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LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

Kantoor Billiet-Deryckere
Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie

tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57
www.c billiet-deryckere@pandora.berelan.be |

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

Bankieren met gezond verstand

Gezinsbond Beveren-Leie

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,

Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
https://beverenleie.gezinsbond.be

Tel. 056 70 26 93
e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com

GEZINSBOND
PROGRAMMA2

0
2

1

• info en inschrijven via: Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie,
tel 056 49 39 06

• TRALALIE: Een muzikale voorstelling met een
schalkse toets

• van 14.00 u. tot 17.00 u.

gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com.

Programma (afhankelijk van de corona-regels)

ALS PRATEN HELPT.

• plaats: buiten op de stoep in de Kerkdreef B/L

2 oktober: Tweedehandsbeurs

14 oktober: Gosa Gewest Kortrijk herfstfeest in
Kuurne

• verkoop van baby- en kinderartikelen.

• van 14.00 u. tot 17.00 u. in ’t Klokhuis, Kerkdreef
nr. 25, 8791 Beveren-Leie.

• kinderen verkopen hun speelgoed, kinderlectuur,
fietsjes,…. (geen kledij).

4 september: Speelgoedmarkt

• gratis, info en vooraf inschrijven via
gezinsbond.beverenleie@gmail.com

(tijdens Beveren kermis)

• Mevr. Leen Devlieghere (Directeur TELE-
ONTHAAL West-Vlaanderen):

• meer info later

• in de namiddag met een act door de bekende
Kortrijkse goochelaar Jean-Paul Mertens.

• noteer alvast deze datum, meer info later.

21 november: Geboortebos

28 oktober: Gosa Waregem herfstfeest

13 november: Pikkedonkertocht

Het Reuzenhuis

• Kom naar het reuzenhuis en ontdek hoe je jouw
woning kindveilig maakt.

De "nationale première" van het reuzenhuis van 4
t.e.m. 16 september in Kortrijk (JC Tranzit).

• Info en Tickets op www.reuzenhuis.org

Gaan we nu weer de Waalse haan, de Vlaamse leeuw en
andere plaatselijke symbolen met al hun aanhangsels
zien opdagen of blijven we toch
maar in de solidariteit van ons land geloven en zien we
dat wel werkt als iets kan
verholpen worden aan de kolossale natuurramp in de
Oostkantons van ons landje. Een doordenkertje
misschien… .

dank zij storm en ontij

“Eendracht macht maakt”

Vakantie.

Iedereen krijgt regelmatig een sms'ke dat de boetiek
alweer geopend is en beetje bij beetje sijpelen de
vakantiegangers weer op de gekende trainingsuren de
springhal binnen. De ene met een lekker zongetaande
huid, de ander met leuke reisweetjes van hot en her. De
eerste trainingen met wat spierpijn en mindere hoogtes
op de trampolines, maar de meesten zijn ondertussen
terug en 't wordt weer gezellig druk tijdens de trainings-
sessies. “Eindelijk”, zuchten we allemaal, “kunnen we
zonder masker en voorzorgsmaatregelen er volop
weer tegenaan met vooruitzicht op een normaal, voor
zover mogelijk toch, competitieseizoen”.

Terug normaal.

Weer de driekleurvlagskes de hoogte in, want wie was
hier absolute superklasse: 'onze'Wout.

Een sportzomer van jewelste, dat hadden we tegoed
volgens al die . 't Is precies of 't is
weeral lang geleden. Eerst al die vlagskes, al die

“Sporza” –iconen
“mik-

mak” op de auto's, voor onze ruiten en winkelvitrines
rond de Rode Duivels. Een , onze
golden boys hebben het weer niet voor mekaar gekregen
een deftige prijs in de wacht te slepen. Toch blijven ze
bovenaan de prijken. Golden Rom,
koperen Debruyne en pakgrage Courtois die zich één
keer te veel moest omkeren,

nieuwe desillusie

wereldranking

't is niet wat ze gehoopt
hadden “spelleke”. Het dat voetbal heet is dan ook
weer zo lukraak, soms een toevalstreffer, soms
ongelooflijk veel geluk bij een afgeweken bal of soms net
niet de juiste pass en dan ben je er geweest. Vlug
vergeten of afgezworen met het steeds overvloedig
aanwezig Jupilernat dat menige keel te snel smeert,
zodat het alleen nog gebrabbel, gebrul of ontgoochelde
zever opleverde. Dan maar de veelbelovende 'Tour de
France' met niemand minder dan de Roglichen, de
Pogacars, de Carappazzen en de ongelooflijke Wout
Van Aert.

