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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.)

STOP
the
WAR!
Het Beverblaadje is al bijna 30 jaar de
„goed-nieuws-krant“ in Beveren-Leie.
Nog nooit hebben wij artikelen gepubliceerd over moorden, inbraken,
verkeersdoden... Het Beverblaadje is
en wil dan ook geen sensatiekrantje
worden.
In deze woelige tijden heeft echter
iedereen, naar onze mening, ook recht
op een beetje positief nieuws.
Gezien er zich voor het ogenblik vreselijke toestanden voordoen in Oekraïne,
moeten wij toch eens afwijken van onze
doelstelling!
Onderdrukking en oorlogsgeweld op
onschuldige mensen kunnen wij niet
negeren en verzwijgen!
Iedereen is er wellicht van overtuigd dat
oorlog NOOIT te rechtvaardigen is!
De gewone burger, kinderen, ouderen,
vader-soldaat, de mama die moet
vluchten met de kinderen en haar man
moet achterlaten, ... zijn het slachtoffer.
Oorlog laat ook onze kinderen niet
onberoerd.
Ouderen die de oorlog hebben meegemaakt weten heel goed wat voor
impact gewelddaden hebben op het
welzijn van de mens.
Blijkbaar heeft de mensheid (of het
mensdom) nooit haar lesje geleerd.
Daarom roepen wij: „STOP THE WAR“
onmiddellijk en publiceren we wat
Waregem als stad onderneemt tegen
deze tragedie en wat ons individueel
aandeel hierbij kan zijn.
Laat ons de noodlijdende medemens
steunen in deze moeilijke tijden.
Hopelijk is bij het verschijnen van deze
Paaseditie de oorlog voorbij!
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Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline
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Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

1. Raspoetin.
Was hij de voorbode van de Russische schijnheiligheid of zit in zijn naam de koele kikker die de hele
wereld schokt met zijn narcistische aanvalsdrift op
voor een groot stuk eigen volk? Volk dat we kenden
onder de noemer USSR in de tijd. Rusland is al lang
de
de
Rusland niet meer. 17 tot 19 eeuw: Tsaren waren de
enige machthebbers en vrouwe en tsarina Alexandra
Fjodorovna liet de sluwe zogenaamde pelgrim genezer en manipulator toe (Raspoetin) in haar hofhouding. Hij die met slinkse woorden en middelen een
helende behandeling uitvoerde op de aan hemofilie
lijdende tsarenzoon. De invloedsferen van de sluwe
Raspoetin bepaalden op zeker moment de labiele toestand van de tsaren in hun politieke regeermogelijkheden. Dit leidde tot opstand van de Bolsjewieken met alle gevolgen vandien. De revolutie in
Rusland (1916) was geboren. Het ijzeren gordijn werd
opgetrokken. Putin, putin… c'est vrai mais très
malin… zou Arno beter zingen… wat doet de deels
naamgenoot van de slinkse RasPOETIN nu? Wordt
ook hij de nieuwe aanstichter van het verval van zijn
eigen rijk? Ik hoop het, want hij bruuskeert op dit
moment de hele wereld. Russen zijn altijd al een speciaal volkje geweest. Machtswellustelingen op het
randje van The Intouchables, overwinningsdrang met
een flinke scheut sadisme, egoïsme, landsdrang en
machtsvertoon. Greta Thunbergs quote: “How dare
you?” is hier best op zijn plaats. Bedenk maar 1812:
Napoleon met zijn pletwals voor Moskou. Geen nood,
wij Russen branden alles plat en verlaten de stad (de
truc van de verbrande aarde). Den Bonaparte zat
zonder kleren en eten en moest noodgedwongen zijn
leger in dameskleren en in flarden uit die positie volledig terugtrekken. Er bovenop kregen ze nog de
guerrilla-aanvallen van die kozakken (Russen te paard)
op hun brood. Ze zijn nog niet veranderd.
2. In de sport…
Ze kunnen het niet laten, alweer die Russen, altijd een
zweem van geheimzinnigheid. Doping alom, of was dit
ook al een voorbode van wat te gebeuren stond. Op de
Olympische winterspelen in Peking op de schaatspiste
gingen ze nog even vrijuit en mocht hun atlete ondanks alles toch deelnemen (dubieuze beslissing
van het OC, misschien toch iets met de oorlogsdreiging afgekocht? De gatlikkers). Al enkele jaren
nemen Russische atleten in onze sporttak niet
onder de Russische vlag deel, maar moeten het met
de Europese hymne op het podium ( dat ze meestal wel
halen) stellen (de dopingboycot weet u wel). We zijn
eerlijk, al veertig jaar keken we op naar wat die Oostblokkers op het trampolinenet presteerden. Toen ik
eind de jaren tachtig van vorige eeuw zelf in Odessa
(toen nog USSR) deelnam aan de Dobrovolkskicup,
keek ik enorm op naar alles wat die Russen uit de
trampoline toverden. Toen Star Trek met mr. Spock bij
ons populair op het scherm kwam en deuren met een
vingerknip of een soort “beeper” spontaan opengleden, vonden we dat de reinste truccage. 't Was
allemaal maar film hé?. In het mondaine Odessa,
parel aan de Zwarte zee en het Nice van Rusland waar
menige Dacha staat van de hoge partijbonzen, zag ik
enorme hekkens en poorten automatisch openschuiven, hingen er camera's aan de pilaren en stonden
overal zonnebrillen met een mitraillette voor de borst
voor de poort. Een “no-go” zone voor wij , het plebs
uit het nietige België. Het team Russia was er
outstanding en Igor Galimbatevski toverde een jaar
later in Parijs op het WK het wereldrecord moeilijkheid
uit zijn sloffen waar we van achterover vielen. Het zou
dertig jaar standhouden. Wij schimpten toen altijd dat
de atleten zelfs salto's draaiden op hun bed in hun
slaap. Zo gedisciplineerd, zo krachtig en outstanding.
Altijd met hun blauwe ouderwetse trainingspakjes met
enkele streepjes op de mouw, de Russische kleuren.
Wij mochten dan wel mooie outfits dragen, wij waren
nietig wat de sport betrof.
3. En toch….
Sport moet universeel zijn, net zoals muziek zouden
er geen grenzen mogen zijn op cultureel vlak. We respecteren de sporters en hun coaches. Persoonlijk ga ik
er ook van uit dat deze mensen met hun vak bezig zijn.

