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Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

GEZINSBOND

PROGRAMMA

Gezinsbond Beveren-Leie
Na twee jaar geen activiteiten te mogen
organiseren waren we blij dat de
'Paaseierenraap' en het 'Heerlijk ontbijt' is
terug kunnen doorgaan in samenwerking
met de Gezinsbond Desselgem.

Volgende activiteiten:
• Zaterdag 3 september:

Speelgoedmarkt
(tijdens Beveren Kermis)

• Van 14.00 u. tot 17.00 u.
• Plaats: buiten op de stoep in de
Kerkdreef Beveren-Leie.
• Kinderen verkopen hun speelgoed,
kinderlectuur, fietsjes,…. (geen kledij).
• Gratis,
• info en vooraf inschrijven via Raf Verrue,
tel 056 70 26 93 of
gezinsbond.beverenleie@gmail.com
• Zaterdag 1 oktober:

Tweedehandsbeurs
• Van 14.00 u. tot 17.00 u. in 't Klokhuis,
Kerkdreef nr 23, 8791 Beveren-Leie.
• Verkoop van baby- en kinderartikelen.
• Info en inschrijven via: Kelly
Van Kerckhove Kleine Heerweg 111,
8791 Beveren-Leie, tel 056 49 39 06
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com.

• Vrijdag 28 oktober:

GOSA Waregem:
„Herfstfeest“
• Noteer alvast deze datum,
meer info later.
• Zaterdag 12 november vanaf 17u :

Pikkedonkertocht
• Houd zeker deze datum vrij, info volgt.

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

Ze Quaffeurz spelen op de Sinksenfeesten
in Kortrijk, de pannen van het dak.

De naam Ze Quaffeurz verwijst natuurlijk naar één van de oudste beroepen uit onze
beschaving. Over het tijdstip van het ontstaan van de band bestaat op vandaag nog heel wat
discussie. Over de bestaansreden nog meer, maar dit doet misschien minder ter zake. Feit is
wel dat de bandnaam zoveel jaren terug ontsproot uit een traumatische wasbeurt van één van
de bandleden bij zijn obligate 6-jaarlijkse kappersbezoek. Hij zei: “Ja hoor, ik lig goed” maar
dacht “doe voort want ik krijg een nekhernia, ik kan amper nog slikken en het water is zo heet
dat de huid op mijn hoofd over 5 minuten opgekruld in de wasbak ligt”. Hij kon onmogelijk
alleen zijn in zijn gevoel dus was het hoog tijd om vanuit maatschappelijk oogpunt een
positievere connotatie te creëren rond het knelpuntberoep van kapper, quaffeur,
haarschaarmakelaar. U kan het raden, 'De Qauffeurs' waren geboren; de cliniclowns van het
kappersgild. Initieel nog getooid in maagdelijk witte kielkes, want ook het zorgend personeel
vormde toen en nu nog steeds een inspiratiebron voor de bandleden. Naast het feit dat ze vaak
zelf verward waren, werden ze door hun witte schorten ook vaak verward met
verpleegkundigen en artsen. Hun outfits werden om deze reden aangepast, maar de Z van
'zorg' werd uit respect voor het zorgend personeel geïmplementeerd in de bandnaam die
wijzigde van 'De Quaffeurs' naar 'Ze Quaffeurz'.

