Beverblaadje
PAASEDITIE
jaargang 28 - april 2021 - nr. 284
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.)

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF RECLAME- EN INFOBLAD EXCLUSIEF VOOR BEVEREN-LEIE
V.U.: Software Applications | Raf Demortier | tel. 056 72 40 08 | info@beverblaadje.be | www.beverblaadje.be

Op 1 januari 2021 telde Waregem officieel 38.514
inwoners. Onze stad blijft dus groeien, want dit cijfer
leert dat er 167 inwoners meer zijn dan een jaar
geleden. De groei is vooral te danken aan mensen die
verhuizen naar Waregem (positief saldo van +254).
De cijfers voor de natuurlijke groei tonen 326
geboortes en 413 overlijdens. Dat laatste cijfer is
wellicht ook deels te wijten aan de coronapandemie.
In Waregem kwamen er 128 inwoners bij, in BeverenLeie 33, in Desselgem 49 en in Sint-Eloois-Vijve is er
een daling met 43 inwoners.
Laat ons de cijfers van Beveren-Leie van naderbij
bekijken. In 2020 werden 63 kindjes geboren (32
jongens en 31 meisjes). Helaas moesten we 40
dorpsgenoten afgeven. 17 mannen stierven
afgelopen jaar en 23 vrouwen. Covid heeft gelukkig
niet erg huis gehouden, want in 2018 overleden 44
Bevernaars en in 2019, 36 personen.
Voor de toekomst zullen we rekening moeten houden
met een hoger sterftecijfer in onze deelgemeente. In
september 2020 opende het woonzorgcentrum
Aurélys in de Grote Heerweg in Beveren (grens met
deelgemeente Desselgem). Dit zal een positieve
invloed hebben op het bevolkingsaantal, maar gezien
de hoge leeftijd van de meeste van die bewoners, zal
er helaas ook een hoger sterftecijfer uit voort vloeien.
Vorig jaar kwamen 357 mensen naar onze
deelgemeente wonen, waarvan 248 uit andere
gemeenten en 109 uit een andere Waregemse
deelgemeente. Er verlieten liefst 347 mensen
Beveren-Leie (263 verlieten Groot-Waregem, 84
mensen gingen in een Waregemse deelgemeente
wonen). Dit betekent dat we hier met een overschot
zitten van 10 Bevernaars. Reken hierbij 23 mensen in

de natuurlijke groei van Beveren en dit resulteert in
een positief bevolkingsaantal van 33 personen.
Daarmee komt het bevolkingscijfer op 5.409
bewoners voor Beveren-Leie. Desselgem klokte af
op 5.246 inwoners (-14) en Sint-Eloois-Vijve op 3.985
(-43 inwoners). Deelgemeente Waregem zelf kende
een aangroei van 128 bewoners en eindigt op een
totaal van 23.874 eenheden.

Beveren markt

BON
PROMOTIE april 2021

OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE
BEVEREN(LEIE)

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 100 gr.
tonijnsalade

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

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
Bon enkel geldig in
april 2021
op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

