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OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE

BEVEREN(LEIE)

jaargang 29 - maart 2022 - nr. 293
Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoor delijk voor zijn eigen(ook kleine onderdelen) -

30teksten.  Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.  Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)
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Openingsuren:
Wij werken op afspraak behalve op
vrijdagvoormiddag van 9 u. tot 12 u.

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

Verzekeren

Beleggen

Lenen

Verzekeren

Beleggen

Lenen
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LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie GEZINSBOND
PROGRAMMA2
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Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,

e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com

https://beverenleie.gezinsbond.be

Tel. 056 70 26 93

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

Kantoor Billiet-Deryckere
Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie

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

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

Bankieren met gezond verstand

• :Info en inschrijven via

• Als verkoper: €10 /tafel (lengte 2,50m) voor
leden, niet-leden €15.

• Als koper: Gratis.

• Verkoop van baby- en kinderartikelen

Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie
Tel 056 49 39 06

mail:gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

Kelly Van Kerckhove

Tweedehandsbeurs zaterdag 23 april 2022
• Van 14 tot 17 u. in ’t Klokhuis, Kerkdreef nr 23,

8791 Beveren-Leie

Zaterdag 16 april 2022
OC ’t Klokhuis, Kerkdreef nr 23, 8791 Beveren-Leie

Welkom door de paashaas vanaf 9.30u.
In samenwerking met Gezinsbond Desselgem

• Zoeken naar paaseitjes op een verrassende
locatie.

• Doorlopend ontspanning- en animatie: o.a.
reuzespringbed, knutsel en tekenhoek.

Paaseierenraap

Inschrijven voor 4 april 2022 bij:

• Paaseierenraap: (kinderen t/m 10 jaar):

• Over de middag frietjes met frikandel en sausje

Romina Desmet
Paanderstraat 45,  8791 Beveren-Leie

Bijdrage:

leden € 3,  niet-leden € 6

naar keuze.

GSM 0472 50 82 37

• frietjes: kind/volw.: leden € 2,50

mail: gezinsbond.beverenleie.pasen@gmail.com

niet-leden € 5,00

Uitgebreid ontbijtbuffet met verschillende
broodsoorten, zoet en hartig beleg, ontbijtgranen,
eitjes, vers fruit, ... Je bent van harte welkom.

Inschrijven voor 8 april 2022 bij:
Raf Verrue

Gezond ontbijt

Nijverheidstraat 92 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 70 26 93
mail:gezinsbond.beverenleie.ontbijt@gmail.com

Zaterdag 24 april 2022 van 8 u. tot 10 u.

• leden: kleuters: gratis/kind 6 tot 12 jaar:
€ 4/volwassene (13+): € 8 (maximum € 25
per gezin)

OC. ’t Klokhuis, Kerkdreef nr 23, 8791 Beveren-Leie

Aansluitend een ontspannende, maar vrijblijvende
wandeling voor het ganse gezin.

Tussendoor is er voor de kinderen grime, een teken-,
kleur- en knutselhoek.

Bijdrage:

• niet-leden: kleuters gratis/kind 6 tot 12 jaar:
€ 7/volwassene (13+): € 13

In samenwerking met Gezinsbond Desselgem.

Gezinsbond
Beveren-Leie

Goed gestart.
Na al die maanden geduld, eindelijk! Een
eerste keer weer op Belgische bodem voor een

eureka

deftige wedstrijd. Dubbelslag meteen. De reguliere
competitie combineren met een selectietest voor
het Europees kampioenschap dat zich in mei in
Rimini (Italie) afspeelt. Maatregelen toch alom.
Mondmaskerplicht- wanneer gaan die vodden toch
af???- slechts 2 toeschouwers per atleet. Niet dat
het meestal meer zijn, maar 't is toch een beperking.
't Is verre rijden naar Zonhoven helemaal in het verre
Limburg. Clubs die wij niet kennen in het hoogste
circuit organiseren dan toch maar. Atleetjes staan
voor je met een monddoekje om en moeten aan-
schuiven bij het intrainen met voor.
Een beetje een zielig beeld, en dan zweetdruppels en
inspanningsproesten alom tijdens het springen.

