigneren eer er mogelijks enkele
doorstromen naar het niveau van onze allergrootsten.
Nu duimen voor Tokyo, nog twintig keer slapen en
we zijn weg.

Onze kalender….
25-30 november ’19:  Wereldkampioenschappen in

Tokyo (Simon-Joris en Lipi)

Programma
GEZINSBOND

Gezinnen met 3 kinderen kunnen met
de kortingskaart NMBS genieten van

50% korting op treinticket tussen

Vanaf nu kunnen de nieuwe
kortingskaarten NMBS aangevraagd

worden ter vervanging van de kaarten
geldig tot eind 2019.

twee Belgische stations.
Info en aanvraag via het secretariaat.

Kortingskaarten NMBS

Met je lidkaart/spaarkaart kan je
winkelen, kopen en sparen in heel wat

verkooppunten…ook in je buurt.
Raadpleeg geregeld: Het gezinsblad

“de Bond” en
https://www.gezinsbond.be/

NMBS treinkaarten (Rail-passen,

ledenvoordelen.

Go-passen) met korting,
tienrittenkaarten van DE LIJN met
korting en bioscooptickets met

korting op uw lidkaart/spaarkaart.
Aankoop via het secretariaat.

5%
10%

€2,00

Sparen met je lidkaart
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VRAAG VRIJBLIJVEND

UW OFFERTE

Kleine Heerweg 58
8791 -BEVEREN LEIE

UW SPECIALIST IN MAATWERK

BVBA HOUTBEWERKING

056 71 64 93
0472 58 23 75

www.houtbewerkingdevos.be
info@houtbewerkingdevos.be

DEVOS E. & M.

S
A

SLOTENMAKER CC

0475 59 83 68

bvba

UW RAMEN- EN DEURENDOKTER
Diagnose, Advies en Operatie

ING.

24/7

KOENRAAD CASAERT Zaakvoerder

Kortrijkseweg 311
B-8791 Waregem

info@slotenmakercc.be
www.slotenmakercc.be

Depannages 24/7

Herstellingen

Inbraakbeveiliging

Het zal jou maar overkomen!
Ongewenst bezoek.

Opwaarderen van het veiligheidsniveau
van uw woning.

SLOTENMAKER CC bvba BE 0715.586.024

aqua@home

info@aquaathome.be

Spijkerlaan 45 | Beveren-Leie

0475 85 92 19 | www.aquaathome.be

openingsuren:
ma: 9 u. / 18 u.
di: gesloten
wo: gesloten
do: 9 u. / 18 u.
vr: 9 u. / 18 u.
za: 9 u. / 17 u.
zo: 9 u. / 12 u.

Wij zijn
verhuisd!

De Vos Lucien
Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 72 06 72 - fax 056 72 05 20 - GSM 0475 68 99 36

Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid  uw portefeuille

te evalueren.

Goed
verzekeren

is een
eerlijke

prijs en een
degelijke
service.

VERZEKERINGEN

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

Proef onze
HAAS- en

FAZANTENPATÉ !

Proef onze
HAAS- en

FAZANTENPATÉ !
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FEESTeditie
op 10 december 2019



Kom zeker een kijkje nemen

in onze showroom !

Ramen en deuren
PVC Hout Alu

Garagepoorten
Zonwering

Raamdecoratie

en burelen: 8791 Beveren-Leie

Contact: 056 44 91 35
info@thimaco.be
www.thimaco.be

Toonzaal Kortrijkseweg 252

SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

Onze winterproducten zijn er terug ... !LEKKER

• •

• •
• •

•

bloedworst gekookte poten

smout hutsepot

wildpatés scheutelvlees

vette darmen

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

Gebruik uw

spaarkaart 2019 !
OPEN op zondagvoormiddag

van 9 tot 12 u. !

maandag . -12. u. 14. 0-18. u.8 30 15 3 30

dinsdag . -12. u. 14. 0-18. u.
woensdag . -12. u. 14. 0-18. u.

8 30 15 3 30
8 30 15 3 30

donderdag . -12. u. 14. 0-18. u.8 30 15 3 30

vrijdag GESLOTEN
zaterdag . -12.30 u. 14.00-18.00 u.8 30

zondag . -12.00 u.9 00

4
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• groot assortiment brood
• lekker banket
• onze gekende chocoladefiguren
• belegde broodjes
• voorverpakte charcuterie/kaas
• bake-off
• broodautomaat 24/24 u.

Zet maar
vlug je schoentje !

Zet maar
vlug je schoentje !

Ook bracht de sint opnieuw
de mooiste en lekkerste chocolade

in 2019
-

en marsepeinfiguren naar de
brood- en banketbakkerij

Deconinck.

Kom het grote gamma
bewonderen in onze etalage.

kleurrijke

Vergeet niet: de eersten
hebben de grootste keuze !

