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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, vlaggen,
relatiegeschenken, productfotografie,
belettering, ...

Bijna alles is mogelijk!

Breng gerust een bezoekje, echt de
moeite waard!
Kijk alvast eens op 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.

Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be
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Beveren-Leie kent heel wat gerenommeerde handelaars en bedrijven die door hun specialiteit en
ondernemersschap af en toe de pers halen.
Net op de dag van de prijsuitreiking van de eindejaarsactie van Bezo kreeg Maarten Bouckaert
tegen de middag te horen dat hij een tweede
Michelinster had gekregen/verdiend.
Castor opende zijn deuren in 2016 en kon algauw
prat gaan op een eerste Michelinster. Dat er in
coronatijden in de horeca niet gejubeld kan
worden is voor velen niets dan de waarheid. Voor
Castor was het op 11 januari 2021 eventjes
anders.
Op de site van Castor lezen we volgende:
"OVER SMAAK EN KLEUR VALT IN PRINCIPE NIET TE
TWISTEN. MAAR VOLGENS MIJ KAN JE OVER SMAAK
WEL HEEL WAT VERTELLEN EN DAAR HOU IK VAN.
NIET HET VERTELLEN. NEE, MET LIEFDE EN
TOEWIJDING FRAAIE GERECHTEN KLAARMAKEN,
ZODAT Ú EROVER KAN VERTELLEN.“
"WANT SMAAK, DAAR LEEF IK VOOR. ELKE DAG WEER
IS HET EEN UITDAGING MEZELF EN ZO OOK U TE
BLIJVEN VERRASSEN EN TE OVERTUIGEN. IK HOU
VAN O RIGINEEL, VAN VERFIJNDE EENVOUD
ONTDAAN VAN ALLE FRANJES. TOEGANKELIJK
ZONDER ALLEDAAGS TE WORDEN. OMDAT HEERLIJK
K O K E N V O O R M I J D E U LT I E M E V O R M VA N
GASTVRIJHEID IS." dixit Maarten Bouckaert

Maarten die 7 jaar werkte in het driesterrenrestaurant Hof van Cleve is zijn vroegere chef
eeuwig dankbaar. Maar dat hij sinds de opening
van zijn restaurant in Beveren in 2016 kon
opklimmen tot een tweesterrenrestaurant heeft hij
vooral mee te danken aan zijn ploeg en vooral aan
zijn echtgenote Stephanie Vandewalle.
In een sterrenrestaurant gaan tafelen is voor velen
een droom. Wel, hopelijk komt die droom uit door
het winnen van één van de twee hoofdprijzen van
de eindejaarsactie van Bezo (lees pag. 4)
Prijs één en twee zijn een 6-gangenmenu voor 4
personen met aangepaste wijnen.
Ga maar snel naar de site van Bezo en ontdek of jij
eens mag genieten van de heerlijke culinaire
geneugten die een tweesterrenrestaurant te
bieden heeft.
Succes en vooral smakelijk.

