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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.)

SLAGER-TRAITEUR
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

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

(3 kwaliteitsvolle wijnen en waters inbegrepen)

• donderdag 5
• vrijdag 6
• zaterdag 7
• zondag 8
SEPTEMBER

NIEUW
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

CÔTE à L’OS:
1kg voor 2 personen
met saus naar keuze, salade
en frietjes, 25€/persoon

BEVEREN-LEIE

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

OPENINGSUREN

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

RESERVATIE GEWENST

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

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.)

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

LENIG
&VLUG

Ook gezien?
Een flinke rit heeft het gevergd. Brasschaat was
voor ons tweetjes (Geert en mezelf) op een
warme morgen het toevluchtsoord waar we via
onze stad Waregem, die het peterschap van de
artillerieschool Brasschaat heeft, drie flinke
keukententen konden ophalen voor onze jaarlijkse internationale stage. Even lijkt “l ‘armée
Belge” in Beveren-Leie neergestreken. Het
opzetten van de tenten op de prairie achter
onze springhal is ondertussen al, na vier keer
mag dat wel, een routineklus geworden en na
anderhalf uur staan alle tentzeilen gespannen
en zitten de plastic raampjes erin. Een groep
van een achttal vrijwilligers kan nog een pintje
op onze kosten nuttigen en dan weten we dat de
dag erop onze stage alweer van start kan gaan.
Fransen, Nederlanders en wij Bevernaars gaan
een vijfdaagse zweet- en springsessie
tegemoet. Wie er als overige Belgen wil
bijhoren die moet wel deftige adelbrieven van
de competitie kunnen voorleggen. De overige
tickets worden slechts op uitnodiging
verleend. Brusselaars, Duffelaar, Zichemnaar
en een tweetal uit Zwevegem en dan is ons
deelnemersveld voltallig.
En dan is het even stil.
Op woensdagavond is op het maaiveld achter
de sporthal nog alleen de vergeelde grasplek
te zien waar onze tenten stonden. De meesten
afgepeigerd, met hier en daar een blauwe plek
en wat muggenbeten zijn al huiswaarts
gestrompeld, toch tot aan de wagen, en de laatste hand aan “den opkuis” wordt door alle
medewerkers gelegd, verloren voorwerpen
gesorteerd, de sporthal piekfijn achtergelaten
om het volgende seizoen op een leuke manier
te kunnen starten en de overgebleven maaltijden uit de koeler gehaald en aan de Beverse
vereniging tegen armoede geschonken. Wij
zijn solidair met hen die het wat moeilijker
hebben in onze maatschappij. Twee dagen later
staan we weer in Brasschaat en leveren onze
tenten, waar het nachtelijk gegiechel, het
gesnurk en de ingehouden scheten nog aan het
tentzeil plakken, terug aan de vijfkoppig militairtechnische afdeling af, gerustgesteld dat we
volgend jaar hoogstwaarschijnlijk weer even de
file naar Antwerpen moeten trotseren voor
een allez-retourticket met een remorque vol
tentzeilen en palen. Vrijdagmiddag thuiskomen
en dan bannen we voor een paar weekjes
slechts het woord “trampoline” uit onze grijze
cellen.
’t Wordt stil dus bij alle trainers.

Programma
Kermis Beveren-Leie
31 augustus 2019
Gezinsbond
organiseert
SPEELGOEDMARKT
van 13.00 u. tot 16.00 u.
Plaats:
Op de stoep in de Kerkdreef
Verkoop van:
speelgoed, kinderlectuur,
ﬁetsjes,…….(geen kledij).

Stressvol september.
Er is niet alleen de opstart van het nieuw seizoen, de registraties van nieuwe en
vernieuwde leden, de medische attesten en
de uurregelingen voor de trainingen,
schema’s inpassen en aanpassen, berichtjes
beantwoorden en de relaties met de sportdienst weer aanscherpen. Nee, dat niet alleen.
Er staat al heel veel op onze bucketlist. Er is
een selectietest voor het wereldkampioenschap die we samen met de “Hollanders” doen
in Alkmaar half september. Een weekje later
doen we die test nogmaals in onze eigenste
Beveren en weer een weekje later zitten we in
het Spaanse Valladolid voor een wereldbeker,
ook een officiële selectietest voor onze beide
sporters. Eén keer twee superreeksen draaien
en ook het synchroonspringen eens subliem
uitvoeren, zoals ze dit ook al twee keer met een
finaleplaats op een wereldbeker deden, en we
gaan begin december naar Tokio voor het
wereldkampioenschap. Voor onze twee kampioenen gewoon een must, omdat ze thuishoren bij de wereldtop.
Onze kalender:
24-31 aug.:

