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Kortrijkseweg 252
Beveren-Leie

OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE
BEVEREN(LEIE)

Reserveren via:
www.salonkee.be/salon/gloss-studio

Specialisatie kleurtechnieken
Ons huismerk: Kevin Murphy

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.

Welkomstkorting
10% korting bij uw eerste bezoek aan Gloss-Studio
Knip deze bon uit en lever deze in bij uw eerste bezoek aan Gloss-Studio
Naam:

ARGENTA
Kerkstraat 1
8780 Oostrozebeke
tel. 056 66 65 07

Adres:
1 bon per klant geldig tot 30/06/2021

oostrozebeke@argenta.be

Markofina BVBA FSMA 104462 cA-cB ON 806 166 010 Gent - Afd. Kortrijk

056 170 220

Valentijn.
Weer één van die zaken om de commerce te
dienen. Van” licht allooi”, ware het niet dat “de
mens” tegenwoordig heel graag geëntertained
wordt. Creativiteit wordt enkel gevoed als er een gefundeerde, met andere woorden, een door de media
flink aangevuurde actie is ondernomen waardoor iedereen, of de meesten toch zich geroepen voelen
om mee te stappen in een al dan niet historisch gegronde of uit de fantasie ontsproten nieuwe hype.
“El Valentino” lijkt mij ook zo'n beestje waar de
handel in allerlei roodgekleurde prullaria weelderig bij tiert. Bakkerijen, parfumerieën, juweliers en
ja, vroeger, toen we nog volop leefden zonder
virussen, ook de restaurants en bistro's een aardig
centje aan verdienden. Nu hangt onze stad
noodgedwongen en om de liefde aan te wakkeren
overal “Warmegem”-hartjes op, om het gevoel dat
we mekaar moeten liefhebben toch maar duidelijk te
maken zonder dat we met z'n tweetjes lekker
kunnen genieten van een gebakje, een drankje of
een etentje tête-à-tête. 't Is eenzaam winkelen tegenwoordig en het “valentijnsgevoel “ is er precies niet, net zoals het ” nieuwjaarsgevoel” er niet
was. Gelukkig is er nog de kleine ijstijd die we mochten beleven, zodat we toch heel dicht tegen elkaar
aankropen om mekaar te verwarmen en er konden
van genieten.
Dat gevoel….
Dat gevoel, dat hebben we echter nog altijd niet in
de club. We missen enorm de gehechtheid in de
groep, de volle trainingszaal met overal activiteit,
met zuchten en vloeken, met aanmoedigingen en
gekreun. We weten niet wie allemaal gaat terugkeren en de informatie is schaars over wat we nog
mogen en niet.
Normaal zijn dit vanaf nu de spannende weekends met wedstrijden, uitstappen naar de noordelijke regio van Frankrijk voor de eerste selectierondes, de obligatoire korte verblijven in en
rond Parijs tegen eind februari om ons te kunnen selecteren voor alles wat verder in 't seizoen te wachten staat. Er komt schaarse info binnen van federaties en van andere clubs. De meeste zijn onheilspellend van uitstel tot afstel, van niet mogen
trainen en clubs die het bijna niet meer zien zitten.
Toch willen we doorbijten. Deze week hebben we
nog voor ettelijke duizenden euro's materiaal aangekocht en geïnstalleerd. Ook nog hard gewerkt
om met de jongelingskes te trainen - een beetje uitzichtloos- en met onze twee geselecteerden voor
het EK nagenoeg dagelijks flinke trainingsschema's afgewerkt.
Opstarten.
't Is in tijden van crisis dat nieuwe dingen ontstaan.
Voor de zesde keer sinds 1990 gaan we een nationale werking proberen op te starten. Ik ben “De
laatste der Mohikanen”, steeds was ik erbij met de
grootste ambitie om gezamenlijk iets op poten te
zetten. Nieuwe federatiemanager en we gaan het
weer proberen. Nagenoeg iedereen die ooit het
bootje van de wal afduwde om deze reis aan te
vatten is er al lang uitgestapt, heeft de boel gesaboteerd of zag meer clubbelangen dan het nationaal
belang en deed de boot stranden. Toen ik zelf helemaal alleen als jonge twintiger achter onze
driekleur opmarcheerde, is ooit een microbe in mijn
hersenen gekropen. Doel van de ziekte: een echte
nationale werking opstarten, er ook te staan, niet
alleen, maar met een volledige en volwaardige
ploeg. In den beginne door de federatie weggelachen en gehoond, na enkele jaren met podiumplaatsen op Europese en wereldkampioenschappen verdween de grijnslach dan toch en werd
schoorvoetend een klein budgetje losgepeuterd en
gegund. Op en af ging het steeds, maar BeverenLeie, met name “Lenig en Vlug”, is altijd op de bres
blijven staan, zowel achter de coulissen als in de

