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

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

Verzekeren

Specialisatie kleurtechnieken
Ons huismerk: Kevin Murphy

Beleggen

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.

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

Lenen

Wenselijk?
Wat is er heden ten dage nog wenselijk of mag er
gewenst worden? Goede voornemens zijn er altijd,
maar gewoontegetrouw lossen we er zeer weinig
van in. Eén zaak staat altijd als een paal boven water: de gezondheid. Momenteel een heikel punt
nietwaar? Waar zijn we allemaal mee bezig de laatste twee jaar. Is er een crisissituatie gecreëerd of
zijn wij het die op vele manieren moeilijke situaties
aan de orde brengen? Is onze wereld er tegenwoordig geen van nijd, van afgunst, van controle
en gecontroleerd worden. We krijgen een pasjescultuur waar iedereen er (gefoefeld of niet …) mee
wegkomt als “zijn papierke” maar in orde is. Een
echte Vlaming heeft zich in de loop van de geschiedenis altijd weten aan te passen aan de verschillende overrompelingen van meerderlei aard. Waren
het vreemde volkeren, ziektes, hongersnoden of
een huidig virus, dan mogen wetten en richtlijnen al
of niet duidelijk zijn, we passen er onze eigen mouw
aan. Een brave leerling zullen we nooit worden
(enkele uitzonderingen niet mee gerekend). Oostenrijk was al eens de nieuwe vuurhaard van de
pandemie en wat doet iedereen bij een extra weekje
schoolverlof? (Benneke Weyts toch!!): ewel we zijn
gaan skiën. Winkelen mag weer met mondjesmaat
en de tv-beelden tonen de Meir in Antwerpen waar
je op de koppen kan lopen. En wat zegt het “Omikronnetje”: “joepie, ik kan hier perfect virusshoppen”. Laat het rusten mensen, laat de jeugd
het snot krijgen, de kleuters snottebellen, laat het
hoestje in de elleboog maar gebeuren en gooi
eindelijk eens je masker weg. (Liefst niet in gracht
of goot zoals we ze nu overal aantreffen). Van Ranst
durft eindelijk stilletjes toegeven dat we het
misschien “maar eens moeten loslaten”. Een wens
voor het begin van dit onvoorspelbaar jaar (zoals
alle andere): leef, leef weer en trek misschien de
Wim Lybaertkaart: een eigen moestuin, buiten zijn,
woelen in moeder aarde en je eigen zuivere
groenten (al of niet met PFOS) in je kookpan gooien.
2022: het jaar van “ let it be”.

klaarstomen voor de hoofdvogels van ons voorseizoen: Belgisch kampioenschap, Europees kampioenschap waar we met veel Bevernaars willen
heengaan en het Franse kampioenschap dat vanwege het vorige heel laat in juni valt, midden in de
examens. 't Wordt weer er een mouw aan passen.
Maar we zijn maar wat blij dat er tenminste plannen kunnen gemaakt worden en dat het hard labeur van in de zaal hopelijk dit jaar kan geëtaleerd
worden in de verschillende sportzalen.
Blessureleed.
Is de jeugd losbollig en niet meer bij de les? We
kampen de laatste tijd te veel met blessures. Veel
onoplettendheden tijdens de trainingen leiden tot
domme reacties en valpartijen. Een viertal van ons
gasten ligt in de lappenmand. Eentje al meer dan
een jaar wegens een kruisbandletsel, anderen dan
weer door domweg hun voet om te slaan. En gisteren nog een onvoorspelbare reactie tijdens een
sprong en hop, dikke bult op het scheenbeen dat
een half uur later flink getorst en gebroken bleek.
Verdorie, 't mag stoppen en we moeten nog beginnen. Er moet weer meer concentratie in het
trainingswerk kruipen. Dringend hoor. Als coach
voel je bijna de pijn mee en er is altijd wel dat
beetje schuldgevoel. Hadden we dit kunnen
vermijden, heb ik iets fout gedaan, was mijn werpreactie op tijd of net niet? Pijn ook mentaal, omdat
sommigen een plaatsje kunnen hebben bij ons nationaal team, maar door het ongemak van een
plaasteren been of ingepakte knie even van op de
zijlijn moeten toekijken.
Hopelijk kunnen we deze trend stoppen en gaan
we blessurevrij met het seizoen verder. Aan de
veiligheid van onze zaal zal het niet liggen. Het
volledige veiligheidsplateau is onder handen
genomen en compleet vernieuwd. Een flinke hap uit
ons budget (25.000 euro). Onze sport is nu eenmaal
materiaalgebonden en om mee te draaien op het
hoogste niveau willen we daar blijven voor investeren. Iedereen die in onze zaal komt kijkt met grote
ogen van verbazing naar ons sportmateriaal, maar
dat kost bloed, zweet en tranen om de boel te blijven laten draaien en daar calculeren we geen accidentjes bij, die mogen gerust achterwege blijven.

