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Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

https://beverenleie.gezinsbond.be

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,

e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com
Tel. 056 70 26 93

Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

Gezinsbond Beveren-Leie
• Zaterdag 3 september:

(tijdens Beveren Kermis)

Speelgoedmarkt

www.beverenleie.gezinsbond.be

056 70 27 05

• Vrijdag 28 oktober:

• Van 14.00 u. tot 17.00 u. in 't Klokhuis,
Kerkdreef nr. 23, 8791 Beveren-Leie.

• Zaterdag 1 oktober:

• Gratis, wel vooraf inschrijven

• Plaats: buiten op de stoep in de
Kerkdreef Beveren-Leie.

Tweedehandsbeurs

• Info en inschrijven via:

GOSA Waregem: „Herfstfeest voor
Grootouders en Senioren in SOB „De
Roose“ Smedenstraat 4 Waregem

- 14.20 u.: Muzikaal optreden van 'HET VIERDE
KWARTAAL' met covers van bekende hits van
de jaren 60, 70 en meer.

- 16.30 u.: Feestelijke koffietafel met huldiging
van de 80-jarigen

: Maria Courtens, Nijverheidstraat 11Info bij

Bedrag: voor Gezinsbond leden 6, voor niet-
leden 10 te storten op rek. nr BE72 4682 2836
2116 van GEZINSBOND-GOSA WAREGEM.

€

€

• Verkoop van baby- en kinderartikelen.

www.beverenleie.gezinsbond.be

• Houd zeker deze datum vrij, info volgt.

Inschrijven voor 25 oktober, overschrijving geldt
als bevestiging van deelname aan deze activiteit.

• info en vooraf inschrijven via Raf Verrue,
tel 056 70 26 93 of
gezinsbond.beverenleie@gmail.com of

• Kinderen verkopen hun speelgoed,
kinderlectuur, fietsjes,…. (geen kledij).

Kelly Van Kerckhove Kleine Heerweg 111,
8791 Beveren-Leie, tel 056 49 39 06
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com of

- 13.45 u.: Onthaal met verwenkoffie

• Van 14.00 u. tot 17.00 u.

Programma:

• Zaterdag 12 november vanaf 17u :
Pikkedonkertocht

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

Hitte sinds begin juni.
De zomer van 76… ligt die nog fris in je geheugen? Bij mij
wel! Ik zat in mijn voorlaatste jaar van de humaniora en de
schooltrip naar Londen was een jaarlijks weerkerend 'zwaar
naar uitkijkend' fenomeen van het St.-Jozefscollege van
Kortrijk.
Een stuk verplichting maar ook 'oh' zoveel vrijheid vijf dagen
aan een stuk
Liverpool supporters

. De start op de boot met de meereizende
die van Brugge ontgoocheld aan het

afdr(z)uipen waren na de nederlaag tegen Blauw-zwart.
Belgisch bier is nog altijd zowat het strafste gerstenat in
Europa en we verbroederden op de ferry met nogal kater-
gevoelige hooligans van over 't kanaal. Verder kwamen we
Canterbury door en werd een medeleerling al huiswaarts
gestuurd omdat hij, net als de Engelse supporters,
bovenop het altaar de Hiltergroet bracht. Of hij het zelf be-
sefte weten we niet, maar voor was dat een
brug te ver. In Londen mochten we smaken van , aten
we het goedkoopst in de (een beetje de voorlo-
pers van Mc-Donalds) en gingen we, naast de verplichte
bezoeken aan diverse nationale musea, ook genieten van
optredens in . Legendarisch die tent omwille
van de optredens van beginnende wereldberoemde bands
zoals

ladderzat

broeder Guido
Soho

Wimpy-bars

The Marquis

The doors, Deep purple, Pink floyd, Led zep-
pelin..die er hun maidentrip maakten. Wij, Vlamingen
dachten dat we naar de Vlaamse kermis gingen en stonden
toen op de houten dansvloer. Engelsen be-
grepen het niet goed en scholden ons voor onnozelaars uit
omdat wij dansten en zij gewoon met

head-banging

een lauwe Engelse
pint toen
blakerde de zon al flink
met kletsen Streuvels
het in zijn epische roman 'de Oogst'verwoordde.

stonden te luisteren. Het was driekwart in mei en
en hield niet meer op tot in augustus

op onze jeugdige krullekoppen zoals

Maar wat heeft dat nu weer met onze club te maken?