Tenten van 't leger, dat is het beeld op de hoge kouter
aan 't Klokhuis Lenig en Vlug in
stagemodus.

elk jaar opnieuw.
Een week hard labeur in de zaal,

nachtelijk gebabbel en gegiechel in de slaapzak,
slaapdronken jongskes bij 't ontbijt en dan een hele dag
zweten en sporten. 't Blijft een leuke bedoening, maar 't
is ook de opstart naar het nieuwe seizoen, ook al vallen
we na de stage. Even herademen,
maar voor sommigen is het .
De voorbereidingsknop is ingedrukt voor het komende
Wereldkampioenschap. De federatie laat ons ook niet
los en plant op 15 augustus een eerste van slechts twee
selectiemomenten.

een kleine week stil
alleen stilte voor de storm

Geen competitie vorig seizoen,
geen wedstrijdritme en dan moeten we het op twee
kleine momenten waar kunnen maken. 't Zal niet
simpel zijn. Van drie trainingen half juli schakelen we
gauw door naar vier en momenteel zes trainingen per
week. We hebben en dat is dat
we er voor 't eerst, naast onze vaste waarde Simon, ook
met de nieuwe lichting willen staan. Darwin en Florian
zullen nu pas beseffen hoeveel onze 'oldies' al die jaren
getraind hebben om erbij te kunnen zijn. De progressie
zien we dagelijks met ups en downs, maar

een kleine, natte droom

de motivatie
druipt er soms letterlijk in zoutpartikels af.

Frankrijk, met name wordt onze eersteToulouse,

In sneltempo drie weken en een kleine vierduizend km
verder de absolute apotheose: 'de bliksemprint op de
Champs Elysées' en met een switch schakelen we over
naar verder . De vlaggen zijn
gestreken, de medailles getoond en gevierd en dan is er
pas het nieuwe normaal: de dagelijkse realiteit van

vlaggengezwaai in Tokyo

de
statistieken de mondmaskers alom gevreesde
coronapasjes

, en de
. Wat lijkt alles snel maar zeer relatief

dezer dagen.

Vroege start dit jaar.

afspraak in oktober. Joepie, eindelijk weer eens een paar
weekends ,
logeren in de gekende F1 hotels, pizzeria's reserveren
en een hele dag tussen kompanen in de sporthal bezig
zijn. We kijken er enorm naar uit. Hopelijk kunnen we
zonder pasje overal binnen.

Frans praten met onze zuiderburen

De Olympische Spelen geven ons een
resem aan mee. Beklijvend bij
momenten, ontroerend, patriottisch, heroïsch, uniek,
subliem, hartverscheurend…. Een bloemlezing:

gemuilkorfde
onvergetelijkheid

Dat je shirt opengescheurd mag worden als je al het
Amerikaanse of Afrikaanse spurtgeweld kan trotseren
als blonde Noor is dan weer een opkikker voor de
toekomst van het Europese sportvolk… Is de Ameri-
kaanse en Afrikaanse hegemonie in de atletiek nu
toch eindelijk gebroken?

Wiskunde en lopen.

Weet goed dat je stress voor en na de wedstrijd altijd
kwijt kan met een goed breiwerkje (Tom Daley). Dat je als
Italiaan bijna een hartverlamming krijgt als twee
hoogspringers het goud willen delen: Qatar en Italië in
omarming onder de springlat. We doen dikwijls smalend
over onze noorderburen, 'de Hollanders ', als ze met hun
sleurhut onze snelwegen teisteren, maar iemand over
de eindmeet “sleuren” naar brons was één van de
mooiste vriendschapsdaden tussen de Abdi's van deze
wereld. Ontroerend, pakkend, gewoon mooi….

Even terug naar onze sport. Ook wij stellen het al
meerdere jaren zonder 1 euro budget vanuit de federatie
en doen toch ook mee aan EK's en WK's , zij het wat in de
schaduw van de supergoden. Maar we staan er toch ook
maar tussen en daar zijn we fier op. Duimen maar voor
de selectieproeven.

