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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.)

V.U.: Software Applications | Raf Demortier | tel. 056 72 40 08
info@beverblaadje.be | www.beverblaadje.be

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

2021

LENIG
&VLUG

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond Beveren-Leie
Aanvraag kortingskaart NMBS
Als houder van een 'kortingskaart
grote gezinnen' reizen jij en jouw
gezinsleden met de trein aan de
helft van de prijs. Nieuwe
kortingskaarten voor gezinnen
vanaf 3 kinderen, vernieuwen
van vervallen kortingskaarten (eind 2021) kunnen
aangevraagd worden via de Gezinsbond bij
Raf Verrue tel. 056 70 26 93, e-mail:
raf.verrue@gmail.com (vraag deze tijdig aan).
Eénmalige administratiekost van 6 euro.

Bonnenboek 2022
We bezorgen je als lid vanaf
december het nieuwe Bonnenboek
2022 regio Kortrijk-Waregem-Roeselare. Met dit nieuwe Bonnenboek
kan je opnieuw bij 170 lokale
handelaars terecht. Je kan de lijst
van handelaars bekijken op
https://ledenvoordelen.gezinsbond.
be/in-je-buurt
Als lid kan je korting sparen in je
online portefeuille en daarmee een deel van je
aankopen betalen met de opgebouwde spaarkorting en dit in schijven van 5 euro.

DAAN komt naar Beveren-Leie!
op 17 december om 20.00 u. in de
kerk Sint-Jan de Doper

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.
Daan, op piano of gitaar, laat zich tijdens deze
shows steevast begeleiden door Isolde Lasoen op
vibrafoon en percussie en de geniale JeanFrancois Assy, die normaal het podium deelt met
o.a. Yann Tiersen, speelt cello en contrabas.
Met CC De Schakel kan je erbij zijn.
• Link naar de site:
https://bit.ly/DAAN_akoestisch
• Facebook:
https://www.facebook.com/ccdeschakel
• Instagram:
https://www.instagram.com/ccdeschakel/
Maaike Tubex
Publieksmedewerker CC De Schakel
056 62 13 57 of 0486 80 60 48

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

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

De échte Sint bracht
ook dit jaar heel wat lekkere
chocolade- en marsepeinfiguren
naar bakkerij Deconinck!
Zet maar vlug je schoentje !
Kom het grote kleurrijke gamma bewonderen
in onze etalage.

Vergeet niet:
de eersten
hebben de
grootste keuze !
ook rij
rv
suike
Brood- en banketbakkerij Deconinck staat voor:

• groot assortiment brood
• lekker banket
• onze gekende chocoladefiguren
• belegde broodjes
• voorverpakte charcuterie/kaas
• bake-off
• broodautomaat 24/24 u.
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Kortrijkseweg 149 | Beveren-Leie
Tel. 056 71 91 22

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

Vercruysse Mieke

VERZEKERINGEN

THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

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

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

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

www.leiezorg.be

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

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

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 !!!

Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be

40

jaar geleden…: het Sint-Jan-Spel

retrospectieve door Jan Meersman
Vervolg van de Chrysanteneditie
Voor elk van de 9 taferelen werd een gigantisch decorstuk van 9 m op 4 gemaakt en geschilderd dat telkens de sfeer en de inhoud van elk luik visualiseerde
en ondersteunde. Samen met een viertal vrijwilligers
hebben Jozef Vandorpe en Camiel Demeyer gedurende ettelijke dagen de immense, kleurrijke doeken,
vellen papier op maat afgesneden van een 400 kg
wegende rol, geverfd. De reusachtige 'schilderdoeken' werden neergelegd en open gespreid op de
vloer van een heus gelegenheidsatelier achteraan in
de kerk.
Voor de vlotte wisseling, het op - en neerdraaien van
de decors tussen de verschillende luiken, werd een
ingenieus theatersysteem gerealiseerd door de 19
p o d i u m - e n d e c o r b o u w e r s o . l . v. G o d f r i e d
Vandevoorde, Jacques Dejonghe en Pierre
Verschatse. In het Sint-Janszaaltje werd er een
maquette van het podium tentoon gesteld, op plan
geschetst door Marcel en in klei geconstrueerd door
Godfried Vandevoorde en Jozef Vandorpe. Vanop
een centrale toren, opgesteld achteraan in de kerk,
bediende een ploeg technici o.l.v. Germain
Devlaminck, met 2 lichtorgels de volgspots en de 150
lichtpunten op en rond het indrukwekkende podium.
Ook gewaardeerd waren het begrip, de sympathie en
de respons vanwege de toenmalige pastoor, Arthuur
De Pourcq. Hij kreeg aanvankelijk te maken met een
aarzelende houding op parochiaal vlak, vooral van
mensen die vreesden voor een 'financiële kater'. Ook
kreeg hij wat tegenkanting omdat het interieur van de
kerk voor lange tijd 'op zijn kop' stond en vooral na de
opbouw van het podium de ruimte ervan beperkt
werd en de voorzijde een drastische veranderde
aanblik en decor had gekregen. Bepaalde mensen
namen hier aanstoot aan, vooral wat betreft de
diensten voor de zondagsmissen, uitvaarten en
huwelijken… En bij de repetities namen sommige
medewerkers in het kerkgebouw het wel eens niet zo
nauw qua orde en netheid. Onze pastoor bleef echter
van in den beginne het groepsgebeuren, met de
ontbaatzuchtige inzet en de vele vriendschappelijke
contacten, herderlijk een warm hart toedragen en
ging op geen enkel moment dwarsliggen. Chapeau
voor zijn spontane gastvrijheid in een periode waarin
wellicht voor het eerst onze kerk voor profaan gebruik
werd ingericht en aangekleed en gedurende
minstens een kwartaal dienst deed als concertzaal
en hoe!
De grafische vormgeving, de layout voor de affiches,
grote borden, de uitnodigingen, inkomkaarten en programmaboekjes en het ontwerp van de kostumering
werden gecreëerd door Marc Van Hoe en Veerle
Rouquart. Het stijlvolle logo met de 'kop van
Johannes de Doper met de wilde manen', een
stilistische creatie van Marc, werd op alles afgedrukt
en was overal, zelfs buiten Beveren, te zien in het
straatbeeld en vooral langs de Kortrijkseweg op een
reusachtig paneel, opgehangen aan een torenkraan
en geplaatst door Guido Vyncke. Het stijlvol ontwerp
werd op stof gedrukt via Rik Soens, zodat deze
originele print als affiche, maar ook als aandenken
kon bedeeld worden. Vaardige handen van leden van
de Missienaaikring, de echtgenotes en de moeders
van de massaspelers zorgden voor de confectie van
de passende kleurrijke,'bijbelse' kledingstukken en
de typische hoofddoeken voor alle deelnemers. Een
gigantische klus, naast het nemen van de maten en
het 'passen' van de modellen in de maak tussen de
repetities door. De tientallen vierkante meter textiel
werden gratis versneden en geschonken door onze
Beverse confectieateliers Verhelst, Bijttebier,
Vanwijnsberghe, Destoop, …
25 augustus 1980 betekende de officiële start van het
onuitgegeven spektakel bij de werkgroep van het
Sint-Jan-spel.
... lees het vervolg in de Feesteditie van het
Beverblaadje.

OPENINGSWEEKEND
GROOT SUCCES

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

Hoewel het weer niet meezat was het openingsweekend van Meat Boetiek super geslaagd! Bram, Liesbeth en
hun team hadden alles onder controle. In een schitterende vernieuwde zaak, met een heel ruim aanbod aan
zowel vers vlees, mooie bereidingen, fijne kazen, eigenbereide charcuterie en randartikelen werden klanten op
hun wenken bediend. De ontvangst was heel hartelijk, iedereen kon naast de winkel, onder een tent,
genieten van een drankje en hapjes van het huis . Het was er een gezellige en drukke bedoening met veel volk.
Door het grote succes was aanschuiven, om aankopen te doen, de boodschap.
Alles was ook coronaproof georganiseerd.
Proficiat voor de mooie realisatie en het ruime aanbod. We wensen hen allen veel succes toe!

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

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

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

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

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be
Foto’s: Diverse werken in Beveren-Leie
Bekijk ook nog:

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

• Paanderhoek 16 juni 2007
• 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

Remi Pappijn gekroond tot
ere-voorzitter

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)
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
Foto: Rita Sabbe

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

FEESTEDITIE
BEVERBLAADJE.BE
7
op 7 december
2021

Beveren markt
november 2021

Deze bonnen zijn de moeite waard!