diezelfde vodde

't Wordt toch wel absurd. Voor velen is het na twee
jaar virusleed het eerste weerzien of de eerste
wedstrijd. We zien toch wat en
aarzeling. Wij kunnen niet spreken van een leegloop
in onze gelederen, integendeel, iedereen is er weer
bij , behalve onze gekwetsten. Andere clubs hadden
het blijkbaar hard te verduren. Er zijn behoorlijk
weinig deelnemers, vooral bij de jeugd. Voor het eerst
in de geschiedenis zijn er

onwennigheid

meer senioren dan be-
ginners. Raar toch?

Om hierop verder te bouwen…

Gevangenis.
„Van Quick“ uit Kortrijk pakt zijn zeer ter
harte en wil gevangenissen bijbouwen. Goed gedaan
jong, dan kan je die onmiddellijk opvullen met
minstens

ministersjob

vierhonderd voetbalgerelateerde gede-
tineerden. Onze best betaalde sport blijkt helemaal
niet zuiver te zijn, . Maar dat het
de spuigaten uitloopt met gesjoemel, met gefoefel
van managers, klikspanen en illegale geldtran-
sporten, moderne slavernij met transfers die via ge-
schenken worden geregeld! Clubs

dat wisten we al lang

transfereren zich
compleet in de schulden en de brave burgers die
door het wereldvirus niet in de stadions mogen
vloeken, juichen, bierblikjes gooien en vuurpijlen af-
schieten, zijn blijkbaar de oorzaak van de torenhoge
schulden van de clubs. Wordt dit niet een beetje
zielig? Als een brave KMO wat in het rood staat krijgt,
hij al op voorhand een aantal recommandés in de
„boite“ en dreigt het faillissement met alle gevolgen
vandien. Voetbalclubs mogen ,
mogen miljoenen schulden hebben, ze komen ermee
in de media als de onschuldige jammerlijke orga-
nisaties die lijden onder het feit dat de supporters niet
mogen komen opdagen vanwege de pandemie.
Subiet krijgen ze nog subsidie, worden er nog nieuwe
stadions gesponsord door de overheid en komen ze
dagelijks maar weer opnieuw in de media… suk-
keltjes toch. Beste Quick, stop ze allemaal maar een
paar weken in uw nieuwe nor,

miljoenen frauderen

misschien komen ze
er gelauwerd uit.

Ik heb het al dikwijls in dit Beverblaadje aangekaart:
vele kleine sporten die het toch maar presteren om op
wereldbasis ergens in de prijzen te vallen (weet je
nog, vorig jaar een tiende plaats op het Wereld-
kampioenschap synchroon trampolinespringen
voor onze Bevernaars), of om te mogen meedoen
aan EK' s en WK's, spreken over zulke kleine bud-
getten, moeten overal bijeenschransen wat ze maar
kunnen, moeten lotjes verkopen, pannenkoeken leu-
ren, spaghetti-avonden organiseren om toch maar
rond te komen. Wij weten nu al, dat - als we ons
kwalificeren voor het WK eind dit jaar - we geen rotte
euro Sofia in Roemeniëkrijgen om naar te trekken.
Dat we de juryleden die overal
alsook de bobo's van de federatie, zij die er nog een
klein dagbudget voor krijgen - die hebben toch nood-
zaak aan een extra drankje 's avonds toch? - ook in
ons budget moeten bijnemen en dat er een hele
week verlof moeten voor opofferen! Daar heeft sport-
weekend nog nooit aandacht aan besteed. Neem nu