Onze kalender:

De mooiste momenten…

hele juli en augustusmaand: Onze toppers zowat

Hèt meest beklijvende, emotionele en fantastische
beeldverhaal is echter puur Belgisch. We zijn niet
groots in het sportgebeuren en halen slechts 7 me-
dailles, omdat ons 'vadertje staat' gewoon te eco-
nomisch denkt en sport slechts brood en spelen zijn voor
onze politiekers. Nederland besteedt maar liefst 6
keer meer budget
achtendertigjarige juf in extremis aan de selectie
wordt toegevoegd

om atleten voor te bereiden. Als je als

en je in een broeierig Olympisch
decor zo overdonderd gelukkig wordt door een reporter
die je meedeelt dat je een 28 plaats hebt op de ultieme
uitdaging van de spelen, je ongeloof op die manier in de
media komt, dan krimpt ook mijn hartje en heb ik een
traan weggepinkt. Proficiat lerares ,
maar ook verdomme aan allen die
het zonder veel extrasportieve middelen waar konden
maken en eigenlijk een middenvinger opsteken naar het
Belgische sportbeleid. Zie maar wat dat Antwerps
basketballploegske doet.

ste

Mieke Gorissen
“nen dikke proficiat”

Dat vierde plaatsen of zilveren medailles eveneens
gouden randjes hebben is toch overduidelijk. Hoe goed
ben je als je niet alleen de finale haalt. Je moet er maar
eens bij willen zijn op de spelen….Alle deelnemers
verdienen de pluim voor hard labeur, bloed, zweet en
tranen. Wie altijd vergeten worden zijn de mensen die ze
zover hebben gebracht, 't is altijd teamwork.

dagelijks op training.

15 augustus: Onze competitiegasten gaan er
weer tegenaan.

begin augustus: Langzaam sijpelt iedereen na de
reis terug binnen in de sporthal.

15 augustus: eerste selectieproef in onze
sporthal voor Het WK in Baku

1 september: klaar voor een nieuw seizoen
5 september: tweede en laatste

selectiemogelijkheid voor Baku
(Azerbeydjan)



KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Specialiteit: toelevering horeca

FILIP & BRAM

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

tel. 056 71 37 87
www.boefferke.be
info@boefferke.be

Geniet van onze lekkere  DAGSCHOTELS
te verkrijgen vanaf !€5,50
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Gebruik uw spaarkaart 2021

Specialiteit:
•
• i

e
• dagschotels

eigen charcuterie
eder weekend kip
n ribbetjes aan het spit

Folder:
• lees onze  folder voor al

uw feesten op:
www.boefferke.be

Website:
• bezoek onze website:

www.boefferke.be
• gegarandeerd

zonder
antibiotica!

Varkentjes
van eigen kweek

De Vos Lucien
Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 72 06 72 - fax 056 72 05 20 - GSM 0475 68 99 36

Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid  uw portefeuille

te evalueren.

Goed
verzekeren

is een
eerlijke

prijs en een
degelijke
service.

VERZEKERINGEN

groot assortiment brood
lekker banket

onze gekende chocoladefiguren
belegde broodjes

voorverpakte charcuterie/kaas
bake-off

broodautomaat 24/24 u.

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22
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Wist je datjes

We beginnen met het Belgisch Kampioen-
schap wielrennen op 20 juni. De elite dames
deden viermaal de vier deelgemeenten van
Waregem aan, dus ook Beveren-Leie. De elite
heren kwamen liefst 8 maal voorbij in het
centrum van Beveren-Leie. Rond De Kernelle
werd een wielerdorp ingericht met bar en groot

Ook deze zomer was het vrij rustig gezien de
coronamaatregelen nog te streng en te
onzeker waren om iets te organiseren. Vanaf
half augustus konden hier en daar al de
remmen los. Het Covid Safe Ticket zal
ongetwijfeld een voorname rol spelen voor wie
aan festivals, optredens, sportmanifestaties wil
deelnemen. Tweemaal gevaccineerd zijn zal in
de toekomst de regel zijn.

