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Alles is relatief.
Corona is helemaal niet meer hot in 't nieuws, Ukraïne
houdt iedereen bezig maar hoe lang nog? Poetin lijkt me
ondertussen geestesziek, of hij houdt zichzelf en iedereen
rondom hem in de waan. Zelenski lijkt voor iedereen
sympathiek en Macron neemt teen zwaai van jewelste om
Le Pen van zijn rug te schudden. Onze oude tanks en
hauwitsers worden van onder 't stof gehaald alsof die het
verschil kunnen maken en onze regering houdt zich
helemaal niet aan de milieuwetten die ze zelf opstelde. Is
alles tegenwoordig terug te leiden tot geldgewin,
commerce ten koste van? Oorlog is je puurste waanzin,
geldverspilling en verderf van de menselijke ziel. Dat is
de echte realiteit. En ondertussen…. doen wij gewoon
maar voort. Toch willen we helpen en we stuurden een
mailtje naar de internationale gymfederatie, ook naar de
onze in kopie, ook naar de Ukraïnse gymfederatie om te
melden dat onze trainingshal en onze woning open
staan voor de atleten uit dit geteisterd land. We kennen
die mensen van op World Cups en Ek's en Wk's. Meestal
wat teruggetrokken maar altijd vriendelijk knikkend. Praten
is soms wat moeilijk vanwege taalbarrières. Enkelen
konden al in Duitsland terecht blijkt uit een recente
teruggestuurde mail en men zou bekijken of we in Beveren
ook de ongelukkige geterroriseerde sportievelingen
met hun coaches mogen verwelkomen. De internationale
federatie liet al weten dat ze ons enorm dankbaar is voor
het voorstel en dat zij de nodige stappen zal ondernemen
om atleten eventueel tot bij ons te brengen. Wordt
vervolgd….

Het Wilhelmina voor onze Belgen.
Ja, we spreken over onze deelname in Alkmaar aan de
Dutch Open International halverwege vorige maand.
Heel wat landen tekenden present. Van Portugal, Spanje,
naar Duitsland, Engeland, Canada en nog wel een paar
hoor. Wij Belgen wilden er kijken wat Corona had
aangericht bij de jeugd en wie er present was van de
echte concurrenten van World Cups en Europese en
Werelkampioenschappen. Vooral Duitsland, Spanje en
Portugal bleken met hun toppers afgezakt. De Fransen
waren er met een flinke jongeren- en juniorendelegatie.
Ook zij imponeerden in deze leeftijdsklassen. Onze
kleintjes waren nog wat overdonderd, maar onze
gevestigde en ervaren jumpers tekenden een mooi
parcours uit. Onze oudsten gingen voor een finaleplaats
en het was Darwin die deze mocht doen. De drie anderen
maakten net dat ultieme foutje om buiten de eerste acht te
arriveren. Darwin werd eervol zesde in deze luxebezetting.
Ook onze seniores dames wilden wel eens van een finale
proeven en het was onze Augie die ook met een zesde
plaats ging lopen. Het synchroonspringen - herinner u nog
dat wij op het jongste wereldkampioenschap tiende
werden - moest nog komen en daar wilden ook wij
schitteren. Je moet met twee zijn, zo goed als perfect 't
zelfde uitvoeren op 't zelfde tijdstip, mooi springen en een
behoorlijk moeilijke reeks springen.

Duitsers en Spanjaarden.
Twee van die volkeren die nooit afgeven. Beiden waren
ook wel eens in de geschiedenis een paar keer langs
geweest en in Alkmaar waren deze klasbakken dan ook
onze grootste concurrenten. Op de World cup enkele
jaren terug snoepten de Duitsers (dezelfde als toen) ons
als laatste koppel in de cup nog een finaleplaats af.
Nagelbijten dus. Deze keer hadden Simon, altijd hij weer,
en Florian enkele weken voordien uitgemaakt dat zij een
koppel zouden vormen. Simon heeft alle hoeken van de
trampoline gezien tijdens de wedstrijdreeks maar wist zich
uitermate steeds weer her uit te vinden om in het toestel te
blijven, schroeven, salto's en strek- en hoekfases respecterend om de figuren die Florian uitvoerde optimaal te
volgen en bij te sturen. Hun synchronisatie was subliem
en meteen ook goed voor een nieuw Belgisch record in
deze discipline. Dan maar de concurrentie blijven bekijken
en afwachten wat hun score waard was. Nog vijf koppels te
gaan en aan het einde zijn er bloemen, vuurwerk en een
flinke gouden medaille voor onze springers uit Beveren.
Chapeau, dit podium gaan ze jullie nooit meer afpakken.
Jullie staan op de Alkmaarse winnerslijst met schouderklopjes en felicitaties van alle andere synchroonkoppels. En voor tenminste één keer dropen
Duitsers en Spanjaarden af en was 1302 weer levendig in
ons geheugen. Lenig en Vlug is back in “the international
town”.

