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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.)

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
• Eremis Jan Schotte
Heemkundige Kring Beveren-Leie.
Nu reeds op onze site.
Volgende maand in uw Beverblaadje.

• Foto’s KWB bierproefavond
november 2001

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

Veel lees en kijkplezier!

tel. 056 72 35 35

Markofina BVBA FSMA 104462 cA-cB ON 806 166 010
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Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

't Is stille….
De deuren gesloten, blaadje aan het venster, helemaal
gedaan….
Raar om na al die jaren (voor mij zijn er dat meer dan veertig)
een week niet in je sporthal binnen te gaan. 'k Heb samen met
de trainersploeg nog wel één en ander te doen, maar dat
doen we tijdens de normale trainingsweek toch extra.
Vergaderen gaat tegenwoordig online en een week terug was
er toch even een echte virtuele crisisbijeenkomst. Hoe gaan
we onze stilstand uitvoeren. Klinkt toch bizar: “een stilstand
uitvoeren”. Helemaal niets moet je daarvoor doen, maar om
die hele winkel te sluiten en te zorgen dat iedereen op de
juiste manier geïnformeerd is, daar komt toch alweer heel wat
bij kijken. Gelukkig is er 'social media', iets waar ik soms van
huiver, maar als je het efficiënt gebruikt, dan is dat wel een
geschenk uit de hemel. En nu??? Nu is het zoeken alweer
hoe we onze atleten wat nuttig kunnen bezighouden. De
eerste lockdown was iedereen echt 'into it', maar nu met de
donkere dagen voor ons lijkt de motivatie toch heel wat
minder. Dat buitenkomen, dat buitensporten, dat wandelen,
dat raamgedoe met beertjes en witte doeken… 't Is alweer
lang geleden en de originaliteit moet weer wat aangescherpt worden, want de meesten doen het niet meer zelf en
willen enkel meedoen als alle anderen het doen. Dus
improviseren maar om onze springers toch, en zeker in de
herfstvakantie, wat lijfelijk bezig te houden.
Niets te melden op springgebied.
Dan maar een column proberen te schrijven, want 't
Beverblaadje verdient het gevuld te worden en biedt jullie wat
leesvoer bij de gretige vlammen van de haard of houtkachel.
Ik verslind momenteel wat geschiedkundige boeken over het
ontstaan van democratie en dan kom je ongetwijfeld bij Louis
XIV en Napoleon terecht. Koppel daaraan de koningshuizen
van Rusland, Engeland, België en Spanje en je komt algauw
te weten dat onze prille democratie indertijd rustte op
incestueuze koningshuizen en rijkeluiszoons en – dochters,
die op de galafeestmarkten in de chique salons van de betere
herenhuizen aan mekaar werden gekoppeld om landen met
mekaar te verbinden of om kolonies te kunnen veroveren.
Dus toch even over 't springen, maar dan op de strozak, of
op de betere matrassen in de kastelen, waar desnoods
extra trappen werden gebouwd en kasten werden opgesteld
om tijdig van de maitresse te kunnen wegsluipen. Bas-

