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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.)
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Dames - Heren - Jeugd +12 j.

056 170 220
Kortrijkseweg 252
Beveren-Leie
Reserveren via:
www.salonkee.be/salon/gloss-studio

Ramen
Deuren
Poorten
Zonwering

Kom zeker
een kijkje nemen
in onze showroom !

Toonzaal
en burelen:

Kortrijkseweg 252
8791 Beveren-Leie

Contact:

056 44 91 35
info@thimaco.be
www.thimaco.be

OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE
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
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

Specialisatie kleurtechnieken
Ons huismerk: Kevin Murphy

LENIG
&VLUG

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

Even stoom afblazen…..
Soms wil je er even tussenuit. 't Is al druk
geweest en de grote vakantie stond volledig in
het teken van selectie voor het wereldkampioenschap in Baku. Geen rust dus, behalve
die enkele week na onze stage begin juli. Na de
geslaagde selectieproeven even een verlengd
weekend met de nachttrein naar Wenen. Moet
je echt proberen, een aanrader voor cultuur, natuur en geschiedenis, doorspekt met natuurlijk
de vergoddelijkte muziek van de genieën van
hun tijd: Strauss, Mozart en Beethoven. Je
GSM verdwijnt dan netjes diep in je rugzak, want
helemaal niet van doen, behalve om je
coronapas te tonen. Die bleek wel nuttig hoor.
Zowel horeca, musea en kerken vragen je het
toestel even te openen met het juiste plaatje.
Jammer, maar 't is nu eenmaal zo. Geen overbodige luxe. We zijn lekker op de trein een
ontbijtje aan het nuttigen en plots…. ring-ringring. Meestal zijn dit van die momenten dat je het
toestelletje gewoon laat rinkelen en dat ik van de
redenering uitga dat wie me echt wil bereiken me
zal terugbellen. En toch, de tentatie is groter
want: niets om handen, mijn boek was uitgelezen, dus dan maar in de sacoche grijpen naar
mijn trillend gadget.
Compagnon de route.
't Is Raf, sinds enkele decennia mijn 'compagnon de route' voor het Beverblaadje. Ik schrijf
alles van mij af en Raf zorgt ervoor dat onze club
in de kijker komt in zijn maandblad. Ik werk graag
met “deadlines”, dan komt de inspiratie soms
opgedoken uit een vreemde hoek en hoef ik niet
lang te dubben over mijn verhaal. “Hallo Raf,
hierbij mijn excuses, ik was je helemaal vergeten, maar na een concert op de voorlaatste
avond in de gouden hall van de Wiener Philharmoniker - jullie herkennen ze misschien van
de jaarlijkse nieuwjaarsconcerten - was ik je helemaal uit het oog verloren.” Ergens tussen Luik
en Brussel werd ik weerom op de realiteit van
thuis en de routine gedrukt:
Het Beverblaadje harkte naar mijn bijdrage en
zodus … bij deze. Waar is de tijd dat ik elke
maand bij één van onze neringdoeners binnenviel in de hoop dat zij hun publiciteit aan mijn
artikel koppelden. De maanden volgen snel
opeen en toen deed Crelan - hopelijk mag ik wat
publiciteit tussen de regels maken - zelf een
voorstel om voortaan onze sportperikelen te
sponsoren. Leuke samenwerking ondertussen
al meer dan vijftien jaar.