gratis meemogen,

wij

• zon 20 feb.: tweede selectieproef Belgische
competitie in Oud-Turnhout

Happy weekends opnieuw voor ons. 't Is weer
plannen, wagens regelen, hotels boeken en maaltij-
den reserveren. Iedereen wordt weer ingeschakeld.
't Komt op gang en 't is direct :
volgend weekend twee wedstrijden op twee dagen.
Onze kleinsten worden in de arena geworpen op

met ne vollen agenda

Franse bodem in Arques
naar Oud-Turnhout

en de dag erop gaan we
voor de tweede selectieproef en

daarbovenop nog .
Waar we vooral ook mee bezig zijn is de
internationale wedstrijd in maart in Alkmaar.

een tweede test voor het EK

De
Dutch Open international. Dat wordt voor een
twaalftal Lenig&Vluggers weer een confrontatie
met de waarheid. Hoever staan we op het inter-
nationaal circuit? Het is naast de Flowercup, die
alternerend ook in Nederland om de twee jaar door-
gaat één van die prachtige concours waar we naar
uitkijken. Het gaat er zo stijfjes niet aan toe als op
menige World-cup en er zijn er niet zo veel meer van
dat kaliber. .We zijn er daarom graag bij
We zijn aan het lobbyen om de tweede selectieproef
in Frankrijk die 't zelfde weekend weerom in Arques
doorgaat te laten verplaatsen. Voorlopig is dat OK
voor de plaatselijke club want die heeft er baat bij
dat wij afzakken naar het kleine Noordfranse
plaatsje, .
Maar voorlopig ligt de federatie (alweer) dwars. Heb
toch maar een beleefd maar opmerkzaam
briefke naar de federatie gemaild om ze op andere
ideeën te brengen, maar veel hoop is er niet. Eigenlijk
trekken ze zich niets aan van onze sport, maar ze
willen er boven blijven zetten. Waar
hebben we dat nog gehoord?

kwestie van veel deelnemers te hebben

kordaat

toch hun poot

Kloek programma.

Onze kalender:

Hanne Desmet, nu plots “hot news”, brons in
shorttrack in Peking. lijdensweg om naar Pe-
king te kunnen

De
… het is nooit aan de orde geweest.

Al een paar jaar logeren broer en zus in Heerenveen
om er te kunnen tra inen onder de beste
omstandigheden. Dat kost een centje. Ma en pa en al
wie errond draait zullen al gegeten
hebben en hun duur verdiende centjes in de sport
van hun kinderen hebben gestoken. Herinner u

veel spaghetti

de
marathonschooljuf van de Olympische zomer-
spelen, ook zo'n verhaal. Lesgeven en na de uren
gaan trainen. De voetballers moesten zich
schamen, braaf hun Riziv betalen en blij mogen zijn
dat ze minstens de helft van hun royaal inkomen aan
de kleine sporter mogen afstaan. Maar nee, met hun
duurste wagens mogen ze snelheidsovertredingen
begaan, mogen ze zich alles permitteren. Wie gaat
hen straffen? Als ze maar in beeld komen, de me-
dia heult mee. Allez QUICK werk aan de winkel.

• zat 19 feb.: eerste selectieproef Franse
competitie  in Arques (voor onze
kleinsten)

• zon 20 feb.: test EK in Oud-Turnhout

• zon 27 maart: aansluitend test EK in Balen

Alkmaar (12 deelnemende
bevernaars)

• zon 27 maart: derde selectietest België
in Balen

Dutch Open International in

• zon 13 maart: eventueel verplaatste tweede
selectieproef (Frankrijk) in Arques

• zat-zon 19-20 maart:



Van de rechteroever van de Leie (kant Bever-
en-Leie) naar de linkeroever (kant Ooigem), zal
binnenkort kunnen via twee nieuwe bruggen
over de Leie. Ze krijgen ook elk een eigen
naam. Na overleg tussen de stad Waregem,
de gemeente Wielsbeke en bouwheer De
Vlaamse Waterweg nv. zal de wegbrug in de
Ooigemtraat de ‘Munkenbrug’ worden, terwijl
de fietsers- en voetgangersbrug de naam
‘Vlasbrug’ krijgt. Beide namen verwijzen naar
de historische ontwikkeling van de streek.