BEVEREN-LEIE

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

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

Durven we…
Durven we uitspraken orakelen bij het begin van een
nieuw jaar? Is het mogelijk om echte wensen te
uiten nu iedereen in de ban is van het vaccin of
van de aanstichter ervan? Geen idee, ik denk dat
heel wat loze wensen de ronde doen. Het is als nooit
te voren gissen naar wat komen gaat nu de natuur
ons in haar greep heeft. Terwijl alles rond Trump
blijkt te draaien, draait onze bol maar voort en het
dreigt uit de hand te lopen. Oppervlaktes 14 keer
groter dan onze schotelvod die zich België noemt,
worden jaarlijks ontbost. (Gelukkig zijn we toch
maar zo'n nietig landje.) Madrid kreunt onder een
pak witte weerdons en in Noorwegen glijden dorpen
in de dieperik … Urbanus wist het al: “De aarde is
om zeep” en dan maken we ons druk over dat
“oranje typetje” dat amok predikt en niet in de hoek
wil staan als een kleine kleuter om al zijn domme
streken. 't Is vijf na twaalf voor onze blauwe knikker
en toch blijft iedereen maar focussen op politiek en
een pandemie die hoogstwaarschijnlijk toch maar
een nietige impact zal hebben op onze totale
bevolking en later in de annalen van de
geschiedschrijving wel vermeld zal worden, maar
niet belangrijk genoeg om als hoofdtitel te
dienen. Voorspellingen, niemand waagt zich
eraan. De curves krullen als een permanent onder
de droogkap van een overjaarse madam. Gaan we
nog een paar keer op die rollercoaster zitten met het
virus, op en neer en op en neer…? En wanneer zal
het weggedeemsterd zijn?
Wij denken….
… ook (als klein clubke) dat we belangrijk zijn en
hopen, met mails en brieven naar de nationale
sportraad, de federatie en onze stad, dat onze
jongeren snel weer mogen sporten. Helaas, niets
daarvan. Thuiszitten, enkele work-outs per week
doorsturen per mail, een telefoontje hier en daar,
een kaartje om ze moed in te praten, maar neen,
neen, neen, ze mogen niet actief hun geliefkoosde
liefhebberij uitoefenen en dreigen ook hier, net
zoals in school, een immense achterstand op te
lopen.
Kappers die al heel hun carrière met netheid en
finesse bezig zijn, mogen hun ding niet doen (of
misschien toch in 't zwart een beetje…). Restaurants krijgen toch sterren toegeworpen ook al
hebben ze nagenoeg niets op een dienblaadje
geserveerd en kunnen ze nu helemaal hun status
niet verzilveren. Dat klotevirus toch.
Ik vermoed dat als 'Wikipedia' zegt dat “eieren naar
Klara” brengen soelaas zou brengen, de kerkdeuren weer wagenwijd open zouden moeten voor
een volkstoeloop. Aflaten zouden weer worden
afgekocht en cafébazen zouden al hun zonden
met veel ijver weer ter biechtstoel declameren
als ze maar hun tapkraan mogen achterover trekken
om het schuimende nat weer overvloedig te laten
vloeien.
't Is stille….
Als de donkere wintersluiers de zon hebben weggeduwd is 't stille in Beveren. Een wandelingske
met de hond is, in alle eenzaamheid, langs de
beregende straten, troosteloos. Soms kunnen we
toch nog de lampen in de sporthal aanklikken want
onze kleinsten (de toekomst van morgen) mogen
wel en onze toppers mogen dat ook, maar 't is toch
anders hoor. Als demotivatie bij de jeugd slinkt, dan
vermoed ik dat ook bij de meeste trainers de
“winterblues” toeslaat. Ook ik voel wat tanende
motivatie om er helemaal tegenaan te gaan. De club

is niet volledig, de bedrijvigheid is minder, er
ontbreekt iets en dat werkt op het systeem. Mijn
visie is dat je een virus niet stopt door gezonde
mensen alles te ontzeggen, maar dat we
ondertussen toch moeten oppassen en wat
regeltjes volgen, daar sta ik achter. Wie het beest
uithangt en alle remmen losgooit heeft weinig
respect, maar er zou toch nog veel kunnen, ook al is
dit binnen de perken.
Vooruitzichten?
Hebben we die wel? Visionair zijn we nog niet en
een glazen bol is allang uit de mode. Er is alleen
hoop op beter, maar die wordt constant gefnuikt
door onze virologen en politici. Iedereen mag een
vliegtuig op, ook al mag je maar één knuffelcontact hebben …. Een tiental sporters in een
grote hal, dat kan er niet van af. Jammer toch. Er is
niet alleen een soort angstpsychose, we komen ook
een beetje in een KGB-situatie, een FBI-dreiging of
in een klein Stasi-land, waar iedereen op de duur
iedereen aan 't controleren gaat. Dit kan toch niet
de bedoeling zijn!
Ik roep politici en gezagsdragers op om de sportterreinen te vullen, de hallen te bevolken en de gedisciplineerde sporters hun “endorfines” te laten
gieren door de hersenen zodat de jeugd, de 'mens
sana in corpore sano' zich verder kan ontwikkelen
op een gezonde manier, zonder vrees en vooral met
de alom tegenwoordige goesting.
Onze jongsten…
Die gaan we toch leren omgaan met de
wedstrijdstress. Binnen de muren van onze
trampohal organiseren we volledig coronaproof
( wat ben ik dat woord al beu ) een clubwedstrijdje,… Ja, zonder toeschouwers, maar wel
met de jury in kostuum, de trainers vol van de zenuwen om de pupillen toch maar hun eerste reeksen
te laten draaien. Achteraf zalvend, motiverend of
kritisch of lovend voor de prestatie. Vooraf natuurlijk de nodige wenken voor een goed gevolg. Ja,
we zijn in ons hoofd (moeten we er eerlijker wijze
aan toevoegen) al bezig met, niet dit maar, volgend
seizoen. In Frankrijk ziet de nabije toekomst er nog
vreselijker uit dan een paar weken geleden.
Engeland is een ramp op zich, met of zonder Boris
die zijn eigen willetje toch doordrijft. (Wat voor
klojo's regeren tegenwoordig onze en andere
contreien?) Rare pipo's die politiekers toch? We
hebben in onze kast nog wel ergens een paar
overgebleven bekers en medaillekes over en die
willen we toch in ware stijl gunnen aan onze
nieuwelingen. Toch nog een lichtpuntje voor onze
toppers: voorlopig zijn de al uitgestelde, Europese
kampioenschappen van vorige lockdown verschoven naar half april en verhuisd van Zweden naar
Sotchi in Rusland. Of we daar naartoe gaan met de
huidige gezondheidscrisis is onzeker, maar onze
twee geselecteerden blijven ervoor gaan en moeten
een eerste bewijs leveren van goede conditie en
kunde eind februari in onze zaal. We kijken met
argusogen of dit werkelijkheid wordt.
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GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond Beveren-Leie
Wij wensen je een gelukkig en gezond 2021
waarin je weer kunt knuffelen, zoenen en gezellig
samen zijn met vrienden en familie. We zijn het
jaar iets anders ingezet dan anders, maar kijken
met goede moed vooruit. Er is een vaccin,
eindelijk! Met een beetje geluk krijgen we onze
bewegingsvrijheid en de daarbij horende sociale
contacten terug tegen de zomer en zo goed als
zeker voor het najaar. Daar kijken we met z'n allen
zo naar uit.

