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BEVEREN-LEIE

OPENINGSUREN

Voor afhaling prijzen zie www.bezo.be

Wij schenken ook aan
„De Warmste Week“
Van de aangekochte loten door
de Beverse handelaars wordt een
deel van de opbrengst afgeven
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
Beveren-Leie.

Samen sterk!

Beverse zelfstandige ondernemers

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

www.bezo.be
info@bezo.be
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vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

LENIG
&VLUG

Strijdvaardig als nooit tevoren.
U wist het ondertussen al. We zijn aan het
meedingen om ook dit jaar weer België te
kunnen vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap trampolinespringen (‘remember’ vorig jaar St-Petersburg Rusland).
Momenteel zijn we met onze twee gasten de
enigen die hier aanspraak kunnen op maken.
Achterop hinken, dat is wat er gebeurt als we dit
niet mogen meemaken, want de impact van
dergelijk kampioenschap op springers en
trainers is sowieso enorm. Ja, we doen mee aan
een aantal World Cups en daar ook zit het kruim
van ’s werelds acrobatie samen. Maar, er
staan op een wereldkampioenschap, achter die
vlag van ons land, daar ben je echt trots op en ik
weet waarover ik spreek. Ikzelf en nog een
aantal Bevernaars mochten dit meermaals
meemaken. Ooit was ik de enkeling en de
delegatie was veel groter dan het springersaantal. Later kwamen altijd de meesten uit
ons kleine springdorpje en nu zijn het voorlopig
de twee “laatste der Mohikanen” zou ik stellen.
Indien zij er de brui zouden aan geven, dan
moeten we nog ettelijke jaren wachten vooraleer
de wacht wordt afgelost. Dus Simon en Joris,
nog vele jaren gewenst hoor.

Had u het al door….?
We zijn ons woordenboek, tegenwoordig
“ google-translate ”, al duchtig aan het
openvouwen. Suzuki, tamagotchi, Yamaha,
sushi, yen en yang, yoi Tsuitachi, Sutekifurai…..de laatste paar heb ik inderdaad snel
opgezocht om wat indruk hier in Beveren te
maken. “Goeiedag” en “biefstuk friet” is de
betekenis , ge weet maar nooit dat je er een
oervlaams frietkot tegenkomt. We gaan dus
naar Tokyo begin december. Liefste Greta
Thunberg, mijn opperste excuses hoor, maar
dit jaar zit mijn eco-voet op schoenmaat 48
denk ik. We waren dit jaar al in Minsk, in Portugal, vele keren in Frankrijk, maar dan zonder
vlieger, in Spanje en zwemmen of ﬁetsen is geen
optie als je naar Japan moet. Onze twee
sterspringers moeten wel het hele jaar door
pieken en dat is niet evident. Er zijn de kampioenschappen, er zijn de world cups, er zijn de
testmomenten, de gewone en de Franse
competitie en dan uiteindelijk de beloning voor
dit alles. “Tokyo, koko ni kuru”, vrij vertaald:
“Tokyo, we komen eraan”.

kampioenschap voor volgend jaar. Joris en
Simon waren in topvorm. Ze sprongen er
zowat hun beste reeksen van het seizoen. Joris
mankeert uiteindelijk 0.065 pt. voor kwaliﬁcatie.
Simon springt hoger en mooier … en dan …
verbijstering, stilte, een krachtige binnensmondse vloek… hij zet na zijn superreeks
beide voeten op de blauwe beschermingspads
van de trampoline. Een bestraﬃng van 2 volle
punten. Hij sprong zonder die penalty een
nieuw Belgisch record, was zeker van selectie,
had weerom bewezen dat hij de beste springer
van ’t land was, maar de jury is onverbiddelijk.
Dit zal deliberatie moeten worden om individueel
te mogen meedoen. Ook omdat veertien dagen
later de World Cup in Vallodolid (Spanje) ook
helemaal in de soep draaide voor onze atleten.
Wanneer lukt het hen eens super uit te blinken op grote manifestaties?