OPENINGSUREN:ma. 7-13 u. / 14-20 u.di. GESLOTENwoe. 7-13 u. / 14-20 u.do. 7-13 u. / 14-20 u.vr. 7-13 u. / 14-20 u.za. 7-13 u. / 14-20 u.zo. 7-13 u. / 14-20 u.

Kortrijkseweg 149
Beveren-Leie

Tel. 056 71 91 22 ook fantastisch leuke marsepeinfiguren

onze

specialiteit

ook

suikervrij
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• gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
• open van 10.30 u. tot sluitingstijd
• keuken tot 21.30 u.doorlopend open

info@bistro-poirot.be
www.bistro-poirot.be

Harelbekestraat 5 | 8540 tel. 056 72 09 54DEERLIJK |

Tataki van tonijn met wasabi

Sorbet van zuiderse mandarijn

en peren

KERSTDAGMENU

Koffie met babbelsnoepjes

All-in: € 72

(3 kwaliteitsvolle wijnen

Gebakken gamba’s

en waters inbegrepen)

Coupe Champagne
met wachtbordje

met mousseline

Lamsfilet in een krokant jasje,
opgevuld met duxelles van
boschampignons, warme

groenten en pommes duchesse

Kerstbuche

en waters inbegrepen)

Coupe Champagne

NIEUWJAARSDAGMENU

ALL-IN: € 72

(3 kwaliteitsvolle wijnen

met wachtbordje

Carpaccio van kingfish
met kaviaar

Runderconsommé

Mojito sorbet

Gebakken Irish filet pur met
mousseline van knolgroenten

en pommes dauphine

Dessert van Bistro Poirot
en team

babbelsnoepjes
Koffie met

Gebakken Irish filet pur met
mousseline van knolgroenten

en pommes dauphine

Dessert van Bistro Poirot

Gebakken heilbothaasje met
fine Champagnesaus en

krokante groenten

Runderconsommé

Coupe Champagne

Koffie vergezeld  van een
verrassend degustiefje en

babbelsnoepjes

Om middernacht:

Mojito sorbet

en team

(3 kwaliteitsvolle wijnen

Carpaccio van kingfish
met kaviaar

OUDEJAARSAVONDMENU

All-in menu: € 98

en waters inbegrepen)

Coupe Champagne
met wachtbordje

regio Beveren-Leie, Desselgem, Deerlijk, Sint-Eloois-Vijve

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

0495 20 60 23 Huysegoms Karel

info@leiezorg.be www.leiezorg.be

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42

Vercruysse Mieke
Statiestraat 162

9870 Zulte
0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Alles ambachtelijk gemaakt in België.

Stijlvol hoger op

Alle maatwerken in inox, aluminium en

ijzer, al dan niet gecombineerd met glas

hout, arduin, keramiek enz..

Alles naar de wens van de klant!

Stijlvol aan tafel

Voor cadeautjes groot of klein.
Vrijblijvend ingang !

Kom de nieuwe collectie bewonderen.
Handgemaakte kerst- & nieuwjaarskaartjes.

• vrijdag: 9.30 u.- 18.00 u.

• woensdag: 9.30 u.- 18.00 u.
• donderdag: 9.30 u.- 18.00 u.

• zaterdag: 9.30 u.- 17.30 u.

OPENINGSUREN:

Volg ons op facebook en zie ook naar de creatieve workshops
die hier plaatsvinden.

Wij wensen iedereen alvast
een prettig kerstfeest en een

fijn 2020!

VRIJE INGANG:
Kortrijkseweg 180
8791 Beveren-Leie
tel. 0496 52 00 04
tel. 0497 13 68 66
info@inoxdeco.be
www.inoxdeco.be
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i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

De bijgaande foto toont René Degezelle
in de zomer van 1972, als boer op rust op
zijn kleine hoeve in de Beverse Dries-
straat. Hij was toen 71 jaar en was hier
komen boeren vanuit zijn geboortedorp
Ingooigem. Misschien had hij wel een tip
gekregen van zijn oudere broer Henri
Degezelle dat er te Beveren een hoevetje
over te nemen was. Henri was hier al
eerder beland en was gehuwd met de
Beverse Amandine Vanassche, dochter
van barbier Henri Vanassche. Die hield
herberg in de Leenakkerstraat onder het
uithangbord “In den Barbier”. Later,
omstreeks 1930, toen Henri Degezelle
daar de tap overnam van zijn schoon-
vader, veranderde het uithangbord in
“Vlaamsch Huis”. Dat werd het vergader-
lokaal van de Vossen, de Vlaamse Oud-
strijders uit de Eerste Wereldoorlog.
Vóór de tweede wereldoorlog was
Beveren nog een gemeente die gro-
tendeels nog van de kleinschalige land-
bouw leefde. De opkomende weefnij-
verheid en de vlasbewerking vulden de
werkgelegenheid op de gemeente wel
aan. In de boerenstiel gebeurde alle trek-
kracht nog met het paard. De tractoren
kwamen hier pas in gebruik vanaf 1945.
Op enkele kleine hoevetjes werd zelfs
nog een os of de koe ingespannen om
labeurwerk op de akker te verrichten. Nu
in 2019 is dat allemaal voorbij. De laatste
boerenpaarden werkten op de akker bij
wijlen Jules Vercruysse en Daniël
Debaere. De boerderijen zelf verdwijnen,
worden verbouwd of afgebroken. Akkers
en weiland van vroeger worden één na
één volgebouwd met woningen en