Voor het eerst in een tiental jaar brachten we geen
karrevracht aan medailles mee onze
kleinste Hasse

, maar was het
die fier een bronzen plak over haar blonde

kopje kreeg. Alle anderen waren wat wedstrijdmoe, wat
oververhit en vooral wat slepend, midden in de examen-
periode naar hier meegekomen. Het was dit jaar een beetje
de wedstrijd te veel en vooral onze toppers zaten flink te
puffen achter hun cursus tijdens hun thuisblok. Geen
wedstrijd voor hen, alleen volle concentratie voor wat komen
zou.

parket. Stoer dat we waren. Wel deze keer in Parijs wilde ik
maar al te graag opnieuw zo'n duik nemen, maar water was
in de directe omgeving niet te speuren.

Vier tenten opladen en wegwezen. Koffieshop intussen wel
al open, kopje zwart met gezonde koffiekoek naar binnen
gewerkt en we zijn alweer op weg naar domein trampohal

“The army look” op het feestplein….
't Is wat stille in de examenperiode en de trainingen worden
speels opgevat, maar nog geen week later rijden Geert (onze
penningmeester) en ikzelf alweer met een stevige aan-
hangwagen naar Brasschaat. Vier tenten afhalen bij onze
copains ginder van het leger. De koffieshop in Maria-ter-
heide was nog dicht. Ja, wie opent nu zijn deuren om kwart
na zeven? Een eerste poging om het militair domein binnen
te rijden mislukt, omdat de bevoegde persoon nog niet is
opgedaagd. zeker…Wie verwacht nu
om half acht 's morgens - de Antwerpse ring kwamen we snel
zonder fileleed door- twee Bevernaars al voor de barrière van
het militair domein. Enkele telefoontjes later, je paspoort ben
je even kwijt, mag je binnenrijden.

Flexibele werkuren

gebadged

De eindspurt van ons vorig werkjaar is altijd het Champion-
nat de France. In extremis werd dit georganiseerd in Sevran,
heel dicht tegen Parijs. Andere kandidaten waren na het
virus moeilijk te vinden. 't Was het bewuste weekend waar
we de 40 graden haalden. Een nogal kleine zaal, wat
oubollig en daar moesten we het mee doen. Le Championnat
is altijd wel iets om naar uit te kijken, maar puffen, zweten,
naar frisse lucht happen en dan nog sporten… het werd
moeilijk. Zwetende handen gleden van de benen, oksel-
vijvers moesten gedempt worden, natte haren zwiepten in
de atleten hun ogen en de jury, gelukkig ben ik daarbij, kreeg
een specialleke
ventilatorke van niemendal

om aan te pluggen op de laptop. Een
, maar 't blies wel wat frisse

lucht naar je toe. 't Deed me nostalgisch aan die heetste
zomer van weleer denken. Ik ben nog altijd een freak van
zwemmen in Hide
Park

en in 76 haalden we het in ons hoofd om
, hartje Londen, in de vijver te duiken. Luttele minuten

later maakten we kennis met . Twee
“bobbies” volledig in uniform, met de zware helm op -

het Engelse flegma
pff

amai met die hitte - maanden ons zeer vriendelijk aan om di-
rect het park te verlaten, zoniet zouden we het op
eventjes kunnen uitleggen. Dit weersta je niet en je druipt
letterlijk snel af om een half uur later in het National History
Museum het verplichte bezoek af te werken

'den buro'

met een jeans
die druipsporen achterliet op het geboende

• Tweede week september: officiële start van de
nieuwe seizoenswerking

Toch even de riem eraf…

• Ergens in oktober: clubactie voor wat centen

• 15-19november: wereldkampioenschappen
in Sofia (Bulgarije)

• Nog ergens in oktober: Onze senior Simon en coach
zijn uitgenodigd op
internationale vierlandenstage
in Portugal

