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Je werkt graag in de buurt?
Maar je zoekt ook een
gevarieerde job
in een klein team?
Bij Argenta Oostrozebeke
vind je het allebei.
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Relatiebeheerder
Verzekeren
in Oostrozebeke

Dames - Heren - Jeugd +12 j.

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

Specialisatie kleurtechnieken
Ons huismerk: Kevin Murphy
Solliciteer via www.argentajobs.be

Toonzaal
en burelen:

Kom zeker
een kijkje nemen
in onze showroom !

Contact:

OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE
BEVEREN(LEIE)
Kortrijkseweg 252

8791 Beveren-Leie
056 44 91 35
info@thimaco.be
www.thimaco.be

OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE
BEVEREN(LEIE)

Openingsuren:
Wij werken op afspraak behalve op
vrijdagvoormiddag van 9 u. tot 12 u.

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

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

Ramen
Deuren
Poorten
Zonwering

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

Uw vacature wordt vertrouwelijk behandeld.

Niet zomaar…
Als je je op internationaal niveau begeeft, moet je dat
stapje hoger verdienen tegenwoordig. Ook de internationale federatie wil dat atleten, juryleden en
coaches op niveau meedoen.
Zo kregen we onlangs een online cursus voorgeschoteld waar we als atleten en coaches een paar uur
mee zoet zijn om alle reglementering inzake doping,
veiligheid en wedstrijdregels flink op te frissen. Ben
benieuwd of alle Oostbloklanden dit ook helemaal
doorwroeten. Er zal wel weer wat gesjoemel bij horen,
maar wij gaan dat maar braafjes volgen hoor. Er
zitten misschien wel wat interessante meerweetjes in.
En papieren voor Baku…, ook een verplichting die niet
te onderschatten valt. Internationaal paspoort, visum
en uniforme kledij, 't moet allemaal de revue passeren.
Voor het paspoort betaal je natuurlijk zelf, het visum
wordt via de federatie geregeld. En de kledij, daar heb
je als ancien wel wat van liggen en vraag je soms een tshirtje of een wintervest bij, afhankelijk van de plaats
van bestemming. De nieuwelingen moeten wel een

Switchen moet kunnen.
Hoelang loopt onze centjesactie al? Ik gok op minstens 20 jaar. Toen we onze eerste pannenkoekenactie startten, was de pannenkoekenboer
(tussen haakjes Dries) zoals wij hem noemen, pas
gestart met in zijn garage artisanaal flensjes te
bakken. Door onze grote vraag ( 500 pakjes in één
keer) had hij al zijn familieleden opgetrommeld die een
hele nacht in zijn garage boven de deegdamp stonden.
We kochten er toen pakweg 500 pakjes van een halve kilo. Op een bewuste zaterdag in februari gingen
die zo snel van de hand dat we met ons minibusje alle
Colruyts, alle Carrefours en Delhaizes afschuimden
en er alle pakjes uit de rekken kochten. Bij de Colruyt in
Kortrijk haalden we ook de rekken leeg en de kassierster heeft zich toen vergist en, in plaats van 100
pakjes, er slechts 10 ingetikt. Als echte Vlaming
hebben we toen eerlijkheidshalve maar gezwegen
aan de kassa met 90 pakjes pure winst tot gevolg. De
echte pannenkoekenactie was geboren. Met alle