Een 15-tal jaar geleden ontsproot in de schoot van het Bevers Harmonie-orkest
een unieke band nl. „Ze Quaffeurz“.
Wat begon als een spontaan samenspel op feestjes is door de jaren heen
uitgegroeid tot een volwaardige band die met hun eigen stijl een muzikale twist
geeft aan moderne nummers. De kleurrijke pakken en dito pruiken maken het
geheel af. Een verrassende streling voor oogjes en oortjes.
Op 6 juni ll. mochten „Ze Quaffeurz“ de Sinksenfeesten op het Schouwburgplein
in Kortrijk afsluiten. Op al de affiches en op de website werden ze terecht
aangekondigd als „De Sinksen tip“.
Het was, zoals verwacht, een uniek optreden. Kortrijk ging uit de bol !
De guldensporenstad nam voor het eerst kennis met „blaasmuziek met een
hoek af“!
De 14 klassemuzikanten en danseres deden het Schouwburgplein daveren op
zijn grondvesten. Vele aanhoorders noemden hen efficiënter dan de boosterprik. De bijwerkingen van hun repertoire zijn wel van vergelijkbare aard, met uitzondering van de gezwollen okselklieren.
Ze Quaffeurz mochten al spelen op volgende Belgische en internationale podia:
• Woodstock der Blasmusik in Oostenrijk.
• Charlatan Gent
• Fête des Belges - Saint-Tropez
• Nacht van Waregem
• 2x gehuldigd door de Waregemse Cultuurraad
In 2021 wonnen ze de gouden medaille op het ’Open Internationaal
Kampioenschap voor Dweilorkesten’ in Halle, tussen een internationaal deelnemersveld.
We vernemen verder van de Bevernaar Jimmy Peirs (trombonist in wolkjespak):
„De ambitie en zin om te spelen is zeker nog niet over. De ganse zomer zijn we te
vinden op Belgische en internationale events. De Internationale muziekwedstrijd te Bemmel (NL) op 12 juni is de eerstvolgende wedstrijd en het laatste
weekend van augustus zijn we te gast in Valenciennes voor het straat- en
zomerfestival. Op Beverse bodem spelen we op Beveren Kermis (na het
vuurwerk) en op de Stationswijkfeesten (zaterdagavond).“
Tip van het Beverblaadje: zeker eens een optreden bijwonen !!!

Beverblaadje wenst al zijn adverteerders en lezers een zonovergoten vakantie !
Wij zijn er terug op 30 augustus met de. „Terug naar school“-editie.

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

Zingen maar ...
Regio: Desselgem - Beveren-Leie
Algemeen nummer:

0480 67 82 47
www.zorg-at-home.be

Caroline Vansteenhuyse
0495 20 81 74
caroline.vansteenhuyse@gmail.com
De bijgaande foto dateert uit het najaar 1964. Hij werd genomen ten huize van
“Isidoor en Germaine” in de Stagestraat hier te Beveren bij een etentje dat elk
jaar ingericht werd voor de bestuursleden van het plaatselijk Davidsfonds. Na
de maaltijd werd dan gewoonlijk een zangstonde ingelast waarbij een gans
repertorium van Vlaamse liedjes aan bod kwam. De zanger links in beeld, met
in de linkerhand de liedjesfolder, was Jan Schotte, zoon van onderwijzer en
Davidsfondsvoorzitter Marcel Schotte. De klederdracht van de zanger laat
geenszins vermoeden welke loopbaan en klederdracht hem de komende
jaren nog zouden te wachten staan. Jan Schotte was toen rector van het
seminarie van Scheutisten te Washington DC en was op het ogenblik van het
etentje uit de Verenigde Staten van Amerika naar Beveren afgezakt bij de
familie in de Grote Heerweg voor enkele dagen verlof. Een etentje met daarbij
een zangstonde was lekker meegenomen om op de koop toe een reeks
Bevernaars van zijn leeftijd, oude kameraden, te ontmoeten. Zijn
“Amerikaanse kledij” kwam hier wellicht wat vreemd over, maar er zat wel
degelijk een Scheutist onder.
Jan Schotte werd te Beveren geboren in 1928, kreeg hier onderwijs op de
zusterschool en de gemeenteschool waarna hij in het college te Waregem
belandde. Hij maakte daar als intern de magere oorlogsjaren mee. Na zijn
retorica in 1946 trad hij binnen te Scheut waar hij in 1952 priester werd gewijd.
Daarna volgde een korte periode in Japan om van 1953 tot 1956 te gaan
studeren in Leuven, en bleef aan de universiteit verbonden tot in 1962. Van
1963 tot 1966 was hij rector aan het seminarie van de scheutisten in
Washington DC. Op 44-jarige leeftijd haalde paus Paulus VI hem naar het
Vaticaan. Hij zou daar niet meer weggaan, tenzij voor allerlei zendingen en
opdrachten. In 1984 werd hij tot bisschop gewijd en in 1994 tot kardinaal. Al
die tijd nam hij af en toe gelegenheid om zijn thuis op de Beverse “Oude

Linda Nachtergaele
0495 20 42 07
linda.nachtergaele@gmail.com
Virginie Lefevre
0467 02 60 91
virlefevre@hotmail.com
Melissa Demasure
0497 21 47 75
bjorn.de.smet1@telenet.be
Lisa Dobbels
0477 18 05 47
lisadobbels@icloud.com