Ook geërgerd aan de excessen van het denis bij seniors), vingen we alweer bot bij de
spelletje?
federatie, die ondanks beloftes om nieuwe
dingen aan de orde te brengen weer niet thuis
Terwijl Messi belangrijker is dan de rest van de gaf voor overleg. Al meer dan veertig jaar blijwereld, terwijl de clubbus van PSG leeg naar ven we knokken voor ons deel van de koek.
Brugge rijdt om er de goden op te pikken, terwijl Hopelijk gaan ze ooit eens luisteren naar onze
de vlieger er evenlang overdoet van Parijs naar aanpak, kunnen we de basis van de sportpiraOostende,… terwijl dit alles geld kost, ecologisch mide verbreden en verdienen we daarbij een
een gigantische bom CO2 vertegenwoordigt en budget om te kunnen werken.
onverantwoord is in de huidige context van Hoop doet leven. Onze hoop is nu de kracht van
ecologie, economie en het moeizaam herstel Lenig en Vlug, zijn springers en zijn coaches.
van het fameuze virus, wel in diezelfde tijd
moeten wij alle voorbereidingen voor het WK Onze kalender
zelf bekostigen, moeten wij zelfs een tweede
noodzakelijke trainer voor de veiligheid van • Vanaf tweede week september:
ons gymnasten volledig voor de reis en het
Joepie, we zijn er weer
verblijf in Baku bekostigen. We staan bovendien
ingevlogen.
in voor de veiligheid in onze zaal en doen • 5 september:
Simon en Darwin
weerom een investering van ettelijke duizenden
kwalificeren zich voor het
euro's om iedereen behouden en veilig te laten
WK in Baku
springen. Hoe moeilijk is het niet voor ons om de • 7 september:
zaal in topconditie voor het
nodige fondsen bijeen te rapen. Sinds de Covidnieuwe seizoen
hype, geen acties om zaad in 't bakje te brengen, • 25-26 sept.:
tweedaags jurycolloquium in
geen feestjes, …niks. Vele kleintjes hebben al
Parijs voor Philippe
geholpen, maar sommige grote bedrijven • 16 oktober:
eerste uitdaging na corona:
hebben precies nog nooit van ons gehoord.
Masters in Frankrijk in
Het materiaal in onze zaal is kostelijk, zeer
Colomiers (Toulouse)
kostelijk. Wist u dat alleen maar een simpel
Het artikel van “Lenig en Vlug”
trampolinenetje van geweven nylonbandjes ons
wordt gesponsord door:
per stuk een dikke 2700 euro kost? En dat
verslijt ook hoor!
't Zal Messi worst wezen, maar met zijn drinkgeld van één maand alleen al kunnen alle
Beverse sport – en cultuurverenigingen zeker
Bankieren met gezond verstand
tien jaar lang hun werking ondersteunen. Waren
wij maar voetballer geworden.

Kantoor Billiet-Deryckere

Niet treuren echter…
Beveren Kermis stond voor ons helemaal in het
teken van selectie. Terwijl de kermismolentjes
draaiden, de pinten geschonken en gedronken
werden, gooiden wij al onze troeven op tafel, of
tenminste op de springmat.
Er zijn er weer maar twee die mee kunnen doen
in Baku (Azerbejdjan).
Niet toevallig weer twee van ons kleine BeverenLeie. Darwin en Simon hebben zich overduidelijk gekwalificeerd voor het synchroonspringen. Simon is aan zijn vijfde partner toe.
Hij is de “leading” springer en Darwin puft om
hem bij te houden in de hoogte. Met deze jonge
partner hadden ze op één punt na ook hun
eerder behaald Belgisch record benaderd. Flink
toch voor hun eerste samenwerking. Simon
haalde bij de eerste selectieproef al zijn
minimumscore en mag individueel aantreden.
We hadden gehoopt op nog een deliberatie voor
Florian, afkomstig uit de club van Wevelgem,
maar al enkele jaren flink bijtrainend bij ons. Op
ons uitdrukkelijk aandringen om ook deze
jongeman mee te krijgen en aldus een team
bijeen te zetten (voor het eerst in de geschie-

Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie
tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57

www.crelan.be | billiet-deryckere@pandora.be

Ondertekening Lokaal
Energie- en Klimaatpact
In de gemeenteraadszitting van dinsdag 7 september
werd de ondertekening van het Lokaal Energie- en
Klimaatpact unaniem goedgekeurd. Daarmee wil
Waregem concrete stappen ondernemen op vlak van
vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.
Het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse
regering wil de Vlaamse steden en gemeenten
ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde
initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant
2030. Op de gemeenteraad van 1 december 2020
werd al beslist dat Waregem zich verder zal engageren en werd het Burgemeestersconvenant verlengd met daarin doelstellingen tot 2030.
Daarom tekent onze stad ook in op het Lokaal
Energie- en Klimaatpact. Vlaanderen en de lokale
besturen slaan daarvoor de handen in elkaar. Aan de
hand van herkenbare werven rond vergroening,
energie, mobiliteit en regenwater wil het Waregemse
stadsbestuur inzetten op een krachtdadig beleid.
Concreet gaat het onder meer over het planten van
bomen en hagen, het ontharden van het openbaar
domein, het aanleggen van fietspaden en het
inzetten op energiebesparing.

30 JAAR ERVARING VOOR DOE-HET-ZELVERS
zagerij DEMOFORM bvba
Beverblaadje
steekt een
tandje bij!

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
Foto’s:
Beveren Kermis
2004

• Laminaat - Melamine - MDF - CNC-verwerking
• Multiplex - spaander
• Alle kleuren - alle diktes
• Boorden afgeplakt - Wij verzagen op gewenste maat
• Laden op maat Blum - scharnieren merk: Blum
• Alle vernis en lakwerk - eigen spuitcabine
• Verwerking Corian
• Je kan zelf je plaatmateriaal meebrengen !
Bart: 0472 53 10 98 - Karel: 0476 69 46 81
b.moerman@skynet.be
Nijverheidstraat 146 - Beveren-Leie

Bekijk ook nog:
• Beachvolley 2009
• Beverse opvanggezinnen 2002 - 2009
• De André Defoort-wandeling
• Lucien Devos met zijn klas 1990
• De schilders Vervaeke
• Dag van de buren 2009
• Ronde van Vlaanderen 2005
• Pijpsesociëteit 2002
• Nieuwjaarsreceptie door de jaren heen
• Bierproefavond KWB 2001
• Nieuwe Leiebrug
• Oude Leiearm 2020
• 11 november in Beveren-Leie
• Gezinsfietstocht 2002 - 2005
• Beveren Kermis 2003-2019
• Videobeelden

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

VERZEKERINGEN

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

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

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)

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

CHRYSANTENEDITIE
BEVERBLAADJE.BE
7
op 26 oktober
2021

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)

Nog meer info: www.waregem.be

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

Beverse
Kermisbar
Tijdens het eerste weekend van september was er weer een
beetje feest in het centrum van Beveren-Leie. Vorig jaar
moest voor het eerst Beveren Kermis omgedoopt worden tot
Beverse Kermisbar.
Geen activiteiten, enkel een bar en de kermisattracties,
toegankelijk na toepassing van de strikte coronaregels.
Dit jaar kon al een streepje souplesse ingebouwd worden en
kreeg de Kermisbar reeds een affiche.
Op vrijdag: wielerwedstrijd; op zaterdag: speelgoedmarkt,
optreden Let's Dance, Retro-fuif, Kapelconcert en Partybar;
op zondag: Siestaconcert en kinderanimatie.
Er was duidelijk reeds voor elk wat wils en met het goede
weer dat voorspeld was (en ook is uitgekomen), was de
lokroep naar Beveren Plaatse aanwezig. En of er werd op
ingegaan. Het was er bij momenten druk tot heel druk. De
barmensen en de eetkramen zullen het geweten hebben.
Alle hens aan dek.
Voor het tweede jaar werd de kermisbar ingeplant op het
grasplein tussen 't Klokhuis en de Kernelle. Terwijl de
ouders genoten van een frisse pint of ander lekkers, konden
de kleinsten zich uitleven op het speelplein. Voor het eerst
was de bar in twee delen opgesplitst: een rustig gedeelte
met tafels en stoelen en een 'luidruchtiger' gedeelte waar
muziek een hoofdrol speelde en waar van een drankje kon
genoten worden aan staantafels.
De kermisattracties stonden opgesteld op het Kerkplein.
Of dit een definitieve opstelling wordt, daarvoor gingen we
eens aankloppen bij Pietro Iacopucci, lid van het kermiscomité én schepen van feestelijkheden van de stad
Waregem.
'Vooreerst moet ik meedelen dat de kermis nog geëvalueerd
moet worden, dus doe ik zeker nog geen definitieve
uitspraken. Wel gaan veel stemmen op om de bar ook in de
toekomst op het grasplein te blijven inrichten, gezellig en
dicht bij het speelplein. Nu was er één centrale bar, vroeger
had iedere vereniging zijn eigen bar. Zo'n zaken moeten
zeker nog uitgepraat en uitgewerkt worden.
We zullen zeker verder beroep doen op de vele Beverse
verenigingen die de kermis kleur geven. We denken aan de
Gezinsbond, dansschool Let's Dance, het Bevers Harmonieorkest, de Speelberg die ook dit jaar hun medewerking
hebben verleend om animatie te brengen en hun leden en
veel anderen naar het centrum hebben weten te lokken.'
Aldus Pietro.
Hopelijk kan volgend jaar terug uitgepakt worden met een
full optionprogramma met optredens, vele verenigingen die
sfeer, kleur, geur en smaak brengen, vuurwerk, parochianenkoers, …
We zien alvast uit naar een coronavrije editie volgend jaar.