Elk jaar geven we in de augustuseditie van 't
Beverblaadje een overzicht van alle activiteiten
die plaats vonden tussen eind juni en eind
augustus.

scherm. Gezien het fantastische weer was het
een druk beklant café. Net als het café van
André en Vontje Defoort destijds langs de
Kortrijkseweg. André Defoort (jammer genoeg
op 57-jarige leeftijd overleden in 1972) werd
precies 80 jaar geleden Belgisch kampioen
wielrennen op de citadel in Namen. Vontje zou
dit jaar 100 jaar geworden zijn. Daarom hield
de familie Defoort eraan om het gelegen-
heidscafé in te richten langs het parcours. We
geven ook nog mee dat Lotte Kopecky en Wout
Van Aert die dag Belgisch kampioen werden.

Ter gelegenheid van het BK en het wieler-
verleden van André Defoort kreeg raadslid
Marc Vercruysse het idee om een boek uit te
brengen over onze lokale Belgische kampioen.
Hij kreeg hiervoor de totale medewerking van
de familie Defoort (kinderen Roland, Roos,
Claire, Dirk en Hilde). Het boek 'André Defoort,
Flandrien en volksvriend' werd geschreven

door Dirk Defoort en gedrukt op 500 exem-
plaren. Daarbovenop startte Marc Vercruysse
een champagneactie op. De flessen kregen
een bijzondere André Defoortcapsule waar-
door deze fijne drank vlot over de balie ging.
Marc en Dirk bezorgden de boeken en flessen
persoonlijk thuis. Na aftrek van de kosten kon
een fantastische som (zie foto) van 8.550 euro
verdeeld worden onder twee goede doelen.
4.275 euro ging naar Ten Anker in Waregem en
een even grote som kon overhandigd worden
aan SoNoBeg (Solidariteitsfonds voor Noodlij-
dende Beverse Gezinnen). Prachtig initiatief.

Tijdens het voorlaatste weekend van juni was
er traditioneel Beveren Ommegang. Na de we-
kelijkse woensdagmarkt reden de kermis-
kramen op. Zij openden op vrijdag, samen met
de avondmarkt. Voor beide activiteiten kwam
heel wat volk op de been. Duidelijk hadden de
Bevernaars genoeg van de 'ophokplicht'

vervolg pag. 6

foto Beverblaadje
8 juli 2021





info@de-hoevekip.be

bij aankoop
van €12,50

gratis 1kg. friet

Bon enkel geldig in

op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

september 2021

0472 77 85 34

Wekelijks
op de markt:
• woensdag aan de kerk te Desselgem
• woensdag op de markt te Beveren-Leie

voormiddag
namiddag

rechtstreekse aanvoer
uit vismijn

BON(1 bon per klant)

GRATIS potje vissalade
(100 gr.)

GRATIS potje vissalade
(100 gr.)

PROMOTIE september 2021

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

BON

Beveren  markt
september 2021

Beveren  markt
september 2021

Je komt toch ook!

wegens corona en kwamen ze massaal naar
buiten. Tijdens het weekend vond achter De
Kernelle het jaarlijkse beachvolleybaltornooi
plaats.

De Vrije Basisschool hield er aan om een leuk
afscheid van het schooljaar aan te bieden aan
alle leerlingen. Geen schoolreis - om de geken-
de redenenen - wel een Kinderfeest. Het werd
een schoolpretpark met toeristisch treintje,
frietjesdag, snoepworp, ijsje, springkastelen en
klasoptredens. En of de kinderen ervan hebben
genoten.

Op 30 juni werd de week van de markt geor-
ganiseerd. 9 winnaars kregen op 7 juli een
geschenk overhandigd. De hoofprijs was een
vakantiecheque van 300 euro.

Het zorghotel Aurélys kan terecht fier zijn dat
alle kamers van het drie verdiepingen tellende

Eind juni zwaaien de zesdejaars af van de
beide basisscholen. Traditioneel ging dit
gepaard met een gezellige avond in de eigen
school of in de raadszaal van het Waregems
stadhuis. Omdat de nodige coronamaat-
regelen niet konden worden gegarandeerd,
organiseerde het stadsbestuur een diploma-
uitreiking in het voetbalstadion van Zulte
Waregem. De schoollaureaten werden één
voor één naar voor geroepen, waar ze door een
delegatie van het stadsbestuur, de directie en
leerkrachten en enkele Esseveespelers hun
diploma overhandigd kregen en enkele
geschenken. Een memorabele avond voor
deze jeugdige schoolverlaters. In de meerjarenplanning van de stad Waregem

staan twee belangrijke zaken voor Beveren-
Leie. Ten eerste zal de oude 'knechteschool' in
de Schoolstraat afgebroken worden. De vere-
nigingen die er gehuisvest zijn, zullen niet in de
kou komen te staan, verzekeren de lokale
schepenen Soens en Iacopucci. Ze krijgen
zeker nieuw onderdak en de oude speelplaat-
sen zullen groene ruimtes worden. Er wordt
ook aan gedacht om iedereen die ooit van de
(klas)lokalen van de oude school gebruik
maakte, afscheid ervan te laten nemen. Meer
hierover zal later uitgewerkt en bekend
gemaakt worden.