Munkenbrug
‘Munken’ verwijst naar de monniken die ge-
durende 10 eeuwen in het Munkenhof of het
Hof van de (Gentse) Sint-Pietersabdij van
Desselgem woonden, in een bocht van de oude
Leiearm. De monniken richtten de grote hof-
stede in als bestuurscentrum voor hun bezit-
tingen in de regio. De aanwezigheid van de
monniken zorgde er ook voor dat men in de
volksmond meer en meer ging spreken van
‘Goed ter Munken’, ‘het Munkengoed’ of ‘het
Munkenhof’. De brug over de Leie tussen Des-
selgem en Ooigem kende een tubulent be-
staan.

De Vlaamse Waterweg nv. bouwt een hogere
wegbrug over de Leie, zodat ook in de toe-
komst alle binnenschepen kunnen blijven pas-
seren (dit kadert in het Schelde-Seineproject).
Deze brug - tussen Desselgem en Ooigem die
op 24 oktober 2020 afgebroken werd - is
ondertussen in volle afwerkingsfase en wordt in
het voorjaar van 2022 in gebruik genomen.
Omdat de mogelijkheden ter plaatse om de
Leie over te steken beperkt zijn, voorzien De
Vlaamse Waterweg nv., Waregem en Wiels-
beke ook een fietsers- en voetgangersbrug aan
Beveren-Trakel/de oude Leiearm. Daarvoor
zijn de voorbereidende werken al gestart. Deze
extra toeristische troef zal in het voorjaar van
2023 klaar zijn.

De brug werd gebouwd in 1872. Daarvoor was
er een veerdienst.
In oktober 1918 werd ze voor een eerste keer
door de Duitsers opgeblazen tijdens hun te-
rugtocht. De heropbouw verliep redelijk vlot.
In 1940 werd de brug door de Belgische
genietroepen opgeblazen om de Duitsers te-
gen te houden. De bezetter herstelde de brug,
maar in 1944 bliezen ze de brug bij de terug-
tocht opnieuw op.
Na de Tweede Wereldoorlog werd er een nood-
brug geïnstalleerd.
Pas in 1968 werd de definitieve nieuwe brug af-
gewerkt.

De Vlasbrug komt ter hoogte van de hoeve ‘De
Cleurvinck’ (vroeger hoeve Vanacker - nu
Tiers) langs Beveren-Trakel. Dit is een
gezamelijke investering van de Waterweg, de
gemeente Wielsbeke en de stad Waregem ter
bevordering van de toeristische ontwikkeling
van de Leiestreek.

Vlasbrug

De ‘Vlasbrug’ verwijst uiteraard naar de
vlasnijverheid, die onze regio in de 19 eeuw
op de wereldkaart zette. Na de landbouwcrisis
in het midden van die eeuw legden vele Zuid-
West-Vlaamse boeren zich toe op de bewer-

de

Op 24 oktober 2020 donderde de brug nog
maar eens in de Leie.

Straks de Leie over via
Munkenbrug en Vlasbrug

De stad investeert tegenwoordig hard in
bruggen.

De Vlasbrug zal de twee mooie natuurge-
bieden (Zavelput en wandelbos/Ooigembos) in
de toekomst met elkaar verbinden. Zo zal ook
het afgesneden stukje Beveren-Leie aan de
overzijde van de Leie terug verbonden zijn met
de gemeente.

king van vlas. De Leie liet het roten (bloot-
stellen van de plant aan water zodat de vezels
loskomen) in stromend water toe. Dat leverde
hoogwaardige vezels op, met alle econo-
mische successen en grote welvaart van dien.

