
info@de-hoevekip.be

bij aankoop
van €12,50

gratis 1kg. friet

Bon enkel geldig
in

op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

november 2020

BON

0472 77 85 34

Wekelijks
op de markt:
• woensdag aan de kerk te Desselgem
• woensdag op de markt te Beveren-Leie

voormiddag
namiddag

rechtstreekse aanvoer
uit vismijn

BON(1 bon per klant)

GRATIS 100 gr.
tonijnsalade van het huis

GRATIS 100 gr.
tonijnsalade van het huis

PROMOTIE november

BON GELDIG

Beveren  markt Je komt toch ook!

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Beverblaadje
jaargang 27 - november 2020 - nr. 279jaargang 27 - november 2020 - nr. 279

CHRYSANTENEDITIE

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF
ARECL ME EN INFOBLAD EXCLUSIEF-

VOOR BEVEREN LEIE-

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF
ARECL ME EN INFOBLAD EXCLUSIEF-

VOOR BEVEREN LEIE-

V.U.: Software Applications | Raf Demortier
info@beverblaadje.be | www.beverblaadje.be
V.U.: Software Applications | Raf Demortier
info@beverblaadje.be | www.beverblaadje.be

Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoor delijk voor zijn eigen(ook kleine onderdelen) -
30teksten.  Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.  Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)
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ARGENTA BEVEREN-LEIE
153Kortrijkseweg

8791 Beveren-Leie,
markofina.bvba@argenta.be

tel. 056 72 35 35

uit veiligheidsoverweging in ons kantoor
niet vrij toegankelijk voor bezoekers.

CORONA:

U kan ons bereiken via
telefoon en mail en maken

graag een afspraak.
Dank voor uw begrip.
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LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

Programma
GEZINSBOND

Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,

https://beverenleie.gezinsbond.be

Tel. 056 70 26 93

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

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

HAAS- en
FAZANTENPATÉ !

Proef onze zelfgemaakte

HAAS- en
FAZANTENPATÉ !

Proef onze zelfgemaakte

De computer….
Ik ben van de generatie die begonnen is op zijn dertigste
met de . 'k Heb er nog enkele in mijn schuif
liggen en die koester ik. Mijn kinderen zullen ze on-
getwijfeld ooit met een flinke glimlach in de container
gooien met de gedachte van:

floppy disks

“ Dacht de Lipi nu echt dat
ze dit nog ooit zullen kunnen ontcijferen?” Waar vind
je nu nog een Pc met een floppy disk-lade? Niettemin,
mijn eerste cursus die ikzelf over trampoline schreef staat
erop en toen probeerde ik nog tekeningskes te maken in
“word”. Hilarisch gewoon, maar net zoals de mode denk
ik: Notabene, ik moest vijf schijfjes
gebruiken en mijn cursus opsplitsen om alles erop te
krijgen. Grappig toch als je nu weet dat bijna alle kennis
van de hele wereld in je laptop zit. Alles evolueert zo snel
en gelukkig maar … soms!!! We gaan nu zelfs met de
computer wedstrijden doen. Filmen in je eigen zaal onder
een zodat kan nagegaan worden dat je
werkelijk op een bepaald tijdstip binnen de limiet van de
wedstrijd je beelden hebt opgenomen. Ze worden
doorgestuurd en door een gerenommeerde jury
beoordeeld. Ook de uitslag wordt dan per mail
doorgestuurd.

“Alles komt terug”.

QR-code,

Hoe ze een podium zullen voorstellen is
afwachten, maar het is op zijn minst een uitdaging die we
graag aannemen om toch wat animo in ons trai-
ningsschema te verkrijgen. De Dutch-Open halverwege
november kent op die manier zijn eigen internationale

Moeten we nu weer….
Moeten we het nu echt weer over datzelfde hebben: het
allesoverheersende, het nooit uit het nieuwsitem van
elk uur. Elke seconde bijna wordt het er weer ingepeperd.
De percentages vliegen ons om de oren. Eén gelukje
misschien, er verschijnen andere en minder bekende,
zelfs totaal ongekende personen die het nu gaan zeggen.
Ja, , dat zou pas nieuws zijn geweest,
een nieuw Belgische record regeringsvorming. Maar
nee, ook dat record mochten we niet toejuichen. We
hebben er eentje en daar zullen we blij moeten mee zijn,
maar er is hoop… Ze “beloven” (gevaarlijk woord in de
politiek natuurlijk) het over te gooien en
te regeren in plaats van