Plaats” even aan te doen. Zijn zuster Irene hield hem met brieven en foto's goed
op de hoogte wat zijn geboortedorp betrof. Zelf vond Schotte op hoge leeftijd dat
hij wellicht wat meer in Beveren mocht verbleven hebben. Naast de zingende Jan
Schotte op de foto, zien we rechts het bestuurslid van het Davidsfonds Jan
Debaere die niet over een zangstem beschikte en dan maar aan zijn sigaretje
pafte.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Beverna cum Laude

2022

’t Feestcomité gaat opnieuw op zoek naar
een erelid Beverna Cum Laude.
Iemand die Beveren-Leie op de
wereldkaart zette !
Nominaties kunnen via e-mail
(m.volkaerts60@proximus.be) of in de
brievenbus van het secretariaat
(Kerkplein 17, Beveren-leie),
uiterlijk tegen 30 juni 2022.
Meer info zie www.beverenkermis.be
Vriendelijke groeten,
Namens het Feestcomité,
Thierry Mondy - Voorzitter
Marleen Volkaerts - Secretaris

Zowat iedere zichzelf respecterende stad of
gemeente heeft ereburgers. Dit zijn meestal
mensen die iets betekenen of betekend hebben
voor hun stad/gemeente waar ze geboren, gewoond of verbleven hebben.
De stad Waregem heeft aan meervoudig paralympisch kampioene Michèle George in 2021 het
ereburgerschap toegekend. Ze is de twaalfde in
de rij die deze eretitel heeft bekomen. Onder andere oud-Bevernaar Kardinaal Jan Schotte zaliger ging haar voor.
Het Beverse feestcomité vond dat er in BeverenLeie ook ‘potentieel’ genoeg woont om een eretitel te bekomen. Daarom werd de orde Beverna
cum Laude in het leven geroepen.
We vroegen ons af wie in aanmerking kan komen
voor deze vereremerking en we vonden volgende
op de site van het energieke, enthousiaste feestcomité :
De genomineerde is een persoon, een groep personen, een vereniging of een sector uit de
sportieve, culturele, sociale of economische sfeer
die in de loop van zijn leven door zijn doen en laten
(kortom zijn ‘zijn’) een verandering teweeggebracht heeft in Beveren of Beveren een meerwaarde gegeven heeft. Dit betekent dat de
genomineerde niet in Beveren geboren moet zijn
of er moet wonen. Het moet een verdienstelijke
genomineerde zijn. Dit kan ook een stille werker
zijn, die altijd achter de coulissen is gebleven,
maar die ervoor gezorgd heeft dat bij wijze van
spreken ‘Beveren op de kaart staat’.
Het is begrijpelijk dat iemand schroom heeft om
zichzelf aan te geven om Bevers ereburger te
worden. Dit kan natuurlijk anoniem door de kandidatuur in de brievenbus te steken van het
secretariaat van het feestcomité (Kerkplein 17

Beveren-Leie) met vermelding ‘kandidatuur Beverna
Cum Laude’. Maar we doen zeker beroep op mensen
uit de familiekring, de buurt, de vereniging of het bedrijf van wie voor deze vereremerking in aanmerking
komt om een kandidatuur in te sturen. Dit kan ook via
email (m.volkaerts60@proximus.be) en dit tegen
uiterlijk 30 juni 2022.
(Hierbij de lijst van de ereleden van Beverna Cum
Laude)
ERELEDEN BEVERNA CUM LAUDE:
2003: Marcel Depoortere
2004: Etienne Ducatteeuw en Michel Debrouwere (+)
2005: Gentiel Decavel (+)
2006: Arsène Roobroeck (+)
2007: Eerw. Zuster Godelieve
2008: Mariette en Marcel (+) Himpe -Verschuere
2009: Boss Paints
2010: Myriam Decock
2011: Rita en Carlos Verkaemer-Sabbe
2012: Marc Meersman
2013: Raf Demortier
2014: Sonobeg
2015: Patrick Lateur
2016: Jacques Callens
2017: Filip Decavel
2018: Pater André Goussaert (+), door woonplaats in
Winnipeg (Canada) en wankele gezondheid,
vertegenwoordigd door Dr Dirk Himpe
2019: Nico Vandenberghe
2020: geen verkiezing wegens Corona
2021: geen verkiezing wegens Corona
2022: mail je voorkeur naar:
m.volkaerts60@proximus.be