Dat ze van de hele santeboetiek van Poetin weinig of
niets afweten (lees: mogen afweten). Als ze maar presteren. Dan volgt van hogerop voor de hele omgeving
van atleten en familie een flinke beloning. Hogere
regionen in de hiërarchie van de staat met speciallekes
op alle vlak: financieel, logistiek, voorrechten waar anderen nooit bij kunnen, reizen en status. En dan pas
gedragen ze zich ook wel weer een beetje verheven
boven het gewone volk. Gevaarlijk die status: neigt
meestal naar narcistische trekjes met alle gevolgen
vandien. Door status en uitzonderlijke positie is plots
alles goed wat hun broodheer “God (nu Satan)
Vladimir” uitspookt. Ik heb wel een stil vermoeden
dat atleten het nog altijd voor de prestige van de sport
doen, uitblinken in waar ze goed in zijn en niets
meer…., dat hoop ik tenminste, of ben ik naïef. Ik neem
aan dat Herr Poetin flink zijn gat aan 't verbranden is en
dat hij zeer lang op de blaren zal moeten zitten (en
jammer maar waar, hij sleurt zijn hele bevolking
mee). De onwereldlijke trampolinekunstenaars zullen
we noodgedwongen geruime tijd moeten missen.
Rusland zal hoogstwaarschijnlijk voor zeer lange tijd
overal de buitenwacht hebben. En Belarus (momenteel de wereld- en Olympische top) zal meegesleurd
worden in de vrije val van het conflict. „Eigen schuld
dikke bult“, Vladimierke.
4. Ook zo eentje….
In het kleine trampolinewereldje (toch olympisch)
loopt er ook een Poetinneke rond. Sinds ik gebeten ben
door het springvirus ken ik een sinistere Rus die de
plak heeft gezwaaid binnen de internationale federatiepolitiek. Soms gebeurt er een Makarovke in ons
wereldje. De Russische zakenman heeft wel wat
belangen met zijn firma in onze sport (echte zakelijke
belangenvermenging), is een wat bevreemdende verschijning en zijn bazigheid is alom gekend en gevreesd. Soms slaagt hij erin om spreekwoordelijk een
achterwaartse salto zo lang te bekritizeren dat het een
voorwaartse wordt en hij komt er nog mee weg ook.
Misschien is zijn hegemonie nu ook flink gedeukt en
zullen we hem een tijdje moeten missen (mooie kans
voor kapers op de kust).
Een beetje de “maffioze godfather” in onze discipline, als elke rijke Rus ook tuk op vrouwen. D' er is een
tijd geweest dat ik hem altijd met een andere vlam op
internationale tornooien zag opdraven.
'k Heb hem ooit, natuurlijk een medaillekwestie, zodanig weten opgaan en op tafel weten bonken tot de
hoofdjury zwichtte en onze Belg, die toen derde stond
in de eindranking, van het podium blies. Een gehoekte
fase van een sprong werd door mister Makarov zodanig met woorden, hoekgraden en gebaren gemanipuleerd dat de sprong plots een herhaling zou
moeten blijken. Weg podiumplaats, Rus in de plaats.
Achter de schermen wordt dan scha en schande
gesproken, maar alle geruchten vallen stil als de
getaande grijsaard plots opdaagt. Case closed
momenteel voor Mister Makarov, met dank aan
Poetin.
5. Help het stormt…
Weet je nog…er was weer eens geen winter. 'n Flinke
herfststorm deed een paar weken geleden heel wat stof
opwaaien (niet alleen stof). Op onze springkalender
stond 17 februari al lang aangestipt. De grens weer
over. Geen maskertjes, geen covidpass…. En toen
kwam de storm “Eunice”. Twee dagen voor de wedstrijddatum: red alarm: wedstrijd afgelast in Arques.
Voor de tweede keer in vijf jaar is een deel van het dak
van de gigantische turnhal weggeblazen. Die
architecten toch. Ontwerpen is leuk, ziet er fantastisch uit maar die architectonische kunstjes zijn
geen kathedralen die de eeuwen trotseren.
Mondhoeken dus naar beneden, geen wedstrijd.
Online rampenplan uitwerken. Solidair als we zijn
stellen we direct voor om alles te laten doorgaan in
onze superzaal. Veto van de FFGym France. Paraplu
de hoogte in omwille van verzekeringsperikelen. Dus
dan maar verschuiven. Noodtoestand dwingt tot
oplossing: twee weken opschuiven en toch de wedstrijd in Arques. Eind goed al goed. Was weer leuk.
Mekaar wezenlijk zien, vastpakken, “des bisous” :
eindelijk!!!!.
't Was nog maar debuteren met de kleinsten en we
zien dat Corona er toch wat heeft ingehakt.
Wedstrijdspringen moet weer aangeleerd worden ook
voor de jongsten. Nog geen enkele van onze jongskes
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Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond
Beveren-Leie