Hoe stressgevoelig ben je?
Dat was de vraag na het turbulente einde van de
individuele test. De dreun die je mentaal krijgt
als je op die manier eventueel je selectie mist en
dan weten dat je een half uurtje later moet testen
in het synchroonspringen. Een echte kampioen
waardig, geconcentreerd en volledig gefocust staan beide springers op hun toestellen.
Duim omhoog na hun eerste reeks. De elektronische machine geeft maar liefst 9.9 pt
synchroniteit aan. Fantastisch gewoon, als
twee spiegelbeelden aan het springen zijn.
Nu nog hun zware vrije reeks. Gelijkheid iets
minder, maar dat is logisch als alle dubbele en
drievoudige salto’s gelijk moeten zijn, niet evident. Ze halen er nog eens een nieuw record
op moeilijkheid bij en hebben uiteindelijk bijna
één punt over op de selectieminima. ’t Is
genoteerd: “Tokyo, koko ni kuru”. We gaan nog
eenmaal proberen te knallen op de Franse Open
Masters (beker van Frankrijk) in Toulouse op 18
oktober - weerom sorry Greta en Nuna - waar
we met 15 springers deelnemen.
En zeggen dat we nog maar aan ’t begin van ons
seizoen zitten.
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2 november
KAAS- & WIJNAVOND

Onze kalender.
18 oktober:

Open Masters de la France in
Toulouse: 15 deelnemers van
Lenig & Vlug
25 oktober:
BOT wedstrijd in St - Pieters
Leeuw.
2 november: Kaas- & wijnavond in
’t Klokhuis: org.
Lenig & Vlug
23 nov.-1 december:
Met de billen genepen.
Wereldkampioenschappen in
Tokyo. Voor België:
Slechts drie momenten heb je om te bewijzen
Simon- Joris en Lipi
wat je waard bent en de minima voor selectie
liggen altijd hoger en hoger. Eerst naar Alkmaar
Het artikel van “Lenig en Vlug”
voor een gezamenlijke test met onze Nederwordt gesponsord door:
landse vrienden. Ook zij krijgen het de laatste
jaren heel moeilijk om mensen af te vaardigen.
Ook zij zijn onderdeel van de gymnastiekbond
en die heeft de geldkraan ook helemaal
dichtgedraaid. Niemand slaagde voor de test,
Bankieren met gezond verstand
ook de onzen niet. Veertien dagen later is onze
trampohal omgetoverd tot een heuse wedstrijdKerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie
zaal. We testen ook eens onze jeugd om de jury
tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57
en onze topatleten wat op te warmen. Zo zien ze
www.crelan.be | billiet-deryckere@pandora.be
wat moet of niet moet voor het Europees

Kantoor Billiet-Deryckere
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GEZINSBOND
Beveren-Leie & Desselgem
& Beweging.net
nodigen u uit tot deelname aan de

PIKKEDONKERTOCHT
zaterdag 16 november vanaf 17 u.
´t Klokhuis Beveren-Leie
Wandeltocht:
Vrije start tussen 17 u. en 18 u.
Een sfeervolle 'after Halloween' wandeling,
onderweg lekkere soep of chocomelk, een
dreupelke, lekkernij voor de kinderen. Voorzie je
van aangepaste kledij (verkleden mag, lantaarn
is handig).
Na de Pikkedonkertocht:
Kinderanimatie
Onder begeleiding “De Speelberg” doorlopen de
kinderen een parcours van leuke opdrachten.
Op het einde van ‘de rit’ krijgt elk kind een
attentie. Naar hartenlust stoeien in het reuze
springbed van de Gezinsbond… dat mag zeker
niet ontbreken.
Gezellige babbel, lekkere knabbel
De babbel is gratis. Een wijntje, een pintje of
een frisdrank, voor elk wat wils en aan
gezinsvriendelijk tarief.
Een knabbel kan, mits inschrijving en betaling
vooraf.
(bij het meldpunt in 't Klokhuis ontvang je de
vooraf gevraagde eetbonnen).
Bijdrage:
Pikkedonkertocht inclusief de versnaperingen
onderweg en de kinderanimatie, onder leiding
van “De Speelberg”.
€ 2 per deelnemer (klein en groot).
Supplement:
voor wie graag zijn/haar honger spijzen wil.
€ 2,00 hotdog.
€ 2,50 bakje friet, frikandel, sausje naar
keuze.
Inschrijven voor 9 november bij:
Luc Lierman, Gruuthusestraat 38, 8791
Beveren-Leie, telefoon: 056 32 49 61
e-mail:
gezinsbond.beverenleie.tocht@gmail.com
met vermelding volgens inschrijfstrookje (zie
pag. 4) en betaal op rekening BE76 7370 5012
5195 van de Gezinsbond Beveren-Leie (uw
overschrijving geldt als bevestiging van uw
inschrijving).