internationale stage in Loulé
Portugal (groep van 10)
weekend 31 aug.: Beveren Kermis
demonstratie
trampolinespringen
begin september: officiële opstart nieuw
seizoen
14 september:
selectieproef voor
wereldkampioenschap in
Alkmaar
21 september:
selectieproef voor
wereldkampioenschap in
Beveren-leie
4/7 september:
wereldbeker in Valladolid
(Spanje)

De school nog veraf.
Terwijl de jeugd al lang niet meer weet waar
hun schoolbank staat, zijn we er alweer aan
be-gonnen. Slechts twee weken rust krijgen
Simon en Joris, ons gouden koppel van vorig
seizoen, onze klasbakken, de enigen van ons
land die zich op wereldniveau momenteel
kunnen positioneren. Na de Gentse Feesten en
onze nationale feestdag is het toch alweer met
de “choque” zoals dat vroeger ging bij het
starten van je wagen, opstarten.

GEZINSBOND

De springspieren moeten weer geactiveerd
worden hoor. Raar maar waar, je mag niet te
lang stilliggen of iets anders gaan doen. Je
voelt het direct en het duurt minstens 5
trainingen (ja inderdaad, een weekje dus)
vooraleer we weer frisheid ontdekken in het
springen. Alle anderen krijgen nog twee weken
respijt, want met een internationale stageweek in Portugal voor een achttal van onze
atleten voor de boeg eind augustus, willen we
toch al wat ingesprongen zijn.
Terwijl wij in het zonnige, zeg maar hete Loulé
vijf dagen keihard zweten, bereiden onze
jongeren zich thuis al voor om Beveren Kermis
te vergasten op een optreden en loopt de urban
trail van de kermis doorheen onze topsportspringhal. Leuk om daar ook wat publiciteit voor
onze in Beveren ingeburgerde sport mee te
pikken.

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
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gratis, geen inschrijving
Info:
Raf Verrue
Tel. 056 70 26 93
gezinsbond.beverenleie@gmail.com

GOSA gewest Kortrijk
12 september 2019
Vriendelijke uitnodiging aan alle
GOSA-leden van
het Gewest Kortrijk
Busreis naar Brussel
Programma
voormiddag
• Geleid bezoek aan ‘Train World’
• We beleven er de geschiedenis van de
Belgische spoorwegen met prachtige stoomlocomotieven en unieke historische collectiestukken. ‘Gisteren, vandaag en… morgen’.
Namiddag
• Gidsbeurt in het symbool van Brussel het
‘Atomium’
• We bezoeken het tijdelijk (!) bouwwerk voor
EXPO 58. Na renovatie de meest bezochte
toeristische trekpleister van de
Europese hoofdstad
Prijs:
• €60,00 /pp.
• verzekering, fooi, uitstap, gids(en), middagmaal
en avondboterham inbegrepen (uitgezonderd
dranken bij de maaltijden, ter plaatse te betalen)
Info en inschrijving via:
GOSA-verantwoordelijke: Raf Verrue
Tel. 056 70 26 93, e-mail:
gezinsbond.beverenleie@gmail.com

AG

DA

Gezinsbond
Beveren-Leie
zaterdag 5 oktober 2019

EN

Tweedehandsbeurs
voor baby- en kinderartikelen

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)