Schoorvoetend.

Onze kalender…

Schoorvoetend worden plannen gesmeed, gemaakt en altijd met een “misschien” georganiseerd. 't Is moeilijk organisatoren te vinden
vanwege: “We zijn nooit zeker of we er iets aan
overhouden”, en dat is voor ons verenigingsleven
van 't allerhoogste belang. Naast de sport moeten
de gezelligheid en de bar renderen. Die onzekerheid leidt vooral tot aarzelen om te organiseren en
waar we de vorige jaren minstens een jaar op voorhand data, plaats en uurregeling in onze planning
konden zetten, moeten we nu tot 't allerlaatste moment wachten om up to date te zijn. Ondertussen
hebben we sinds slechts een week onze planning
voor ons nieuw competitieseizoen doorgekregen en
„'t zal niet van de poes“ zijn: Franse competitie
met een extra wedstrijd, tussendoor een internationale wedstrijd in Nederland meepikken (vorige
editie was die online: eerste covidgolf) en dan

• Januari: Jurycursussen volgen en zelf geven.
30 januari eerste confrontatie met de
Belgische clubs (Zonhoven)

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

• 19 februari: eerste selectieproef voor de Franse
competitie in Arques

2021

LENIG
&VLUG

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond Beveren-Leie
Mogen al uw wensen voor 2022 in vervulling
gaan, maar vooral laat een
goede gezondheid je daarbij helpen!

Activiteiten 2022
• Paaszaterdag 16 april
Paaseierenraap i.s.m. Gezinsbond Desselgem
• Zaterdag 23 april
Tweedehandsbeurs 'lente-editie’
• Zondag 24 april (i.p.v. 6 maart)
Gezond ontbijt i.s.m. Gezinsbond Desselgem
• Donderdag 23 juni
GOSA Waregem: daguitstap
• Zaterdag 03 september
Speelgoedmarkt
• Zaterdag 1oktober
Tweedehandsbeurs 'herfst-editie’
• Donderdag 27 oktober
GOSA Waregem: Herfstfeest
• Zaterdag 12 november
Pikkedonkertocht i.s.m. Gezinsbond Desselgem
en Beweging.net
Tweedehandsbeurs zaterdag 23 april 2022
• Van 14 tot 17 u. in ’t Klokhuis, Kerkdreef nr 23,
8791 Beveren-Leie
• Verkoop van baby- en kinderartikelen
• Als verkoper: €10 /tafel (lengte 2,40m) voor
leden, niet-leden €15.
• Als koper: Gratis.
• Info en inschrijven via: Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie
Tel 056 49 39 06
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com
Sparen met je lidkaart
Met je lidkaart/spaarkaart kan je
winkelen, kopen en sparen in
heel wat verkooppunten…ook in
je buurt. Raadpleeg geregeld:
Het gezinsblad “de Bond” en
https://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen.
Vernieuw tijdig uw lidkaart!
Brieven aan Jonge Ouders
Bij een geboorte van uw kindje kan je gratis
‘Brieven aan Jonge Ouders’ van de Gezinsbond
ontvangen en dit zowel voor leden en niet-leden.
Deze boekjes beschrijven de evolutie van de
kindjes tot 2,5 jaar.
Wenst je deze boekjes te ontvangen, stuur een mail
naar gezinsbond.beverenleie@gmail.com