schijnwerpers. En nu schieten we nog alleen over
met dat klein weerhaakje waar we ons nog aan
vastklampen bij de internationale hoogwaardige
meute. 't Is nu of nooit, want als we in de komende
twee à drie jaar onze sloep niet weten te verankeren
in het internationaal bestel, zijn we verzopen en zal
het zeker tien, zo niet tientallen jaren duren voor we
er “misschien” ergens weer zullen bij horen.
Testen.
In februari wordt alweer een belangrijke horde
genomen om dan toch dit jaar opnieuw op het
internationale toneel te springen. De jongste
“world-cup “ in Baku (Azerbeidzjan) is afgelast
om de gekende redenen, maar ons is verzekerd,
althans tot nader order, dat de Europese kampioenschappen zowieso voor 99% zullen worden
georganiseerd in Sotchi (Rusland) en dat ze daar
ondanks mogelijke afzeggingen van vele landen
toch willen volharden. Wie er is kan aanspraak maken op de titel, dus …zaterdagavond 20 februari
moeten Joris en Simon hun trainingsuren proberen
te valideren in een soort stabiliteitstest, met andere
woorden: hun vorig jaar verdiende selectie kunnen
ze valideren met goed zicht op deelname. Op 20
maart mogen ook enkele junioren samen met hen
nogmaals testen en dan weten we wie afreist voor
het EK.
't Is toch wat met corona. Alles lijkt veraf, alles lijkt
verloren en de enkele lichtpuntjes, ja daar moeten
we naar uitkijken. Jammer dat de tussengroep, de
nieuw aanstormende talenten en gemotiveerde
jongeren op non-actief staan. Dit had men beter
moeten aanpakken, want het zal een hele tijd duren
voor die groep opnieuw aan bod zal komen, als die
al dan niet nog zal springen.
Kalender…
20 februari:

testwedstrijd EK sporthal
Beveren-leie
20 maart:
testwedstrijd EK sporthal
Beveren-leie
29 apr.-2 mei: EK in Sotchi (Rusland)
2-3-4 juli:
Franse kampioenschappen
(locatie nog onbekend)
Het artikel van “Lenig en Vlug”
wordt gesponsord door:

2021

LENIG
&VLUG

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond Beveren-Leie
Geannuleerde activiteiten
• De corona-regels zijn momenteel nog niet van
die orde dat we de eerste maanden evenementen
met veel mensen mogen organiseren.
- 7 maart: Ontbijt
- 21 maart: Geboortebos
Het geboortebos wordt verplaatst naar
21 november 2021
- 3 april: Paaseierenraap
- 24 april: Tweedehandsbeurs
• De komende activiteiten hangen af van eventuele
versoepelingen. Meer info in de volgende editie.
- 4 september:
Speelgoedmarkt
- 2 oktober:
Tweedehandsbeurs
- 13 november:
Pikkedonkertocht
- 21 november:
Geboortebos

Kindje geboren?
Vraag je gratis magazine
‘Brieven aan Jonge Ouders’
Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders
uit. Daarom krijg je als kersverse ouder (leden en
niet-leden) gratis ‘Brieven aan Jonge Ouders’, een
tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare
verhalen en boeiende weetjes vanaf de geboorte tot
de leeftijd van 2,5 jaar. Ieder gezin (leden en nietleden) ontvangt bij een nieuw geboorte van een
kindje een geboortegeschenkje via onze onthaalverantwoordelijke Johanna Hooghe en de gezinnen die
een eerste kindje mochten verwelkomen hebben
recht op een gratis kennismaking lidmaatschap
van de Gezinsbond gedurende ongeveer een jaar.
Geïnteresseerd, stuur dan uw gegevens (ev. ook uw
lidnummer) door naar:
gezinsbond.beverenleie@gmail.com.
Door de wet op de privacy krijgt de Gezinsbond deze
gegevens niet meer via de overheidskanalen.

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
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

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

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

0472 77 85 34

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be

BON
PROMOTIE maart 2021

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 100 gr.
gerookte vissalade

BON GELDIG

(1 bon per klant)

Wekelijks
rechtstreekse aanvoer
uit vismijn
op de markt:
• woensdagvoormiddag aan de kerk te Desselgem
• woensdagB
namiddag
op de markt te.BE
Beveren-Leie
EVERBLAADJE
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• Foto’s
- Ronde van Vlaanderen
in Beveren-Leie
3 april 2005

- Van ommegang tot processie (2)
(volgende maand ook in uw
Beverblaadje)