Wistje-datjes
Het is weeral ruim twee maanden geleden dat het
Beverblaadje verscheen. Maar, we zijn er terug.
We hebben voor jullie één en ander genoteerd wat in
die voorbije periode in ons dorp gebeurd is. Veel
families beleefden mooie dagen zoals een geboorte,
een huwelijk, een jubileum; anderen hebben tijdens
de vakantiemaanden droevig nieuws moeten
verwerken of een moeilijke periode doorgemaakt.
Het verenigingsleven valt dan wel eventjes stil,
anderen blijven ﬁetsen, wandelen, petanquen,
sporten.
Eind juni werd afscheid genomen in de beide lagere
scholen van de leerlingen van het zesde leerjaar. Zij
maken zich straks klaar voor de overstap naar de
‘grote’ school of het secundair onderwijs. Dit wordt
voor de meesten de basis van hun latere carrière. De
leerlingen van de Vrije Basisschool werden gelauwerd in de school zelf, de leerlingen van de Stedelijke
Basisschool werden ontvangen op het stadhuis in
Waregem.
Er werd ook afscheid genomen van juf Katelijn
Goutsmet. Sinds 1989 stond zij voor de derde klas in
de Vrije Basisschool. In totaal heeft ze er een onderwijscarrière van 40 jaar opzitten. Een welverdiend
pensioen, dat is zeker. Veel succes in alles wat je
verder nog onderneemt, juf Katelijn !
Het laatste weekend van juni is het Ommegangsweekend. Het werd zowaar een vijfdaagse. Het
begon met de wekelijkse markt. Onmiddellijk na het
afrijden van de marktkramen, kwamen de
kermiskramen aangereden. Zij moesten zich snel
klaar maken, want op donderdagavond werd voor de
eerste keer een avondmarkt georganiseerd door de
Bond van Westvlaamse marktkramers. Het werd
geen suppersucces, maar het is mogelijk een start
van een mooie traditie.
Gedurende het ganse Ommegangsweekend vond
traditioneel het jaarlijkse beachvolleybaltornooi
plaats, georganiseerd door de Beverse Volleybalclub. Plaats van het gebeuren : de zandvlakte achter
De Kernelle. De weergoden waren de organisatie
gunstig gezind en het voelde aan als een rasechte
zomerse strandactiviteit. Dat het zelfs iets te heet kan
zijn, noopte de organisatie om het zand te blussen.
Op vrijdag was er het recreantentornooi met 9
ploegen. Op zaterdag kwam de jeugd aan bod. Liefst
48 jeugdspelers kregen een training door Joppe
Paulides, een grote naam die zich reeds jaren in de
top van het beachvolleybal bevindt. Daarna volgde
een goed gevuld jeugdtornooi waaraan 56 meisjes
deelnamen. ‘s Avonds was er de grote publiekstrekker, nl. het Beverse interverenigingentornooi. Op
zondag werd er in het kader van Ama-beach WestVlaanderen competitie gespeeld. Deze competitie
start in Beveren-Leie, nadien zijn er nog verschillende tornooien aan zee. Hiervoor waren 14
damesploegen en 8 herenploegen ingeschreven. Op
naar de volgende editie.
Ook tijdens de ommegang, maar dan in de Stedelijke
Basisschool, werd de jaarlijkse spellendag van De
Spelmaeckers georganiseerd. Het werd weer een
geslaagde spellendag. Er kamen iets meer dan 150
bezoekers opdagen. Gedurende de dag werden
meer dan 30 spellen verloot onder alle aanwezigen.
Er was ook een Belgisch Kampioenschap Roll &
Write. Dit zijn spellen waarbij er met een dobbelsteen
wordt gerold en de spelers dan iets moeten
opschrijven. Het bekendste spel in dit genre is
Yahtzee. Tijdens dit tornooi werden de volgende
spellen gespeeld: Knister, Clever, Penny Papers en
Welcome to... Aan dit kampioenschap hebben 70
spelers deelgenomen. Matthias Merlier bleek na
aﬂoop de beste dobbelaar te zijn.
Diezelfde dag werd een cheque overhandigd aan
SoNoBeG van €2100. Dit was de opbrengst van de
spelmarathon tijdens de paasvakantie. Het was een
de
mooie afsluiter van het 12 spellenjaar.
Op één juli zwaaiden de deuren van De Speelberg
ste
open op de Tomberg en dit voor de 30 keer. Van ‘s
morgens 7.45 u. staan de moni’s klaar om hun kinderen te verwelkomen en hen een ongelofelijke dag
te bezorgen. Wie de boterhammetjes meebrengt, kan
onder de middag blijven. In de namiddag komen dan
nog heel wat vriendjes de bende aanvullen. Er zijn