Programma:
• Het “Gezond Ontbijt” afgelast, een organisatie
in samenwerking met de afdeling Desselgem, was
gepland op zondag 7 maart 2021. Wellicht gelden
tegen dan reeds corona versoepelingen en mag
onze 'sociale bubbel' wat ruimer…Maar het
'coronaproof' samenbrengen van gezinnen en
families rond de ontbijttafel, is dan nog niet
haalbaar. Hopelijk lukt het wel op latere datum.
• De komende activiteiten hangen af van komende
versoepeling. Meer info in de volgende editie.
• 3 april:
Paaseierenraap
• 24 april:
Tweedehandsbeurs
• 4 september:
Speelgoedmarkt
• 2 oktober:
Tweedehandsbeurs
• 13 november:
Pikkedonkertocht

Sparen met je lidkaart:
Alvast bedankt voor de vernieuwing van jouw lidmaatschap 2021. 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 in plaats van €10. Met
je lidkaart/spaarkaart kan je kopen en sparen in
heel wat verkooppunten…ook in je buurt.
Je kan de lijst van handelaars bekijken op
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/in-je-buurt
NMBS treinkaarten (Rail-passen, Go-passen) met
5% korting, tienrittenkaarten van DE LIJN met
10% korting en Bioscooptickets met €2 korting.
Aan te kopen via het secretariaat gezinsbond
Beveren-Leie.

Kalender…
Die bestaat op papier , maar dat is ook alles.

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

BEVERBLAADJE.BE
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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

Beveren markt
ch ook?
U komt to

BON
PROMOTIE februari

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 100 gr.
sla van het huis !

BON GELDIG

(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

BON
bij aankoop
van €12,50
gratis 1kg. friet
Bon enkel geldig
vanaf 14 februari
tot eind maart 2021
op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

info@de-hoevekip.be

stresscoaching

0472 77 85 34

loopbaanbegeleiding hypnose en regressie

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

Maak online een afspraak
via de website
www.energylifecoach.be
BEVERBLAADJE.BE

NANCY CINJAERE | Coaching De Lokaerde | Beveren-Dries
2 | 8791 Beveren-Leie | 0476 04 38 37
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Uitslag eindejaarsactie 2020-2021
GEWONNEN PRIJS

