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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.)

Na het overdonderend succes
van Zoë's Zomerbar laten we
graag weten dat we vanaf
18 september gestart zijn
met een nieuw concept:

@ Zoë's Loungebar - Bistro.

We ontvangen u graag in de
gekende locatie van feestzaal
Salons Gruuthuse, Sint-Jansstraat
149 te Beveren-Leie.

café nuttigen of genieten van Irish,
French, Italian,… en andere koffie's.

De benedenverdieping is
omgetoverd naar een gezellige,
Op onze bovenverdieping met
coronaproof, bistro. Met oog voor
mezzanine hebben we een gezellige de veiligheidsvoorschriften kunnen
loungebar voorzien waar u kan
we op een veilige manier 80 gasten
genieten van zwoele cocktails,
ontvangen.
pittige aperitiefjes, frisse biertjes
We bieden u een verzorgde
en foodsharing.
menukeuze aan tegen
Hier kan je ook een lekkere pousse- betaalbare prijzen.
@ Zoë's is open:

@ Zoë's Loungebar - Bistro
Salons Gruuthuse
Sint-Jansstraat 149, 8791 Beveren-Leie

Beveren markt

BON
PROMOTIE oktober

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

BON GELDIG

GRATIS 100 gr.
sla van het huis
(1 bon per klant)

Wekelijks
rechtstreekse aanvoer
uit vismijn
op de markt:
• woensdagvoormiddag aan de kerk te Desselgem
• woensdagnamiddag op de markt te Beveren-Leie

BEVEREN-LEIE

Reserveren kan via telefoonnummer
0486 20 12 62

ch ook!
Je komt to

BON
bij aankoop
van €12,50
gratis 1kg. friet
Bon enkel geldig
in oktober 2020
op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

info@de-hoevekip.be

0472 77 85 34

CORONA:
uit veiligheidsoverweging in ons kantoor
niet vrij toegankelijk voor bezoekers.
U kan ons bereiken via
telefoon en mail en maken
graag een afspraak.
Dank voor uw begrip.

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

tel. 056 72 35 35

Markofina BVBA FSMA 104462 cA-cB ON 806 166 010

• Vrijdag van 18:00 tot 01:00
• Zaterdag van 11:00 doorlopend tot 01:00
• Zondag van 11:00 doorlopend tot 23:00

LENIG
&VLUG

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

Terwijl….
Terwijl we nog altijd om de oren worden geslagen met
cijfers naar boven of naar onder…, terwijl de kaart
van Europa elke dag een andere inkleuring krijgt van
zijn gebieden…, terwijl Steven van Gucht en Marc van
Ranst door de enen op handen worden gedragen,
door de andere worden verguisd…, terwijl er nog
nooit zoveel beton is gegoten op het Beverse oppervlak…, (waar is het groen gebleven of
ingepland), terwijl we ondertussen dat verdomde
mondmaskertje al overal zien rondslingeren in ons zo
pover behandeld milieu…, terwijl nu meer dan ooit
met de ellebogen wordt gewerkt (om deuren en
drukknoppen zogezegd smetvrij te kunnen openen)…, terwijl de jeugd en de vrijheidzoekende burger zich helemaal niets meer van het virusje
aantrekken en er in warmere oorden maar op los
feesten…, terwijl de files weer een normaal item in het
radionieuws zijn…, terwijl de kinderen gemuilkorfd
op school moeten vertoeven…, terwijl eczeem en
ademhalingsstoornissen een nieuwe kwaal
worden…, terwijl het Engelse “queing” nu overal is
ingeburgerd en we argwanend in de rij zeker meer
afstand houden en ons zelf inhouden een gesprek te
voeren over koetjes en kalfjes als we aanschuiven bij
de bakker of slager…, terwijl de meesten zelfs niet
ervaren dat ze covid hebben opgelopen…, terwijl nog
zoveel en meer, zijn onze “Lenig en Vluggers” al zes
maand fel bezig in de sporthal en dat terwijl we
eigenlijk nog altijd niets hebben om echt naar uit
te kijken.
Terwijl….
Terwijl kinderen van de baan worden gemaaid,
wielertoeristen, met oortjes in, de aankomende
wagens niet horen komen en er het leven bij laten, terwijl de plaatselijke of federale “kafka”- regeringen
te traag zijn om fietsstraten goed te keuren. Waar is
trouwens de fietsstraat aan onze scholen in
Beveren??? Terwijl ik nagenoeg geen of maar
weinig wandelaars meer zie, behalve de habituees,
aan de zavelputten. In de lockdown was het een
komen en gaan van zoveel ongekende gezichten.
Terwijl we weer voortrazen van hot naar her…, terwijl
de solden een slag in 't water waren, omdat mensen
bang waren of er met z'n tweetjes niet in mochten…,
terwijl de zorgverleners, verpleegsters, dokters en
vrijwilligers zich het zweet op hun rug hebben gewerkt om iedereen in nood bij te staan en daar toch
niet zullen worden voor beloond en terwijl we nog
altijd wachten op iets wat voor een regering moet
doorgaan…. Wel, wij missen wat we in de voorbije
jaren als zo'n meerwaarde voor ons team wisten te
appreciëren. Het onderweg zijn met een bende
eensgezinden, een bende jonge zotten, een bende
leuke jongeren die we iets alternatiefs konden