BVBA HOUTBEWERKING

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

UW SPECIALIST IN MAATWERK

Kleine Heerweg 58
8791 BEVEREN-LEIE
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• Atletiekclub
Beveren-Leie
u.
• Lenig & Vlugom 22.30
• St-Gregoriu
s zanggilde
• Kartoesj tone
elgroep
• HSC “Thras
o”
• Ouderraad “V
rije Basisschoo
l”
• Chiro “Leiel
and”
• FC ‘t Fontei
ntje
• Wielerclub le
iecycling
• Jeugd KSK
Beveren-Leie
• Femma
• Oudercomité
Stedelijke Ba
sisschool
• De Gezinsb
ond
• K.W.B.
• Davidsfonds
• Dansschool
Let’s Dance
• Her&Der
• BEZO

ch ook!
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Kinesitherapie Johan Demeyer
gaat in associatie met

Kinesitherapie Hanne Thys
Vanaf 1/6/2019 wordt de praktijk van Johan Demeyer verdergezet
in associatie met Hanne Thys, Master in de Kinesitherapie.
Specialisaties:
• Algemene Kinesitherapie
• Sportkinesitherapie
• Pre- & postoperatieve revalidatie
• Manuele therapie

Behandeling op afspraak in de praktijk of huisbezoek : 0472 33 16 02 of 056 71 80 42
Hanne Thys
Kortrijkseweg 286 - 8791 Beveren-Leie
hanne.thys12@gmail.com
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Wistje-datjes

NUTTIGE BEVERSE INFO

SPECIALITEIT:

(openingsuren)

vervolg
gemiddeld 60 kinderen in de voormiddag en 90-100
in de namiddag onder begeleiding van 30 monitoren.
Op 12 juli werd 30 jaar De Speelberg gevierd met een
buitenfeest waarbij de kinderen konden spelen op het
springkasteel (voor de verjaardag aangekocht), in de
zandbak, op de ﬁetsen, visjes vangen in de visput,…
terwijl de ouders iets konden drinken.
Op zondag 7 juli organiseerde het Davidsfonds een
optreden met de jazzband ‘Tree Lines jazz trio’. Het
was een mooi optreden - bijgewoond door een 45
personen - in een gezellige sfeer in de tuin van Bart
en An Tijtgat in de Grote Heerweg. Dit kaderde in de
11 juliviering.

PAARDENBIEFSTUK

foto: Germain De Vlaminck

CHRIST BAERT
St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 71 33 35
24/7

0475 59 83 68

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

SLOTENMAKER CC
bvba

De chiro maakt zich rond 21 juli sinds mensenheugnis op voor het jaarlijkse Bivak. Dit jaar trokken
de aspi’s per ﬁets (de leiding met de tandem) naar
Merksplas. De groep zelf vertrok een paar dagen
later met de trein vanuit het station in Waregem.
Merksplas telde op slag 168 zielen bij.
Het bivak zal herinnerd worden door de extreme
weersomstandigheden. Heet, veel te warm, wateren aangepaste spelen, veel water drinken (de groep
dronk tot 500 liter per dag), insmeren, schaduw
opzoeken, vernevelaar en dan toch een immens
onweer, afkoeling, regen, miezerig en een happy end
met een vuurwerk in de vuurschaal.
Leuk kamp met lekker eten, veel ambiance en
natuurlijk ook afscheid van enkele leidingsmensen en
van de VB’s (volwassen begeleiders). Bram Tack en
Tine Debrouwere nemen na 5 jaar afscheid en geven
de fakkel door aan 2 koppels: Johan en Dominiek
Baert-Knockaert en Tom en Melissa LefebvreClaeys.
De eerste competitiewedstrijd in tweede provinciale
reeks B speelt KSK thuis tegen Sparta Heestert op
zaterdag 31 augustus (i.p.v. zondag om 15 uur
wegens kermis) om 18 uur.
Er werden heel wat transfers doorgevoerd :
INKOMENDE TRANSFERS: Pandelaere Joachim
(W.I.K. Boekel), Kevin Vanherzeele (FC Aarsele),
Jordy Balcaen (FC Moen), Miguel Deschrijver (Sc
Wielsbeke), Simon Vandenabeele (Jong Zulte),
Rafael Sabbe (Sc Wielsbeke), Kevin Mpenza
(Warcoing), Abdoulaye Diallo (Vk Dadizele),
Desmond Igbinovia (Rac Lauwe), Dylan Lavaert (NS
Heule), Lennert Molisse (Deerlijk Sport), Jari
Vansteenkiste (Hulste Sp. ).
UITGAANDE TRANSFERS: Glenn Vanhollebeke
(Sv. Ingelmunster), Frederick Janssens (Petegem
a/d Schelde), Cas Deboiserie (Sv. Ingelmunster),
Pieter-Jan Debackere (Sv. Ingelmunster), Yari
Delanghe (gestopt), Jordy Vercaemer (Og
Stasegem), Dries Lavens (Hulste Sp.), Mathieu
Sclabi (Scor Oostrozebeke), Niels Depoortere (Kws
Desselgem), Simon Vanthuyne (VV Ingelmunster),
Alessandro Decaluwe (Pittem), Matties Van
Craeyenest (gestopt), Bart Lams (Bl. Otegem),
Gauthier Maes (VV Tielt), Emiel Verhulst (Sv.
Ingelmunster), Anthony Vandevoorde (Scor
Oostrozebeke).
De Beverse voetbalploeg telt ook 10 jeugploegen en
ste
3 seniorenploegen (1 elftal, provinciale reserven en
beloften). De club mag ook Bevernaar David Holvoet
verwelkomen als trainer van de provinciale reserven.
Samen met alle medewerkers telt KSK 250 leden.