Intussen is stad Waregem ook van plan om de
brug over de stadionvijvers aan te pakken. De
brug werd aangelegd naar aanleiding van het
Wereldkampioenschap wielrennen in 1957, om
de finish op het Regenboogstadion mogelijk te
maken. Rik Van Steenbergen werd toen
Werelkampioen.
De brug zal de Regenboogbrug gedoopt wor-
den, als herinnering aan het wereldkam-
pioenschap en als eerherstel van de verdwe-
nen naam: Regenboogstadion. Bekijk de foto’s van het afgesneden stukje

Beveren-Leie aan de overzijde van de Leie op
www.beverblaadje.be onder tabblad „Extra“

Foto 21/11/2021

Munkenbrug

Vlasbrug

Voorbereidende werken aan de Vlasbrug
Foto 2/2/2022



Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

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

De Pastorie

Oudere Bevernaars zullen hem wel herkend
hebben op bijgaande foto: Maurice Pauwels,
groot en struis. Met zijn echtgenote Celina
Huyzentruyt woonde hij jarenlang in het
kerkhuisje bij het kerkhof. Hij was grafdelver,
gemeentewerkman en ’s zondags haalde hij
met Celina het stoelgeld op in de kerk. Bij
Pauwels waren vreemde munten, knopen en
dergelijke niet welkom als hij doorheen de
rijen kerkgangers het stoelgeld ophaalde.
De Beverse pastorie, ook wel pastoraal huis
of priesterage genoemd, zal minstens zo oud
geweest zijn als de kerk zelf. Die wordt voor
het eerst vernoemd in het jaar 964.
Vanzelfsprekend leek de pastorie van toen
allerminst op het gebouw dat we in 1969 heb-
ben weten afbreken. Het was een woning
zoals alle andere in Beveren, een houten
constructie met wanden van gevlochten tak-
ken en leembestrijking. Het dak zal met rog-
gestro dichtgemaakt geweest zijn zoals nu
nog in Bokrijk te zien is.
Pas in 1757 werden de wanden van plak en
stakwerk in de pastorie veranderd in
gemetselde muren. Het gebouw kreeg toen
een mansardedak met leien als dakbe-
dekking. Van 1782 tot 1784 werd vlakbij een
nieuwe kerk gebouwd en in 1903-1904 werd
het mansardedak van de pastorie verwij-
derd. Zo kreeg het gebouw een verdieping
met een zadeldak. Het werd een van de
mooiste gebouwen van de parochie en hier
een van de zeldzame woningen met een
verdieping. Het was de toenmalige pastoor
Jozef Neurath die de stuwende kracht was
achter deze bouwwerken. Tijdens die wer-
ken moest hij wel een jaar gaan inwonen bij
zijn onderpastoor Ernest Lebbe die zich

in1892 vlakbij in de Sint-Jansstraat, een
woning had laten bouwen. Toen kwam de
Tweede Wereldoorlog met het opblazen van
de kerk in mei 1940. De pastorie bleef met
het kerkhuisje alleen achter op het kerkhof,
toen de zaal van het klooster als kerkruimte
werd gebruikt.
In mei 1970 was de nieuwe kerk in het nieu-
we centrum klaar. De toenmalige pastoor
Ernest Deltour had aangedrongen op een
nieuwe pastorie bij de nieuwe kerk en die
kwam er in de loop van 1968. Het jaar daarop
werd de oude op het kerkhof afgebroken. In
totaal hebben volgens de archieven onge-
veer 48 parochieherders de Beverse pas-
torie bewoond. Maurice Pauwels, die tijdens
de afbraakwerken nog vlakbij woonde in het
kerkhuisje, deed toen een merkwaardige
ontdekking bij het uitbreken van de planken-