info@de-hoevekip.be

0472 77 85 34

Kerkstraat 1
8780 Oostrozebeke
tel. 056 66 65 07
oostrozebeke@argenta.be

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

Positieve bevolkingscijfers
in Beveren-Leie

't Komt maar niet op gang….
Was de pest ook zo erg? Dat is al een tijdje mijn
hersenspinsel. Wetende dat die “builenziekte” in de
Middeleeuwen zowat tweederde van de wereldbevolking decimeerde en dat het zowat 400 jaar
heeft geduurd vooraleer de bevolking weer enigszins
op peil kwam. Er nog rekening mee houdend dat de
pastoors van de kansel het produceren van nageslacht via het goddelijk oordeel voluit prezen en
goedkeurden en dat ondanks de grote kindersterfte
en ontberingen, gezinnen met tien of meer kinderen
schering en inslag waren. Wat kan ons dan eigenlijk
dat huidige virusje nog schelen. Op wereldschaal zijn
er nog maar 1,8 miljoen zogezegde coronaslachtoffers. (Reken daar dan nog zowat een derde “niet
bewezen” overlijdens bij). We controleren tegenwoordig met allerlei trucjes van de foor ons geboortecijfer
en hebben pilletjes voor de kleinste kwaaltjes. Naast
de “massahysterie” en het “gepalaver” van politici, die
persé de oude industriële en commerciële wereld
blijven prediken, want de begroting op evenwicht
krijgen is toch veel belangrijker dan de gezondheid,
pleiten daarentegen de terughoudende academici en
medici ervoor om een versnelling trager te leven en
eerst de macht over het virus te verkrijgen. Moeilijke
evenwichtsoefening toch? Nu de vaccinaties toch
in volle uitplooiing zijn (wat heet uitplooien in ons land:
een moeilijke organisatorische oefening zonder
zekerheden van leveren en prikken, zonder de administratieve rompslomp gerekend), zou het mijns inziens veel gelukkiger zijn om vanaf nu weer te gaan
leven zonder grote beperkingen. Laat het nu maar op
zijn beloop, zodat mensen het “verdoemde” woord
niet meer hoeven te zeggen en te horen en voorgoed
het 'puntje'- 'puntje'- 'puntje' naar de vergeethoek
van de grijze cellen kunnen bannen.
Jonge mensen.
We zijn ondertussen al een jaar “in de ban van”… en
onze jeugd is, ook samen met ons allen, dat jaar verouderd. Geen fuiven, geen wedstrijden , geen cultuur,
geen groepjes, geen familiegebeuren. Wat is dan erger? Het virus of onze mentale en fysieke gezondheid. Achterdocht en twijfel creëren, politiecontroles, dreigende frustratie, frustratiebetogingen, beteugelingen zonder systeem….en
toch de staatskas spijzen met boetes en rechtszaken??? Covid blijkt een soort ijzeren gordijn met
krachtmetingen langs alle kanten. Hoelang nog en
hoelang zal het duren vooraleer iedereen weer mentaal op 't juiste spoor zit? Onze springers (vorig jaar
zes Belgische kampioenen) en de meute die errond
hangt van onze club mogen helemaal niets meer
doen. De tijd dat we ze bezighielden met “tik-tok” is al
lang voorbij en dat hielden ze niet vol. Trouwens hoelang kan onze jeugd daardoor bekoord worden? Ze
zonder schema's laten trainen, ze samen als een
team laten sporten ( het grote mantra van onze club)
is geen optie meer. Het clubgebeuren is helemaal de
grond ingeboord. Politici snappen het niet als men
over “jeugd” praat, daar zijn ze niet mee bezig. Enkel
grote mensen staan in hun activa want die brengen
stemmen op. Geef de jeugd een toekomst, laat ze
harden in de (sport)wereld, laat ze sporten en ervaring
opdoen, laat ze proeven van wat vrijheid is en van wat
“tegen de muur eens flink oplopen” is, zodat ze dat
ook al hebben ervaren. Maar nee, de stop erop!
Jammer weerom een gemiste kans.
En toch…
Ondertussen hebben die atleten, die een aflaat verkregen van de “nationale sportraad” en federatie en
mochten verder trainen, het toch maar weer geflikt.
Vier tot vijf keer per week stonden we met drie of vier
in de zaal, gemuilkorfd, onze handen bedwelmend
stinked naar de ontsmettingsgel. Gezwoeg en
gezweet, zonder de echte ambiance van de club,
onze stem wat echoënd in de zaal, strevend naar de
grote test voor het EK in Rusland. Hun eerste test is
schitterend verlopen met vier juryleden, twee trainers
en twee uur de tijd om hun trainingsvorderingen ten