Beverse boerderijen

bedrijfsgebouwen. Jonge Bevernaars
hebben er nog nauwelijks een idee van
wat “landbouw” destijds betekende voor
ons dorp. Daarom verschijnt met het
jaareinde een artikel in het jaarboek 2019
van “De Gaverstreke” over een aantal
Beverse hoeven met hun woonhuizen.
Kenmerkend voor onze streek was dat de
gebouwen op een boerderij los van elkaar
stonden. Wellicht wegens het brand-
gevaar, want ooit hadden ze allemaal een
dak van roggestro. De voorgevel van elk
woonhuis stond naar het zuid-oosten
gericht en die gebouwen hadden geen
verdieping.

Het jaarboek 3019 van “De Gaverstreke”
telt 398 bladzijden en kost 22 Euro. Het
kan afgehaald worden vanaf 17
december 2019 bij Etienne Ducatteeuw,
Grote Heerweg 90, 8791 Beveren-Leie,
tel. 056/ 71 35 63. het wordt thuisbezorgd
na overschrijving van 22 Euro op
rekening BE12 0680 5030 1092, BIC:
GKCCBEBB van de Geschied- en
Heemkundige Kring van Waregem. Een
mooi eindejaarsgeschenk van blijvende
waarde.

JAARBOEK 2019
„De Gaverstreke“

René
Degezelle



•
op 10 dec. 2020

vóór 30 nov.
• Graag uw teksten

FEESTeditie

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

Beverse Weetjes

BeverblaadjeTE 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

Nog meer Bevers nieuws ?
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Wij zijn open vanaf 22 november 2019

Naast een stand op de kerstmarkt in
Beveren-Leie en in Waregem organi-
seert Bezo dit jaar de tweede editie van
de eindejaarsactie. Om en bij de 50
deelnemende Beverse handelaars zullen
lotjes uitdelen aan hun klanten bij aan-
koop. Hoeveel je moet spenderen bij de
handelaar/winkelier is afhankelijk van
zaak tot zaak. Dit zal geafficheerd worden
in de winkel.

Bezo staat voor Beverse zelfstandige
ondernemers. De handelaarsvereniging
groepeert zich om een aantal activiteiten
te organiseren. Momenteel telt Bezo 81
leden. Het bestuur kent volgende leden:
Sabine Kerkhove van wijnhandel
Sacacorchos, Angelique Deroose van
R e t r o c r u i s e r s B e l g i u m , C o l e t t e
Deryckere van New Line, Pol Meersman
van Brouwerij Dikke Jan, Bjorn Breye van
de gelijknamige traiteurzaak, Lore
Hooghe van café Den Dries, Pablo
Vanpoucke en Sarah Willems van ING-
bank.

De actie start op 1 december en loopt tot 5
januari. De prijzen worden op 9 februari -
in bijzijn van de handelaars - getrokken in
de ING-bank in de Liebaardstraat.
“Weet dat een deel van de opbrengst van
de actie en de andere activiteiten van
Bezo geschonken worden aan de
Alzheimerliga,” vertelt Sabine Kerkhove
ons.
Eén van de hoofdactiviteiten van Bezo,
namelijk Bebrona, zal in 2020 niet plaats
vinden. Het bestuur van Bezo zal de

Er zijn naar schatting 100 stuk voor stuk
mooie prijzen te winnen. Hoofdprijzen
zijn: een elektrische fiets van rijwielen
Rudy, een grasrobot van Henk Buyse en
een all-in lunch voor 2 personen bij
Castor.

En nu met zijn allen - vanaf 1 december -

beurs voor Beverse handelaars, na een
schrikkeljaar, terug organiseren tijdens
het eerste weekend van februari 2021 in
OC. ‘t Klokhuis.
Wie interesse heeft in de werking van
Bezo of wil aansluiten bij deze vereniging
van zelfstandigen uit Beveren-Leie kan
terecht op de website of bij
Sabine Kerkhove op het nummer

www.bezo.be
0496 03

03 00.

naar de Beverse handelaars om lotjes te
verzamelen en kans te maken op één van
de vele prachtige prijzen.

Beverse zelfstandige ondernemers

Samen sterk!
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