Het stadsbestuur maakte intussen bekend dat
deze winter werk wordt gemaakt van de
verbinding (met 2 brugjes) van het Park De
Mote - waar het gemeentehuis van Desselgem
gevestigd is - en de tuin rond Aurélys. Bedoe-
ling is dat wandelaars en fietsers van deze
verbinding gebruik maken en zo het drukke
kruispunt Grote Heerweg/Liebaardstraat
kunnen vermijden. Er zullen deze winter reeds
35.000 bloembollen geplant worden en de aan-
planting zal ook serieus aangepakt worden.

rusthuis volzet zijn. Het was een hele onder-
neming om tussen september 2020 en eind juni
alle kamers te laten vollopen. Naast de
wekelijkse activiteiten voor de bewoners,
kwamen ze naar aanleiding van het Belgisch
kampioenschap met hun bewoners en familie
op straat met een heuse BK-bar.

De stad heeft een samenwerking ondertekend
met vzw Branding-De Waak voor het ontwik-
kelen van een project op de geklasseerde
hoeve 'Goed te Beaulieu', op het einde van de

De visie van de monitorenploeg is : “We willen
elk kind een echt vakantiegevoel bezorgen
door hen tot intens spelen te laten komen: niet
zomaar spelen, maar zo hard spelen dat je al-
les rond je vergeet. Het einddoel van onze wer-
king is spelen op zich. Het aanbod wordt uitge-
werkt en uitgevoerd voor en door jongeren. We
leggen een klemtoon op laagdrempeligheid,
vrijheid en avontuurlijk spelen. Vuil zijn mag!”

KSK maakte werk van een nieuwe ploeg. Liefst
8 spelers vertrokken uit blauw/wit en 4 nieuwe
spelers werden verwelkomd. Intussen werd er
ook een nieuw voetbalterrein aangelegd dat op
20 augustus officieel werd ingehuldigd. Veel
succes aan onze lokale voetballers tijdens het
komende seizoen in 2 provinciale B. Het
seizoen start op 5 september met de match
tegen en in Vlamertinge.

de

Begin van de vakantie… oeps, opvang voor de
kids! En ja, er zijn heel veel mogelijkheden om
kinderen een onderkomen te geven tijdens de
vakantie. Dicht bij huis is meestal niet evident.
En toch, De Speelberg gooide op 5 juli terug de
deuren open voor alle kinderen van 3 tot 15
jaar.

Sint-Jansstraat, ter hoogte van de Leie. Er
werd in de meerjarenplanning van de stad
Waregem hiervoor 500.000 euro ingeschre-
ven. Het sociale project zal woonst bieden aan
8 personen met een beperking en zal zich o.a.
focussen op het ontwikkelen van een site voor
fiets- en wandeltoerisme met een cafetaria. Er
is ruimte genoeg in de gebouwen en op de bij-
horende gronden om er een mooi totaalproject
in te richten.

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be

• Beverse opvanggezinnen 2002 - 2009
• De André Defoort-wandeling
• Lucien Devos met zijn klas 1990
• De schilders Vervaeke

• Ronde van Vlaanderen 2005
• Dag van de buren 2009

• Pijpsesociëteit 2002
• Nieuwjaarsreceptie door de jaren heen
• Bierproefavond KWB 2001

• Oude Leiearm 2020
• 11 november in Beveren-Leie
• Gezinsfietstocht 2002 - 2005
• Beveren Kermis 2003-2019

• Nieuwe Leiebrug

Bekijk ook nog:

• Videobeelden

Foto’s:
Beachvolley van
28 juni 2009

Volleybal Dames Beveren-Leie

vervolg pag. 8

Deze bonnen zijn de moeite waard!

Beverblaadje

steekt een

tandje bij!