Paaseierenraap
Inschrijven vóór 4 april
• zaterdag 16 april 2022, OC ’t Klokhuis,
Kerkdreef nr 23, 8791 Beveren-Leie,
In samenwerking met Gezinsbond Desselgem
Welkom door de paashaas vanaf 9.30 u.
• Zoeken naar paaseitjes op een verrassende
locatie.
• Doorlopend ontspanning en animatie: o.a.
reuzespringbed, knutsel en tekenhoek.
• Over de middag frietjes met frikandel en sausje
naar keuze.
Bijdrage:
• Paaseierenraap: (kinderen t/m. 10 jaar):
leden € 3, niet-leden € 6
• frietjes: kind/volw.: leden € 2,5 / niet-leden € 5
Inschrijven vóór 4 april 2022 bij: Romina Desmet
Paanderstraat 45 8791 Beveren-Leie
GSM 0472 50 82 37 mail:
gezinsbond.beverenleie.pasen@gmail.com
Website: https://beverenleie.gezinsbond.be

Tweedehandsbeurs zaterdag 23 april 2022
• Van 14 tot 17 u. in ’t Klokhuis, Kerkdreef nr 23,
8791 Beveren-Leie
• Inkom: Gratis
• Info en inschrijven via:
Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie
Tel 056 49 39 06
mail:gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