Beveren markt
oktober 2021

Deze bonnen zijn de moeite waard!

BON
PROMOTIE oktober 2021

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 100 gr. tonijnsalade

BON
bij aankoop
van €12,50
gratis 1kg. friet

(1 bon per klant)

BON GELDIG

Wekelijks
rechtstreekse aanvoer
uit vismijn
op de markt:
• woensdagvoormiddag aan de kerk te Desselgem
• woensdagnamiddag op de markt te Beveren-Leie

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

info@de-hoevekip.be

0472 77 85 34

ch ook!
o
t
t
m
Je ko
regio Beveren-Leie, Desselgem, Deerlijk, Sint-Eloois-Vijve

Thuisverpleging
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

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

Thuisverpleging CLCVM
• Caroline Vansteenhuyse
• Linda Nachtergaele
• Caroline Deloof
• Virginie Lefevre
• Melissa Demasure
Regio: Desselgem - Beveren-Leie
Centraal telefoonnummer:
0485 45 82 97
Wij zijn er voor u in deze moeilijke tijden !!!

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u
dit klevertje voor op de brievenbus.

40

jaar geleden…: het Sint-Jan-Spel

retrospectieve door Jan Meersman
Op een druilerige 'maartsebuien-avond' doemden bij
me plots hartverwarmende emoties op bij de
herinneringen aan het Sint-Jan-Spel, toen precies 40
jaar geleden. Het is inderdaad dit jaar reeds 4
decennia geleden dat er een (eerste) unieke
gebeurtenis met een sociaal-culturele dimensie
plaats vond in ons dorp, Beveren-Leie. Ik vond het
eindelijk eens het 'moment' om even een
retrospectief relaas samen te stellen en dergelijk
historisch evenement opnieuw terecht tot leven te
wekken, met melancholie terugblikkend op een
diversiteit aan zoveel goeie en onvergetelijke
herinneringen. Enerzijds een 'flash back' voor wie er
als kind, jongeling, volwassene (jong of minder jong)
op de één of andere manier aan meewerkte of één
van de voorstellingen bijwoonde en anderzijds een
stuk lokale 'history' voor wie er toen niet bij was of kon
mee genieten van het grandioos evenement of zelfs
geboren werd na het illuster jaar 1981.
In één van de vele krantenartikels uit die tijd, begin
1981, lezen we o.a. : “Vandaag kan er nog moeilijk
een Beverenaar gevonden worden, die niet weet dat
er begin maart in de parochiekerk een massaspel
opgevoerd wordt rond het leven en werk van
Johannes de Doper. Dat heel veel mensen reeds
maandenlang hun vrije tijd belangloos en met volle
inzet besteden aan de creatie en de voorbereiding
van dit spektakelstuk, raakt dan ook vlug tot buiten de
gemeentegrenzen bekend. Toen tussen Kerstmis en
Nieuwjaar vooraan in de kerk een reusachtig podium
uit de grond rees, schoot de belangstelling naar wat
zich daarop zou afspelen de hoogte in…”
Marcel Callewier uit Harelbeke, Leraar aan het SintAmandscollege, een heel belezen, integer en