berde te brengen. Individueel benaderde Simon het
altijd toch te hoog ingestelde minimum tot op enkele
tienden en Joris moest nog een flink punt ophalen.Mijn trainersfrustratie bezorgt me weer koppijn.
Waarom moeten deze heren, die al een dergelijk
palmares kunnen voorleggen, zo erg pieken en worden ze, ondanks het feit dat ze jaar na jaar flinke
vorderingen maken en hoger, mooier en moeilijker
springen, door de eigen juryleden minder punten
toegekend dan voorheen? Onlogisch toch! Nieuwelingen, die aan het venster piepen, krijgen geen kansen omdat ze geen groeimarge krijgen en gedemotiveerd misschien zullen afhaken, ook al zijn ze al zo
ver de ladder opgeklommen. Straks hebben we alleen
nog juryleden over en wordt hun diploma waardeloos
omdat er geen atleten meer zijn.
Toch stof om na te denken.
Een kraker van jewelste.
Net voor de tweede test (bij dit schrijven morgen
dus) zal plaats vinden, hebben ze er eentje in 't synchroonspringen afgewerkt om u tegen te zeggen. Hun
kwalificatie hadden ze van vorig jaar op zak en toen
zetten ze een nieuw Belgisch record op de tabel
qua moeilijkheid. Wie dit ooit nog moet evenaren, die
zal, zoals ze zeggen, 'zijn tenen mogen uitkuisen'. De
eerste test op 20 februari: hun bewijstest om conditie
en motivatie te tonen. Net na hun individueel werk,
waar, zoals ik hierboven al zei, nog wat schoonheidsfoutjes net de vertwijfeling in het juryteam deed
aanwakkeren om hen als “niet geslaagd” te bestempelen, gaven ze in hun eerste reeks synchroonspringen veelbelovend van katoen met een 9.7
quotering op de synchroonmachine. Elektronisch is
alles veel gevoeliger, maar dit was wel nagenoeg
perfect. Nagelbijtend, voor de trainers toch, want
atleten hebben daar tijdens het wentelen en schroeven de tijd niet voor, keken we uit naar hun zware
vrije reeks. Het werd een knaller…: drievoudige
salto's met of zonder schroeven en als twee spiegelbeelden eindigen met een dubbele gestrekte salto
met drie schroeven. 't Was “ in de sacoche”. Een
beter bewijs voor hun ongetemde ambitie en motivatie om op het Europees kampioenschap in
Rusland te staan konden ze niet leveren. Hun aureool straalde nog meer toen ze van het scorebord (lees
jurytablet) hun totaalscore konden aflezen: het
Belgisch record dat al enkele jaren steeds door hen
verbeterd werd, ging aan diggelen met maar liefst
meer dan twee punten. Nooit gezien. Het ticket naar
Sochi is meer dan verzilverd. Een echte opsteker in
deze lamme periode.
En de kleinsten….
Ze trainden voort in stilte. En de jongeren, zij bleven
op hun honger zitten tot …
'We killed the virus'.

Onze kalender (als het virus is verdelgd, bestreden, doodgevaccineerd en uitgebannen)
• vrijdag 19 maart: clubwedstrijdje met de jongsten
in onze sporthal (coronaproof)
• zaterd. 20 maart: tweede test voor het EK in
Rusland
• donderdag 29 april tot 2 mei:
EK in Sochi (Rusland)
(trampodelegatie volledig
Lenig en Vlug)
• 26-27 juni:
World cup Coimbra (Spanje)
normaal met 5 van
Lenig en Vlug

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

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.
- 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

Met de lidkaart een waaier van
mogelijkheden.
Bij deze handelaars kan je terecht
voor korting met je" lidkaart waarmee
je spaart".

• Art of Flower (bloemen) Broekstraat 81, Waregem
• Berenice (geschenkartikelen) Stationsstraat 58, Waregem
• Ci-Belle (mode-toebehoren/handwerk)
Liebaardstraat 67/1 Desselgem
• Colmar (restaurant) Doorniksestraat 212, Kortrijk
• Colora (De verfwinkel) Wijmeriestraat 5, Waregem
• Comfortlift (liften) Mannebeekstraat 3, Waregem
• Casteur (juwelen) Stationsstraat 24, Waregem
• Coiffure De La Lys (kapsalon voor Hem en Haar)
Posterijstraat 14, Sint-Eloois-Vijve
• Del-sport (sportkleding/toebehoren)
Vredestraat 72, Waregem
• Entre-nous (lingerie) Liebaardstr 15, Desselgem
• Fietsen Devos, Posterijstraat 11, Sint-Eloois-Vijve
• Franco-Belge (woondecor) Stationsstraat 115, Waregem
• Gunthers Fietsen en tuinmachines
Vredestraat 3, Waregem
• Het huis van de kappers, Francky en Bjorn
Damweg 12, Waregem
• Huis Handekyn (schoenen) Stormestraat 26, Waregem
• Mounteqshop (sport/bergkleding)
Kortrijksesteenweg 353, Beveren-Leie
• Optiek Boury, Liebaardstraat 276 Beveren-Leie
• Optiek Sofie Maes, A. Biebuyckstraat 1 Sint-Eloois-Vijve
• Optiek Vererfven Jan, Stormestraat 113, Waregem
• Standaard Boekhandel, Stationsstraat 2, Waregem
• Torfs Schoenen, Spoorweglaan 15, Sint-Eloois-Vijve
• Van Ruyskensvelde (juwelen) Stormestraat 2, Waregem
• Zwembad De Treffer (15% op alle beurtenkaarten)
Meersstraat 5, Waregem