Een weekje later…
't Is druk voor ons tegenwoordig, van de ene wedstrijd naar

de andere, van 't ene hotel naar 't andere… soms. Een
selectieproef in Arques om onze lijst van geselecteerden
voor het Franse kampioenschap nog wat aan te dikken en
tien uur later vertrekt alweer een Beverse karavaan naar
the city of Sven Nijs en Tom Boonen, Balen dus. Voor de
laatste voorronde op Belgisch grondgebied. Lipi kreeg de
dag voordien nog wat Dafalgan toegestopt wegens onwel
en hoofdpijn en bleef op de „balendag“ aan bed
gekluisterd vanwege een fel opkomende griep. Jaren
geleden dat hij nog aan een wedstrijd noodgedwongen
moest verzaken… Voelt raar aan, hoor. In de namiddag
krijg je dan (natuurlijk in deze mediatijden via Whatsapp)
een fantastisch filmpje doorgestuurd. Simon breekt het
Belgisch record moeilijkheid op die selectieproef. Hij
moest niets meer bewijzen, had drie keer het A-level voor
de Europese kampioenschappen op zak en wilde dus eens
wat anders tonen. 17.1 is het nieuwe record, goed voor vier
drievoudige salto's, in totaal 24 salto's in alle vormen
en richtingen en ondertussen nog 13 volledige
schroeven. Don't try this at home. Dit zou wel eens lang op
de tabellen kunnen staan. Hij heeft momenteel alle records
met uitzondering van eentje (de hoogste afwerking in een
vrije reeks) op zijn naam. Of hij mijn record van zeven
Belgische titels individueel nog wil aanvallen is een andere
vraag.? Maar daar houdt niemand nog rekening mee. Voor
het eerst blijkt nu ook wat belangstelling van de federatie,
van de media en gisteren nog van “Iedereen beroemd” dat
me opbelde om Simon zijn telefoonnummer te vragen.
Leuk toch die klasbakken uit Beveren-leie.

Parijs, Levallois dicht tegen La Defense…
Een club in de rijke “coté van de lichtstad”. Maar ook zo'n
clubke zoals de onze een beetje. Heel wat leden, veel
sfeer, veel leute, maar ook gedrevenheid alom. Zij
stonden in voor de derde selectieronde van de Franse
competitie. In de omgeving van Parijs zijn heel wat
studenten en jonge werknemers actief, vooral in de ICTsector. Enkele Spanjaarden (die waren ook in Alkmaar) en
Portugezen waren mee uitgenodigd. 't Zou er dus weer
om spannen. Wie zich nog moest kwalificeren had nu
geen excuus meer. Simon moest dit nog doen. Hij had in
de vorige selecties een paar steekjes laten vallen. 't Was
dus van “moetes”. Klus geklaard en met zijn tweede
oefening werd hij de eerste “Vlaamse Fransman” (want
daar zijn we Wattrelos nietwaar) in het klassement. De
Portugees Djogo Abreu tekent altijd voor een top acht op
de wereldkampioenschappen en de Spanjaard
Roberto Villarasau is als een stier op een rooie lap op
de trampoline. Tik op you tube en je ziet heel wat
gewaagde acrobatie van die knaap met wereldklasse. Wie
staat naast deze heren op het podium? Ja hoor, Simon
Debacker. Weer een plaatje dat hij zal koesteren voor altijd.
Wat een begin van het seizoen voor hem. En onze jeugd
die neemt hij mee in zijn springzog. Florian en Darwin
winnen de pre-elite categorie en Merel en Augie staan ook
op het schavotje. Onze junioren geven ook flink van 't latje.
Dat belooft voor de toekomst. Onze delegatie voor het
late Franse kampioenschap in juni dikt gestaag aan.
Jammer dat we daar onze studenten gaan missen
vanwege midden in de examens.

