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BEVEREN LEIE-

ZATERDAG op afspraak

MAANDAG 9-12. -15 op afspraak
DINSDAG 9-12. -15 op afspraak
WOENSDAG 9-11.00
DONDERDAG 9-12. -15 op afspraak
VRIJDAG 9-12. - 14-1 u.15 7.30

OPENINGSUREN

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

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg
8791 Beveren-Leie,

153

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

* Deze actie geldt op alle bancaire kernfondsen van
Argenta Asset Management SA en loopt tot en
met 30 juni 2019.

Beleggen bij Argenta.

Dat is een persoonlijke beleggings-
adviseur voor iedereen.
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VAKANTIE-EDITIE

Beverblaadje
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

Liebaardstraat 67 - 8792 Desselgem
056 32 55 05 - 0473 81 24 74
cibelle.desselgem@gmail.com

wordt

nog tot en met 20 juli !

open zaterdagmiddag van

di. 16.00 - 19.00 u.
do. 16.00 - 19.00 u.
vrij. 16.00 - 19.00 u.
zat. 09.30 - 12.00 u. en

(oktober t.e.m. maart ook

14.00 tot 18.00 u.)

Nieuwe openingsuren vanaf augustus

Retouches

Retouches

Vanaf augustus doe ik enkel

nog retouches.

PANTY’S LE BOURGET en DEPOT

NIEUWKUIS blijven

nog in het assortiment.

NU

TOTALE UITVERKOOP:

• handtassen

• sjaals

• juwelen

• ...

MAAR WE STOPPEN

!NIET

-70%
Kortingen tot

CÔTE à L’OS:
1kg voor 2 personen

met saus naar keuze, salade
en frietjes, 25€/persoon

Nieuwe MOCKTAILS en GINS

KAART VOOR DE KLEINE HONGER:
burgers, wraps,
toasts en pasta’s

RESERVATIE GEWENST

(3 kwaliteitsvolle wijnen en waters inbegrepen)

donderdag 4
vrijdag 5
zaterdag 6
zondag 7
JULI

Mosselen natuur, witte wijn, Ricard,
in de room, Provençaals

donderdag 11
vrijdag 12
zaterdag 13
zondag 14
JULI

MOSSELWEEKENDS

(Enkel op donderdag
zowel ´s middags als ´s avonds)

NIEUW
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LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

Programma
GEZINSBOND

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

Secretariaat Gezinsbond 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)

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie

Gezinsbond Beveren-Leie

Na de fietstocht kunnen we nog gezellig napraten
in De Kernelle met een drankje aan een

democratische prijs.

Gezinsfietstochten
Start om 19.30 u. aan

“De Kernelle” Beveren-Leie.

We fietsen op een rustig tempo.
Afstand: ongeveer 20 km

Bij minder goed weer passen we de afstand aan.

Geen inschrijving vooraf.
Info Raf Verrue 056 70 26 93

Ooit start je met een (ik spreek van die 28
jaar terug) en leer je roeien met vallen en opstaan. Na een paar
jaar kan je een aanschaffen en ben je
een beetje mee met het systeem, maar je moet al verdomme
veel meeval hebben om een finaleplaats te bemachtigen. Weer
vele inspanningen later, veel bloed zweet en tranen,
overredingskracht en doorzettingsvermogen en dan heb je je

schamel roeibootje

buitenboordmotortje

eerste volwaardig bootje flinke
motor

vast met een echt roer en een
. Je draait mee, hebt een team dat zorgt voor de

logeerplaatsen, de pick-nick ter plaatse, het heen en weer
rijden tussen hotel en sporthal en de lekkere pasta, ook daar
heeft iemand het zich ter harte genomen en sportief begint
het boeiend te worden. Je telgen, de volgende generatie
ondertussen doet meer ervaring op en je haalt niet alleen
finaleplaatsen, ze lukken ook onder meer spanning en af en toe
haal je al eens een bronzen medaille. Een ommezwaai waar
nog harder voor getraind wordt, want winnen is misschien één
ding, blijven winnen is moeilijk hoor. Je eerste jacht kan je je
aanschaffen en ons Valerie behaalde plots een eerste plaats
bij de junioren (ook al tien jaar geleden). De Fransen fronsen

Bootje varen.