Sinds 1 november is het mogelijk dat de leden per schijf van
5 euro spaarkorting (in plaats van per 10 euro) een afname
kunnen doen. Op deze manier steunt de Gezinsbond de
leden en ook de handelaars.
Vraag altijd en overal je gezinskorting

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

TAKE AWAY

PAASMENU
Wachtbordje

45 €

Salade met rivierkreeft en Agrum

Asperges op Vlaamse wijze

Opgevulde kwartelfilet
met portosaus,
lentegroenten en krielaardappelen

Portie vanilleroomijs met Bourbon (),
afgewerkt met zachte meringue
R
E
E
V
en kleurige eitjes
RESER

TIJDIG!

() de beste vanille in zijn soort

BESTELLINGEN GRAAG BINNEN TEN
LAATSTE TEGEN DONDERDAG
1/04/2021 om 20 u.
DE PAASMENU KAN U AFHALEN
OP VRIJDAG 2/04, ZATERDAG 3/04
EN ZONDAG 4/02
• op de middag tussen 11.30 u.
en 12.30 u.
• ’s avonds tussen 17.30 u.
en 18.30 u.

Harelbekestraat 5 | 8540 DEERLIJK
tel. 056 72 09 54
info@bistro-poirot.be
www.bistro-poirot.be

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 !!!

Vroeger en nu

Van ommegang
tot processie (2)

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Nood aan wat gezonde ontspanning?
VOLG gratis de V-route met
vrijblijvende (ludieke) opdrachten!
Initiatiefnemer Ron Verbeke (van
de Gestemde Snaren) biedt deze
prachtige dichtbijroutes aan voor
jong en oud, alleen of in groep, te
voet of met de fiets!
Voor elk wat wils!

• Vierbekenpad :Waregem
V-Route4Kids: 12 Km
• Waterhoektocht: Waregem
• Kerkwegelpad: Beveren-Leie
• V-Route: Waregem met grens naar heuvelachtig
Oost-Vlaanderen én 2 splinternieuwe
tochten:
• de WC-wandeling: Waregem Centrum
• Tgaverkin-pad: Gaverkestocht doorheen
de parochie „Het Gaverke“.
Er komen ook nog route-opdrachten bij o.a.:
• de Briek Schotte-wandeling: Desselgem
• Ketserspad: St-Eloois-Vijve
• 10.000 stappenwandeling: Nieuwenhove ….

Doen!

Nog meer info?
Surf eens naar www.v-route.be
of mail naar ron.verbeke@telenet.be
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)

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

Gebruik uw nieuwe
spaarkaart 2021

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

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

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

Info in de winkel

• We zoeken een flexi-job of extra medewerker voor elke
donderdagnamiddag
• hulp in slagerij + poetsen en afwassen. Mail ons: meatboetiek@outlook.com of bel ons 056 71 37 87

Folder:

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

PROEF nu ook
ons PAASMENU !

Wie wil ons team versterken ?

Specialiteit:

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

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

Varkentjes
van eigen kweek
• gegarandeerd
zonder
antibiotica!

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

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

Pasen is in aantocht, ook onze
specialiteit!

Coronaproof eitjes
zoeken in eigen
tuin is toegelaten!
Onze etalage staat weer barstensvol
met onze lekkernijen.
Lekkere chocoladefiguren vervaardigd
met de beste chocolade
(eitjes, kippetjes, paashazen,
mannetjes, mandjes, klokken, ...)
• groot assortiment brood
• lekker banket
• onze gekende
chocoladefiguren
• belegde broodjes
• voorverpakte
charcuterie/kaas
• bake-off
• broodautomaat 24/24 u.

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
Foto’s:

Dag van de buren
26 mei 2009

BIE
´T VROVOLK

Plat West-Vlams
voor anderstaligen
• meisjoengs: meisjes
• ‘n subbedutte: seut
• ‘n kachtelgat: iemand met een gezond achterwerk
• ‘n ouderschejoenge dochtre, ‘n kweene:
ongehuwde vrouw
• zurkeltrutte: zuurpruim
• ‘n vies keun: vrij onsympathieke dame
• masseurke: nonnetje
• ‘n skoolieffrouwe: lerares
• naaistringe: stikster, naaister
• prente: mooie vrouw, einigzins opgetut
• slunsepuppe: slappe pop, ook slecht geklede vrouw
• babette: babbelzieke vrouw
• commeere: roddelaarster
• z ‘n koeketiene: zijn partner, zijn vriendin
• ‘n snelle mokke: een mooi meisje
• ne gendarm: bazige man of vrouw
• ne kobbejoagre: iemand met een wijd staande
haardos
• goe voorzien van pootn en oorn: een vrouw met
weelderige boezem
• ze loopt met ’n kot: ze heeft o-benen
BIE

Let wel:
Wie eerst komt heeft
de grootste keuze.

ook rij
rv
suike

Kortrijkseweg 149 - Beveren-Leie - Tel. 056 71 91 22

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.