net geen record

een andere boeg
postjespakkerij en post-

jesverdeling en postjesstreverij… Misschien zal het nu
een keer over de partijen heen gaan en over het volk,
over de mensen. Voor de gewone mens blijft alles zoals
het is, want ook zonder regering (en dat is anders in ons
omringende landen) draait ons land, draait de economie
en moet iedereen vroeg blijven opstaan voor “zijnen
dagelijksen boterham” te verdienen, zelfstandig of niet.
Ook voor het clubleven is er eigenlijk niet zoveel
veranderd. Tegenwoordig vergaderen we wel en
moet iedereen met elkaar zoveel mogelijk mailen.
Huisbezoekjes worden minder gedaan en dat wringt
soms toch wel stevig. Gelukkig zien we mekaar wel

online

op de
werkvloer voluit gaan, zijnde de trampolinehal waar we
voor misschien het volgende seizoen.

(dus ook in onze zaal).
• weekend 20 november: Dutch open online

Voorlopig is dit alles tot het einde van 't jaar.

Vraagstelling…

Kalender…

Wat als een ICT-terrorist erin slaagt de “cloud” te
elimineren
of niet
manipuleren?

? Dan stopt de wereld toch met draaien? ….
? Wat als krakers erin slagen een wedstrijd te

(Bekijk het effect op onze wereld nu
Trump onze aardbol al vier jaar in de greep houdt met
zijn clowneske uitspraken. Dit dankzij een “fake”
verkiezing. een ranzig kantje aan de
vooruitgang

) Er is toch altijd
. Tegenwoordig gaan we naar een

wedstrijd en hebben we een laptop bij, of kunnen we
alle documenten staven met de opgeslagen data op
onze GSM. Soms handig, tot je batterijen het opgeven
en dan sta je daar met je mond vol tanden.

Onze zaal is nu eenmaal hip en dat proberen we te
behouden. , voor, boven en
van opzij . Elke trainingssessie wordt gefilmd en op de
computer opgeslagen. De beelden worden druk
bekeken en beoordeeld en

Camera's op drie locaties

soms tientallen keer
stopgezet om onze atleten duidelijk te maken waar de
kleine addertjes zich nog voordoen. Verder in-
stalleerden we vorig jaar op twee trampolines een
super gesofistikeerd meetapparaat dat de tijd
registreert dat je boven het net hangt, bovendien je
verplaatsing over het net aantoont en bij het
synchroonspringen de sychronisatie aangeeft. Dit alles
gewoon door .
Eigenaardig dat het blote oog nagenoeg niet meer
hoeft. Momenteel is men zelfs een computer-
programma aan het uitdokteren dat de technische
fouten zal beoordelen. Waar zal nog

een “app” aan te klikken op je I-Phone

het “menselijke”
aanwezig zijn op een wedstrijd? Is dit de evolutie in
onze wereld, de ontmenselijking van kunst, van
sport???

Nog meer computer….

Gelukkig kan je geen atleten kweken zonder het
menselijke, het oefenen, het mentale, het herhalen en
het bijsturen met .
Geen computer kan dit verhelpen.

de menselijke handeling en stem
Iedere salto moet

zelf worden gedraaid en aangeleerd. Iedere sprong
moet zelf gesprongen worden. Iedere arm- en
beenbeweging moet je eigenhandig met je grijze
cellen sturen en beheersen. En dat blijft het leuke aan
het trainen, aan het werken in een met zweet
doordrenkte sporthal. Onze groep is weer flink
aangegroeid en we selecteren uit de verschillende
groepen zij die nog meer zullen worden bijgestuurd en
getraind in de hoop dat we in 2021 een normaal
seizoen mogen meemaken, zonder masker, zonder
afstand met de gebruikelijke twee kussen als “bon-
jour” bij onze zuiderburen en met de enkele kus die we
aan mekaar geven als we hier mekaar ontmoeten.
Duimen maar dat, zoals Trump ze noemt, de “Chinese
desease “ hier na nieuwjaar niet meer rondwaart.

Gelukkig…

online versie. Een ,
maar we kijken er naar uit.

maidentrip op trampolinevlak

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.

• Foto’s 11 november
in Beveren-Leie

• 2 nieuwe bruggen over de Leie

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be

2001-2018

Recreatie aan de Leie krijgt
een enorme boost.

Veel lees en kijkplezier!