VERZEKERINGEN

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

taardkinderen alom, de geschiedenis herhaalt zich … niet
toch? Zie maar naar prinses Delphine. Leuk toch dat in
onze moderne tijd je stamboom een takje mag bijzetten,
ook al heeft het veel centen gekost!
Amerika.
Van democratie gesproken… Er is een tijd geweest…Coca Cola, sigaretten en plastics…. glorieus
werden ze bekeken, het verre land van democratie en
wijsheid, het land van de vernieuwing. Niettemin verdenk ik
ze van “copiegedrag” zoals de Japanners en Chinezen,
want ze haalden snel alle bollebozen van het Duitse rijk
naar hun immens land om de economisch interessante
dingen volledig te ontwikkelen. Waar is het heldenland
naartoe, waar is hun grootsheid nog? Nooit gezien toch hoe
het land van de ultieme democratie door één dictatoriale,
machtsgeile figuur zowat gekelderd wordt. Is hij de nieuwe
Hitler, Mussolini, Stalin of Mao in kostuum met oranje of
rode das? Trump is gewoon een klucht, een vier jaar
durende aaneenschakeling van narcistisch gedoe, gebluf
van de bovenste plank, gelul dat door de helft van de naïeve
bevolking als lekkerkoek is geslikt. De pers gemuilkorfd.
Amerika was al lang niet meer de first lady in the world.
Persoonlijk vind ik dat het de andere kant is opgegaan toen
ze Vietnam niet konden pakken.
Nooit hadden ze gedacht dat men in de zogenaamde
achterlijke 'achter het gordijn landen' ook aan economische
ontwikkeling deed en dat op een ongelooflijke wijze wist te
verkopen. Amerika heeft Afrika altijd genegeerd en daar
hebben China en Rusland hun garen kunnen spinnen. De
Amerikanen hebben lang de slavernij op hun territorium
laten voortduren, maar nu zit nagenoeg heel Afrika onder
het juk van de Chinezen, moderne slavernij van de
zwartgekleurde bevolking in hun eigen 'hoorn van overvloed'. Tegen dat ze het doorhebben is hun grond leeggeplunderd. Trump probeert, terwijl ik dit schrijf, zelfs het
ultieme bewijs van democratie, zijnde je eigenste
stembriefje, weg te moffelen en niet mee te laten tellen. Hij
degradeert zijn eigen volk tot nietbestaande wezens.
Noemde iemand die ooit niet 'untermenschen'? Make
Amerika great again…. bijlange nog niet.
Positief denken.
We gaan voor één keer onze atletische spierballen gebruiken om de curve om te buigen. Devoot gaan we de
mondmaskers dragen, onze voordeur doen we voor niemand meer open en we proberen zoveel mogelijk te
skypen, te tiktokken, te videovergaderen en naar lege
stadions te staren. Als we de curve maar naar beneden
halen. Moest ik niet kunnen verder werken, tijdelijk werkloos zijn of helemaal niet meer op mijn werk kunnen geraken, dan stel ik mij vrijwilliger om die ongelooflijke
werkkracht en - lust van de tegenwoordig blauw en
groen-ingepakte, gemaskerde en afgeschermde witte
wereld bij te staan, al was het in kleine dingen zodat hun
werklast wat verminderd wordt . Chapeau nog altijd voor al
diegenen die momenteel de vele, echt verdiende, vakantiedagen voorlopig van hun loonbriefje zien geschrapt
worden. Geef hen alstublieft de kans om wat te ontstressen en hou het een paar weken echt vol. Meer dan
ooit galmt Maggie's kreet door de ziekenhuisgangen. “Blijf
verdomme in uw kot.” Wedden dat we allemaal breedlachend tegen Kerstmis mekaar dan weer kunnen
knuffelen? Ik zie 't zitten hoor.

GEZINSBOND

Programma
Aanvraag kortingskaart NMBS

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 kortingskaarten (eind
2020) en ook de vernieuwing van de
5-jaarkaarten (2016-2020) kunnen aangevraagd
worden via de Gezinsbond bij Raf Verrue tel.
056 70 26 93, e-mail: raf.verrue@gmail.com
(vraag deze tijdig aan).
Eénmalige administratiekost van 6 euro.

Bonnenboek 2021
We bezorgen je als lid vanaf december het nieuwe Bonnenboek
2021 regio Kortrijk-WaregemRoeselare. Met dit nieuwe bonnenboek kan je opnieuw bij 170 lokale
handelaars terecht. Je kan de lijst
van handelaars bekijken op
https://ledenvoordelen.gezinsbond
.be/in-je-buurt
Als lid kan je korting sparen in je
online portefeuille en daarmee een
deel van je aankopen betalen met
de opgebouwde spaarkorting en dit
in schijven van 5 euro in plaats van
10 euro.

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

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

Kalender.

info@leiezorg.be

www.leiezorg.be

Blanco
Het artikel van “Lenig en Vlug”
wordt gesponsord door:

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

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

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

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Thuisverpleging CLCVM
• Caroline Vansteenhuyse
• Linda Nachtergaele
• Caroline Deloof
• Virginie Lefevre
• Melissa Demasure
Regio: Desselgem - Beveren-Leie
0485 45 82 97

Centraal telefoonnummer:

Wij zijn er voor u in deze moeilijke tijden !!!

TE KOOP
GEVRAAGD
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

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

Ook in 2020 bracht de sint
opnieuw de mooiste en lekkerste
chocolade- en marsepeinfiguren
naar de
brood- en banketbakkerij
Deconinck.

Zet maar
vlug je schoentje !

Kom het grote kleurrijke gamma
bewonderen in onze etalage.

• Op kerstdag en nieuwjaar
kunnen bestellingen enkel
afgehaald worden tussen
8 u. en 14 u.
• Bestellingen graag minimum
5 dagen op voorhand plaatsen.

Vergeet niet: de eersten
hebben de grootste keuze !

BELANGRIJK!

Dank om hiermee rekening
te houden.

ook fantastisch leuke marsepeinfiguren
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Onze winterproducten zijn er terug ... LEKKER!

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Gebruik uw
spaarkaart 2020 !
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FILIP & BRAM
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca

• bloedworst
• gekookte poten
• smout
• hutsepot
• wildpatés
• scheutel vlees
• vette darmen

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

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

Beveren markt

BON
PROMOTIE december

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Beverblaadje
• FEESTEDITIE
op 8 dec. 2020
• Graag uw teksten
vóór 28 nov. 2020

GRATIS 100 gr.
gerookte vissalade!