• nen deurejager: persoon die veel
´t MANNEVOLK
mag eten zonder te verdikken
• ie smeirt ze zelve: zwaarlijvige persoon
• een fakke wind: iemand met veel zwier
en zwaai
• nen talloreterter: lange figuur
• ne lange zwierel: man met groot gestalte
• nen dubble joengne: puber
• ne vieze kust-min-kloten: norse man
• j’eit een vlére ip: hij is dronken
• j’is nie van nen hoaze gepoept: hij is traag
• j’eit anden gelik koolscheppen: iemand met
uitzonderlijke grote handen
• j’eit oren gelik talloren: iemand met grote oren
• ne potuul: domme figuur
• ne pooijas: een clown
• ‘n zjeemtote: mauwveger
• ne lompe kloef: lompe, weinig elegant man
• moozevet: dik
• nen doendigoard: een bezig baasje
• dreiteloare: traag sprekende man

stresscoaching

loopbaanbegeleiding hypnose en regressie

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

Maak online een afspraak
via de website
www.energylifecoach.be
NANCY CINJAERE | Coaching De Lokaerde | Beveren-Dries 2 | 8791 Beveren-Leie | 0476 04 38 37

André Defoort
Belgisch Kampioen
beroepsrenners 1941

“Op 20 juni 2021 organiseren SV Zulte Waregem,
Dwars Door Vlaanderen en Stad Waregem het Belgisch
Kampioenschap Wegwielrennen.
Om 10.00 u. gaan de dames van start aan de Zuiderpromenade. Ze fietsen als eerste 4x de Briek Schotte
Ronde, een lus die alle Waregemse deelgemeenten
doorkruist.
In Beveren-Leie wordt volgend parcours gevolgd: Grote
Heerweg, Hoonakkerdreef, Kerkdreef, Kerkplein,
Sioenstraat, St-Annaweg, Nijverheidsstraat.
De start voor de elite heren is om 12.05 u. aan de
Hippodroom en naast de stad Waregem, worden ook
hier de deelgemeenten opgenomen in het parcours.
De profs doen 4x de Briek Schotte Ronde en 4x de
André Defoort Ronde, zodat ze 8x passeren door
Beveren-Leie op het parcours, zoals hierboven
vermeld.
Er zullen in Waregem en de deelgemeenten fandorpen
opgezet worden. In Beveren-Leie zal zich dit bevinden
op het kerkplein.
Een mooi eerbetoon aan André Defoort, die exact 80
jaar geleden het BK won op de Citadel in Namen.
In dat kader hebben Marc Vercruysse en Dirk Defoort
een actie opgezet, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan SoNoBeg (Solidariteitsfonds Noodlijdende
Beverse gezinnen) en VZW Ten Anker (voor mensen
die het moeilijk hebben).
Enerzijds is er een speciale champagneverkoop, die
capsules hebben met afbeeldingen van André Defoort.
Meer info zie flyer hiernaast.
Anderzijds wordt er in de mei-maand een boek
uitgegeven met als titel: “André Defoort, Flandrien en
Volksvriend”.
Het is een uniek boek met heel veel foto’s, niet
verkrijgbaar in de boekhandel en kost 25 euro. Vooraf
intekenen, telefonisch of via mail is dus zeker
aangeraden.
Boek en/of champagne worden aan huis geleverd in
Beveren-Leie en deelgemeenten.”

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

Thuisverpleging

Vercruysse Mieke

MIA VANSLAMBROUCK

THUISVERPLEGING

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

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

www.leiezorg.be

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

TE KOOP GEVRAAGD:

TE HUUR

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

STUDIO (2 volw./2 kind.) - NIEUWPOORTBAD, 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

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

• Bloemeneditie
op 3 mei 2021
• Graag uw teksten
vóór 27 april 2021
Nog meer Bevers nieuws ?

Beverse Weetjes
3

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