Herstellingen

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

KOENRAAD CASAERT Zaakvoerder

Kortrijkseweg 311
B-8791 Waregem

info@slotenmakercc.be
www.slotenmakercc.be
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Inbraakbeveiliging
Opwaarderen van het veiligheidsniveau
van uw woning.
SLOTENMAKER CC bvba

BE 0715.586.024

Vroeger en nu
De Leievrienden in 1952

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Op 8 juni 1952 werd hier te Beveren de stichting herdacht van de fanfare “De Leievrienden”, 25 jaar voordien in 1927. Het zou een zondag worden om niet te
vergeten. De dag begon met de 9 uur-mis, toen nog in de noodkerk langs de huidige Kerkdreef. Onder de leiding van meester Jozef Stevens bracht het zangkoor
daar de vierstemmige mis van Remi Gesquiere ten gehore. Daarna werd opgestapt met muzikanten, bestuur en sympathisanten naar het toenmalige
Gemeentehuis in de Sint-Jansstraat, het huidige Fonteintje, voor een plechtige ontvangst door het gemeentebestuur. Daarop volgde een lekker eetmaal in het
bovenzaaltje van het Gemeentehuis. Wie de bijgaande foto bekijkt vraagt zich af hoe al dat volk zijn plaats vond in dit zaaltje.
Ondertussen was op de weide van Abel Timmerman langs de Kortrijkseweg een kiosk opgericht, het werk van muzikant en wagenmaker Maurice Vanhonacker.
Daar zou in de namiddag een muziekwedstrijd plaatsvinden onder de auspiciën van het muziekverbond van België. Muziekmaatschappijen als “Hoger Op” uit
Sint-Eloois-Winkel, “De Leiezonen” uit Desselgem, “Sint-Cecilia” uit Hulste en de maatschappijen uit Ooigem, Oostrozebeke en Deerlijk zouden daar samen met
de Leievrienden optreden in een wedstrijd. De weide was afgezoomd met vlaggemasten en er stonden kraampjes met drank en broodjes. Er was een dansvloer
van houten planken gemaakt waar de gebroeders Seynhaeve, Gabriël, Lucien en Walter, als orkest zouden optreden. Jammer genoeg kwam al vroeg in de
namiddag een spectaculair onweer opdoemen met veel regen, waardoor dit mooi feest waarin door de inrichters zoveel energie gestoken was, letterlijk in het
water viel. Op de bijgaande foto herkennen we nog heel wat muzikanten en bestuursleden van toen. Enkel een drietal juryleden dat de uitgeregende
muziekwedstrijd zou beoordelen konden we niet thuiswijzen. Het verhaal en de duiding van de personen met hun instrument danken we aan Marcel Desmet.
1. Walter Seynhaeve (saxofoon - sopraan),
2. Walter Nolf (piston),
3. Gerard Deconinck (piston),
4. Eric Sabbe (alto),
5. André Nolf (bugel),
6. Marcel Desmet (slagwerk),
7. Eric Deltour (bugel),
8. Cyriel Peirs (bugel),
9. Camiel Decavel (slagwerk),
10. Lucien Seynhaeve (cornet),
11. Norbert Vanhove (trompet),
12. Paul Vercruysse (trombone),
13. Jan Debaere (bugel),
14. Leon Vercruysse (bugel),
15. Maurice Debo (trompet),
16. Jan Kerkhove (saxofoon-alto),
17. Godfried Vandevoorde (bariton),
18. Lucien Huyzentruyt (trompet),
19. André Vandevoorde (gemeenteraadslid),
20. Jacques Verschuere ( gemeenteraadslid),
21. Albert Maes (gemeenteraadslid),
22. Remi Debaere (gemeenteraadslid),
23. Marcel Coussement (schepen),
24. Jozef Devisscher (pastoor),