Grote ploeg van aan de Leie….
Met tien zijn ze geselecteerd voor het komende EK in
Rimini (Italie) begin juni. Er zijn er zeven van Lenig en
Vlug. Fantastisch toch. Nog een zestal weken en 't is zover.
Knokken dus, goed presteren en vooral dagelijks trainen.
Op enkele dagen zelfs twee keer om de gewoontes van de
wedstrijddagen aan te kweken. Drukke tijden voor het
bestuur, de trainers en vanzelfsprekend zeker voor de
atleten die alles nog moeten zien te combineren, zij het
werk en sport, zij het studie en sport. Ouders zien het
meestal wat argwanend tegemoet, want in de Vlaanders
komt studie natuurlijk (en vanzelfsprekend ook ) op de
eerste plaats. Wel, we zijn altijd trots om te melden dat de
meesten (zeg maar zo goed als iedereen) het er ook in
school heel goed vanaf brengen. Onze studenten zijn op
één of twee vakjes na allemaal geslaagd in de tussentijdse
examens, Simon is ondanks al zijn trainingsarbeid toch
maar netjes in de gebruikelijke vijf jaar afgestudeerd als
bio-ingenieur. Iets waar wij als coaches echt wel goed op
hameren hoor. Slechte resultaten op school is de volgende

wedstrijd thuisblijven. Vooral als het om een Franse
wedstrijd gaat is dit een trigger waar de meesten niet willen
voor passen. Dus studeren maar.

Onze kalender.
Weekend 1 mei: Vlaams kampioenschap in
Beveren-Waas
16-17 mei:
selection nr 4 in Lons le Saunier
(Franse competitie)
Eind mei:
Groot Belgisch kampioenschap in Gent
(Topsportcomplex)
1-6 juni:
EK in Rimini met zeven Lenig en
Vluggers + coaches
15-17 juni:
Championnat de France in Sevran
(nabij Parijs)

2022

LENIG
&VLUG

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond
Beveren-Leie
GOSA Groot Waregem
Daguitstap naar Beveren-Waas
Vrijdag 24 juni 2022

De Busreis:
• Om 7.45 u. vertrekt de bus in Zulte op de parking
achter de kapel OLV ten Daele. Via een sanitaire
tussenstop in Kalken naar Beveren-Waas.
• Bezoek aan het kasteel “Cortewalle” in BeverenWaas onderbegeleiding van een Nederlandstalige
gids die ons de rest van de dag zal gidsen.
• In Kallo hebben we een rondleiding in het
sluisgebouw waar we gans de ontwikkeling van
de haven op de linkeroever kunnen volgen.
• Daarna lunchen we in het restaurant “Bebronna”
rond 12.15 u.
• Na de lunch bezoeken we het “Fort Liefkeshoek”.
Onze reis gaat verder door het havengebied.
• We houden een stop in het verlaten spookdorp
“Doel” waar we ook een blik kunnen werpen
boven de Scheldedijk.
• We doorkruisen de uitgestrekte polders richting
Emmahaven waar we het “Verdronken land van
Saeftinghe” bezoeken en er ook gelegenheid is
om iets te drinken.
• We sluiten onze dag af met een broodmaaltijd in
het cultuurcafè “Ter Vesten” in Beveren-Waas.
• We reizen huiswaarts rond 19.30 u.

Kostprijs:
• leden Gezinsbond € 60,00
• niet-leden € 75,00
• Betaling via overschrijving op rekening nummer
BE72 4682 2836 2116 Gezinsbond-GOSA
Waregem (enkel uw storting is bewijs van
inschrijving)

Info en inschrijven bij:
Maria Courtens
Nijverheidstraat 11, 8791 Beveren-Leie,
tel 056 70 27 05

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
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