Welkom.
Ja hoor, we zijn er nog steeds erg welkom, ook al denken ze dat
we misschien wel een beetje zwakker uit de hoek gaan komen
dan vorig jaar. Voor ons is ’t ook altijd afwachten. ’t Is dit jaar dan
ook de eerste keer dat we iedereen weer tegenkomen gezien
de vorige wedstrijd verplaatst is naar midden juni.
zijn voor de juryvergadering is al een must en ’t is even polsen
of Lucien goed geluimd is en er een grapje afkan. Soms heeft
iedereen van het zestigtal juryleden al de neiging om zijn
steeds weerkerende statement: “

Altijd op tijd

Il faut utiliser toute la
palette des pénalités” die hij bij elke jurybijeenkomst met zijn
zuiders accent steeds weet te declameren, voor te zeggen. Een
grinnikend gemompel stijgt altijd uit de groep op als hij dan
toch weer dat ene zinnetje opdreunt. We zijn er echt wel
welkom hoor, die juryleden kennen ons al door en door en zijn
onze beste sportvrienden geworden na 28 jaar competitie bij
de zuiderburen. De jongskes kijken zelfs naar ons op want met
ons hoge diploma staan we overal op encruciale posten
mogen we met de groten meedoen. Het is een privilegie als je
bij de senioren in het team mag jureren en als je dan nog de
moeilijkheidsgraad voor de voeten geworpen krijgt is mijn
dagje helemaal goed. Ook dit is presteren op het hoogste
niveau.

Saartje: minimiemen meisjes: zilver, Viktor beloften jongens
Belg. kampioen, Ese beloften meisjes: Belgisch kampioen,
Femke: juniores meisjes: Belgisch kampioene, Darwin: juniors
jongens: Belgisch kampioen, Merel: seniores dames all round
Belgisch kampioene en Simon : senioren Heren: all round
Belgisch kampioen (zijn vierde titel), (en happy trainers en
juryleden).

Amper twee weken na onze “ ” in Sint-Gillis-bij-
Dendermonde zijn onze zenuwen wat strakker gespannen. Het
Franse kampioenschap is er eentje van een .
Eenmaal over de grens en we Lille voorbij zijn gereden, is er
een . Al wie zich
heeft geselecteerd voor die fameuze Franse kampioen-
schappen gaat hier naartoe met een andere ingesteldheid. ’t Is
onze laatste (dit jaar echter niet) en om er te
mogen bijzijn. De rit is er weer eens eentje om U tegen te
zeggen: 800 km naar het ooit

big bang

ander allooi

soort vakantiestemming in ons minibusje

’t is een beloning

olympische winterdorp
Albertville. Schilderachtig mooi tussen de bergen, eeuwige
sneeuw op de toppen, op de achtergrond de majestueuze
Mont Blanc . Een weertje waar ze in ons busje zonder airco
flink transpireren en een geurtje verspreiden als we uitstappen
na een toch wel vermoeiende rit. We stopten voor een lekkere
pick-nick evenwel in het zeer landelijke Nuit-St-Georges over
Dijon en dan nog drie uurtjes bollen tot de olympische hal van
de winterspelen enkele jaren terug. We vragen ons altijd wel af
of die Fransen ons er nog wel
graag bij hebben.

- chauvinisten in hart en ziel -

Albertville.

Ze staan op de lijst.
Wat de anderen misschien hadden gevreesd, maar waar wij
alleen maar konden van hopen is alweer geschied. De
“ ” en hoe? HetWolfpack strikes again Belgisch kampioen-
schap was individueel gewoon een kopie van het Vlaamse,
met die randnotering dat de andere clubs blijkbaar alleen maar
hopen dat wij onze reeksen niet volmaken, zodat ook zij eens
een hoogste podium kunnen halen. Vanaf de beloften tot en
met de seniorencategorieën, .
De prestaties waren ronduit nog beter als enkele weken terug.
Zes op zes bij de meisjes en de jongens en de verschillen zijn
nog meer uitgesproken. Het nemen van een was
wat moeilijk omdat alle gelukkigen bijna niet op het beeldje
konden.