aanbieden: weekends zonder de gsm, weekends
met boeken in de minibus, weekends met fantastische uitstappen op onze route, weekends
met fel omstreden gevechten op de trampoline om
de beste te zijn, om te schitteren of om iets nieuws
uit te proberen, slapen in de soms groezelige
kamers van de formule 1 hotels. En dan moe maar
tevreden of uitgestreden terug neer te strijken op
Beverse bodem en enkel zuchten om de enkele
uurtjes die ons scheiden van een nieuwe werkdag. Dit zouden we toch graag als het oude vertrouwde verleden willen opnieuw beleven. Dit
hebben we de laatste zes maand zo hard gemist.
Volharden.
Proberen te volharden in de boosheid, dat is wat we
doen. Onze trainingshal is mondmaskervrij ook al
installeerden we ontsmetters. Misschien moeten we
allemaal aan de alcohol. Een “Duvel “of vijf, een
“wodka” of tien en wat “apero's” geven misschien
hetzelfde ontsmettende effect op het hele lichaam,
maar trainen wordt volledig zonder extra hygiënische maatregelen gedaan. Er komt een nieuwe lichting aan, 't is overdruk om het seizoen te
starten. We hebben nog nooit zoveel inschrijvingen
gehad en we hebben de handen vol met onze administratie. We bouwen een nieuwe website op.
Onze oude had ook een invasie van virussen niet
overleefd. Een tijdverslindende activiteit, maar enkele jonge gasten weten daar wel raad mee. We
schuiven weer met uurroosters en proberen iedereen aan de bak te laten komen. We bestelden ondertussen voor enkele tienduizenden euro's aan
nieuw materiaal want zonder toptoestellen, geen
resultaten. Dus 't is net of er geen pandemie rondwaart in onze grote bubbel. Konden ze het virus
maar via de I-phone verspreiden, dan heeft iedereen het binnen de paar uur en zijn we er gauw
vanaf…Gewoon een doordenkertje van de
schrijver hoor, niet mee inzitten.
Onze kalender
26-27 sept.: jurycolloquium in Parijs: zone rood…
Ik ga niet.
13-14 nov.: internationale Masters in Toulouse
(Afgelast wegens je weet wel.)
21-23 nov.: internationale Dutch Open
(Wordt online uitgeprobeerd:
bizar hoor.)

GEZINSBOND

Programma

Sparen met je lidkaart
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
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen.
NMBS treinkaarten (Rail-passen, Go-passen) met 5%
korting, tienrittenkaarten van DE LIJN met 10% korting en
Bioscooptickets met 2,00 euro korting op uw
lidkaart/spaarkaart. Aankoop via het secretariaat

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,
Tel. 056 70 26 93
e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com
Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
https://beverenleie.gezinsbond.be

Verder voorlopig niets, niets, niets, niets…..

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

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

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.

LOOPBAANBEGELEIDING
De Vlaamse Overheid investeert in jouw loopbaan via de
Loopbaancheques van de VDAB. Iedereen die werkt, heeft
er recht op: zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie
NANCY CINJAERE
Praktijk De Lokaerde
Beveren-Dries 2
8791 Beveren-Leie
0476 04 38 37
nancy@delokaerde.be
www.energylifecoach.be

S
it makes sense

individuele begeleiding via
loopbaancheques VDAB
€40 voor 4 u. begeleiding

Voel je je uitgeblust in je job en zoek je een nieuwe uitdaging?
Zoek je een betere balans tussen je werk en je privéleven?
Kun je je huidige job fysiek of mentaal niet meer aan?
Wil je je talenten beter kunnen inzetten?
Wat na burn-out?

STRESS- en BURN-OUT COACHING
BEVERBLAADJE.BE

3

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
• Foto’s en uitleg
Gezinsfietstochten van de Chiro
2002-2005

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

• Heemkundige Kring

FILIP & BRAM

Bevrijding september 1944
(nu al te lezen op de site van het Beverblaadje.
Volgende maand in uw Beverblaadje)

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca

Veel lees en kijkplezier!
THUISVERPLEGING

Arno Bruyneel
0491 52 53 14
www.alfacare.be
0 5 6 6 1 7 1 11
info@alfacare.be

Specialiteit:
• eigen charcuterie
• ieder weekend kip
en ribbetjes aan het spit

aus
s
i
t
t
e
h
spag
Winnaar „KRISTALLEN KROON“
voor de beste bolognaisesaus!

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

Website:
• bezoek onze website:
www.boefferke.be

Facebook:
• dagelijkse promoties

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Varkentjes
van eigen kweek

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

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

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline
0495 20 60 23 Huysegoms Karel
info@leiezorg.be

Gebruik uw
spaarkaart 2020 !
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.

www.leiezorg.be

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

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

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

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

14.00-18.00 u.

TE KOOP GEVRAAGD

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

• CHRYSANTENEDITIE
op 20 okt. 2020
• Graag uw teksten
vóór 10 oktober 2020

Je kan ons nu ook volgen op Facebook.
Ontdek onze dagelijkse promotie's.

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

Beverblaadje

STUDIO (4 pers.) - NIEUWPOORT-BAD. 50 m
zee, WiFi, zeer verzorgd, alles aanwezig. Geen
rokers, geen huisdieren. Tel. 056 71 78 39 of
0494 31 73 11of daniel.vandeputte1@telenet.be

Nog meer Bevers nieuws ?

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