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

Vroeger en nu i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie
Met de bus
Op bijgaande foto zien we een groep
van hoofdzakelijk Bevernaars, op
uitstap. De fotograaf nam ze in beeld
bij de bus waarmee ze op toer waren.
Wie, wat en wanneer, dat waren de
vragen die bij ons opkwamen toen we
de foto onder ogen kregen. Daar
zouden we moeten naar gissen want
we zagen algauw dat een groot deel
van deze busreizigers er nu niet meer
was. Vermoedelijk valt dit uitstapje te
dateren in de zomer van 1958 en
leidde wellicht naar de
“Wereldtentoonstelling Expo 58”. Het
reisdoel kan echter ook een of andere
Vlaamse stad geweest zijn, te
oordelen naar de trapgevel en de
brugleuning in natuursteen die rechts
beneden op de achtergrond van de
foto te zien zijn. Met personen als
Marcel Schotte (22) en Lucien
Vancraeynest (4) wordt het duidelijk
dat de voorzitter en de secretaris van
het Beverse Davidsfonds hier de
reisleiders waren. Dagreizen met de
bus waren in de jaren 1950 zeer in
trek. De opkomende televisie maakte
de mensen nieuwsgierig om de
historische steden in ons land te leren
kennen. De meesten hadden zelf nog
geen vervoer, maar toch wilden ze
een en ander wel graag gaan
bekijken. Het begon met trips in onze
eigen provincie, naar Brugge, Ieper,
naar zee, zelfs even de grens over
naar Frans-Vlaanderen. Later kwam
een nieuwe vorm van daguitstappen:
Bobbejaanland, Bokrijk en dies meer.
Daar speelde het Davisfonds gaarne
op in. Hierna volgt de namenlijst van

de busreizigers, mede herkend en opgesteld door Rosa
Debaere (20).
1. (?)
2. Jacqueline Debrouwere
3. Godelieve Dekeijser
4. Lucien Vancraeynest
5. Michel Debrouwere
6. Madeleine Vandenhende
7. Elza Vereecke
8. Noëla Taelman
9. Arsène Roobroeck
10. Marcel Verschuere
11. Roger Ostijn
12. Cécile Verstichele

13. Jan Debaere
14. Clara Debaere
15. Bertha Vandaele
16. Jozef Vandorpe
17. Alice Vanhoutte
18. (?)
19. Agnes Vandoorne
20. Rosa Debaere
21. Nelly Herman of
Marie-Thérèse Debaere
22. Marcel Schotte
23. Frans Christiaens
24. Raphaël Declerck
25. Antoon Delagrange

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Driemaal is scheepsrecht voor Beverse klasgenoten van 1970
Veronique Debacker,
Alain Coeman,
Alain Parmentier,
Bart Vandoorne,
Carl Baeye,
Gunther Debaere,
Jurgen Manhaeve,
Koen De Brabandere,
Koen Degroote,
Kristof Deman,
Kurt Demunter,
Steven Vandevoorde,
Tony Debeerst en
Wim Destoop,
Ann Creupelandt ontbreekt
op de foto.
Vroegere leerkrachten:

Foto: Rita Sabbe

Op zaterdag 26 maart 2022 was het eindelijk zover
voor de klasgenoten van de jongens- en
meisjesschool geboren in 1970.
Hun allereerste reünie was gepland op 14 maart
2020, doch op 13 maart kwam de lockdown. Dan
maar een jaartje uitstellen. Helaas, ook in 2021 kon
het feest niet doorgaan. Maar driemaal is
scheepsrecht en twee jaar na datum kon hun
allereerste reünie uiteindelijk toch plaatsvinden. Om
18.00 uur werden ze ontvangen op het gemeentehuis
door schepen Pietro Iacopucci en schepen Jo

Neirynck. Daarna volgde nog een bezoek aan hun
vroegere school om de avond feestelijk af te sluiten
in salons Gruuthuse.
Op de foto herkennen we de klasgenoten:
Anja Csincsak, Anja Nuyttens, Ann Goeminne,
Annick Lievens, Conny Christiaens, Els Lavens,
Katia Huyzentruyt, Mirjam Koudijzer, Nancy Peers,
Nathalie Kovacs, Peet Meersman, Siham Karoui,
Sophie Vandeplassche, Sylvie Vanherreweghe,

Lucien Devos,
Rita Sintobin,
Mia Roobroeck,
Monique Verschuere,
Mariette Verschuere,
Jan Meersman,
Lieve Kerkhove,
Claire Defoort,
Krista Soenens,
Nicol Vandenberghe en
Rosane Vanden Driessche.

Met dank aan Rita Sabbe
Beverse Weetjes

TIPS VAN DE MAAND
TIP 1

Lekkere DAGSCHOTELS
te verkrijgen
vanaf €5,50 !
Info in de
winkel.