LOTNUMMER UITGEVER LOT

Prijzen Nieuwjaar actie BEZO
1 Bon Castor 4 personen – 6 gangenmenu met wijnen inbegrepen 03224
2 Bon Castor 4 personen – 6 gangenmenu met wijnen inbegrepen 05660
3 Laptop van Procomp Solutions twv €750
02982
4 Bon van €300 van By Getty
03893
5 Bon van €450 van Gebroeders Peirs voor elektrische rolluiken
15674
6 Bon van €450 van Gebroeders Peirs voor elektrische rolluiken
05926
7 Bon voor interieuradvies twv €175 van Decoratie Rigolle
06622
8 Bon van €100 van Instituut Skin
12405
9 Bon gelaatsverzorging twv €69 van Belle by Gaëlle
10028
10 Boormachine van Makita twv €150 van Buyse Henk
02545
11 Keramische ovenschotel van Le Creuset twv €53
07638
12 Bon €50 van Rijwielen Rudy
06823
13 Bon €50 van Kapsalon Sigrid
08935
14 Bon €50 van JVO Glasfolies
14348
15 Bon €50 van JVO Glasfolies
11048
16 Bon €50 van JVO Glasfolies
11049
17 Schuurmachine van Makita twv €50 van Buyse Henk
07197
18 Schuurmachine van Makita twv €50 van Buyse Henk
14551
19 Bon voor een ontbijtmand twv €45 van t'Graantje
13138
20 Bon voor een ontbijtmand twv €45 van t'Graantje
07196
21 Sjaal van Tucano Bamboo twv €30 van Vromoto
09029
22 Verwenpakket twv € 40
16608
23 Verwenpakket twv € 40
15168
24 Speed Ramp van 5,49m twv €40 van De kleine Vos
00054
25 Bon voor een snoepdoos twv € 27,50 van Lekkergoed
03134
26 Bon voor een snoepdoos twv € 27,50 van Lekkergoed
16590
27 Bon van €25 van Algu Design
08933
28 Bon van €25 van Algu Design
15353
29 Bon van €25 van Algu Design
05996
30 Bon €25 van Sacacorchos
17088
31 Bon €25 van Sacacorchos
10194
32 Dekbedovertrek van de Fabeltjeskrant twv € 25 van De kleine Vos 15399
33 Bon € 25 van Design & Art Store
10665
34 Bon €20 van N-Part Studio
04807
35 Bon €20 van De Beuf Sophie
13259
36 Grote knuﬀel van Wreck-IT Ralph twv €20 van De kleine Vos
06582
37 Bon geschenkpakket van Dikke Jan twv €14
00123
38 Bon geschenkpakket van Dikke Jan twv €14
03598
39 Bon geschenkpakket van Dikke Jan twv €14
13154
40 Bon geschenkpakket van Dikke Jan twv €14
15074
41 Bon geschenkpakket van Dikke Jan twv €14
02485
42 Bon €12,50 van Hoevewinkel Putman
13019
43 Bon voor 250g pralinen van Fée Sucrée twv €8
10019
44 Bon voor 250g pralinen van Fée Sucrée twv €8
06103
45 Bon voor 250g pralinen van Fée Sucrée twv €8
09725
46 Bon voor 250g pralinen van Fée Sucrée twv €8
06204
47 Bon voor 250g pralinen van Fée Sucrée twv €8
09727

Sacacorchos
Vanhoutte Johan
Sacacorchos
Sacacorchos
Coorevits
Bakkerij Deconinck
Vleeshove
Markt- Petra Fruit
Hoevewinkel Putman
Rijwielen Rudy
Dikke Jan
Vleeshove
Klusjes Mike
Sacacorchos
JVO Glasfolies
JVO Glasfolies
Vromoto
Sacacorchos
Algu Design
Vromoto
Klusjes Mike
Sacacorchos
Optiek Boury
Henk Buyse
Sacacorchos
Bakkerij Deconinck
Klusjes Mike
Optiek Boury
Bakkerij Deconinck
Sacacorchos
Coorevits
Optiek Boury
Champignons Desmet
Geert Verstichele
Algu design
Vleeshove
Henk Buyse
Sacacorchos
Algu Design
Optiek Boury
Rijwielen Rudy
Algu Design
Hoevewinkel Putman
Bakkerij deconinck
Debouwer Cindy
Bakkerij Deconinck
Debrouwer Cindy