Nog meer Bevers nieuws ?

(1 bon per klant)

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

BON GELDIG

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

Beverse Weetjes
TE HUUR: 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

Goed te Beaulieu wordt
uniek project in de streek
Het Goed te Beaulieu is de historische hoeve in de SintJansstraat, langs de oevers van de Leie, net voorbij de
begraafplaats van Beveren-Leie.
Deze hoeve heeft een zeer oude geschiedenis die teruggaat
de
de
tot de 5 of 6 eeuw. De hoeve zou er gekomen zijn door
Frankische inwijkelingen en speelde daarna een erg belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van het dorp aan de
Leie. Vanuit deze hoeve, dichtst bij het vroegere centrum van
Beveren-Leie met de kerk op de huidige begraafplaats, werd
de gemeente een tijd bestuurd en werd er zelfs recht gesproken. Wat belangrijk was, moet bewaard blijven. Reeds in
het jaar 2000 liet het stadsbestuur zijn oog vallen op deze
historische site. Het had potentieel op toeristisch vlak met de
Leieboorden als druk befietste locatie en de nabije Zavelput,
die in 1986 door de stad (toen nog gemeente) werd aangekocht om te ontwikkelen als passief recreatiegebied.
Zelfs het provinciebestuur - Westtoer in het bijzonder - zag
toen al de mogelijke waarde in om de ruime omgeving te
ontwikkelen als recreatief gebied, maar ... de eerste voorwaarde was dat de stad het Goed te Beaulieu zou aankopen.
Enkele jaren terug kwam de opportuniteit toen de hoeve
openbaar verkocht werd. De stad deed een bod en werd de
eigenaar voor de prijs van een kleine 500,000 euro. De
landbouwuitbating van de familie Pollet kon behouden blijven
en daar zijn tot op heden duidelijke afspraken rond.
Dinsdag 3 november keurde de Waregemse gemeenteraad
volgend punt goed: site Beaulieu, goedkeuren marktbevraging en basisopties in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.
Trekkers van het te ontwikkelen project zijn schepen van patrimonium Soens samen met zijn collega van cultuur
Iacopucci, en dit met volledige steun van het schepencollege
en gemeenteraad.
'De motivatie om de site Beaulieu aan te kopen en uit te
bouwen is duidelijk,' aldus schepen Soens. 'Omwille van de
ligging langs de Leie heeft het heel wat recreatieve potenties.
Niet alleen het landschap, maar ook de ligging t.o.v. belangrijke bevolkingsconcentraties (Menen, Wevelgem, Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Waregem, ...) biedt mogelijkheden
om deze site en de ruimere omgeving te laten uitgroeien tot
een belangrijk recreatief gebied. Volgens de Bestendige
Deputatie (besluit 2003) zijn de grootste troeven de omvang
(+/- 80 hectare), de toegankelijkheid van het gebied, de
nabijheid van het stedelijk gebied en de vele mogelijkheden
op toeristisch en cultureel vlak.'
Hij gaat verder: ' De stad wil de zachte recreatie op de site zelf
en errond verhogen en een economisch verhaal met vooral
sociale insteek eraan koppelen. Het Goed te Beaulieu leent
zich zeker tot een combinatie van bewoning, landbouw,
groen, cultuur, toerisme, horeca (traag café staat bovenaan
het verlanglijstje) en educatie. Voor dit laatste denken we aan
natuureducatie met de Zavelput, de Leieboorden en de
waterzuiveringsinstallatie in de onmiddellijke omgeving.'
Wat het stadsbestuur voor ogen heeft - en waar de voltallige
gemeenteraad unaniem achter stond - is niet zozeer een
zorgboerderij, maar een project waarbij een bijzondere site
gebruikt wordt voor een zorgfunctie (wonen, dagbeleving,
werken) voor mensen met een beperking, gecombineerd met
een publieke functie. Er wordt hierbij gedacht aan de uitbouw
van de site in samenwerking met een instelling voor personen
met een handicap.
'Het is de bedoeling dat één actor het beheer van de ganse
site in handen neemt,' gaat schepen Soens gedreven door.
'Deze moet deskundig onderlegd zijn en voeling hebben met
de sector voor personen met een handicap'.
Concreet: begeleid wonen voor personen met een beperking,
ontwikkeling van activiteiten voor de bewoners zoals pluktuin
of traag café met bediening door de bewoners in hun
horecazaak, ontwikkeling van culturele activiteiten (o.a.
tentoonstellingen), toeristische (rond fietsen, watergerelateerd) en educatieve projecten.
Er zal gekeken worden om zoveel mogelijk subsidies hiervoor
binnen te halen, maar vooral ook gerekend worden op
vrijwilligers die mee dit project willen trekken en zo een lokale,
intense verankering creëren.

Foto: 19 juli 2016
na aankoop hoeve