Gezond ontbijt
Zaterdag 24 april 2022 van 8 u. tot 10 u.
OC. ’t Klokhuis, Kerkdreef nr 23, 8791 Beveren-Leie
In samenwerking met Gezinsbond Desselgem.
Uitgebreid ontbijtbuﬀet met verschillende
broodsoorten, zoet en hartig beleg, ontbijtgranen,
eitjes, vers fruit, ... Je bent van harte welkom.
Tussendoor is er voor de kinderen grime, een teken-,
kleur- en knutselhoek.
Aansluitend een ontspannende, maar vrijblijvende
wandeling voor het ganse gezin.
Bijdrage:
• leden: kleuters: gratis/kind 6 tot 12 jaar:
€ 4/volwassene (13+): € 8 (maximum € 25
per gezin)
• niet-leden: kleuters gratis/kind 6 tot 12 jaar:
€ 7/volwassene (13+): € 13
Inschrijven voor 8 april 2022 bij:
Raf Verrue
Nijverheidstraat 92 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 70 26 93
mail:gezinsbond.beverenleie.ontbijt@gmail.com

GOSA Groot Waregem
Daguitstap naar Beveren-Waas
• Vrijdag 24 juni 2022
• Bezoek van het Kasteel “Cortewalle” in Beveren-Waas
• In Kallo een rondleiding in het sluisgebouw.
• een bezoek aan het “Fort Liefkeshoek” ... ...
Info en inschrijvingen bij
Maria Courtens Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie
Tel 056 70 27 05, gezinsbond.beverenleie@gmail.com
Website: https://beverenleie.gezinsbond.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

Pasen is in aantocht, ook onze
specialiteit!
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Onze etalage staat weer barstensvol
met onze lekkernijen. Maak uw keuze!
Lekkere chocoladefiguren vervaardigd
met de beste chocolade
(eitjes, kippetjes, paashazen,
mannetjes, mandjes, klokken, ...)

Brood- en Banketbakkerij
Deconinck Pol
staat voor:
• groot assortiment brood
• lekker banket
• gekende
chocoladefiguren
• belegde broodjes
• voorverpakte
charcuterie/kaas
• bake-off
• broodautomaat 24/24 u.
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Let wel:
Wie eerst komt heeft
de grootste keuze.

Kortrijkseweg 149 - Beveren-Leie - Tel. 056 71 91 22

Vroeger en nu i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie
Steenbakkers
We mogen het de ontwerper van het
opschrift op de plank onderaan deze
foto niet kwalijk nemen dat hij maar één
k ter beschikking had om het beroep
van zijn kameraden steenbakkers te
benoemen. In 1926 liepen de lieden die
dergelijke tekst zo mooi en zonder
fouten met krijt op een houten plank
konden neerschrijven, nog niet zo dik.
Met twintig staan ze op de foto, de
Desselgemse steenbakkers met twee
paarden van de steenbakkerij. Die
paarden trokken de zogenaamde
“berlingskens”, kleine wagentjes die op
een smalspoor liepen, van de plaats
waar de klei getrokken werd tot aan de
ringoven waar van die klei stenen
gevormd en vervolgens gebakken
werden. Dergelijke steenbakkerij
bevond zich te Dour in Henegouwen,
dicht bij de stad Bergen. Sinds het
einde van de jaren 1800 trokken heel
wat Desselgemnaars en Bevernaars er
heen voor hun jaarlijkse campagne “in
de stenen” of in de steenovens. Met
120 tot 200 man waren ze verdeeld in
ploegen van 10 tot 20 man. Ze trokken
ook op naar de “Walen” of ook naar
Frankrijk om daar seizoensarbeid te
verrichten op de ruime akkers: onkruid
wieden, aardappelen rooien, bieten
“opzetten”, vlas slijten, graanoogst
binnen halen en werken “in de stenen”.

In 1926, vlak na de Eerste Wereldoorlog waarin Frankrijk zeer veel van
zijn jong volk verloren had, waren die
Vlaamse Belgen daar zeer welkom. Ze
verdienen er toch bovendien heel wat
meer dan hun dorpsgenoten die thuis
gebleven waren en werkten aan het
vlas: slijten, boten, roten in de Leie,
zwingelen en dies meer. De “trimards”
k w a m e n b e g i n s e p t e m b e r, m e t
Desselgem-kermis naar huis. Die
thuiskomst werd duchtig gevierd. De
rest van het jaar werkten de seizoensarbeiders thuis in Desselgem en
Beveren aan het vlas tegen een
bescheiden uurloon. 's Winters gingen