TIP 2

Bij warm weer bieden
wij terug een grote keus
BBQ-vlees aan.
Superlekker!
TIP 4

TIP 3

Wij werken
uitsluitend met het
DUROC BRASVAR
varkensvlees.

Proef zeker
eens onze
gerijpte
entrecote
en Côte à l’os !

• Duurzame kweek
• Zorgzame ecologische kweek
• Smaalvol, mals én sappig
• Meer weten? zie www.brasvar.be

• eigenbereide
charcuterie

• ruim
kaasassortiment

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

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

Vergeet uw
spaarkaart niet
• dagschotels tal van
bereide gerechten

Ambachtelijke
beenhouwerij

• vers vlees

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

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
groot assortiment brood
lekker banket
onze gekende chocoladefiguren
belegde broodjes
voorverpakte charcuterie/kaas
bake-off
broodautomaat 24/24 u.

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 !

Kortrijkseweg 149
Tel. 056 71 91 22

Bart: 0472 53 10 98 - Karel: 0476 69 46 81
b.moerman@skynet.be
Nijverheidstraat 146 - Beveren-Leie

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

info@de-hoevekip.be

Beveren
markt
mei 2022

0472 77 85 34

Je komt
toch ook?

BON
PROMOTIE mei-juni 2022

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS zakje
vispaneermeel

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

MOEDERDAGMENU

Harelbekestraat 5 | 8540 DEERLIJK
tel. 056 72 09 54
info@bistro-poirot.be | www.bistro-poirot.be
RESERVEREN
GEWENST

Coupe champagne met wachtbordje
•
Wagyu carpaccio met truﬀel
•
Asperges met gerookte zalm en
mousseline saus
•
Sorbet van limoen met munt
•
Kabeljauwhaasje met agrumsaus,
warme groenten en pommes
parisienne
•
Dessert van de chef
•
Koﬃe met babbelsnoepjes
(Aperitief, 3 kwaliteitsvolle wijnen,
water, frisdranken en koﬃe
inbegrepen)

Happy Mother’s Day
Groenplan Waregem bekijkt
ook groene plekjes in Beveren
We hoorden en lazen erover: Waregem keurt een
Groenplan goed.
We herinneren ons een plan (kaart) door de stad
enkele jaren geleden uitgegeven waarop alle groene
plekjes in Waregem aangeduid stonden. Dit ging
over de Leieoevers, speelpleinen, parken tot zelfs de
Waregemse begraafplaatsen. Kortom een oplijsting
van alle locaties van openbaar groen. In dit opzicht
kleurde Waregem verbazend groen.
De stad besloot dat het tijd werd om deze plekken ook
beter bekend, zichtbaar, aantrekkelijk en toegankelijk
te maken. We weten allemaal dat Waregem, en
Beveren-Leie in het bijzonder, dicht bevolkt is en dus
veel verharding heeft.
Daarom nam het stadsbestuur de intercommunale
Leiedal bij de arm om een groenplan te maken van de
stad om een inventaris te maken en te bekijken waar
accenten konden gelegd worden.
We gingen ons oor te luisteren leggen bij schepen
van groen Maria Polfliet die ons wegwijs maakte in
het plan.
“Waregem heeft zijn groene longen o.a. Park Baron
Casier, de stadionvijvers, hippodroom en de Gaverbeek (project Gaverbeekvisie, waarbij het de
bedoeling is om deze waterweg doorheen de stad
terug zichtbaar te maken).
Niet enkel het centrum is in het groenplan belangrijk,
ook de deelgemeenten en Nieuwenhove. “
Er werd gestart met het Margarethapark in Nieuwenhove. Dit park lag verscholen pal in het centrum van
Nieuwenhove en door het openmaken en accentueren van de toegangen tot het park, wordt deze
locatie onmiddellijk ervaren als recreatieruimte en
om tot rust te komen.
“Bedoeling van het groenplan is om de bestaande
groene plekjes met elkaar te verbinden. De omwonenden hebben weet van een groenzone en/of
wegeltjes in hun omgeving, maar ook de ruime
bevolking moet weten dat er zoveel te beleven is en