vloer op de zolder van de oude pastorie. Op
een plank uit de afbraak stond te lezen:
“Frederik Lamon, schrijnwerker te Beveren-
Leie heeft dezen planché gelegd op den 19
november 1904, den pastoor Jozef
Neurath”. Op een andere plank was ge-
schreven met potlood: “Leopold Nolf,
klokkenluijder heeft den zolder helpen leg-
gen op den 19 november 1904 voor pastoor
Neurath”. Timmerman Fredrik Lamon ver-
huisde nadien naar Harelbeke. Afstam-
melingen van Leopold Nolf wonen nog
steeds hier te Beveren. Maurice Pauwels
stierf in 1983. Na hem kwam nog een huur-
der in het kerkhuisje wonen. Die wilde het
ietwat verbouwen, maar dat werd een ramp
en in 1994 werd het afgebroken en de kerk-
fabriek liet er de huidige afscheidsruimte bij
het kerkhof optrekken.



Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

tel. 056 71 37 87
meatboetiek@outlook.com

OPEN op zondagvoormiddag

van 9 tot 12 u.

Gebruik uw nieuwe
spaarkaart 2022!

Ambachtelijke
beenhouwerij
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| vers vlees | eigenbereide
charcuterie | dagschotels |

| tal van bereide gerechten |

Beverblaadje

Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke

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

TIP 1:

TIP 2:

TIP 3:

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

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

0495 20 60 23 Huysegoms Karel

info@leiezorg.be www.leiezorg.be

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42
7

B .BEEVERBLAADJEPAASEDITIE
op 29 maart 2022

Lekkere

DAGSCHOTELS te

verkrijgen vanaf €5,50 !

Info in de winkel.

De winter loopt op zijn einde.

Geniet nog snel van onze

overheerlijke hutsepot

aan € 10,50/kg !

Stokâlde Fryske extra oud- ,

5 ,

!

€ /kg.

1. -2 jaar gerijpt

romige smaak

23.80

lekker !



Bedrijf
houdt zich bezig met

renovatiewerken en u kan bij
ons terecht voor ramen &

deuren met plaatsing

MP Goldbouw bvba

Contacteer ons via
GSM 0488 46 87 72

en .afwerking

Heeft u interesse in onze
diensten, heeft u een vraag of

wilt u referenties?

of mail
markmpgoldbouw@hotmail.com

RAMEN & DEUREN
Stad Waregem en Groep WAAK slaan de
handen in elkaar voor een warm voorbeeld van
inclusie en traag toerisme met respect voor
erfgoed
De stad Waregem en Groep WAAK gaan
enthousiast een intensieve en langdurige
samenwerking aan voor het project ‘Goed te
Beaulieu’, op het kruispunt van de Sint-Jans-
straat en Beveren-Trakel in Beveren-Leie.
De historische site is eigendom van stad
Waregem en wordt de komende jaren ver-
bouwd tot een mooie plek voor traag toerisme
in combinatie met een woon- en dagbe-
stedingsproject voor mensen met een be-
perking. Daarnaast komt er ook ruimte voor
arbeidszorg en tewerkstelling voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stad
Waregem vond daarvoor een partner bij groep
WAAK.

Uniek voor Groep WAAK is dat er met alle

Stad Waregem en Groep WAAK slaan de handen in elkaar

betrokkenen van de groep samengewerkt zal
worden. Voor het maatwerkbedrijf WAAK
kunnen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan de slag. Zij kunnen onder
meer het groen van de grote site onderhouden.
Het initiatief Zorgzaam Werk (ZOWE) zorgt dan
weer voor arbeidszorg op de site.