25. Jules Callens (burgemeester),
26. Henri Declerck (voorzitter),
27. Maurice Vanhoutte (schepen),
28. (jurylid), 29. (jurylid),
30. (jurylid),
31. …. Vanwijnsberghe (handelaar in muziekinstrumenten),
32. Jozef Stevens (tuba - onderchef),
33. Maurice Vanhonacker (bombardon),
34. Omer Devooght (saxofoon),
35. Richard Deprez (man achter de schermen - tuba),
36. Napoleon Vercruysse (vlaggedrager),
37. Maurice Demaeght (bombardon),
38. André Nolf (chef),
39. Gerard Blauwblomme (bugel),
40. Gerard Demeulemeester (bugel),
41. Gentiel Courtens (alto),
42. Rafaël Capon (bugel),
43. Gerard Vandorpe (tuba),
44. Marcel Bamelis (tuba),
45. André Vandemoortele (grosse caisse),
46. Richard Depoortere (bestuurslid vanaf 1954 voorzitter),
47. Arthur Callens (schatbewaarder),
48. Hubert Algoet (schrijver),
49. Roger Decavel (grosse caisse),

50. Henri Helaudt (bestuurslid),
51. Frans Nolf (trombone),
52. Georges Soetaert (ondervoorzitter),
53. Adhemar Buyck (bariton),
54. Marcel Vancompernolle (hulp-schrijver),
55. Michel Degroote (trompet),
56. Arsène Vandekerckhove (bestuurslid),
57. Guillaume Christiaens (gemeenteraadslid),
58. Paul Samijn (slagwerk),
59. Achiel Vancraeynest (gemeentesecretaris),
60. Marcel Landsheere (slagwerk),
61. Albert Desmet (bestuurslid),
62. Louis Stevens (hoorn),
63. Leon Defraeye (Deerlijk),
64. Jozef Debaere (bariton),
65. Germain Peirs (bugel),
66. Jan Vercruysse (bariton),
67. Romain Coussens (bekkens),
68. Cyriel Debaere (bugel),
69. ... Noppe ( alto),
70. Frans Vercruysse (tuba),
71. Alfons Lambrecht (bugel),
72. Gabriël Seynhaeve (trombone).
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grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk
digitale prints | groot formaat printing | kopie

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

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

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,
product-fotografie, belettering, ...
Bijna alles is mogelijk!

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

Breng gerust een bezoekje, echt de moeite waard!
Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be

Vrij in en uit op woensdag van 13.30 u. - 18 u.
en zaterdag van 9-12 u.
Andere dagen op afspraak.

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

VERZEKERINGEN

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

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

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM

STRAAT

GEMEENTE

GSM

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

Vanslambrouck Mia

Liebaardstraat 78

8792 Desselgem

0477 77 68 42

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.s.m.

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

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.
-20 u.
zo.
7-13 u. / 14
-20 u.

hup
D
N
A
HOLL
hup

Beverblaadje
• “Herfsteditie“
op 24 sept. 2019
• Graag uw teksten
vóór 14 sept.
Nog meer Bevers nieuws ?

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