Gezinsbond Beveren-Leie

Delegeren en teamwork
Daar waar wat voetbalploegen en federaties
professioneel personeel in hun rangen hebben zitten
om alles tot in de puntjes te regelen, moeten wij het
doen met het pure achter-de-uren-amateurisme.
Inschrijvingen, betalingen, reservaties voor hotel, boekingen voor het vliegtuig, afhuren van vervoer ter
plaatse, wedstrijdfiches en administratie voor verzekeringen en officiële wedstrijdpapieren…. Noem
maar op. Vroeger ging dat allemaal vlot: een telefoontje hier, een faxke daar en alles was geregeld. 't
Gaat zogezegd allemaal vlotter nu met online boekingen en reservaties. Niettemin doen nu vier tot vijf
mensen in de club wat indertijd door één persoon werd
uitgevoerd. Vergelijk het met een kloosterorde. Geert
is onze 'broeder-econoom' die de centjes beheert en
de overschrijvingskes doet. Bieke is 'zuster-pasfoto'.
Alle licentiedocumenten gaan door haar vrome handen. Dieter is frère-statistique, geen bestandje, geen
lijstje, geen inventariske,… mist hij en is altijd bij de
pinken voor de inschrijvingen voor alle evenementen.
Eva is onze 'sister-travelagency'. Zij zorgt voor alle
verplaatsingen, boekingen, afhuren van hotels en
vervoer. Dominiek is dan weer 'broedersmul'. Hij kent
alle restaurants in de buurt van onze mogelijke locaties
en zorgt ervoor dat online onze groep op een leuke en
betaalbare plaats na de wedstrijd een lekkere pasta of
wat anders kan verorberen. Lipi is 'broeder-competitie', die inschrijvingen en alle details voor de
Franse wedstrijden regelt. 't Is gewoon zo, zonder een
team staat onze club nergens, maar meestal ligt
niemand (springers en ook vele ouders) hier helemaal
wakker niet van en vindt men alles toch zo normaal.
Niet geklaagd hoor, 't is altijd - ondanks de soms vele
ongemakken en wijzigingen - met de glimlach
gedaan.

Nog nooit gebeurd…
Ligt het aan het virus? Is het toch waar dat velen flink
wat zaken hebben gemist tijdens deze gezondheidscrisis? (Je weet wel: buiten zijn, wandelen, verluchten, dingen niet samen kunnen doen…..) Of is het
weer een tijdelijk fenomeen dat gauw zal verdwijnen?
Het is nog nooit voorgevallen dat we nieuwe leden
moeten weigeren. In de maand september werden
we overstelpt met telefoontjes en online-aanvragen
om lid te worden. Springgroepen hebben we moeten
opsplitsen om toch op een degelijke manier de trampolineskills aan te kunnen leren. Begin oktober viel er
een zware beslissing binnen ons bestuur: We hebben
toch efkes alles van de website moeten halen wegens
overbelasting en mogelijke nieuwe leden moeten 'on
hold' zetten. Onze filosofie is al 60 jaar: Iedereen mag
komen, we weigeren niemand, maar aan alles komt
precies toch een eind. We voelen ons een beetje
schuldig, maar we willen kwaliteit blijven leveren en
dus….daar gaat onze leuze.

PROGRAMMA

Onwennig maar toch….
Eerste wedstrijdstress is weer aan de orde. We gaan
na twee jaar inactiviteit er weer eens los door. 't Klinkt
hip: de “Masters of France”. De club van Colomiers
in de buurt van Toulouse doet er alles aan om de oude
Coupe de France in een nieuw internationaal
kleedje te stoppen. Ambitieus als ze zijn hebben ze er
een flink budget tegenaan gesmeten om ook enkele
wereldtoppers naar Toulouse te lokken. De seniorenklasse schittert met gelauwerden uit het wereld- en
Europees circuit. In de voorbereiding van het WK een
maand later kan dat tellen. Simon, Darwin en Florian
zijn er op gebrand om daar al hun goede doen te
etaleren en te tonen dat ze het waard zijn om er ook bij
te zijn in BAKU.
Voor onze jongelingskes is het dan weer nagelbijtend afwachten wat de concurrentie op Frans
gebied na zijn “confinement” heeft kunnen uitrichten
in de korte voorbereidingsperiode die iedereen heeft
moeten doormaken. In het weekend van 15-16-17
oktober waren we er dus bij in Toulouse. Joepie,
eindelijk!!!

ritje Gent doen om het nodige te verkrijgen en het
pashokje van de federatie even te moeten induiken.
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herstel van de pandemie echter krijgen momenteel
familiefeesten en allerhande festiviteiten voorrang op
vele clubactiviteiten. Daarom hebben we beslist om
onze pannenkoekenactie dit jaar in oktober te plaatsen
en onze traditionele vijfsterren Kaas- en Wijnavond
naar het voorjaar te verschuiven. We vermoeden dat
vele families onze pakjes wel lusten, gelijk wanneer we
ze aanbieden.
Op 23 oktober dus komen we in volle frisse lucht langs
om ze aan te bieden en daarmee onze vernieuwingen
in onze springhal financieel te verantwoorden. Ons
veiligheidsplatform rond de trampolines wordt volledig
vernieuwd en daarvoor zijn centjes nodig. Vandaar,
geniet van onze palullen…en merci voor dat
kleine, smakelijke duwtje.