sommigen werken in de chicoreiasten
waar chicoreiwortels geroosterd
werden. Twee van de twintig Desselgemnaars op de foto werden nadien
Bevernaars. Uiterst rechts op de
onderste rij met het paard aan de hand
zien we Maurice Vanhoutte die met de
Beverse Albertina Callens zou trouwen
en verbonden was aan de Christelijke
Mutualiteit. Hij was jarenlang schepen
bij het Bevers gemeentebestuur.
Uiterst rechts op de bovenste rij staat
Henri Vanhoutte, broer van Maurice.
Die trouwde met Anaïse Deneve en
woonde in de Deken De Bostraat.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Het stadsbestuur gaat een samenwerking
aan met de Kringloopwinkel om bijkomende huizen te bemeubelen en het voorzien
van tweedehandskleding verloopt via de
Kringloopwinkel. De vluchtelingen worden, indien nodig, doorverwezen naar
Ook de pastorie van Nieuwenhove (de voedselbedeelpunt ’t Kelderke.
verkoop ervan wordt tijdelijk on hold gezet)
zal Oekraïners herbergen. Er is eveneens Daarnaast zullen enkele scholen de kincontact met de sociale huisvestigings- deren verwelkomen en ook vzw Kindermaatschappijen Helpt Elkander en Mijn centrum biedt haar samenwerking aan om
Huis (bvb. de leegstaande appartementen de kinderen op te vangen. De maatschappelijk werkers van de stad begeleiden de
in de Vlaslaan in Desselgem).
vluchtelingen, maar voor de praktische
Er kwam ook al heel wat reactie op de ondersteuning zullen we een beroep doen
oproep via www.waregem.be/plekvrij. Zo op vrijwillige buddy’s, peters of meters. Zij
boden enkele inwoners een volledige kunnen hen wegwijs maken in onze stad,
woning aan. “Momenteel zijn er reeds 96 meenemen naar een ontspannende
opvangplekken bij particulieren opgelijst,” activiteit, onze gebruiken en gewoonten
uitleggen, luisteren naar hun verhaal…
aldus nog de schepen.
Wie nog vrijstaande panden ter beschikking wil stellen, kan nog altijd reageren via Tijdens de gemeenteraad van maart werd
de website. Het stadsbestuur is ook de ook beslist om 5.000 euro te schenken aan
mensen die een kamer ter beschikking wil- het Rode Kruis voor humanitaire hulp aan
len stellen enorm dankbaar, maar op dat de slachtoﬀers van de oorlog in Oekraïne.
aanbod wordt voorlopig nog niet ingegaan. Er wordt eerst gekeken naar structu- Het stadsbestuur wil alle organisaties
rele bewoning en als de toevloed te groot en inwoners uitdrukkelijk bedanken
is, zal ook de piste van beschikbare ka- voor de mooie samenwerking en grote
solidariteit.
mers bewandeld worden.
praktische opvolging van deze mensen
wordt verzorgd door Sonobeg (Solidariteitsfonds Noodlijdende Beverse Gezinnen),” vernemen we van schepen van
Integratie Joost Kerkhove.

Oekraïners
zijn welkom

Voor de opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne doet het Waregemse stadsbestuur een beroep op crisiswoningen in
eigen beheer, woningen aangeboden
door particulieren en woningen van
sociale huisvestingsmaatschappijen. Er
wordt ook voor de nodige materiële en
maatschappelijke begeleiding gezorgd.
“Concreet wonen er reeds vluchtelingen
in de pastorie in Beveren-Leie. Aanvankelijk waren het er 9, maar intussen
zijn er reeds 4 personen weg. Er wonen 3
zussen in de pastorie waarvan één van de
zussen twee kinderen heeft. „De

De Oekraïense vluchtelingen krijgen ook
de nodige materiële en maatschappelijke
begeleiding: extra lakens, onderhoudsproducten, producten voor basishygiëne...

TIPS VAN DE MAAND
TIP 1:

• vers vlees

TIP 2:

Lekkere
DAGSCHOTELS te
verkrijgen vanaf €5,50 !
Info in de winkel.
Repas kaas met gaatjes 21,95€/kg

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

• ruim
kaasassortiment
TIP 3:

• eigenbereide
charcuterie

• dagschotels
tal van bereide
gerechten

TIP 4:

Ambachtelijke
beenhouwerij

Bij warm weer bieden
wij terug een grote keus
BBQ-vlees aan.
Superlekker!
Proef zeker eens
onze gerijpte
entrecote
en Côte à l’os !