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)

aqua@home

Wij zij
n
verhui
sd!

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.

BVBA HOUTBEWERKING
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U

OS E. & M.
D EV
056 71 64 93
0472 58 23 75
www.houtbewerkingdevos.be
info@houtbewerkingdevos.be

info@aquaathome.be
Spijkerlaan 45 | Beveren-Leie
0475 85 92 19 | www.aquaathome.be

UW SPECIALIST IN MAATWERK

Kleine Heerweg 58
8791 BEVEREN-LEIE

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)
Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:
• dinsdag:
13.00 - 17.00 u.
• vrijdag:
08.30 - 12.00 u.
Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:
• dinsdag:
14.00 - 18.00 u.
• woensdag:
14.00 - 18.00 u.
• donderdag: 14.00 - 18.00 u.
• vrijdag:
14.00 - 18.00 u.
• zaterdag:
08.00 - 16.00 u.
Apothekers:
• centraal nummer 0903 99 000
(van 22.00 - 9.00 u.)
Dokters:
• centraal nummer 1733 (van 19.00 u. tot 8.00 u.
+ weekends en feestdagen)
Tandartsen:
• centraal nummer: 0903 399 69 (zaterdag,
zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)
Markt, Kerkplein:
• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.
Antigifcentrum:
• 070 245 245 (24/24 u.- 7/7)

Nog meer info: www.waregem.be
24/7

0475 59 83 68

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

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

Het zal jou maar overkomen!
Ongewenst bezoek.

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

BE 0715.586.024

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22

OPENINGS
UREN:
ma.
7-13 u. / 14
-2
di.
GESLOTEN 0 u.
woe.
7-13 u. / 14
-20 u.
do.
7-13 u. / 14
-2
vr.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
za.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
zo.
7-13 u. / 14 0 u.
-20 u.

Ramen en deuren
PVC Hout Alu
Garagepoorten
Zonwering
Raamdecoratie

Kom zeker een kijkje nemen
in onze showroom !

SA
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Toonzaal
en burelen:

Kortrijkseweg 252
8791 Beveren-Leie

Contact:

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

24 gelukkige winnaars
1 jaar markt in Beveren-Leie

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

NAAM

STRAAT

GEMEENTE

GSM

Vanden Buverie Céline-

0498 57 43 84

Huysegoms Karel

0495 20 60 23

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

i.s.m.

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

TE KOOP: TOYOTA HI-LUX in PERFECTE STAAT

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk
digitale prints | groot formaat printing | kopie

• gekeurd
• perfect lederen interieur
• ingebouwde GPS - CD
• trekhaak tot 3000 kg.
• slechts 115.000 km
• 3.0 D-4D (diesel - 3000 cc)
• 126 Kw - 172 Pk
• beschikbaar vanaf
1 januari 2020
• lichte vracht !
(rijtaks: 129,10 €/jaar)
• 5 personen
• bedliner, airco, RVS
• perfecte banden
• ongevalvrij !
• info: 056 72 40 08

Uw ideeën worden door Wim Demortier op een
professionele manier uitgewerkt. U kan er terecht voor
o.a. het ontwerpen van uw logo, uw website, een
kamerbrede zelfklevende foto, stickers, kopieën,
affiches, flyers, reclamepanalen, banners, productfotografie, belettering, ...
Bijna alles is mogelijk!
Breng gerust een bezoekje, echt de moeite waard!
Vrij in en uit op woensdag van 13.30 u. - 18 u.
en zaterdag van 9-12 u.
Andere dagen op afspraak.

Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be

GEZINSBOND inschrijvingsformulier PIKKEDONKERTOCHT
Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eventueel lidnummer . . . – . . . – . . .
Tel……………….
mailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
…deelnemers aan Pikkedonkertocht x € 2 /pp. = €……
… st. hotdog x € 2 st.
= €……
… st. friet, frikandel en sausje x € 2,50/bakje
= €……
Totaal te betalen
= €……
BEVERBLAADJE.BE
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2019
STATIONSWIJKFEESTEN
Uitslag grote tombola 2019
Stationswijkfeesten

1) 2173 reserve 101
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2524
1388
423
396
882
2760
1574
640
932
2160
993
2070
1041
2161
1304
1409

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1648
776
201
2214
1822
1579
1144
960
1699
2529
1196
2174
1034
1641
677
1205

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2113
1085
2409
1318
1096
1341
690
1764
1114
1246
2056
2367
1319
2554
2368
1163
2273

aangeboden. Voor de ‘glazen boterham’
konden ze terecht aan de bar. Er stond
kort na de middag een begeleide
kidstour geprogrammeerd. Intussen
werd er door de talrijke kubbingploegen
gestreden om de gouden beker.
“De kinderen konden terug een toertochtje maken met de huifkar door de
Stationswijk of zich uitleven op het reuze
springkasteel. Een schminkster veranderde hun gezichtjes in allerlei Disneyﬁguren,” gaat Jean-Marie verder.
Later op de avond was er een dj van de
partij. Dit jaar geen vedettenparade.
De zondag startte met de eucharistieviering voor de overledenen van de wijk,
die gevolgd werd door de jaarlijkse kipof beenhespmaaltijd. ‘Ze Quaﬀeurz’
bracht een recital van deuntjes waarbij er
duchtig meegezongen werd. Daarna
werden de feesten met een pintje in de
hand afgerond.

Stationswijkfeest
2019
Beveren-Leie
Reeds 49 maal op rij werden de Stationswijkfeesten georganiseerd. Vroeger
kende bijna iedere wijk zijn kermis :
Tombergkermis, Feesten op de Oude
Plaetse, Drieskermis,… Enkel de
Stationswijk blijft houden aan deze
mooie traditie. Het weekend van de
eerste zondag van oktober staat dan ook
bij velen met stip in de agenda.
“Op een grijze vrijdagnamiddag ging het
ste
49 Stationswijkfeest van start”, vertelt
ons Jean-Marie Vanwijnsberghe. “De
senioren en vrouwen van de wijk werden
getrakteerd op een optreden van Arturo
Cardini, die met zijn komische goocheltrucs de zaal in spanning hield. Later op
de avond werd er menig kaartje gelegd in
de conservenkaarting”.
Op zaterdag werd de vijfde Moutainbiketocht georganiseerd. Reeds van ‘s morgensvroeg kon gestart worden voor een
tocht van 15, 36 of 56 kilometer. De
weergoden waren toen terug in goede
doen. De ﬁetsers waren verzekerd van
uitgebreide bevoorrading en bij aankomst werd een gratis belegde boterham
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Volgend jaar bestaan de Stationswijkfeesten 50 jaar.
Het bestuur wil hierbij al een tipje van de
sluier lichten, namelijk: een gratis liveoptreden van niemand minder dan ‘Willy
Sommers en zijn orkest’ op zondagnamiddag.
Hou er rekening mee dat de personen
met een eetkaart een zitplaats zullen
hebben, de personen zonder eetkaart
zullen moeten wachten tot na de maaltijd
om de resterende plaatsen in te nemen.
Bij deze verwittigd!
“Hierbij dankt het bestuur de talrijke
sponsors, aanwezigen en vrijwilligers
voor hun inzet. Hopelijk mogen wij volgend jaar opnieuw op uw aanwezigheid
en steun beroep doen,” sluit Jean-Marie
af.