Onze kalender…

15-16 oktober:
23 oktober:
25-28 november:

5-6 december:

“Masters open” in Colomiers (14
Lenig en Vluggers nemen deel.)
verschoven pannenkoekenactie
t.v.v. aankoop van ons materiaal
World-Championships in Baku
(Simon en Darwin, springers, en
Lipi en Bieke, als enige Belgen,
gaan ernaartoe.)
“nationaal teamkampioenschap”
van Frankrijk in St-Etienne

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
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jaar geleden…: het Sint-Jan-Spel

de

retrospectieve door Jan Meersman

EINDEJAARSACTIE
Beverse Zelfstandige Ondernemers

Doe uw eindejaarsaankopen bij de Beverse Zelfstandigen!
Zij belonen u met BEZO-loten. Maak kans op waardevolle prijzen!

De actie loopt van 20 november
tot en met 9 januari 2022

PRIJZENPOT t.w.v. € 5.000
• HOOFDPRIJS: Een „feestje bij u thuis“ voor 20 personen,
verzorgd door de VLEESHOVE t.w.v €800
• 2de PRIJS: Bon van Bakkerij DECONINCK t.w.v €350
de
de
• 3 & 4 PRIJS: Bon voor etentje in restaurant
CASTOR t.w.v. €250
en tal van
kleinere
prijzen
geschonken
door
de Beverse
handelaars
Deelnemende zaken zie www.bezo.be
De prijzen worden getrokken op zondag 16 januari 2022.
De winnaars worden bekend gemaakt via
het Beverblaadje, Facebook, website bezo en alle deelnemende handelaars

Samen sterk!

Beverse zelfstandige ondernemers
www.bezo.be
info@bezo.be

Vercruysse Mieke

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

THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

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

www.leiezorg.be

Vervolg van de herfsteditie
.... Mark Desmet nam het secretariaatswerk voor zijn
rekening en Jozef Vandorpe zou later zorgen voor de
centrale kaartenverkoop en de reservaties. Marcel
had van bij aanvang zijn bijzondere visie op dit project
op papier gezet en er de verantwoordelijken duidelijk
over geïnformeerd, met de absolute klemtoon op het
samenwerken van een grote groep medewerkers. En
zo geschiedde. En dat er hiervoor heel wat vrijwilligers van doen waren, spreekt voor zich: Niet minder dan 300 mensen, waarvan 75 kinderen engageerden zich voor de vertolking, de figuratie, de
muzikale creatie (componisten, uitvoerders, koor,
muzikanten, fanfare), vormgeving, kostumering,
podium- en decorbouw, verlichting, klank, enzovoort. Zowat 1 op 5 Beverenaars was bij dit gigantisch evenement betrokken, naast een grote schare
sponsors en tal van sympathisanten, die mede 'een
duwtje in de rug gaven'. Marcel noemde het
massaspel, ik citeer: “…een 'gemeenschapsspel',
dat het geloof stimuleert in het feit dat alleen het
kunstzinnige en het groepswerk een dam vormen
tegen het nihilisme dat de opgroeiende jeugd
bedreigt. Wat er heden ten dage zo dikwijls ontbreekt
zijn de aangeboden gelegenheden (vooral voor de
jeugd) om met een groep mensen in te gaan op zulke
uitdaging. Als het waar is dat de jonge generaties
straks in een wereld terecht komen, waar ontzaglijke
problemen enkel op basis van solidariteit nog zullen
kunnen opgelost worden, dan heeft dit initiatief dank
zij dergelijk opzet en welslagen de rol van een soort
'herautschap', de aankondiging van een boodschap
te vervullen, een luide roep in een woestijn: 'Anders is
nog mogelijk en het andere is minder ver dan we
denken.” Deze realistische woorden dateren uit
1981, 40 jaar geleden…profetisch bijna, zelfs nu
brandend actueel en van toepassing op wat we - en
dus ook de jongeren - de laatste tijd lezen en zien op
de sociale media en op de dagelijkse harde realiteit
waarmee we geconfronteerd worden qua wereldproblemen (migratie, politieke vluchtelingen, de
klimaatverandering en de opwarming van de aarde,
de stijgende kansarmoede hier en elders in de
wereld, de coronapandemie,…). Dank zij een
concrete planning en een efficiënte organisatie, werd
eveneens een kader opgebouwd van verantwoordelijken, die binnen de kortste keren onverdroten aan
de slag gingen, met zin voor initiatief, durf, inzet en
een hoge graad aan aanstekelijk enthousiasme. In
onze ruime parochiekerk werd een reusachtig
podium geconstrueerd, met het altaar en de fries van
'De doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de
Doper' erin geïntegreerd, en dit over de volledige
breedte van de voorzijde en met een diepte van 18
meter. Er werden 3 niveaus gebouwd, die met
trappen met elkaar verbonden waren en een
harmonieus geheel vormden. Het hoogste platform
was bestemd voor het 59-koppig gemengd koor, de
Sint-Gregorius-zanggilde o.l.v. Gentiel Callewaert en
voor de 53 muzikanten van de fanfare De Leievrienden o.l.v. Paul Vercruysse en Frank Debruyne.
Frank was tevens de componist van de beklijvende
instrumentale stukken en liederen, samen met AnneMarie Albers, Hilde Vandevoorde en Linda
Huyzentruyt. Marcel Callewier was ook hier de
tekstschrijver en inspirator. Het Johannes de Doperleidmotief “Hij moet groter en ik moet kleiner worden”,
dat als slotlied de apotheose extra kracht bijzette,
wordt nu nog op Beveren Ommegang op het orgel
gespeeld of door het koor gezongen. De solozang
tijdens de opvoeringen werd verzorgd door Monique
Verhamme, Carine Viaene, Marc Meersman en de
11-jarige Alain Parmentier. Naast de extra knappe
instrumentale begeleiding door enkele jonge,
geschoolde muzikanten van eigen bodem, was er
ook het emotioneel moment van virtuoos Peter
Pieters met zijn voor het Sint-Jan-Spel speciaal
geschreven schitterende klassieke gitaarsolo ...
lees het vervolg in de Sinterklaaseditie van het
Beverblaadje.