BON

PROMOTIE december 2021

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 100 gr.
VISSALADE

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
december 2021
op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

info@de-hoevekip.be

0472 77 85 34
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Dokter van Wacht

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

werkdagen. Patiënten
met medische
problemen die niet
kunnen wachten tot de
volgende werkdag,
maar waarvoor een
bezoek aan de
spoeddienst niet nodig
is, kunnen er terecht.
Een wachtpost is niet
bedoeld voor
sportattesten,
voorschriften voor
chronische
medicatie…,” lezen we op de site van het
ziekenhuis.
De wachtpost is open van vrijdagavond 18.00
u. tot en met maandagmorgen 8.00 u., en op
de vooravond van een feestdag vanaf 18.00 u.
tot de ochtend na een feestdag om 8.00 u..
Tijdens de weekdagen kunnen de patiënten
beroep doen op het bestaande
wachtdienstsysteem (1733).
De wachtpost is een samenwerking tussen de
verschillende huisartsen van de regio
Waregem, onder de vleugels van HZW,
Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen. Alle
inwoners van de gemeenten Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wielsbeke en Zwevegem kunnen er terecht,
na aanmelding via het centrale nummer
1733. Inwoners van Waregem, Deerlijk en
Wielsbeke komen dan terecht bij de centrale
van 1733, waar de oproep toegewezen wordt
aan het juiste zorgniveau: bezoek aan de
wachtpost, huisbezoek, spoedopname of
uitstel tot de volgende werkdag. Inwoners van
de andere hierbovenopgenoemde gemeenten
komen voorlopig terecht bij het onthaal van de
wachtpost en worden daar verder geholpen.

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

Voor de dokters zijn het momenteel (en reeds
een heel tijdje) helse tijden. Druk, druk, druk.
Het jaaareinde is meestal een drukke periode
voor de huisartsen, door kwaaltjes allerhande,
verkoudheden, keelontstekingen en het
toedienen van het griepvaccin.
Momenteel komt daar nog de Covidpandemie
erbovenop. Corona raast door onze contreien
en heel wat mensen hebben daar veel last en
duidelijke symptomen voor. Anderen
willen/moeten getest worden om Covid uit te
sluiten om of een negatieve PCR-test te
bekomen.
Allen naar de dokter dus. De meeste
huisartsen werken momenteel enkel nog op
afspraak. Dit voorkomt overvolle wachtzalen.
Maar een dag bestaat slechts uit 24 uur, ook
voor dokters.
Er bestond in het verleden reeds de
mogelijkheid om na de spreekuren van de
huisarts een dokter van wacht op te bellen.
Het telefoonnummer 1733 is intussen reeds
goed ingeburgerd. Via dit nummer bereik je de
centrale 1733 waar een deskundige na een
kort gesprek de situatie probeert in te schatten
van de persoon die hulp wenst. Hij kan dan
voorstellen om te wachten tot 's anderendaags
om dan contact te nemen met de persoonlijke
huisarts, kan je uitnodigen om bij de dokter
van wacht langs te gaan voor consultatie of
kan in dringende gevallen beslissen om zelf tot
bij jou te komen voor een diagnose.
Huisartsenwachtpost
Sinds 1 november is er naast de kliniek
O.l.Vrouw van Lourdes, Vijfseweg 150,
Waregem,(rechtover de spoedgevallendienst)
een huisartsenwachtpost gebouwd.
“Een huisartsenwachtpost organiseert de
continuïteit van zorg voor de
eerstelijnsgezondheidszorg buiten de gewone

Nog eens alles op een rij:
• Wie een medisch probleem heeft,
neemt contact met de huisarts (wacht
niet tot 's avonds of 's nachts).
• Wie zijn/haar dokter niet kan bereiken op
werkdagen, na de spreekuren, belt het
wachtnummer 1733.
• Wie op vrijdagavond na 18.00 u. en tijdens
het weekend tot maandag 8.00 u. (zelfde
regeling bij vooravond van een feestdag en
de feestdag zelf) een dokter nodig heeft, belt
ook het wachtnummer 1733,
Een telefonische aanmelding is verplicht. (Ga
niet meteen naar de huisartsenwachtpost). Via
het 1733 nummer kan je een afspraak maken
of verder geholpen worden. Een medisch
geschoold medewerker schat steeds de ernst
van jouw situatie in. Bij hoogdringende zorg,
wordt een ambulance en/of MUG gestuurd.
Voor niet-levensbedreigende maar nietuitstelbare zorg, krijg je een afspraak bij de
wachtpost. Indien je zelf niet in de
mogelijkheid bent om je te verplaatsen, komt
de huisarts tot bij jouw thuis.
Hou het vooral gezond!

• FEESTeditie
op 7 dec. 2021
• Graag uw teksten
vóór 27 nov. 2021
Nog meer Bevers nieuws ?

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