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

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

Beveren markt februari 2022

BON
PROMOTIE februari 2022

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 100 gr. vissalade
(1 bon per klant)

Bon enkel geldig in
februari 2022
op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

info@de-hoevekip.be

0472 77 85 34

BON GELDIG

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

Vroeger en nu
i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie
Op bijgaande foto zien we de Beverse muzikanten,
vermoedelijk gefotografeerd op 15 augustus 1928
in de grote tuin bij “Het Bouwke”, het zomerverblijf
van de toenmaige erevoorzitter Alfons De Plecker,
langs de Kleine Heerweg. Dit was waarschijnlijk de
enige plaats in Beveren waar grote bomen en
struiken groeiden zoals die op de foto te zien zijn. De
fanfare was pas gesticht in de loop van 1927 op initiatief van textielfabrikant Guillaume Christiaens,
landbouwer en vlasroter Hector Coussement en
van Jules Duhou, schrijnwerker op rust. Deze laatste was de schoonvader van de plaatselijke onderwijzer Marcel Schotte en was gewezen dirigent van
de fanfares van Tiegem en Helkijn. De tijden waren
beter aan het worden en de stichters voelden aan
dat Beveren aan enige muzielcultuur toe was. Er
was toen nog geen radio of TV en fonoplaten waren
zeldzame voorwerpen. Maar de Bevernaars hadden tijdens de voorbije oorlogsjaren de Duitse muziekkorpsen bezig gehoord die de in Beveren
ingekwartierde soldaten naar Ieper en het westelijk
front moesten begeleiden. Wat een wondermooie
muziek!
Jules Duhou werd verkozen tot voorzitter en Henri
Declerck, vlashandelaar op de wijk Spriete, ondervoorzitter. Pastoor Ernest Lebbe en Alfons De
Plecker kregen het erevoorzitterschap toegewezen.
Als dirigent en muziekmeester werd beroep gedaan
op meester René Vandekerckhove uit Deerlijk, en
de jonge Beverse koster André Nolf zou hem
bijspringen in de lessen notenleer die de muzikanten moesten onder de knie krijgen. Het schrijf- en
rekenwerk werd toevertrouwd aan meester Marcel
Schotte. De aanwerving van kandidaat-muzikanten
verliep vlot onder de leiding van Maurice Samijn,
hoewel sommigen nadien moesten afhaken wegens gebrek aan voldoende muzikaal talent. Een
van de volhouders was Georges Gistelinck, paardenmenner of “boever” op de hoeve en vlasroterij
van Hector Coussement. Georges was een muzikaal natuurtalent die van jongsaf als autodidact op
diatonische instrumenten als accordeon en mondharmonica speelde. De kwaliteit van de fanfare ging
na 1930 met grote stappen vooruit toen meester
Jozef Stevens te Beveren aanbelandde. Notenleer,

Fanfare De Leievrienden

zang en spelen op de instrumenten werden nu
vakkundig aangeleerd door het duo Jozef Stevens
en koster André Nolf. Roger Gistelinck geboren in
1926 te Beveren als zoon van Georges, kreeg van
hen hier zijn muzikale opleiding. Vader Gistelinck
was streng wat betreft de muzikale opleiding van
zijn kroost. Zo moest Roger elke dag na de schooluren een uur oefenen op zijn instrument van de
fanfare en daarna optrekken naar Deerlijk om bij
meester Vandekerckhove een uur pianoles te
volgen. Toen de familie Gistelinck in 1938 verhuisde
van uit de Beverse Bulkenhoek naar Harelbeke,
deden “Stevens en de koster” het onmogelijke om
ze in Beveren te houden. Tevergeefs. Roger en zijn
broer Elias Gistelinck, die later bekend werd als
Jazz-muzikant, hielden levenslang de beste herinneringen aan het dorp van hun jeugd met zijn
fanfare.
Voor het dateren van de foto op 15 augustus 1928
steunen we op het feit dat elk jaar hier te Beveren op