niemand komt in onze buurt

groepsfoto

Gebeten om meer.

hun wenkbrauwen, dit gaat hard tegen hun chauvinisme in,
maar ze krijgen respect voor onze kleine vloot. En dit jaar, we
kochten ons blijkbaar
trok ferme baren en het water spatte hoog op achter de
schroeven van onze vele motoren. Deze “

een heel vliegdekschip, onze armada

attaque sur le
territoire Française” was ongezien, gele hesjes of niet, zelfs
Macron zal van ons gehoord hebben.

Iedereen sprong zijn volledige finale uit en toen moest Simon
nog aantreden. Net als op het Belgisch kampioenschap kon hij
alleen maar verliezen door zijn reeks niet uit te springen.
Afgaan voor zijn eigen clubleden, dat staat niet in zijn agenda;
Hij had zich voor het eerst in zijn carrière tussen de 8
finalisten geplaatst in de voorrondes. U moet weten dat
Frankrijk over minstens een tiental springers beschikt die al
een finaleplaats op een World Cup heeft bemachtigd en die
waren er allemaal. Zijn voorronde was al schitterend, met een
bijna kwalificatiescore voor het WK . We zijn eerlijk , een drietal
klasbakken sprong geen volledige voorronde, dus einde
verhaal voor hen. Plaats 6 in de finale. Het was broeierig heet in
de hal, dit heeft hij graag. Hij was in bloedvorm, maar iedere
misstap is geen volledige oefening of sukkelen tot op het einde.
Ik moest zijn moeilijkheid bepalen, en samen met alle andere
Franse internationale juryleden (geen internationaal brevet
en in de seniorenklasse mag je zelfs in Frankrijk niet jureren),
zag ik hem ongelooflijk hoog starten. Mijn knieën knikten, ik
dacht, hij doet het, hij is zelfzeker, maar dan nog. Hier zette hij
ongetwijfeld nagenoeg zijn beste reeks ooit neer. Hij staat op
kop. Nu afwachten. Pierre en Alexis gaan in de fout en
plotseling staat hij vierde. Als ,
werkend in Frankrijk en Portugees) te lang moet opspringen
weten we dat hij aarzelt. Als hij lukt is hij ongetwijfeld
medaillekandidaat. Ook hij gaat echter in fout en weg het
podium voor hem. . We krijgen schrik, dit
kan toch niet waar zijn, ,
daar zullen ze pisnijdig van worden. Enkel Morgan en Alan
moeten hun reeks nog springen. Morgan gaat er na zes
sprongen uit en Alan moet wel zijn oefening halverwege
omgooien maar zet toch de . We zijn
überhaupt super blij met wat Simon neerzette,

Diogo (Europees kampioen

Brons is al binnen
een Belg op het podium in Frankrijk

puntjes op de “i”
zilver bij de

senioren Le Championnat de Francein voor ons “ ”, maar we
zijn . Snel nog
een sms’je naar Sabine: de “

nog blijer dat Alan toch met de eer gaat lopen
dame blanche” moet er ook

maar bij.

We hebben al een gebouwd in het restaurant in
Albertville, waar we een toemaatje gratis kregen van de bazin
voor onze prestaties. De nacht is voor mij en de meeste
begeleiders en ouders vredig verlopen op de harde matrassen
van het F1 hotel, maar de jeugd is blijkbaar (hoorden we de dag
nadien) . Dan is het de
eerste driehonderd km naar huis

klein feestje

blijven grappen en kaarten tot half vijf
gesnurk en geronk in de

minibus, geen vragen voor muziekjes en spelletjes, nee
wegdoezelen terwijl de verantwoordelijke chauffeurs het
gaspedaal teisteren, , om zo
snel mogelijk huiswaarts te keren want….

binnen de normen natuurlijk
Bientje en Hans

hebben hun belofte gehouden. Moe, bezweet en met
walletjes onder de ogen moet je die jonge knetters niet veel
geven om bij thuiskomst al na twee minuten in ’t zwembad te
springen, wakker en fit alweer van hun fantastisch sportief
avontuur en prestatie; en die Dame blanche, die hebben we
gehad met alles erop en eraan. .Merci huize Hans en Bientje