blijft druk bezig
BEZO (Vereniging van en voor Beverse Zelfstandige
Ondernemers) werd opgericht om meer spirit te
brengen in het Beverse handelsleven. De bedoeling
is om de Beverse ondernemer in het daglicht te
zetten en om samen leuke en bruisende activiteiten
op touw te zetten voor de inwoners in en rond
Beveren-Leie. De leden betalen geen lidgeld en
kunnen zich aanmelden via info@bezo.be.
Geschenkpakket
Een van de zaken die de vereniging organiseert is het
samenstellen van geschenkpakketten.
Iedereen komt wel eens in de problemen bij het
zoeken naar een gepast geschenk. Bij www.bezo.be
kan je vanuit je luie zetel zelf een geschenkpakket
samenstellen met artikels uit één of meerdere
Beverse zaken. Dit kan digitaal en na het betalen van
het bedrag, krijg je een seintje wanneer je je
geschenk kan afhalen bij Sacacorchos. Gemakkelijk,
origineel en je koopt lokaal.

30 JAAR ERVARING VOOR DOE-HET-ZELVERS
zagerij DEMOFORM bvba
• 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

Workshops
Een volledig nieuw initiatief. In het weekend van 20
en 21 november kan je in diverse Beverse zaken
terecht om workshops te beleven. Je kan gedurende
dat weekend kennis maken met het Beverse handelsleven. Deelnemen kost 5
euro per workshop en per persoon. Inschrijven kan op de site www.bezo.be.
Deelnemen aan verschillende activiteitenworkshops is zeker mogelijk, maar vol
is vol.
Hierbij een opsomming:

• Workshop Lekkergoed in ING-kantoor, Liebaardstraat.
Je kan er snoepbrochettes, mannetjes en boeketten maken tussen 13 en 14 u. en
tussen 14 en 15 u. op zaterdag en zondag én proeven van scandinavische
snoepjes en bijpassende gezonde drankjes en thee van 15 tot 16 u.
• Leren Spaanse wijnproeven kan je bij Sacacorchos, Kortrijkseweg 224/1 op 20
en 21 november tussen 10 en 11u., 11-12 u., 14 -15 u., 15 -16 u.