half oogst de processie opstapte in de Sint-Jansstraat, van de toenmalige kerk tot aan de Klokke en
terug, met de fanfare op kop. In de namiddag volgde dan een muziekconcert in de hovingen van “Het
Bouwke”. De muzikanten op de foto van bijna 100
jaar oud, herkennen we niet. Enkelen vertonen wel
vertrouwde trekken. Meester Stevens staat er niet
bij, daar hij nog niet in Beveren woonde. Dirigent
Vandekerckhove en koster André Nolf kunnen erbij
staan, ergens in het midden. Het eerste concert in
1928 in de tuin van Adolf De Plecker was in elk
geval voor het cultureel leven en in Beveren een
schot in de roos. Pastoor Lebbe pende hierover het
volgende neer in zijn Liber Memorialis: “Hoe aangenaam, hoe gezellig, hoe aanmoedigend voor de
jonge muzikanten en voor het bestuur. Dit heeft Mr.
De Plecker en zijn familie veel voldoening gegeven”. Na 1939 werden er wegens de oorlog geen
tuinconcerten meer gegeven in “Het Bouwke”,
behalve één in 1948.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

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

VALENTIJNMENU
/p.p.
€ 28

Tomatenroomsoep
Tongrolletjes in „Nantuasaus“

Vraag naar uw nieuwe
spaarkaart 2022!

Varkenshaasje in
champignonsaus,
aardappelkroketjes en
bijpassende groentjes

Ambachtelijke
beenhouwerij
| vers vlees | eigenbereide
charcuterie | dagschotels |
| tal van bereide gerechten |

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

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

40

Vervolg van de Feesteditie

jaar geleden…: het Sint-Jan-Spel

retrospectieve door Jan Meersman

Een Waregemnaerke met ….
Vinkenmaatschappij De Carmelzangers verkoopt
champagne met unieke capsules

Waregem
Zes flessen Champagne Louis Déhu Brut met exclusieve
capsules plus één capsule gratis: dat is wat Vinkenmaatschappij De Carmelzangers te koop aanbiedt bij de firma
Delicham bv van Frank Dekeyster in de Meersstraat 76B,
Waregem. Deze actie loopt tot einde voorraad. En de eerste
resultaten zijn veelbelovend. In zoverre zelfs dat firma
Delicham al een tweede partij champagne heeft besteld. De
combinatie van kwaliteitsvolle ‘bubbels’ met unieke capsules
is de ideale formule, zowel voor wie van champagne houdt
als voor de vele collectioneurs van capsules die verzot zijn op
zulk aanbod. Voorzitter Frank Vroman van De Carmelzangers legt uit dat de opbrengst van de verkoop na aftrek van
alle kosten bestemd is voor de clubkas.
Frank Vroman: “De vereniging telt 32 leden waarvan 2 sponsorende leden, schepen Philip Himpe en gemeenteraadslid
Marc Vercruysse. Voor onze jaarlijkse werking hebben wij
nood aan centjes om verschillende initiatieven te bekostigen.
Onder andere de nieuwjaarsreceptie die dit jaar wegens
corona werd geschrapt, de startnamiddag in ons clublokaal
in café Den Arrivée in de Holstraat, ons jaarlijks souper. Om
deze en andere activiteiten te blijven organiseren is de
champagneverkoop heel welkom.”
Voor de Carmelzangers start het seizoen begin april. Vanaf
dan vinden er vinkenzettingen plaats, zowel thuis als uit.
Frank Vroman: “Onze zettingen houden wij op de hippodroom in de Holstraat. Dat is een ideale plek. Elke dag van de
week kan er een vinkenzetting plaatsvinden, als het past
voor de leden. Ook ‘op verplaatsing’ zijn er diverse zettingen
waaraan wij deelnemen. Onze laatste zetting? Dat was vorig
jaar. Die kende een groot succes.”