Tegenwoordig gaat alles digitaal en weten ze thuis zelfs rapper
het eindresultaat. beloofden ons na al onze
finaleplaatsen de dag voordien een barbecue bij thuiskomst als
we thuisbrachten. ’s Avonds leek ons dat
onmogelijk, maar naarmate de finales vorderden stuurden we
na drie medailles Sabine al , de kon ze al
binnenslaan. Een uur later stuurden we ze om

Hans en Sabine

vijf medailles

winkelen groenten
houtskool en

vlees
barbecue een feit

want medaille vier was toen binnen. Rond vijf uur was de
want nr. 5 stond op onze balans. Of we er

meer zouden halen was voor ons nog een wonder dat kon
gebeuren, maar eerder niet dan wel. zette bij de
senioren onder 21 (een stimulanscategorie voor opkomende
jonge senioren) zijn beste beentje voor en met enkele
honderdsten ging hij fier . Nr 6 was binnen
en ik bestelde prompt een

Florian

op plaats drie staan
desserke bij de barbecue van

Hans. Gekscherend stuurde ik een berichtje naar Sabine dat
het minste wat ze kon presenteren een “ ” was
met alles erop en eraan, maar er kwam even snel een tekstje
terug: „“Dan moeten binnenhalen“.

Dame Blanche

jullie er wel 7

Deelnemen is één ding…
We namen springers deel en wat ooit
een unicum was van ééntje is nu helemaal de andere zijde op
gekanteld. , ook onze
synchroonparen, nooit gezien en de Franse collega’s stonden
erbij en keken ernaar. Er zat een nachtje slapen tussen de
voorrondes en de finales. Een lekkere pasta en nachtrust later
hadden we de voormiddag vrij om onze studentjes wat op de
hotelkamers hun boeken te laten spreken. Zij die niet moeten
studeren kunnen in een naburig beekje

met twaalf individuele

Alle twaalf sprongen ze finale

wat steentjes laten
schaverdijnen op het water. ’s Middags is er toch al wat
spanning. Kledij bijeenzoeken, alles meenemen, trainingspak
mee (ook bij deze temperaturen noodzakelijk), en dan is ’t
zover. In een enorme zaal met zowat 3000 toeschouwers ben je
hier een . De mensen verwachten iets
van jou, dus het moet top zijn. Het sein voor “

atleet, het showbeest
Pearl Harbour”

dus bij onze vloot. Saartje zet de toon en wint heel nipt van
haar concurrente, is binnen. heeft al het hele
seizoen gewonnen en zet zonder blozen ook hier weer met
duidelijk puntenverschil de toon: blinkt op het
podium. Leuk want iedereen, ook de Belgen worden gelauwerd
ook al krijgen ze natuurlijk de nationale titel niet.

eerste goud Ese

tweede goud

Augie en
Merel een
puike tweede plaats

hadden in ’t synchroonspringen bij de seniores
neergezet en Darwin was hongerig naar

een medaille bij de juniors. Daar moet je al klasbak voor zijn,
want de Fransen hebben een reputatie met hun nationale
teams en trainingsscholen waar de meesten van de junioren
inzitten. Het werd , maar met allure.brons

Feestje bouwen natuurlijk.

Het thuisfront.

31 augustus 2019
Gezinsbond

Kermis Beveren-Leie

SPEELGOEDMARKT
organiseert

• dinsdag 4 juni
• dinsdag 16 juli

• dinsdag 27 augustus

Zaterdag 5 oktober 2019
Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen
AGENDA

: Speelgoed, kinderlectuur,Verkoop van

Gratis, geen inschrijving.  Info:
Raf Verrue, Tel. 056 70 26 93

van 13.00u tot 16.00u
Plaats: Op de stoep in de Kerkdreef

fietsjes,…….(geen kledij).

gezinsbond.beverenleie@gmail.com

15 augustus: start elitegroep met de trainingen

(org. Lenig en Vlug)

25 juli: start voorbereiding world cup Simon en Joris
(zes trainingen per week)

Nog één keer schitteren.