TIPS VOOR DE VAKANTIEmaanden
TIP 1

BBQ

Bij warm weer bieden
wij terug een grote keus
BBQ-vlees aan.
Superlekker!
TIP 2

Thuislevering mogelijk
tussen 12 en 14 u.
Vóór 10.30 u. besteld
´s middags geleverd!
(Regio Beveren-Leie)

• dagschotels
tal van
bereide
gerechten

TIP 3

• ruim
kaasassortiment

• eigenbereide
charcuterie

• vers vlees

Vergeet uw
spaarkaart niet

TIP 4

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

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

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

Vakantie

De winkel is gesloten
van 23 juli tot 12 augustus.
Terug open op zat. 13 augustus.

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

Beveren markt juli & augustus 2022

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

PROMOTIE juli-aug. 2022

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 1 nieuw
maatje

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

info@de-hoevekip.be

BON

Winnaars van succesvolle actie
„Maand van de Markt“

BON GELDIG

0472 77 85 34

(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

Je komt
toch ook?

Op de woensdagmarkt in Beveren-Leie vielen er
heel wat leuke prijzen te winnen. Het stadsbestuur
mocht onlangs de prijzen overhandigen.
In Waregem en Beveren-Leie zetten we de wekelijkse markt extra in de kijker en staken we onze lokale marktkramers een hart onder de riem. Per
aankoop kregen de bezoekers een invulbon van
de marktkramer, die je in de promostand kon afgeven. Nieuw dit jaar was echter dat bezoekers
naast de fysieke invulkaart ook voor het eerst via
een digitale app konden deelnemen.
Op de woensdagmarkt in Beveren-Leie konden
we 6 winnaars blij maken. Naast de gevulde
markttassen was de hoofdprijs telkens een
gevulde boodschappentrolley ter waarde van 300
euro. Daarin zaten goederen van de markt,
kortingsbonnen en gadgets.
Lucie Lapiere werd de hoofdwinnares in BeverenLeie.

DAVIDSFONDS
Beveren-Leie

THEATERWANDELING
in Beveren-Leie

zaterdag
9 juli 2022

Nu ook in
Beveren-Leie

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

Thuisverpleging
4 sketches door
telkens twee acteurs
op 4 gezellige buitenlocaties
in Beveren-Leie
(bij slecht weer binnen)

• Vertrek: Hoonakkerdreef 33, Beveren-Leie om 17 - 17.30 en 18 u.
• Deelname €8 - met Davidsfonds cultuurkaart: €5
(Breughelplankje inbegrepen)

• Kinderen tot 12 jaar gratis
• Inschrijven vóór 3 juli bij devlaminckg@gmail.com
• Rek. nr. BE79 8508 1347 4633
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

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Beverblaadje

MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

Door het
verkeerde klevertje
ontvangt u wellicht
het Beverblaadje
niet!

Voor een perfecte jongens- of mannensnit !

Herenkapper TINO
Vlotte service: Vandaag bellen, vandaag geknipt!

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)
Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:
• dinsdag:
13.30 - 16.30 u.
• vrijdag:
09.00 - 12.00 u.
Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:
• dinsdag:
14.00 - 18.00 u.
• woensdag:
14.00 - 18.00 u.
• donderdag: 14.00 - 18.00 u.
• vrijdag:
14.00 - 18.00 u.
• zaterdag:
08.00 - 16.00 u.
Apothekers:
• centraal nummer 0903 99 000
(van 22.00 - 9.00 u.)
Dokters:
• centraal nummer 1733 (van 19.00 u. tot 8.00 u.
+ weekends en feestdagen)
Tandartsen:
• centraal nummer: 0903 399 69 (zaterdag,
zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)
Markt, Kerkplein:
• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.
Antigifcentrum:
• 070 245 245 (24/24 u.- 7/7)

Nog meer info: www.waregem.be

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

• 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
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

Sioendreef 4
8791 Beveren-Leie

30 JAAR ERVARING VOOR DOE-HET-ZELVERS
zagerij DEMOFORM bvba

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

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

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

• TERUG NAAR SCHOOL-editie
op 30 aug. 2022
• Graag uw teksten
vóór 20 aug. 2022

STOP
the
WAR!

Nog meer Bevers nieuws ?

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