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

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Er is veel veranderd (1)

Bijgaande foto komt uit het fotoarchief van
de familie Vandesompele en voert ons
terug naar de jaren 1950 toen een groot
deel van Beveren en Desselgem nog leefde
van landbouw en vlasbewerking. Werken
met de hand en de trekkracht van een paard
waren hier toen nog de regel. We zijn hier
op de nu verdwenen hoeve van Alfons
Vandesompele op de Knok te Desselgem.
Daar vormt de Sprietestraat op de grens
met Deerlijk het kruispunt met de Des-
selgemknokstraat.
De hoevegebouwen zijn hier intussen
verdwenen om plaats te maken voor een
tuinbouwbedrijf. Acht melkkoeien, drie
kalveren en twee paarden, dat was destijds
het dierenbestand op de middelgrote hoeve
van Alfons Vandesompele. Er werd ook nog
gedeeltelijk aan vlasbewerking gedaan. De
paarden vormden de trekkracht op de
akkers, maar werden ook ingespannen
voor de vlaswagens die van de roterij naar
de droogweiden met de vlaskapelletjes
over en weer reden.
Op de foto poseert boer Alfons bij zijn twee
paarden Makkie en Pollie. Boever Rarie
Roose -Gerard Roose- houdt de teugels bij
de driewielkar die met “koeibieten” geladen
is. Dochter Paula Vandesompele heeft zich
voor de fotosessie gekleed met mannen-
kledij. Op de achtergrond zien we de schuur
en de stallen van de hofplaats. Enkele tijd
nadien zouden de paarden vervangen
worden door de trekkracht van een tractor.

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

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

0495 20 60 23 Huysegoms Karel

info@leiezorg.be www.leiezorg.be

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42

Thuisverpleging CLCVM
•

•

•

•

•

C

L
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V

M

aroline Vansteenhuyse

inda Nachtergaele

aroline Deloof

irginie Lefevre

elissa Demasure

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

0485  45 82 97

Regio: Desselgem - Beveren-Leie

Centraal telefoonnummer:

Beverblaadje

Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke

JANEEN

RECLAME-
DRUKWERK BEVERBLAADJE

Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u

dit klevertje voor op de brievenbus.



•
op 28 sept. 2021

vóór 18 sept. 2021
• Graag uw teksten

Herfsteditie

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

Beverse Weetjes

Nog meer Bevers nieuws ?

S
to

p
 d

e
ze

 r
a
st

e
r 

sa
m

e
n
 m

e
t 
5

 E
U

R
O

in
 o

n
ze

 b
ri

e
ve

n
b
u
s 

in
 d

e
 H

e
k
k
e
n
ie

rs
st

ra
a
t 
2

0
e
n
 u

w
 z

o
e
k
e
rt

je
 b

e
re

ik
t 
2

2
5

0
 B

e
ve

rs
e
 g

e
zi

n
n
e
n
!

E
n
k
e
l 
vo

o
r 

p
a
rt

ic
u
li
e
re

n
.

• keuken

• garage

• droge kelder

• eetkamer

• zitkamer

• wasplaats
• groot terras

• hobbykamer

• totale oppervlakte 554 m²
• bewoonbare oppervlakte 220 m²

• grote tuin

• bergplaats

Instapklare gerenoverde woning.
Kortrijkseweg 336 Beveren LeieTE KOOP

• 5 slaapkamers

• petanque

• douche
• badkamer

• zonneboiler
• zonne-
panelen

• sauna

terrein

Info: 0472.78.00.49 - Vraagprijs: € 328.000

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

TE KOOP GEVRAAGD:

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:

• vrijdag: 09.00 - 12.00 u.
Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:

• vrijdag: 14.00  - 18.00 u.

• woensdag: 14.00  - 18.00 u.

• dinsdag: 13.30 - 16.30 u.

• dinsdag: 14.00  - 18.00 u.

• donderdag: 14.00  - 18.00 u.

• centraal nummer 0903 99 000

• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.

Dokters:
(van 22.00 - 9.00 u.)

Antigifcentrum:

Tandartsen:

zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)

Apothekers:
• zaterdag: 08.00  - 16.00 u.

• centraal nummer (van 19.00 u. tot 8.00 u.1733
+ weekends en feestdagen)

• centraal nummer: (zaterdag,0903 399 69

Nog meer info: www.waregem.be

Markt, Kerkplein:

• (24/24 u.- 7/7)070 245 245

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)

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

een kamerbrede zelfklevende foto,
stickers, kopieën, affiches, flyers,
reclamepanalen, banners, vlaggen,
relatiegeschenken, productfotografie,
belettering, ...