veelzijdig iemand, was de auteur en 'schepper' van
dit massaspel en hiermee niet aan zijn proefstuk toe.
Hij legde de klemtoon op het massaspel als
groepsgebeuren, met als 'spelregel': “We doen alles
zelf, om dank zij het enthousiasme van velen, het
onmogelijke waar te maken”. En of hij in zijn nobel
opzet geslaagd is!
De rechtstreekse aanleiding tot een dergelijke
realisatie in Beveren-Leie was de opvoering van het
kerkspel 'Jij met je kroon' in de Sint-Salvatorkerk van
Harelbeke, geschreven en geregisseerd door Marcel
Callewier. De opvoering van dit zeer geslaagd
groepsproject liet een diepe indruk na op zijn
vrienden, Jacques en Monique Callens-Verhamme,
die na de voorstelling even Marcel gingen feliciteren
en hem meteen ook heel bescheiden de vraag
stelden of iets dergelijks ook in Beveren-Leie
mogelijk zou kunnen zijn. Marcel antwoordde tot hun
verbazing prompt bevestigend en dacht al aan een
evocatie rond de figuur van Johannes de Doper, de
patroonheilige van onze parochie. Uit persoonlijke
interesse had hij in het verleden over dit bijbelshistorisch personage heel wat lectuur verslonden.
Jacques Callens vond dit meteen een schitterend
idee en vatte het plan op om dit massaspel als een
niet alledaags initiatief van de Beverse 'Werkgroep
Broederlijk Delen' te presenteren, waarvan de
financiële opbrengst integraal zou kunnen afgestaan
worden aan het vastenproject 1981 van Broederlijk
Delen. Korte tijd later en na wat over en weer
gediscussieer 'ging de wagen aan het rollen'.
Gestuwd door zijn intrinsieke kwaliteiten van ervaren
en dynamisch bedrijfsleider, kon Jacques al gauw
alle organisatorische aspecten in concrete vorm
gieten. In de schoot van de kersverse werkgroep
vond hij spontane steun. En met de bereidwillige
medewerking van een ganse achterban enthousiaste
Beverenaars, werd de taakverdeling een stuk
makkelijker. Binnen de kortste keren werd de daad bij
het woord gevoegd en een dynamische 'Werkgroep
Promotie' samengesteld, met naast Jacques zelf,
Etienne Verhelst, Germain Courtens, Arsene
Fleurent, Hubert algoet, Guido Vyncke en Antoon
Kerkhove. Mark Desmet nam het secretariaatswerk
voor zijn rekening en Jozef Vandorpe zou later
zorgen voor de centrale kaartenverkoop en de
reservaties... lees het vervolg in de Chrysanteneditie van
het Beverblaadje.

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

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

Slagerij Filip
wordt
MEAT BOETIEK

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

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

Wegens grondige
verbouwingswerken zijn wij
gesloten van 30 september
tot 5 november 2021

Wij verwelkomen u
graag op ons

OPENINGSWEEKEND
uw spaarkaart
blijft geldig
Gebruik uw spaarkaart 2021 tot eind 2021!

van 6 en 7 november!