3-7 juni: kleuter- en  omnisportkamp in de sporthal

Onze laatste uitdaging dit jaar is een uitgestelde wedstrijd: Le
championnat de France par équipe. Metz is onze
pleisterplaats op 15 en 16 juni, midden in de examenperiode,
maar we hebben ze er goed op voorbereid en iedereen heeft
beloofd dat zijn schoolresultaten er niet zouden onder leiden.
We hebben twee ploegen (meisjes en jongens) in eerste divisie
en een meisjesteam in tweede klasse. We gaan weer van leer
trekken tegen de Fransen. Zien of we er weer in slagen om die
podia te halen; het vel van de beer nog niet verkopen voor
hij geschoten is cartouchen, maar onze zijn in de tweeloop
geplaatst. Meer over deze esbattementen hoor je in het
volgende “Beverblaadje” in september want dan zijn we weer
helemaal klaar voor een hopelijk opnieuw denderend seizoen.

7-12 juni: internationale trampolinestage in en om de
trampolinehal (org. Lenig en Vlug)

Onze kalender
15-16 juni: Championnat de France par équipe



SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

3
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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

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

Gebruik uw

spaarkaart 2019 !Gebruik uw

spaarkaart 2019 !

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

tel. 056 71 37 87
www.boefferke.be
info@boefferke.be

Specialiteit:

Varkentjes
van eigen

kweek

Folder:

Website:

•
• i

e

eigen charcuterie
eder weekend kip
n ribbetjes aan het spit

• Lees onze  folder voor al
uw feesten op:
www.boefferke.be

• Bezoek onze website:
www.boefferke.be

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

ALLES voor een gezellige

BBQ 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

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

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

AARDAPPELAUTOMAAT

TUINEN KOEN

VERCRUYSSE

groot assortiment brood
lekker banket

onze gekende chocoladefiguren
belegde broodjes

voorverpakte charcuterie/kaas
bake-off

broodautomaat 24/24 u.

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22

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.

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

Vercruysse Mieke Statiestraat 162 9870 Zulte 0492 75 70 70

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

Vanslambrouck Mia Liebaardstraat 78 8792 Desselgem 0477 77 68 42

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM GEMEENTE GSMSTRAAT

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.
s.

m
.

JAARLIJKS VERLOF
19 juli t.e.m. 16 aug.

17 aug. TERUG OPEN
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uiterlijk  tegen 2 juli 2019.

de brievenbus van het secretariaat
(Kerkplein 17, Beveren-leie),

Namens het Feestcomité,

’t Feestcomité gaat opnieuw op zoek
naar een erelid Beverna Cum Laude.

Thierry Mondy - voorzitter
Marleen Volkaerts - secretaris

Vriendelijke groeten,

Meer info zie www.beverenkermis.be

Nominaties kunnen via email
(m.volkaerts60@proximus.be) of in

Verder willen we van de gelegenheid gebruik ook gebruik maken om u nu reeds ons
komend eetfestijn aan te kondigen.

Tijdens de sponsorreceptie maken we de winnaar bekend van onze gratis tombola van
onze blocknoteverkoop die doorging op zaterdagvoormiddag 3 maart.

Aan iederen onze oprechte dank hiervoor!

We hopen natuurlijk dat ook de zon van de partij zal zijn.

In het kader van het geluidsplan van stad Waregem zal Jan Lavens, als bestuurlid, de taak
van geluidsverantwoordelijke op zich nemen. Bereikbaar op tel. nr: 0474 21 82 63.

Zonder hun belangeloze inzet en de steun van onze sponsors zou onze organisatie niet
mogelijk zijn!

Wij kunnen blijvend rekenen op de trouwe medewerking van vele vrijwilligers.

Meer informatie op onze website:
www.damesvolleybeverenleie.be

We zorgen voor een ruime tent met een gezellig buitenterras en we plaatsen een
springkasteel voor de kleinsten. Op vrijdag- en zaterdagavond staat er een frietkot, op
zaterdagmiddag maken we croque monsieurs en op zondagmiddag is er een pastabar.