te genieten valt in de stad. Om die mooie plekjes in de
aandacht te brengen, zullen portaalfuncties gecreeërd worden, zoals bomen en banken aan de
toegang tot een groenzone, zodat deze toegangen
uitnodigen om binnen te gaan en om er te genieten
van de rust, het groen, de omgeving,” vertelt de
schepen duidelijk op dreef verder.
“Neem een voorbeeld in Beveren-Leie. De Tomberg,
meer bepaald de groenzone waar het Chiroheem
gevestigd is en De Speelberg. Deze locatie is
toegankelijk via Tomberg, Akkerwindelaan en
Rijsselberge. Als deze toegangen aantrekkelijker
worden, zullen passanten geneigd zijn om deze zone
binnen te stappen. Aansluitend ligt een woonwijk,
waar alle straten met elkaar verbonden zijn via
‘kerkwegels’ en op een kleine sprong ben je bij de
Zavelputten en de Leieboorden. Dit wordt bedoeld
met portaalfuncties die onthalen en doorsturen naar
achtergelegen groenzones. Ook linken/doorsteken/schakels kunnen in dit project mee vergroend
worden.
Dit laatste wordt kwaliteitsinjectie genoemd; bestaande locaties vergroenen of bebloemen.
Kwantiteitsinjectie of bijkomende gronden die als
groen kunnen dienen, zijn in onze dicht bevolkte stad
moeilijk te realiseren, maar een goede denkoefening
waard.
Om terug te komen op het voorbeeld van de Chiro/Speelbergsite moet in het groener maken natuurlijk
ook rekening gehouden worden met toegankelijkheid, functionaliteit en bruikbaarheid van de
toegangen. Hulpdiensten, wagens en zelfs vrachtwagens moeten af en toe de site gemakkelijk kunnen
oprijden.
Maar laat het vooral duidelijk zijn dat het groenplan in
eerste instantie een praatplan is. De bevolking en
vooral de buurt zal eerst uitgenodigd worden om mee
te denken. Met de pro’s en contra’s zal dan aan de
slag gegaan worden door een ontwerper om te komen tot een definitief plan dat door het stadsbestuur
en de omgeving gedragen wordt. Dit is niet voor
morgen, maar we werken er zeker aan verder.”

€ 75.00

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

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

Voor een perfecte jongens- of mannensnit !

Herenkapper TINO

Enkele sfeerbeelden
opening nieuwe
Munkenbrug

Vlotte service: Vandaag bellen, vandaag geknipt!

• Op afspraak.
• Tel. 056 70 25 80
• GSM: 0494 24 38 37

Sioendreef 4
8791 Beveren-Leie

Wedstrijdprogramma
VBC Beachvolley
25-26 juni 2022
Na 3 jaar zijn we er terug!
Tijdens dit weekend kunnen we u het volgend programma aanbieden:

• Op zaterdagvoormiddag 9.30 u. tot 13.30 u.:
- U14 jeugdbeachtornooi 2 tegen 2 voor meisjes en jongens
georganiseerd door Volley West-Vlaanderen
• Op zaterdagnamiddag 13.30 u. tot 17.30 u.:
- U16 jeugdbeachtornooi 2 tegen 2 voor meisjes en jongens
georganiseerd door Volley West-Vlaanderen
• Op zaterdag vanaf 17.30 u.
- Beachvolleybal verenigingentornooi voor lokale
verenigingen, 4 tegen 4, organisatie door VBC Beveren-Leie
• Op zondag van 10.00 u. tot 18.00 u.:
- Amabeach-competitie dames en heren, 2 tegen 2,
organisatie door Volley West-Vlaanderen

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

Ons beachweekend vindt traditiegetrouw plaats tijdens
het weekend van Beveren Ommegang van 25-26 juni in
en rond de grootste zandbak van stad Waregem,
gelegen in de Kerkdreef achter de Kernelle. 1000 m²
zand waar we vier beachterreinen naast elkaar kunnen
aanleggen in samenwerking met Volley WestVlaanderen en stad Waregem.

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

• VAKANTIE-editie
op 21 juni 2022
• Graag uw teksten
vóór 11 juni 2022

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

Door het
verkeerde klevertje
ontvangt u wellicht
het Beverblaadje
niet!

Mail ons en wij bezorgen u dit
klevertje voor op de brievenbus.

STOP
the
WAR!
Nog meer Bevers nieuws ?

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

