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

VERZEKERINGEN

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22
TWEEDEHANDS ONLINE VERKOOP
Met een liefde voor vintage & retro servies, deco en interieur

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

Positieve bevolkingscijfers
in Beveren-Leie

Instagram & Facebook - @meneer.en.mevrouw.servies
Tommy Nuyttens | Kleine Heerweg 100 te Beveren-Leie | meneer.en.mevrouw.Servies@gmail.com

Beveren markt

BON
PROMOTIE mei 2021

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 100 gr.
vissalade

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
Foto’s:
• Opvanggezinnen 2002-2004
2005-2006 (volgende maand)

• Heemkundige Kring:
De schilders Vervaeke

• Gemeenteschool B/L:
Provinciaal Kampioen 1990-1991 (Lucien Devos)

BON GELDIG

OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE
BEVEREN(LEIE)

(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
mei 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
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GEZINSBOND

2021

vzw

LENIG
&VLUG

die zijn nog altijd uit onze broekzak te betalen.
Kwestie van amateur en zot te zijn, maar we
komen wel eens ergens op die wereldse plaatsen
waar een doorsnee Bevernaar zelfs het bestaan
niet van weet.

Eindspurt…

Bizarre kampioenschappen.

Nog maar een paar keer slapen en dan kunnen we
eindelijk weer eens ons ding doen. Toch nog minimaal, … maar meteen met onze toppers. Sochi
kondigt zich aan. Spreken altijd tot de verbeelding die
oostbloksteden. Mastodonten van hotels, gigantische gebouwen in the old style of Russia. In het
recente verleden was de plaats al gaststad voor de
winter olympics. Ze zijn dus wel wat gewoon en die
hotels moeten toch nu en dan eens vollopen. Blijkt
een kuuroord te zijn aan de Zwarte Zee waar zijne
hoogheid Stalin graag kwam om een “massageke”
en een “saunaatje” te nemen. Het was zijn favoriete
stek voor wat relaxatie, vandaar ook de majestueuze
gebouwen en straten die kunnen wedijveren met de
“Nevski Prospect” in St-Petersburg.
Ze zijn er klaar voor, en of… Wat beide heren de
laatste paar maanden aan trainingsarbeid hebben
geleverd is fenomenaal. Dat resulteerde in prachtige
voorbereidingscijfers en zelfs records op de testwedstrijden, maar Rusland is gekend voor zijn
beren en je weet wel… ''t Vel van de beer nog niet
verkopen voor hij geschoten is'.

Ik ben van nature een beetje een ontdekkingsreiziger en die oorden die tot de verbeelding spreken
wil ik altijd verkennen, zelfs al zit er maar een paar uur
tussen twee trainingen. Ik verkende o.a. al Minsk,
Sint-Petersburg, Moskou, Odessa, Warschau en
zelfs Tokio, laat staan al die West-Europese hoofden andere steden. Maar nu… nu zal het eventjes
anders zijn schat ik. Er is een zeer strikt protocol. Ik
vermoed dat het elke dag een ticketje hotel, ticketje
sporthal, telkens heen en terug zal zijn. Geen uitstapjes, geen frivoliteiten om ook eens een lokaal
restaurantje te proberen of een souvenirtje te kopen.
Eenzaam achtergelaten op onze hotelkamer zal een
boek mijn beste vriend zijn of worden en hoop ik
toch maar dat een mooi uitzicht op de stad mij iets zal
kunnen troosten. We zijn een week weg en normaal
vliegt dat voorbij, maar ik vrees dat de Coronavrees
ons vast zal kluisteren en binden tot we het
spuugzat zijn. Zelfs een eindbanket, iets waar vooral
de atleten naar uitkijken is er niet bij. Tja, weer een
ervaring rijker zeker. Maar wees er maar van
overtuigd, is dit een WK of een EK in Bommerskonte,
Vladslo, Parijs of Johannesburg… er is maar één
ding dat echt telt en dat is het resultaat.

De komende activiteiten hangen af van eventuele
versoepelingen.
- 4 september:
Speelgoedmarkt
- 2 oktober:
Tweedehandsbeurs
- 13 november:
Pikkedonkertocht
- 21 november:
Geboortebos