Als houder van een ‘kortingskaart grote gezinnen’
reizen jij en jouw gezinsleden met de trein aan de helft
van de prijs. Nieuwe kortingskaarten voor gezinnen
vanaf 3 kinderen, vernieuwen van vervallen kor-
tingskaarten (eind 2020) en ook de vernieuwing van de
5-jaarkaarten kunnen vanaf 10 november aan-
gevraagd worden via de Gezinsbond bij Raf Verrue, tel.
056 70 26 93, e-mail: raf.verrue@gmail.com (vraag
deze tijdig aan - éénmalige administratiekost van 6 ).€

Aanvraag kortingskaart NMBS

Deze boekjes beschrijven de evolutie van de kindjes.
Doe zeker eens de moeite om deze boekjes te lezen.
Deze boekjes worden gratis aangeboden door de
Gezinsbond aan alle gezinnen (leden en niet-leden) tot
de leeftijd van 2,5 jaar.

BRIEVEN AAN JONGE OUDERS

Wens je deze boekjes te ontvangen? Mail dan zo vlug
mogelijk uw gegevens (ev. ook uw lidnummer) samen
met de naam en de geboortedatum van het kind naar
gezinsbond.beverenleie@gmail.com of via de website
www.gezinsbond.be.
Ieder gezin (leden en niet-leden) ontvangt bij een nieuw
geboorte van een kindje een geboortegeschenk via
onze onthaalverantwoordelijke Johanna Hooghe en de
gezinnen die een mochten ver-
welkomen hebben recht op een

eerste kindje
gratis kennismaking

lidmaatschap van de Gezinsbond gedurende
ongeveer een jaar. Ook hiervoor hebben we uw
gegevens nodig. Zeer belangrijk!!! door de wet op
de privacy krijgt de Gezinsbond deze gegevens niet
meer via de overheidskanalen.
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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 !

Arno Bruynee l

www.alfacare.be

info@alfacare.be

0491 52 53 14

0 5 6 6 1 7 1 11

THUISVERPLEGING

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42

Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke

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



•
op 17 nov. 2020

vóór 7 nov. 2020
• Graag uw teksten

SINTERKLAASEDITIE

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

Beverse Weetjes

Beverblaadje

Nog meer Bevers nieuws ?

Tel. 056 71 78 39 of 0494 31 73 11of daniel.vandeputte1@telenet.be

TE HUUR: STUDIO (4 pers.) - NIEUWPOORT-BAD.  50 m zee, WiFi,

zeer verzorgd, alles aanwezig. Geen rokers, geen huisdieren.

TE KOOP
GEVRAAGD

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

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Specialiteit: toelevering horeca

FILIP & BRAM

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

Gebruik uw
spaarkaart 2020 !

De bijgaande foto werd genomen op de weide
palend aan de Schoolstraat op de plaats van de
huidige Kattestraat. We zijn in september 1944 en
de bevrijding van onze streek is volop aan de gang.
De Duitse bezetters zijn weggetrokken langs de
Kortrijkseweg richting Gent en Zeeland. We zien
een groep Canadese militairen die voor een paar
dagen neergestreken zijn op de weide van Achiel
Buyse. Op de achtergrond is er een nu nog
bestaande tweewoonst die evenwel grondig
verbouwd is. Het jong volk uit de buurt is toege-
stroomd om met de bevrijders te verbroederen.
Chocolade en kauwgom, “langen asem", zei men in
Beveren, worden kwistig uitgedeeld. Solda-
tenmutsen verwisselen van hoofd. De weide langs
de Schoolstraat staat vol met de legervoertuigen
van de Canadezen, en het ruikt er naar benzine.

Bevrijding september 1944

De boerderij van Achiel Buyse hier te Beveren, lag
tot omstreeks 1950 ingesloten tussen de Sint-
Jansstraat, de Kleine Heerweg, de Schoolstraat en
de Roestraat. Enkel op de noord-oostelijke hoek
stonden langs de Kleine Heerweg een drietal
woningen en een vlasschuur. Al de rest was weide
en landbouwland bij die boerderij. Nu staan al de
gronden van die voormalige hoeve volgebouwd met
woningen. Robert van Tieghem was de opvolger
van Buyse op diens hoeve, die de naam “De Robijn"
draagt. Ondertussen heeft Jan van Tieghem,
Roberts zoon, de hoeve ingericht tot een
tuinbouwbedrijf.

We herkennen:

Met dank aan de Heemkundige Kring (Etienne Ducatteeuw)

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

Bevrijding september 1944

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

Godelieve Vercruysse, Paul Goussaert, ... Degroote, Yvonne Merlier,
Anna Goussaert ?, ... Merlier, Roger Degroote, Lucien Vancraeynest,

9. 10. 11. 12.Madeleine Demeyere ?, Maria Vercruysse, Henri Velghe, Hubert
Velghe, Willy Decavel en een hele serie kleine gasten.13.

Antieken 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