Waar Ambacht
en kunst
samenkomen.
Met veel
liefde gemaakt !
OPENINGSUREN:
• woensdag: 9.30 u.- 18.00 u.
• donderdag: 9.30 u.- 18.00 u.
• vrijdag:
9.30 u.- 18.00 u.
• zaterdag:
9.30 u.- 17.30 u.
VRIJE INGANG:
Kortrijkseweg 180
8791 Beveren-Leie
tel. +32 496 52 00 04
info@inoxdeco.be
www.inoxdeco.be

Bij Inoxdeco Design & Art winkel
kan je terecht voor handgemaakte creaties.
Van originele geschenken tot een selectie van

toffe, hippe en creatieve
producten !
Alles ambachtelijk gemaakt in België.
Volg ons op facebook
en zie ook naar de creatieve
workshops die hier
plaatsvinden.

ds maart in
NIEUW sin
ie !
Beveren-Le

Kaarsenactie tijdens de maand november 3 + 1 GRATIS

Proef onze heerlijke
BLOEDWORST
én HUTSEPOT !

CHRIST BAERT
St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 71 33 35

SINTERKLAASeditie
BEVERBLAADJE
.BE2019
op 19
november
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Wagenaarstraat. Op de bijgaande
foto zien we de ploeg die de zuidkant
van de “statiehoek” vertegenwoordigde. Van de ploeg die de noordkant
verdedigde hebben we voorlopig
geen afbeelding.

Vroeger en nu
i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

We herkennen onderaan, van links
naar rechts:
• Urbain D’Haene,
• Antoon Kerkhove,
• Jaak D’Hont,
• Jaak Vandenberghe en
• Johan Vandenberghe.

Voetbal op de Statiehoek
De meest levendige wijk op onze weiland dat “meeging” met de hofg e m e e n t e i s o n g e t w i j f e l d “ d e stede van de kinderen Feijs, gelegen
Statiehoek”. Momenteel valt daar wel op de zuidkant van de huidige
niets meer te bespeuren dat aan een
spoorwegstation zou kunnen doen
herinneren. Het vroegere goederenstation waar vlas, cement en zand
werden gelost is nu al jaren in gebruik
als “containerpark”. De inhuldiging in
het najaar van 1951 van een gebouwtje in baksteen als treinhalte,
was voor de bewoners van de
onmiddellijke omgeving de aanleiding
om daar een stoet met wat feestelijkheden rond te bouwen. Gangmaker
van die gebeurtenis was toen meester Jozef Stevens, hier al sinds 1930
onderwijzer aan de gemeenteschool,
die het gewoon was te regisseren en
stoeten te bouwen. Hij woonde toen
met zijn gezin op de wijk, niet ver van
het nieuwe stationnetje. Later verhuisde hij naar de Kleine Heerweg.
Maar de bewoners van de Stationswijk hadden de smaak te pakken en
bleven eind september jaar na jaar
zorgen voor een gezellig burenfeest:
“Statiekermis”. Eén van de attracties
in 1960 was een voetbaltornooi waarbij het “mannevolk” van de zuidkant
van de spoorlijn het zou opnemen
Met dank aan de Heemkundige Kring
tegen die van de noordkant. Het
(Etienne Ducatteeuw).
tornooi greep plaats op een stuk
BEVERBLAADJE.BE
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Rechtstaand:
• Jozef Derie,
• Christiaan Vereecke,
• Jaak Samijn,
• Dolf Vandenbussche,
• Frans Debaere,
• Leon Debaere en
• “manager” Gerard Vandenberghe.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Onze winterproducten zijn er terug ... LEKKER!

poten
• bloedworst • gekookte
• smout • hutsepot
ees
• wildpatés • scheutel vl
• vette darmen

w
Gebruiktu2019 !
spaarkaar
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.

SLAGER-TRAITEUR

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

Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid uw portefeuille
te evalueren.
Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 06 72 - fax 056 72 05 20 - GSM 0475 68 99 36

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u
dit klevertje voor
op de brievenbus.

Beverblaadje
Stop deze raster samen met 2,50 EURO
in onze brievenbus in de Hekkeniersstraat 20
en uw zoekertje bereikt 2250 Beverse gezinnen!
Enkel voor particulieren.

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

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

De Vos Lucien
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

TE KOOP
GEVRAAGD:

VERZEKERINGEN

• Sinterklaaseditie
op 19 nov. 2019
• Graag uw teksten
vóór 9 nov.
Nog meer Bevers nieuws ?

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