• Dikke Jan geeft een workshop bier brouwen: how it's done. Dit vindt plaats in
café Den Dries, Beveren-Dries 28 op zaterdag en zondag van 10 en 12 u. en
van 13 tot 15 u. De workshop duurt eigenlijk de ganse dag. Vroeger toekomen
of vroeger weggaan is toegestaan.
• In Instituut SKIN, Kortrijkseweg 290 leer je meer over verzorging en makeup voor thuis. Dit kan (enkel) op zaterdag van 10 -11 u. 11 -12 u., 13 -14 u., 14 15 u., 15 -16 u., 16 -17 u. en van 17 -18 u.
• Meer over lastechnieken verneem je bij Typhoon, Grote Heerweg 67 op
zaterdag van 10 tot 11 u. en van 11 tot 12 u.
• Hoe werk ik met een chefmes. Groenten leren snijden als een echte chef leer
je bij Coorevits, Kortrijkseweg 223 op zaterdag tussen 10 -11 u., 11 -12 u., 14 15 u. 15 -16 u., 16 en 17 u.
• Wil je meer te weten komen over caféspelen, schrijf dan in voor de wokshops
in café Den Dries, Beveren-Dries 28 op zaterdag en zondag tussen 11 -12 u.,
13 en 14 u., 14 -15 u., 15 -16 u. en 16 -17 u.
• Workshop bij kapster Sigrid, Kortrijkseweg 243: leer vlechten maken in duo
(bvb. ouder en kind). Dit kan op zondag 21 november tussen 14 en 15 u.
• Restaurant Castor, Kortrijkseweg 164 biedt een workshop aan op zaterdag
4 december tussen 10 en 11.30 u.
Een prachtig en uniek initiatief waar jong en oud ongetwijfeld heel wat kan
bijleren. Rep je naar de site van BEZO.
Eindejaarsactie
Gezien het succes van de voorbije jaren wordt ook dit najaar een
eindejaarsactie georganiseerd, meer bepaald van 20 november tot en met 9
januari.
In heel wat Beverse handelszaken zul je dan bij aankoop één of meerdere
lotjes ontvangen. Hoeveel lotjes op welk bedrag je krijgt, bepaalt de
zaakvoerder zelf. Dit zal ook geafficheerd worden in de deelnemende zaken.
Handelaars kunnen hun lotjes bestellen via info@bezo.be. Ze betalen 10
eurocent per lot. Hiervan gaat 4 cent naar een goed doel. Aan de deelnemende
handelaars wordt ook gevraagd om één of meerdere prijzen te geven voor de
prijzenpot. Vorig jaar was er een prijzenpot met een waarde van meer dan
5.000 euro met enkele prachtige hoofdprijzen.
Ondernemers die geen lotjes kunnen aanbieden, mogen altijd vrijblijvend
sponsoren. Hun naam wordt vermeld bij de deelnemende handelaars.
De prijstrekking vindt plaats op 16 januari 2022 in het ING-Kantoor,
Liebaardstraat in aanwezigheid van de deelnemende handelaars.
BEZOek
Dit initiatief van BEZO staat op de planning tijdens het eerste weekend van
februari 2022 (5 en 6 februari). Het wordt een gezellige 2-daagse beurs voor
het grote publiek met
aandacht voor groot
en klein.
Dit initiatief, waarvoor nu reeds 20
Beverse standhouders ingeschreven
zijn, is gratis toegankelijk. Noteer dit
alvast in uw agenda.
Meer info over BEZO
en de diverse activiteiten, vind je terug
op www.bezo.be.