Het bestuur

Kaarten voor dit eetfestijn zullen beschikbaar zijn vanaf de start van het nieuwe
volleybalseizoen in september.

Iedereen hartelijk welkom! Tot dan!

Gezien het succes van de vorige jaren organiseren we op
opnieuw een moment om beenhesp met frietjes of een vegetarische schotel te komen
eten in OC. ’t Klokhuis in de Kerkdreef.

zondagmiddag 17 november

Beachvolley 28-29-30 juni 2019
Tijdens dit weekend kunnen we u het volgend programma aanbieden:

Vanaf 19.00 uur:
5 MEMORIAL PIET RAEPSAET

de

Een recreatief gemengd tornooi voor niet-
competitiespelers en speelsters met deelname van
recreatieve volleybalploegen uit de ruimere regio.
Wedstrijden 3 tegen 3 in eigen organisatie.

• ZATERDAG 29 JUNI

• VRIJDAG 28 JUNI

Van 10.00 tot 11.30 uur:

Open training voor alle volleybalspeelsters en -spelers
met aandacht voor specifieke beachvolleybaltechnieken.

Vanaf 17.00 uur:

Van 10.00 tot 18.00 uur:

Tijdens de pauze - rond 18.30 u. - mogen we opnieuw
“Let’s Dance” verwelkomen met een gelegenheids-
optreden van onze Beverse Dansschool.

• ZONDAG 30 JUNI

In een eigen organisatie voor U14 en U16 meisjes en
jongens.  Het is de bedoeling om onze eigen
jeugdspeelsters, samen met de speelsters van enkele
ploegen uit de buurgemeenten, uit te nodigen voor het
spelen van enkele beachwedstrijdjes.

Wedstrijden 4 tegen 4 in een eigen organisatie met
deelname van verenigingen uit voornamelijk Beveren-
Leie en Desselgem. Ambiance verzekerd!

JEUGDBEACHTORNOOI

Provinciale AMA BEACH DAMES en HEREN
Provinciaal competitietornooi met maximum 16 dames
en 16 herenploegen.
Wedstrijden 2 tegen 2, georganiseerd door Volley
West-Vlaanderen.

Van 12.00 tot 16.00 uur:

INTERVERENIGINGENTORNOOI

TRAINING BEACHVOLLEYBALTECHNIEKEN

Dit jaar organiseren we
voor de 13 keer ons
beachweekend tijdens
het weekend van
Beveren Ommegang
van 28-29-30 juni. Ons
tornooi vindt
traditiegetrouw plaats in
en rond de grootste
zandbak van stad
Waregem, gelegen in de
Kerkdreef achter de
Kernelle. 1000 m² zand
waar we vier
beachterreinen naast
elkaar kunnen
aanleggen in
samenwerking met
Volley West-Vlaanderen
en stad Waregem.

de

IMAGE
Coiffure

Ik wens iedereen
een prettige en

zonnige vakantie!
Anniek

IMAGE
Coiffure IMAGE

Tomberg 8 -

Holvoet Anniek

2 Beveren-Leie

Tel. 0477 67 42 84

Wij zijn gesloten van
1 t.e.m. 15 augustus.
Open vanaf 16 aug.

Wegens plaatsgebrek wordt het artikel van de
Heemkundige Kring „De Leievrienden“
verplaatst naar de volgende editie (eind aug.).

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu



Dat doet het !



6
B .BEEVERBLAADJE

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

BARBECUESPECIALITEITEN

De stad doet inspanningen om het de fietser aan-
genaam en veilig te maken.
Recentelijk werd het wegeltje tussen de Omloopstraat
en de Wagenaarstraat verhard.  De laatste hand werd
gelegd aan het aanleggen van een fietspad langs de
Grote Heerweg. Het nieuwe fietspad situeert zich
tussen de Barmbeekstraat en Grote Heerweg 182
(omgeving bouwmaterialen Christiaens) aan
weerszijden van de straat. Het meet 400 meter en ligt
90 % vrij van de rijweg. De overige 10% vormt de
aansluitingen op het bestaande fietspad.