Met zijn allen naar het vaccinatiecentrum
Ben je het ook stilaan beu aan het worden, of ben je de
coronacrisis al langer kostbeu ? Covid-19 of corona, zoals
je het virus wilt noemen, heeft heel wat leed veroorzaakt en
heel wat normale zaken weggedrumd. Er wordt zelfs al
gesproken over het nieuwe normaal.
En kan je ook de berichtgeving over de vaccins moeilijk
volgen? In sommige landen zijn al miljoenen mensen
ingeënt. In België zijn amper enkele procenten van de
(volwassen) bevolking gevaccineerd. Het blijft wachten op
de vaccins, waarvan er zelfs in België geproduceerd
worden. Begrijpen wie kan. Niettemin moeten we er in
blijven geloven. Enkel vaccinatie is het enige middel om
terug een ‘normaal’ leven te kunnen opbouwen. Vaccineren
is de belangrijkste troef om covid-19 achter ons te laten en
onze vrijheid te herwinnen. Is het nu met Pfizer of
AstraZeneca. Waregem is er als eerstelijnszorg klaar voor.
Er werd op vrijdag 12 februari een dryrun of oefening
zonder vaccin georganiseerd in Waregem expo. Dit wordt
‘the place to be’ om alle inwoners van Waregem, Anzegem,
Deerlijk en Wielsbeke in te enten in de komende maanden.
Men spreekt daar reeds over een vaccinatieperiode tot
oktober 2021.
Hoe zal de vaccinatie nu eigenlijk verlopen ?
Als er voldoende vaccins beschikbaar zullen zijn, zal je een
oproepingsbrief (of mail) ontvangen. Zonder deze brief
moet je je niet aanmelden in het vaccinatiecentrum. In de
oproeping zal vermeld staan wanneer je zich dient aan te
melden in Waregem expo. Je zult de kans krijgen om de
oproeping te weigeren of te verplaatsen als je je niet kunt
aanmelden op het voorgestelde tijdstip. Probeer op het
voorgestelde tijdstip aanwezig te zijn, zoniet moet je zeker
reageren. Zo kan iemand anders je plaats innemen.
Heel wat bewoners in de zorgcentra zijn reeds ingeënt (zo
ook de bewoners van Aurélys, woon- en zorgcentrum in de

Thuisverpleging

Grote Heerweg). Straks komt het personeel uit de
eerstelijnszorg en collectieve voorzieningen (instellingen)
aan de beurt en het personeel van ziekenhuizen en
zorginstellingen. In maart/april staan de +65-jarigen op de
lijst, risicopatiënten en essentiële beroepen zoals
brandweer en politie. Gaandeweg - kan in juni zijn - komt de
bredere bevolking aan de beurt. Nogmaals : dit is allemaal
onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de vaccins.
Als je je oproepingsbrief ontvangen hebt, moet je je op het
afgesproken tijdstip aanmelden in Waregem expo,
Zuiderlaan 20 te Waregem met de oproepingsbrief en jouw
identiteitskaart. Daar zullen onthaalmedewerkers jouw
papieren en gegevens controleren en je doorsturen naar
een genummerde wachtrij. Daar zal een medische
vragenlijst ingevuld worden en een datum afgesproken
worden voor jouw tweede vaccin. Daarna krijg je jouw
vaccin gezet (voorzie je van losse bovenkledij zodat de
schouder gemakkelijk kan ontbloot worden voor de prik) en
word je doorgestuurd naar de wachtruimte die je na 15
minuten mag verlaten als je je goed voelt.
Ook wie tweemaal gevaccineerd is, zal zich nog moeten
houden aan de regeltjes van afstand houden, ontsmetten,
enkel samen komen met jouw bubbel,… Dit zal zo zijn tot
iedereen de 2 spuitjes gekregen heeft. Intussen zullen
allicht wel versoepelingen toegelaten worden, zoals we nu
reeds naar de kapper mogen.
Waregem expo in de Zuiderlaan in Waregem is heel
gemakkelijk toegankelijk met de wagen. Er is een grote
gratis parking. Voor wie met de bus gaat, is er een halte
voorzien aan Waregem expo. Ben je niet echt mobiel, vraag
dan gerust aan familie of buren om je tot aan het
vaccinatiecentrum te voeren. Ze zullen dit met heel veel
plezier doen.
Hopelijk zal de feesttempel in Waregem heel snel weer
kunnen gebruikt worden om te feesten in plaats van als
vaccinatiecentrum.

Voor eventuele wijzigingen en meer info kan je steeds
terecht op www.waregem.be/vaccinatiecentrum. Na de
opening van het vaccinatiecentrum zal je ook op die site het
nummer vinden van het callcenter. Algemene vragen over
de vaccinaties kan je stellen bij de infolijn 1700.

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 !!!

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70
regio Beveren-Leie, Desselgem, Deerlijk, Sint-Eloois-Vijve

MIA VANSLAMBROUCK
Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

0495 20 60 23 Huysegoms Karel
info@leiezorg.be

www.leiezorg.be

VERZEKERINGEN

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

FILIP & BRAM
Vraag naar
uw nieuwe
spaarkaart 2021

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca

NIEUW

Vanaf heden lekkere
DAGSCHOTELS te
verkrijgen vanaf €5,50 !

Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid uw portefeuille
te evalueren.

Info in de winkel

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

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

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

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

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

Krokusvakantie

Website:

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

• bezoek onze website:
www.boefferke.be

Varkentjes
van eigen kweek
• gegarandeerd zonder
antibiotica!

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

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

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22

Beverblaadje
TE HUUR

• Paaseditie
op 30 maart 2021
• Graag uw teksten
vóór 23 maart 2021

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

Nog meer Bevers nieuws ?

Beverse Weetjes
2

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