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

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

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

De Gemeenteschool

Deze groep jong volk werd tijdens het
schooljaar 1930-1931 gefotografeerd op
de speelplaats van de toen
gloednieuwe Beverse
“knechtensschool”. Het ging om de
jongens uit de derde graad die les
kregen van “oppermeester” René
Algoet: het 6de, 7de en 8ste studiejaar.
Een van de bijzonderste taken die ze
toen opgedragen kregen was werken in
de tuin, de “lochting”. Groenten planten,
bemesten en oogsten was uiterst
belangrijk in een tijd waar elk het
maximum uit de “lochting” diende te
halen. “Lochtenieren”, dat leerden ze bij
meester Algoet. De Beverse
jongensschool was in oktober 1930
verhuisd uit haar oude gebouwen in de
Kleine Heerweg en uit het
“Tapschooltje” in de Sint-Jansstraat
naar het moderne nieuwe gebouw in de
Schoolstraat. Die heette toen nog
“Kerk-en Waterstraat”. De toenmalige
nieuwe Beverse pastoor Ernest Lebbe
noteerde dat in het gedenkboek van de
parochie, het Liber Memorialis, als
volgt: “Op de eersten oktober 1930 wierd alhier plechtig ingewijd door Heer Pastoor de nieuwe knechtensschool, gelegen dicht bij 't gehuchte
Ganzenpaneel, in tegenwoordigheid van h. h. burgemeester en schepenen der gemeente en der vier onderwijzers, waaronder de nieuwe
onlangs gestemde heer Berton, inboorling der gemeente, vierde schoolmeester of onderwijzer. Na de rituelen, gebeden en ceremoniën
wenschte de heer pastoor de kinderen hertelijk geluk met hun prachtig schoollokaal, 't schoonste van geheel de streek en wakkerde ze aan
om met nieuwen moed eenieder de school bij te wonen en zich te zwichten, gelijk op welke manier, dat kunstig en zoo mooi gebouw te
beschadigen.”
Dit 'prachtig' schoollokaal gaat nu eerlang voor de bijl na bijna 100 jaar dienst. De jongelui op de foto, die volgens de tekst op de lei dateert
van het schooljaar 1930-1931, zijn de leerlingen van de drie hoogste studiejaren. Ze lopen hier waarschijnlijk niet meer rond. Op de foto
menen we er toch enkele te herkennen:
1. Remi Demeyer, 2. Roger Van Biervliet, 3. Albert Moerman, 4. Maurice Deroose, 5. René Algoet, 6. Maurice Verstraete, 7. Robert Moerman,
8. Jerome Vervaeke, 9. Georges Cottens, 10. Robert Devroe, 11. Jozef Vandorpe.
Op het bord dat een van hen vasthoudt staat met krijt geschreven:
Beveren-Leie
1930-1931
de
de
de
6 - 7 - 8 studiejaar

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Bram en Liesbeth nemen het roer van Filip over
en nodigen u graag uit
in hun totaal vernieuwde zaak.

Slagerij Filip
is vanaf heden
MEAT
BOETIEK

Ambachtelijke beenhouwerij
• vers vlees
• eigenbereide charcuterie
• kaasassortiment
• dagschotels
• tal van bereide gerechten

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Wij verwelkomen u graag met een lekker hapje van het huis
en een drankje!

OPENINGSWEEKEND
op 6 en 7 november!

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie
tel. 056 71 37 87
meatboetiek@outlook.com

Filip en medewerkers blijven
de rechterhand van
Bram en Liesbeth

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

DAAN
Beverblaadje
steekt een
tandje bij!

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
Foto’s: Paanderhoek 16/6/2007
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 2003-2019-2004
• Videobeelden

komt naar

Beveren-Leie!
Vrijdag 17 december om 20 u.
in de Kerk.

Een aantal jaren geleden nam Daan de tijd
om zijn repertoire even te ontdoen van de
gekende bombast en stopte hij zijn favoriete
nummers in een prachtig akoestisch kleedje.
De cd Simple werd een gigantisch succes en
sporadisch haalt hij deze versies nog even
boven om een monumentaal concert te
spelen in een niet alledaagse locatie.
Met CC De Schakel kan je erbij zijn in de kerk
van Beveren-Leie op 17 december.
Jij ook?
Bestel snel je tickets via:
www.ccdeschakel.be/
nieuws/38/Nieuwe_naam
_DAAN_in_Beveren_Leie

2021

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond Beveren-Leie

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

Beveren markt
november 2021

Deze bonnen zijn de moeite waard!

BON

PROMOTIE november 2021

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS potje gerookte
vissalade (100 gr.)

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

info@de-hoevekip.be

0472 77 85 34

h ook!
c
o
t
t
Je kom

Noteer ook volgende activiteiten van Davidsfonds Beveren-Leie:
• Zondag 14 november 2021: wandeling Gasthuisbossen (Ieper) - afspraak Kerkplein om 13 u.
• Dinsdag 7 december 2021 om 20 u.: Huiskamerconcert Siran - reserveren via devlaminckg@gmail.com of 0473 95 58 23

Thuisverpleging CLCVM
• Caroline Vansteenhuyse
• Linda Nachtergaele
• Caroline Deloof
• Virginie Lefevre
• Melissa Demasure
Regio: Desselgem - Beveren-Leie
0485 45 82 97

Centraal telefoonnummer:

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

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

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

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

• Sinterklaaseditie
op 23 nov. 2021
• Graag uw teksten
vóór 13 nov. 2021
Nog meer Bevers nieuws ?

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