ste

1 Reservenummer - 15041 - Optiek Boury
2de Reservenummer - 06649 - Vleeshove
3de Reservenummer - 06650 - Vleeshove

Dankzij Bezo
op tweesterrenrestaurant
Castor
De eindejaarsactie van Bezo
(Beverse Zelfstandige Ondernemers) is afgelopen. Van eind
november tot begin januari kreeg
je bij heel wat zelfstandige ondernemers een lotje bij aankoop van
hun producten of diensten. Het
aantal lotjes op welk aankoopbedrag werd bepaald door de
handelaars zelf. Zij moesten 10
cent per lotje betalen aan Bezo om
de organisatie op poten te zetten
en om een potje aan te leggen
voor komende activiteiten.
Er is een 100-tal leden aangesloten bij Bezo, maar jammer genoeg
kon niet iedereen deelnemen aan
de eindejaarsactie, wegens gesloten. We denken hierbij aan de
horeca en de contactberoepen
(kapsters, lichaamsverzorging,
…). Hopelijk mag elkeen spoedig
terug aan de slag.
Er werden heel wat mooie prijzen
bijeen gesprokkeld bij een 25-tal
schenkers.
De lijst van de 47 winnaars, die coronaproof en door een kleine delegatie uitgeloot werden op maandag 11 januari door Maarten
Bouckaert in restaurant Castor
langs de Kortrijkseweg, vind je
terug op de website van Bezo:
https://bezo.godaddysites.com/
eindejaarsactie.
De prijstrekking zelf kan bekeken
worden op Facebook van Bezo.

De prijzen kunnen tot eind februari
afgehaald worden bij:

Maarten Bouckaert

Sacacorchos (Spaanse wijnen)
Kortrijkseweg 224/1
van dinsdag tot vrijdag
van 14.00-19.00 u.
en op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 u.

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

Beverblaadje niet ontvangen?
Wellicht het verkeerde klevertje op uw brievenbus?

NEEN

JA

Mail ons en wij bezorgen u de juiste sticker.

VALENTIJNMENU
TAKE AWAY

Tongstrelend hapje

€ 45

Passionele carpaccio van rund
met foie gras schilfers
en wintertruﬀel

Een omhelzing van heilbothaasje
met champagnesaus
en ﬁjne groentjes

Schelvisﬁlet liefdevol gedresseerd
met bouillabaisesaus
en pommes parisienne

BESTELLINGEN GRAAG BINNEN TEN
LAATSTE TEGEN WOENSDAG
10/02/2021 om 20 u.
DE VALANTIJNMENU KAN U AFHALEN
OP VRIJDAG 12/02, ZATERDAG 13/02
EN ZONDAG 14/02
• op de middag tussen 11.30 u.
en 12.30 u.
• ’s avonds tussen 17.30 u.
en 18.30 u.

Hartjesdessert

Harelbekestraat 5 | 8540 DEERLIJK
tel. 056 72 09 54
info@bistro-poirot.be
www.bistro-poirot.be
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Specialiteit:
• eigen charcuterie
• ieder weekend kip
en ribbetjes aan het spit
• dagschotels

Folder:

Vraag naar
uw nieuwe
spaarkaart 2021

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

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

Varkentjes
van eigen kweek
• gegarandeerd zonder
antibiotica!

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

FILIP & BRAM
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca

NIEUW

Vanaf heden lekkere
DAGSCHOTELS te
verkrijgen vanaf €5,50 !
Info in de winkel

Krokusvakantie
OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Wij zijn gesloten van vrijdag
26 feb. t.e.m. maandag 8 maart.
Dinsdag 9 maart terug OPEN.

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

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

Van ommegang tot processie (1)

Ommegang en processie zijn stilaan
begrippen geworden die de
hedendaagse Bevernaar weinig of niet
meer aanspreken. Ooit waren het bijna
de bijzonderste gebeurtenissen die zich
gedurende het jaar op de gemeente of
de parochie voordeden. De ommegang
was oorspronkelijk de jaarlijkse tocht op
24 juni, doorheen de bijzonderste
straten met de relikwie van onze
dorpspatroon Sint-Jan de Doper. Zo
weten we uit de parochiearchieven dat
er in de jaren 1544, 1652 en 1679
problemen rezen tijdens die jaarlijkse
ommegang. De baljuws van de
plaatselijke heerlijkheden Beaulieu,
Sint-Pieters en Poeke vielen onderling
in ruzie omdat de plichtplegingen bij de
rondgang en het betreden van hun
rechtsgebied, niet gerespecteerd
werden. Met de jaren werd de
ommegang beperkt tot een wandeling
omheen het kerkhof op de zondag van
Beveren-Ommegang. Na het opblazen
van de kerk in mei 1940 was een
ommegang niet meer mogelijk en bleef
enkel de zegening in de kerk met de
relikwie bewaard.