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

Onvoorspelbaar….
Zekerheid is er nooit en je mag nooit herbeginnen na
een foutje zoals de turners dat wel mogen, zij het met
een minimale aftrek. Trampoline is starten en dan
heb je zowat een minuut om te ontploffen… en explosie van hoogte, perfectie, draaien en keren,
salto's en schroeven waar al je G-krachten worden aangesproken en al je spieren in perfecte synchronisatie moeten op antwoorden, om dan, na je
hopelijk unieke exploot van een hoogte van zowat 7
meter, finaal drie seconden bij een landing stil te
staan zonder nog eens je voetjes te hebben verzet.
De jury is altijd onverzettelijk en tegenwoordig is de
elektronica nog onverbiddelijker dan het menselijk
oog. Meting van hoogte en verplaatsing is nu gemillimeterd en elke millimeter telt natuurlijk in de eindafrekening. Enkel het strekken, plooien, gerond en
afgewerkt zijn wordt nog door de subjectiviteit van
zes waakzame juryleden bepaald.
Gaat het na pakweg drie sprongen verkeerd, dan is
het” boeken toe” en weg die mooie klassering.
Doelen stellen…
Dat doen we altijd, en we doen niet zomaar mee hoor,
altijd ambitie zat, maar ja de concurrentie is
moordend bikkelhard. Toch maar hoog mikken
deze keer, niet omdat er enkele landen wegens
Corona- daar hebben we het woord weer- hebben
afgezegd, …de superlanden zijn er toch altijd, maar
een top 24 moet bij het slagen van de oefeningen
toch haalbaar zijn, zeker voor Simon die in bloedvorm
verkeert. En als beide heren synchroon kunnen
springen zoals op de test, zit een top 8 er zeker in.
Maar ja, we dromen weeral…eerst nog springen en
hopen dat het vel van de beer dan warm aanvoelt.
Momenteel staan ze acht keer per week op hun
toestel, met in het weekend twee trainingen per dag,
kwestie van de trainingsijver van de professionele
landen wat na te bootsen. Ja hoor daar moeten we
tegen opboksen, tegen die landen die kinderen met
haast nog een luier onder de poep wegplukken
omdat ze de ideale maten en het ideale gewicht
hebben en die van jongs af aan spartaans trainen
om dan op een populatie van enkele duizenden
beginners die enkele talenten te creëren die de
wereld veroveren met medailles en titels. Wij doen
het louter voor de lol, hebben er het grootste plezier
aan, maar besteden er zoveel jaren en tijd aan
zonder ook maar op te geven. Ons budget is nog
altijd hetzelfde als water dat bevriest en enkel
Europese- en wereldkampioenschappen komen uit
een nationaal sportfonds. Maar de dagen congé, het
drinkgeld en de verplaatsingen naar de luchthavens,

PROGRAMMA

Gezinsbond Beveren-Leie

En nu maar hopen…
Er ligt nog meer vlees op de plank. We schreven
onze gymnasten met Darwin als beginner bij de
seniors ook al in voor de World Cup in Coïmbra
(Portugal) eind juni. Een echte maidentrip voor deze
snel vorderende jonge gast, maar ook daar moeten
we echt de versoepelingen afwachten om een “go “
te krijgen. Duimen maar dat onze ministers echt wel
eens rekening houden met de motivatie, het doorzettingsvermogen en het lef van de jeugd. Maar
zijn ze daar echt wel mee bezig? Dat vraag ik mij al
een jaar af. De toekomst van ons land ligt toch in de
handen van de jonge mensen. Waar is de prioriteit
hiervoor naartoe?

Onze kalender…

25/30 april :
24/26 juni :
3/7 juli :

Europese kampioenschappen in
Sochi (3 Bevernaars )
World Cup in Coïmbra, Portugal
(3 Bevernaars)
trampostage in Beveren-leie met
de traditionele legertenten
Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

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

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

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

Beverblaadje

Thuisverpleging CLCVM
• Caroline Vansteenhuyse
• Linda Nachtergaele
• Caroline Deloof
• Virginie Lefevre
• Melissa Demasure

Thuisverpleging

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

MIA VANSLAMBROUCK
Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

Regio: Desselgem - Beveren-Leie
Centraal telefoonnummer:
0485 45 82 97

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

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

Geniet van onze
lekkere DAGSCHOTELS
te verkrijgen vanaf €5,50 !

0495 20 60 23 Huysegoms Karel
info@leiezorg.be

www.leiezorg.be

MOEDERDAGMENU
28,5 €/p.p.
SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

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

Info in de winkel

verse groene
aspergesoep
vispannetje

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Chateaubriand in
champignonroomsaus
met gratin dauphinois
en gestoofd witloof

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

Gebruik uw spaarkaart 2021

TAKE AWAY

MOEDERDAGMENU
45€
Wachtbordje
Carpaccio van gerookt rundvlees
met zomertruﬀel
Gebakken coquilles
met een framboossausje

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

Kabeljauwhaasje met bouillabaisse van langoustines,
ﬁjne groenten en krielaardappelen
OF
Kalfsvlees met champignonsaus, ﬁjne groenten
en pommes duchesse
Citroenroomijs op een zanddeegkoekje,
gebrande meringue en chocoladehartje
ER
RESERVE !
TIJDIG

BESTELLINGEN GRAAG BINNEN TEN
LAATSTE TEGEN DONDERDAG 6 MEI

HET MENU IS HET GANSE WEEKEND
BESTELBAAR n.l. VAN VRIJDAG 7 MEI
t.e.m. ZONDAG 9 MEI

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

Foto: Carlos en Rita, 2 september 2011 (Beverna Cum Laude)

Beverse Weetjes bestaan 15 jaar

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

TE HUUR
Mooi ingericht appartement te Beveren-Leie
(Interlin Site) residentie Zilverlinde ,Spaander,
de
2 verdiep. Inkom - wc - vestiaire - berging 2 slaapkamers - badkamer met lavabo, bad- en
doucheruime living met parket - ingebouwde
keuken - garage en benedenberging
Tel. 056 68 81 66 en gsm 0473 96 71 24

• Vakantie-editie
op 22 juni 2021
• Graag uw teksten
vóór 12 juni 2021
Nog meer Bevers nieuws ?

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