Vergeet uw
spaarkaart niet

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

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

BON
bij aankoop
van €12,50
gratis 1kg. friet
Bon enkel geldig in
april 2022
op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

info@de-hoevekip.be

Beveren
markt
april 2022

0472 77 85 34

Je komt
toch ook?

BON
PROMOTIE april 2022

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

VERZEKERINGEN

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

422 Waregemnaars meer dan in 2021
In 2018 werd in Beveren-Leie de kaap van de 5300 inwoners overschreden. Intussen zijn er dit bijna
5500. Op 1 januari 2022 telde Groot-Waregem 38.929 inwoners, dat zijn er 422 meer dan vorig jaar. In
Waregem zelf was de stijging het grootst met 338 inwoners meer dan in 2021. In Beveren-Leie steeg het
aantal met 33 inwoners, in Sint-Eloois-Vijve met 67. In Desselgem zijn er 16 inwoners minder dan vorig
jaar.
Een overzicht :

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

Dat de cijfers in onze deelgemeente toenemen komt vooral door de nieuwe wijken die gebouwd werden
en worden en ook doordat alle kamers in het Woonzorghotel Aurèlys op de grens met Desselgem volledig
bewoond zijn.

De brievenbus is terug
van weggeweest
Een tijdje geleden werd het CM-kantoor aan de kerk gesloten. Het pand kreeg
ondertussen een andere bestemming waardoor de brievenbus voor
doktersbriefjes en dergelijke ook verdween. Dit stuitte op nogal wat kritiek omdat
het vooral voor de minder mobiele inwoners moeilijk bleek te zijn om hiervoor
naar een aanpalende gemeente te gaan. Na akkoord van de kerkfabriek werd
toestemming gegeven om deze brievenbus, nu naast de zijingang van de kerk te
hangen (tegenover kantoor Lavandi). Door dit gebaar zijn veel inwoners wellicht
tevreden gesteld.

kan zijn minimum springen voor het Franse kampioenschap. Binnen drie weken herkansing. We zien
wel.
6. Wie zien we?
18-19-20 maart: internationale afspraak in Alkmaar:
“Dutch open international trampoline contest”. Wie
zal er zijn. Russians not welcome? We hopen op een
uitgebreid internationaal veld. We denken er ook klaar
voor te zijn… dat zijn we nooit, maar ja…. Onze juniors en seniors kunnen ook hier een ticket voor het
Europees kampioenschap binnenrijven. 't Zal er weer
op moeten zijn. We hebben er al vijf op de lijst staan en
één extra synchroonkoppel. Dus goed op weg, maar
't mag ook wat meer zijn. Ons bende zal met twaalf
springers zijn, twee coaches en twee internationale
juryleden. Ja hoor, Dieter heeft ook de stap gezet en
slaagde voor zijn internationaal examen. Ikzelf
vernieuw voor de achtste keer mijn brevet. 't Is toch wat
zenuwgedoe en stress hoor, examens als 60+-er.
Deze keer was het online (het virus weet je wel) en wij
ouwe gabbers zijn niet altijd zo snel met de
computertoetsen. 't Was weer even wennen hoor,
maar beiden met brio erdoor. Sterke ploeg toch hé,
die Bevernaarkes.
Op naar Alkmaar dus om onze kleuren te
verdedigen.

7. Onze kalender…

We love it!!!!!
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

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 11
of daniel.vandeputte1@telenet.be

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

• 18/19/20 maart: internationale Dutch Open
competition in Alkmaar
• 26 maart: tweede selectietest Franse competitie in
Arques (Frans-vlaanderen)
• 27 maart: derde selectieproef Belgische
competitie in Balen
• 27 maart: aansluitend selectietest Europese
kampioenschappen in Balen
• 9/10 april: derde selectietest Franse competitie in
Levallois (Parijs)

STOP
the
WAR!

• BLOEMENeditie
op 3 mei 2022
• Graag uw teksten
vóór 23 april 2022

Nog meer Bevers nieuws ?

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