De "kruisdagen" vormden een andere
gelegenheid om processie te houden op
de parochie. Elk jaar ging er op de drie
laatste dagen vóór O.L.H.Hemelvaart ‘s
morgens vroeg na de mis een tocht
door de velden om de zegen van
hierboven af te smeken voor “de
vruchten der aarde". Grote en kleine
boeren, kortwoners en andere vrome
Bevernaars zongen dan onder de
leiding van koster, pastoor en enkele
zangers de litanie van alle heiligen.
De bijzonderste optochten waren elk
jaar weer de processies op de zondag
na Sacramentsdag en die op 15
augustus, de O.L.Vrouwprocessie. Op
het einde van die processie wandelde
de Beverse pastoor onder een baldakijn
al zegenend met de monstrans. De
bijgaande foto werd gemaakt door onze
dorpsgenoot-fotograaf Gilbert Denoulet
en toont het einde van de processie in
1959 langs de Kortrijkseweg ter hoogte
van de nu verdwenen herberg SintElooi. Robert van Tieghem, Jozef
Lambrecht, Frans D’Hondt en Jacques
Courcelles dragen het baldakijn. Leden
van de kerkfabriek en andere

prominenten dragen flambouwen:
Georges Soetaert, Leon Dermauw,
Marcel Coussement en anderen. We
herkennen verder onderpastoor Freddy
Buyck, pastoor Ernest Deltour en
onderpastoor Eli Liefooghe. Het meisje
vooraan strooit “bloemenpluk” uit vóór
het baldakijn en een misdienaar
bewierookt de monstrans.
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
Met dank aan de Heemkundige Kring (Etienne Ducatteeuw)

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

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

www.leiezorg.be

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

Centraal telefoonnummer:

Nog steeds op de site:

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
• Foto’s
Pijpsesociëteit
„Deugd en Vreugd“

• FOTO’S
Nieuwjaarsreceptie 2005-2012
Bierproefavond KWB
Oude Leiearm
11 november in Beveren-Leie
Gezinsfietstocht oud-Chiroleiding
Beveren-Kermis 2003-2019

• VIDEO
Beveren-Kermis 2011
Nieuwjaarsreceptie 2012
Koester 2014

6 april 2002

• ARTIKEL

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

Nieuwe Leiebrug en voetgangersbrug

Vercruysse Mieke

NUTTIGE BEVERSE INFO

THUISVERPLEGING

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:
• dinsdag:
13.30 - 16.30 u.
• vrijdag:
09.00 - 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)

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

(openingsuren)

WIJ ZOEKEN:
Polyvalent medewerker
• Klanten bedienen in de hoevewinkel
• Bestellingen klaarze en voor klanten
• Telefonisch contact met klanten en
bestellingen noteren
• Plukopvolging
• Aantal uren/week bespreekbaar
• Beperkt weekend werk

meer
info?

Poekelaan 40 - 8791 Beveren-Leie
Tel. : 0479 75 46 21 (Nathalie)
info@desmetchampignons.be

Nog meer info: www.waregem.be
groot assortiment brood
lekker banket
onze gekende chocoladefiguren
belegde broodjes
voorverpakte charcuterie/kaas
bake-off
broodautomaat 24/24 u.

TE HUUR
STUDIO (2 volw./2 kind.) NIEUWPOORT-BAD, 50 m zee, WiFi,
zeer verzorgd, alle comfort.
Geen rokers. Geen huisdieren.
Tel. 056 71 78 39 of 0494 31 73 11of
daniel.vandeputte1@telenet.be

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

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.

TE KOOP
GEVRAAGD:

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22

OPENINGS
UREN:
ma.
GESLOT
EN
di.
GESLOT
EN
woe.
7-13 u. / 14
-2
do.
7-13 u. / 14 0 u.
-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.

• Lente-editie
op 23 feb. 2021
• Graag uw teksten
vóór 16 feb. 2021
Nog meer Bevers nieuws ?

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