Daarnaast zal De Branding in Goed te Beaulieu
een woon- en dagbestedingsproject voor
mensen met een beperking behartigen. Dank-
zij de samenwerking tussen stad Waregem en
groep WAAK komt er lokaal een aanbod voor
de heel diverse groep cliënten van de WAAK.
Ze krijgen er een woon-, leef-, werk-, vrijetijds-
en beleefruimte. Sociale ondernemingen uit
Waregem, denk maar aan Ten Anker of Werk-
plus, krijgen ook nog de kans om deel te nemen
aan dit project.

lees verder pag. 7
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b.moerman@skynet.be
Bart: Karel:0472 53 10 98 - 0476 69 46 81

Nijverheidstraat 146 - Beveren-Leie

• Laden op maat Blum - scharnieren merk: Blum

• Alle kleuren - alle diktes

• Multiplex - spaander

• Je kan zelf je plaatmateriaal meebrengen !

• Laminaat - Melamine - MDF - CNC-verwerking

• Verwerking Corian

• Boorden afgeplakt - Wij verzagen op gewenste maat

• Alle vernis en lakwerk - eigen spuitcabine

zagerij DEMOFORM bvba

De Vos Lucien
Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie

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

Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid  uw portefeuille

te evalueren.

Goed
verzekeren

is een
eerlijke

prijs en een
degelijke
service.

VERZEKERINGEN

Uniek voor de stad Waregem is dat er via
inclusie traag toerisme gerealiseerd wordt op
een historische site. De groep WAAK zal voor
een toeristisch aanbod zorgen voor de trage
toerist (fietser, wandelaar, loper…). Dat kan
onder meer gaan over een kruidentuin, pluk-
tuin, fruitboomgaard, picknickmanden gevuld
met dagbestedingsproducten, enzovoort.
Maar ook een traag café en workshops voor
lokale groepen - zoals een klas of vereniging -

Traag toerisme. staan op de planning. Wie langs de Leie
passeert, zal er halt kunnen houden om even te
verpozen en lokale producten te nuttigen die er
gemaakt worden. Voor het luik toerisme wordt
eerst nog verder afgestemd met Toerisme
Vlaanderen, Westtoer en andere stakeholders.

Het project bestaat uit twee grote fases. Nog tot
2025 nemen de partners de tijd om het concept
verder uit te werken. De bouw- en verbouw-

Twee grote fases.

plannen moeten immers niet alleen met de
groep WAAK en de stad Waregem overlegd
worden, ook Erfgoed Vlaanderen zit mee aan
tafel om de beschermde site in zijn waarde te
houden. De stad neemt in samenspraak met
Erfgoed Vlaanderen de noodzakelijke in-
vesteringen voor de opwaardering van de site
op zich. Vanaf 2025 hopen de partners de site
bewoonbaar te krijgen en uit te baten. Be-
doeling is dat de uitbating zelfstandig en
zelfbedruipend door de instel l ing kan
gebeuren.
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Beverse Weetjes

Nog meer Bevers nieuws ?
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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

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 11
of daniel.vandeputte1@telenet.be

TE HUUR

COSTA BLANCA
Nieuw appartement, 2 slaapkamers

TE HUUR

+ 2 badkamers, uniek zeezicht,
ZW, 6AR,

strand op 50 m., WIFI & TV.VL.,
natuurpark La Mata,

info +32 497 36 06 95

info@de-hoevekip.be

bij aankoop
van €12,50

gratis 1kg. friet

Bon enkel geldig in

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

maart 2022

0472 77 85 34

BON Beveren

markt
maart 2022

Beveren

markt
maart 2022

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

voormiddag
namiddag

rechtstreekse aanvoer
uit vismijn

BON(1 bon per klant)

GRATIS 100 gr.
sla van het huis
GRATIS 100 gr.
sla van het huis

PROMOTIE maart 2022

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

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.

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

Markt, Kerkplein:

Apothekers:

Nog meer info: www.waregem.be

zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)

• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.

Dokters:

• centraal nummer: (zaterdag,0903 399 69

• zaterdag: 08.00  - 16.00 u.

(van 22.00 - 9.00 u.)
• centraal nummer 0903 99 000

Tandartsen:

Antigifcentrum:
• (24/24 u.- 7/7)070 245 245

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)

Je komt

toch ook?