De vereniging is actief sinds 1966. Het was Marcel Vroman,
de vader van Frank, die De Carmelzangers oprichtte en ook
voorzitter werd. Zoon Frank heeft hem opgevolgd. “Vader
was in Waregem een gekende figuur. Hij was verantwoordelijk voor de verlichting bij Kunst & Eendracht en ook voor
het draaien van films in de zaal van de vroegere De Hoop in
de Stationsstraat waar ooit Kunst & Eendracht onderdak
vond en er films vertoonde voor het grote publiek. De eerste
zetting van de nieuwe vinkenmaatschappij was in café De
Linde. Nu is Den Arrivée ons lokaal. Daar voelen wij ons
goed thuis.”
De verkoop van de champagne met de exclusieve capsules
verloopt goed. “Zowel vinkenliefhebbers als verzamelaars
van capsules komen af op dit aanbod. De collectioneurs
komen zelfs uit heel Vlaanderen. Zij weten dat de capsules
uniek zijn en daarmee hun collectie goed wordt aangevuld.“
Wie nog een of meer pakketten wil bestellen, kan dat bij de
firma Delicham. Marc Vercruysse voert de pr, maakt er
reclame voor en zorgt dat er ook veel bestellingen worden
genoteerd.”, rondt voorzitter Frank Vroman af.
Op de foto: Frank Dekeyster van de firma Delicham in de
Meersstraat, voorzitter van De Carmelzangers Frank
Vroman en gemeenteraadslid Marc Vercruysse

Kortom, van een fenomenaal succes gesproken,
gerealiseerd door één lokale gemeenschap,
waarover door bepaalde outsiders wel eens met
bewondering beweerd - en door niemand
tegengesproken - werd dat dergelijk fenomeen van
interactieve samenwerking enkel in Beveren
mogelijk was…
De naklank van het Sint-Jan-Spel was nog lange tijd
hoorbaar en de impact op het eigen en het sociale
leven bleef bij velen voelbaar. In een gevatte en zeer
geslaagde evaluatie 'the day after' door Germain
Courtens, heeft hij het over de opluchting, fierheid en
voldoening bij iedereen die eraan deelnam.
Opluchting omdat deze grootse onderneming tot in
het laatste detail feilloos verliep na tal van momenten
van spanning, stress en ook wel eens begrijpelijke
plankenkoorts. En tegelijkertijd ook fierheid, want
iedereen voelde hoe hij met zijn eigen inbreng het
Sint-Jan-Spel op een onverwacht hoog niveau had
gebracht. Fierheid eveneens omdat men, dank zij
deze bijzondere vorm van 'gemeenschapsspel', de
creativiteit, de potentiële werkkracht en de gemeenschapszin van de Beverenaren een bijzondere
uitstraling had helpen geven. Groot was dan ook de
voldoening dat er tal van positieve reacties en
geluiden volgden tot in de wijde omgeving, gestoffeerd met commentaren in superlatieven.
Hoe dit onverhoopt succes er kwam is volgens
Germain een moeilijk te beantwoorden vraag. “Vond
het massaspel een bijzondere uitstraling in de
innovatiekracht en de bekwaamheid van zijn auteur
of in de vakkundige regie? Sprak de inhoud echt aan
en hield de kracht van de figuur van Johannes de
Doper de toeschouwers zo geboeid? Lag het succes
vervat in het acteertalent en het enthousiasme van
alle medespelers? Of was de algemene omkadering
door podium, decor, verlichting en klank, muziek,
kostumering,…zo subliem? “
De synergie van al deze factoren was onmiskenbaar
de reden van het succes. Ook de deskundige aanpak
en de vrijwel professionele organisatie door de werkgroep, die een bewonderenswaardige inzet en
medewerking van zoveel vrijwilligers op gang bracht
en blijvend stimuleerde, mag zeker als het fundament
en het cement van dergelijke onderneming
beschouwd worden. Op die manier werd het bewijs
geleverd dat het ook 'anders' kon. Geen vedettencultus, geen commerciële doeleinden en inherente
praktijken, geen onnodig ingewikkeld gedoe, maar
wel een volks totaaltheater, waarin gewone mensen
zich op een ongekunstelde wijze konden uitleven.
Iedereen beleefde onvergetelijke hoogdagen, met
plezierige stonden, afgewisseld met taaie werkkracht
waardoor (blijvende) vriendschapsbanden gesmeed
werden en het sociale verenigingsleven in ons dorp
een serieuze boost kreeg.
Dat het financieel succes met de opbrengst voor het
goede doel navenant was, lag uiteraard voor de
hand. De massale belangstelling, de sponsoring en
steun door diverse bedrijven en sympathisanten, met
erbovenop de medewerking van zovelen 'gratis, belangloos en voor niets' resulteerden in een bedrag
van meer dan 700.000 frank (ruim 17.000 euro), dat
zoals vooraf afgesproken, integraal geschonken
werd aan Broederlijk Delen voor het financieren van
de bouw en de inrichting van een klein ziekenhuis in
Guatemala.
Op zaterdag 4 april 1981 werd iedereen uitgenodigd
op een bedankingsfeestje, een soort zesde vertoning
om de nog nazinderende emoties samen te beleven,
anekdotes op te halen, foto's en dia's te bekijken,
spontane vriendschapsbanden aan te halen en om
het Sint-Jan-Spel nog eens als in een droom, die
werkelijkheid werd, te herbeleven. Elke medewerker,
van klein tot groot, ontving een waardevol, 'onverslijtbaar' aandenken: een beige en bruin vierkanten
tapijtje van 40 op 40 cm, met het logo van het SintJan-spel, 'de kop van Johannes de Doper' erop en
erin verweven. Het prachtig wandtapijtje werd vervaardigd in de weverij van Frans en Antoon Kerkhove
en door hen aan iedereen cadeau gedaan. Een
gebaar dat echt geapprecieerd werd. Een souvenir
om te blijven koesteren en nog dagelijks in onze
woning 'in beeld komt'!
En pakweg 5 jaar later, in 1986, was dit alles nog eens
'voor herhaling vatbaar' en kwam er een tweede massaspel: Het Woestijnspel…Ongelooflijk, maar waar!
Maar dat is voor een andere keer.
Jan Meersman