U kan er  terecht voor o.a. het ontwerpen
van uw logo, uw website,

Kijk alvast eens op www.design15.be

Breng gerust een bezoekje, echt de
moeite waard!

Uw ideeën worden door Wim Demortier
op een professionele manier uitgewerkt.

Bijna alles is mogelijk!

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk

digitale prints | groot formaat printing | kopie

Wil je het ganse kampverhaal nalezen, dan
verwijzen we u naar 'Beverse Weetjes'.

Het weer viel mee en het werd een reuzekamp.

Wat denk je van elke morgen 400 boterham-
men smeren, in totaal 260 kilo aardappelen
jassen, 41 kg frieten bakken, 630 eieren
bereiden, 130 kg uien pellen, 85 kg wortelen
raspen, …?

Uw kind kan op de Tomberg terecht voor hopen
amusement van 7.45 u. tot 17.30 u. Ja zelfs
over de middag. De Speelberg is nog open tot
en met 31 augustus. Meer info en inschrijven
via www.despeelberg.be.

De kookploeg was net als de voorbije jaren
samengesteld uit: Leen Lierman en Ward
Pappijn, Inge Goesaert en Brecht Vervaeke,
Miet Debaere en Pieter Vercruysse, Marie Van
Tieghem en Dimitri Vervaecke en Nele
Vandorpe en Hans Meersman. Naar verluidt
zullen ze ook volgend jaar de zware taak op
zich nemen om al die monden van lekker en
voedzaam eten te voorzien.

Op 21 juli vertrokken de voorwacht en kook-
ploeg van Chiro Leieland op kamp naar Sint-
Niklaas. 'De Puytvoet' zou het verblijf worden
van 138 Bevernaars, die hun tiendaags kamp
zouden mee maken onder het thema 'Belle en
het Beest'. De groep spoorde hen na op 22 juli
en met zijn allen verbleven ze er tot 31 juli.

In juli kreeg Beveren-Leie één van de vijf
regenboogzebrapaden die in Waregem wer-
den geschilderd. Het werd aangebracht in de
Kerkdreef tussen het Kerkplein en het ge-
meentehuis/'t Klokhuis. Hiermee wil het
stadsbestuur beklemtonen dat in Waregem
iedereen welkom is, ongeacht de huidskleur,

geloof of seksuele geaardheid. Geweld en
onverdraagzaamheid horen hierbij absoluut
niet thuis.

Op zondag 15 augustus waren de petanque-
terreinen voor de 10 maal ingenomen voor het
tornooi van De Gekromde Vingers. Dit is een
tornooi georganiseerd in een aangenaam
kader door een vriendengroep waarbij
gestreden wordt door liefst 60 ploegen voor de
eeuwige roem. De site Kernelle werd voorzien
van tenten, bar, springkastelen, … en de
ambiance was er troef.

de

Weet je dat

Deelgemeentehuis 't Klokhuis van Beveren-
Leie zal opnieuw open zijn voor dienstverlening
van de stad op dinsdag van 13.30 u. tot 16.30 u.
en op vrijdag van 9 u. tot 12 u. en dit telkens
zonder afspraak.

• De deelgemeentehuizen van stad Waregem
op 6 september hun deuren heropenen, deze
waren wegens de coronapandemie gesloten.

• Na 42 jaar praktijk gaat Dr. Luc Debo met
pensioen op 1 september 2021. Dr. Mathias
Viaene zal instaan voor de continuiteit.“

BIE
´T VROVOLKPlat West-Vlams

voor anderstaligen

• : vrouw die gek doet
• : boze vrouw

Zottekonte
Dullekonte

• : vreemd, onbetrouwbaar
figuur

• : macho, sterke, stoere man

Nen oardigoard

Nen busbing

BIE
´t MANNEVOLK

Kom naar buiten bij de buren op
10 september!

2021

TE HUUR

alle comfort.

STUDIO (2 volw./2 kind.)
NIEUWPOORT-BAD,

50 m zee, WiFi, zeer verzorgd,

Tel. 056 71 78 39 of 0494 31 73 11 of
daniel.vandeputte1@telenet.be

Geen rokers. Geen huisdieren.