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

Er is veel veranderd (2)
Op de eerste foto uit omstreeks 1950 zien we, in de schemering van de koestal
Denise, dochter van Alfons Vandesompele bezig aan een van de dagelijkse drie
melkbeurten van haar koeien. Die staan netjes op stal elk in hun sliet. We zien
de melkstoel, de vastgebonden staart van de koe die aan een melkbeurt toe is,
en Denise met de melkemmer geklemd tussen de knieën. Het stro op de
stalvloer verandert dag na dag door de dierenmest in “lange vette”. Die komt
terecht op de mesthoop en zal dan op het einde van de winter op de akkers
uitgevoerd worden. De melkbeurt overdag gebeurt 's zomers en in de herfst op
een weide dicht bij de hoeve. In de winter blijven de dieren op stal waar ze
gevoederd en gemolken worden. De melk wordt bewaard in aluminium bussen
die elke dag opgehaald worden door een melkerij van de streek, hier meestal die
van Kruishoutem.
Op onze dagen worden de koeien gevoederd in grote luchtige stalruimten. De
dieren zijn aangeleerd om vanzelf naar een centraal gelegen machine te gaan
om gemolken te worden. De melk wordt opgeslagen in grote tanks om op
regelmatige perioden opgehaald te worden door gekoelde tankwagens van een
grote zuivelfabriek. Koeien zien we in Beveren en Desselgem nog nauwelijks
buiten, evenmin als de zwaluwen en leeuweriken die we vroeger boven de
weilanden zagen vliegen. Boerenpaarden hebben jaren geleden al plaats
gemaakt voor alle slag van tractoren en landbouwmachines. De boeren zelf zijn
door die schaalvergroting van hun bedrijven sterk in aantal gedaald. Benieuwd of
allerlei pogingen om daar iets aan te doen met ingrepen zoals “de korte keten”
en dies meer hier, wat zullen kunnen aan verhelpen.
Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

2021

GEZINSBOND

Gezinsbond Beveren-Leie

PROGRAMMA

• 21 november:
Geboortebos voor peuters
In maart 2020 hadden de Waregemse gezinsbonden
en de stad het geboortebos gepland met de families
van de jonge Waregemnaars. Corona stak daar
echter een stokje voor en tot 3 maal toe hebben we dit
moeten uitstellen.
Hopelijk loopt alles nu vlot en kunnen we op 21
november terug samen feesten met ons geboortebos. Om het allemaal coronaveilig te laten
verlopen zal het feestje beperkt zijn. Alle Waregemse
peuters/kleuters geboren tussen 1 januari 2018 en 30
april 2019 krijgen half oktober een persoonlijke uitnodiging in hun bus. Wij maken er samen een Bijzonder feest van waar de kinderen kunnen fladderen,
zoemen, spelen… als een bijtje.
De Waregemnaars geboren na 30 april 2019
vergeten we uiteraard niet en worden op een later
moment uitgenodigd. Op onze webpagina
www.waregem.be/geboortebos zullen de data
worden vermeld zodra ze bekend zijn. Een persoonlijke uitnodiging volgt een maand voor het feestje.
De Waregemse gezinsbonden

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

Dienst milieu - 056 62 12 80 - milieuzorg@waregem.be

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22

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

Plat West-Vlams
voor anderstaligen

BIE
´T VROVOLK

• Lelijk skermik, skermienkel: lelijke vrouw
• Franke bette: een stoutmoedige vrouw
• Stikt nen bustelstil in eur gat en geel ’t stroate
is gevoagd: iemand die heupwiegend, preuts stapt
• Eksevel: onsympathieke, sluwe vrouw
• Z’eit nogoal wel kak an eur gat: ze laat zich
goed gelden
• Ne kobbejoagre: iemand met een wijd staande
haardos

Stop deze raster samen met 5 EURO
in onze brievenbus in de Hekkeniersstraat 20
en uw zoekertje bereikt 2250 Beverse gezinnen!
Enkel voor particulieren.

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

Plat West-Vlams
voor anderstaligen

BIE
´t MANNEVOLK

• De putmoaker: grafdelver
• Ne wieten: halve gare
• Een woaie: man met veel zwier en zwaai
• Ne kleine wup: een klein mannetje
• Ne geassreerden bing: stoutmoedige man
• Vezelaar: hij die fluistert
• Nen vroete werker: een noeste, harde werker
• Nen baron riskon toe: iemand die alles aandurft
en ongeoorloofde risico’s neemt

•Chrysanteneditie
op 26 okt. 2021
• Graag uw teksten
vóór 16 okt. 2021
Nog meer Bevers nieuws ?

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