Uitslag eindejaarsactie 2021-2022
GEWONNEN PRIJS
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LOTNUMMER UITGEVER LOT

Hoofdprijs: Vleeshove: ' een feestje bij u thuis' voor 20 pers. twv 800€
2° prijs: bakkerij Deconinck: waardebon twv 350€
3° prijs: Castor: waardebon twv 250€
4° prijs: Castor: waardebon twv 250€
Coorevits: Bon voor Kitchen Aid blender twv €229
SKIN: Cadeaubon twv €100
Dekoratie Vanhoutte: Bon voor muurverf twv €90
Henk Buyse: Makita grastrimmer twv €79
T'Graantje: Cadeaubon - ontbijt voor 2 personen twv €60
T'Graantje: Cadeaubon - ontbijt voor 2 personen twv €60
Parfumerie Anne: deugddoende gezichtsverzorging twv €60
Belle by Gaëlle: Bon voor gelaatsverzorging twv € 55
T'Leckercke: Cadeaubon twv €50
Léléfun: boek een feestje bij jou thuis - waardebon twv 50€
Your Home: ﬂes Yo Ho Gin Pink twv €43
Your Home: ﬂes Yo Ho Gin natuur twv €43
Lekkergoed: verrassingspakket met zoete 'Lekkergoed specials' twv van €30
Lekkergoed: verrassingspakket met zoete 'Lekkergoed specials' twv van €30
Verzorgingspakket twv €30
Verzorgingspakket twv €30
Sacacorchos: verrassingspakket twv €30
De kleine vos: Musical shape sorter Maya twv €30
Rijwielen Rudy: cadeaubon twv €25
T'Neerhof: Cadeaubon twv €25
T'Neerhof: Cadeaubon twv €25
Kapsalon Sigrid: Cadeaubon twv €25
Kapsalon Sigrid: Cadeaubon twv €25
Algu Design: Cadeaubon twv €25
Algu Design: Cadeaubon twv €25
De Beuf Sophie: cadeaubon twv € 22
De kleine vos: My Fairy Garden Flowerpot twv € 20
Maika Photography: cadeaubon twv € 10
Maika Photography: cadeaubon twv € 10
Vromoto: notitieboekje van Vespa twv 10€
Vromoto: notitieboekje van Vespa twv 10€
1ste reservenummer: 21727 - Meat Boetiek