800 meter nieuw fietspad in Grote Heerweg

Daarmee is het sluitstuk gerealiseerd van het fietspad
langs de Grote Heerweg, vanaf de splitsing met de
Kleine Heerweg tot de Barmbeekstraat. Richting
Desselgem - voorbij de Barmbeekstraat - is de rijweg
breder en kom je terecht in zone 50 en even verderop
in zone 30.
Het werk nam 40 werkdagen in beslag en kost ruim
€ 200.000 (exclusief BTW).
Vanaf 21 juni kan je genieten van het nieuwe stukje
onbezorgd fietsen met aan de zuidkant een vlasgaard
in volle bloei.

FOTO

Foto 17 juni 2019:
Beverse vertegenwoordigers

in het Schepencollege van Waregem:
Rik Soens en Pietro Iacopucci
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davidsfondsbeverenleie.be

@DavidsfondsBevL

DAVIDSFONDS
Beveren-Leie

11-juli viering
zondag 7 juli 2019 om 11 u.

Aperi�efconcert met het 'Three Lines' jazz trio

in de tuin van Bart en Ann Tijtgat,

Grote Heerweg 126, 8791 Beveren-Leie.

Ze focussen op de crea�eve improvisa�es.

en dwarsfluit speelt.

De klankkleur verandert regelma�g doordat

de blazer zowel altsax, tenorsax, harmonica

Dit trio (sax, gitaar en bas) brengt vooral Jazz

standards, zowel de bekende als deze die net iets

minder gekend zijn.

Bij regenweer wordt er uitgeweken naar

OC. De Kernelle, Kerkdreef, Beveren-Leie

Door onverwachte omstandigheden zullen wij ook niet meer open zijn als
restaurant het eerste weekend van de maand. Reeds aangekochte
cadeaubonnen kan je in de brievenbus van ’t Leckerke achterlaten met
vermelding: naam, gsmnummer en uw rekeningnummer. We schrijven uw
tegoed terug over op uw rekening.
Bedankt voor jullie jarenlange vertrouwen ! Peter en Linda

Houd onze facebookpagina en website in de gaten want er zijn eigen events in de maak !

We gaan 110% verder met het nieuwe concept én met de verhuur van ’t Leckerke als feestlocatie voor uw
feesten (babyborrels, familie- en verjaardagsfeestjes, jubileumvieringen, communies, … ) .

Meer info hierover volgt later… Team ‘t Leckerke
www.leckerke.be

Sint-Jansstraat 106

8791 Beveren-Leie

Trouwe klanten,
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•

op 27 aug. 2019

vóór 17 aug.
• Graag uw teksten

Editie “Terug naar
school“

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

Beverse Weetjes

Beverblaadje

Antieke meubelen en klein gerief, volledige
inboedels, marmer en bronzen beelden,

schouwgarnituren, ivoor, royal duc,
schilderijen, lusters, oude juwelen,
postkaarten en religieuze beelden,

TE KOOP
GEVRAAGD:

alsook overschotten van winkels en
faillissementen. Vlugge afhaling,
contante betaling - 0477 26 62 74

Nog meer Bevers nieuws ?

Let op, geld lenen kost ook geld.
De persoonlijke lening is een lening op afbetaling, onderworpen aan de wetgeving op het

consumentenkrediet.

Hoogstraat 162 - 8540 Deerlijk
056 72 34 03

info@kantoordeleeuw.be
www.kantoordeleeuw.be

0451.600.623
Uw gemoedsrust onze zorg!

0643.801.272

Kantoor De Leeuw
Uw bank- en verzekeringskantoor

met een persoonlijke aanpak en vertrouwd gezicht!

Kantoor De Leeuw

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.

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

nieuw appartement Costa Blanca,

TV-Vlaanderen, vrij v.a. 12 september,

TE HUUR:

4 pers., terras zeezicht, WIFI,

tel. +32 497 36 06 95

STUDIO TE HUUR:
Nieuwpoort-Bad (4 pers.), 50 m. zee,
WIFI, geen rokers, geen huisdieren.

Inl.: 056 71 78 39 of
Per week of weekend.

GSM 0494 31 73 11