16760
6072
6059
4676
19782
19781
7842
17115
21015
23013
20861
19777
10712
5386
4443
14256
6397
5413
20774
13519
608
23303
20584
16361
5371
13655
2340
4083
19795
9315
8455
22280
4863
17670
21599

Meat Boetiek
De Vleeshove
De Vleeshove
Henk Buysse
't Neerhof
't Neerhof
De Kleine Vos
Meatboetiek
Kapper Sigrid
Boon Thomas
De Vleeshove
't Neerhof
Champignons Desmet
't Neerhof
't Graantje
Anne Coeman
Druk Baert
't Neerhof
Vleeshove
Rijwielen Rudy
Kapster Sigrid
Den Dries
De Vleeshove
Meat Boetiek
't Neerhof
Rijwielen Rudy
Deconinck
't Graantje
't Neerhof
Coiﬀure Nicole
Coorevits
Meat Boetiek
K&T Cleaning
Deconinck
Meat Boetiek

2de reservenummer: 15093 - Deconinck

Oonah Vandromme
dochter van Maika Destoop
mocht dit jaar de
winnaars trekken.
(Foto: Maika Photography
Studio: Kerkdreef 8, Beveren-Leie)

De prijzen kunnen tot eind februari
afgehaald worden bij:
Sacacorchos (Spaanse wijnen)
Kortrijkseweg 224/1
van dinsdag tot vrijdag
van 14 -19 u.
en op zaterdag
van 10 tot 17 u.

3de reservernummer: 22227 - Meat Boetiek

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

Voor een perfecte jongensof mannensnit !

Herenkapper
TINO

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

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

www.leiezorg.be

wenst u een
gelukkig en
gezond 2022!

Sioendreef 4
8791 Beveren-Leie
Op afspraak.
• Tel. 056 70 25 80
• GSM: 0494 24 38 37

Vlotte service:
Vandaag bellen, vandaag geknipt!

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

TE HUUR
NIEUWPOORT-BAD
STUDIO (2 volw./2 kind.) - 50 m zee, WiFi, zeer
verzorgd, alle comfort. Geen rokers. Geen
huisdieren. Tel. 056 71 78 39 of 0494 31 73 11of
daniel.vandeputte1@telenet.be

TE KOOP
BEVEREN-LEIE
LEDEREN HOEKSALON (kleur taupe)
Breedte: 90 cm. Lengte: kort stuk 1,80 m,
lang stuk 2,80 m. Prijs 600 euro
Contacteer Marie-Jeanne 0477 96 35 75

TE KOOP GEVRAAGD
Antieke bronzen en marmer beelden,
schouwgarnituren, alsook leegmaken van
volledige woningen van kelder tot zolder.
• Vlugge afhaling.
• Contante betaling.

GSM: 0477 266 274

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
TE HUUR
COSTA BLANCA
Nieuw appartement, 2 slaapkamers + 2
badkamers, uniek zeezicht, ZW, 6AR,
strand op 50 m., WIFI & TV.VL., natuurpark La
Mata, info +32 497 36 06 95

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

WIJ ZOEKEN
In 2023 viert de Wielerclub haar 100-jarig bestaan. Wie
foto's bezit van wielerwedstrijden in B/Leie mag die zeker
doormailen naar d.defoort@skynet.be
Lukt dit niet, dan kan ik foto's afhalen, inscannen en
terugbezorgen. De bedoeling is een mooie collage te
maken. Met gewaardeerde dank!
Dirk Defoort 0475 59 63 07, St Annaweg 12.
Stop deze raster samen met 5 EURO
in onze brievenbus in de Hekkeniersstraat 20
en uw zoekertje bereikt 2250 Beverse gezinnen!
Enkel voor particulieren.

VERZEKERINGEN

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

• LENTE-editie
op 22 feb. 2022
• Graag uw teksten
vóór 11 feb. 2022
Nog meer Bevers nieuws ?

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