Simon is al meerdere jaren het sportieve boegbeeld binnen
de club , onze vertegenwoordiging in
het buitenland op het hoogste niveau. Seizoen 22-23 wordt
hoogstwaarschijnlijk zijn laatste en hij wil

, onze medaillepakker

in schoonheid af-
sluiten. Hij is iemand die zich pas als junior manifesteerde bij
de besten, werd binnen het nationaal
team, voor zover er echt wel zoiets bestaat binnen een fede-
ratie die trampoline

het echte trekpaard

als het vijfde wiel aan de wagen
beschouwt en waar wij met “Lenig en Vlug” al jaren altijd
maar reservewielen bij willen hangen om den boel draaiende
en levend te houden.

Onze kalender:

aan de schietstand (om het wat militair uit te drukken) te
Beveren-Leie. Handen in mekaar slaan de dag erop en vier
tenten staan al na een dik uur helemaal opgetut klaar voor de
zomerstage. overgekomen en nog
enkele vreemde luizen komen ons springteam vervoegen
voor een regenloze, niet zo fel warme maar aangename

Julien is weer van Parijs

internationale trampolinestage.

't Is een heel intens jaar geweest. Een heropstart vooral voor
de jongeren Een werk-
jaar met ups en downs waar we toch wel wat ondervinden
van die zich ook in de
clubs nestelen. Jeugd kiest vooral voor amusement zonder
veel inspanning, alles moet leuk zijn, alles moet genieten
zijn. De extra inspanning kan er soms niet meer van af en wat
me het meest verwondert is

na twee jaar virologische impact.

de maatschappelijke veranderingen

dat heel veel ouders dat maar
normaal vinden. Maar niet getreurd hoor, met klagen ko-
men we er niet. We moeten optimistisch blijven verder wer-
ken aan de motivatie van jongeren, zodat ze de dingen die ze
in de sport beleven en waarvoor een okselvijvertje meer
soms echt van doen is, kunnen meenemen in hun latere
levensloop. We hebben er zo veel die op latere leeftijd, in
volle beroepsleven, verbouwend, een gezin stichtend, in
't buitenland zaken doend …. eens binnen springen en dan
weten we het weer: “Wat we hier allemaal in de club
geleerd hebben, dat is onvergetelijk”. En die dingen doen
ons trainers en bestuursleden zo'n deugd, dat we er alweer
zin in hebben om er een volgend seizoen weer keihard
tegenaan te gaan.

We hebben gestreden ,vergaderd, argumenten aange-
dragen, quota opgesteld en nog vele mails en whatsapps
verstuurd, maar ze zijn onverbiddelijk: het wereldkam-
pioenschap in Bulgarije dit jaar wordt niet ondersteund
door de federatie. Wij hebben een vuist gemaakt en ons tot
doel gesteld er wel met België aanwezig te zijn. Helaas
bestaat ons seniorenteam voor België alleen uit Bever-
naars. Dus geld is weer het moeilijkste beestje. Als club, als
trainersploeg heb je dan alles in het werk gesteld, werd er
een budget voorzien, werd sponsoring gezocht. Maar
niettemin zal er ook nog een inspanning van de atleten
gevraagd worden om bij te springen. De jeugd vindt dat
gesoigneer van de club allemaal normaal en wil zelf niets
organiseren om ook wat in 't laadje te brengen en zegt
dan op de eindlimiet voor inschrijving gewoon . Dat is bui-
ten Simon gerekend.

af
Hij en hij alleen zal samen met ie-

mand van ons trainingsteam ons land vertegenwoor-
digen in Sofia. Diepe teleurstelling bij mezelf en iedereen
die hier hard voor gewerkt heeft. Ik ben een beetje flink
pissig. Voor het eerst in de geschiedenis van het tram-
polinespringen en van onze club hadden we een volledig
mannenteam en iemand bij de vrouwen - en dat allemaal
vanuit ons nietig dorpke - die het summum van de tram-
polinesport,“ het wereldkampioenschap”, kunnen meema-
ken op het hoogste niveau. Ze zeggen gewoon af omdat de
inspanning om de centen wat te veel is gevraagd. Grote kans
gemist zeg ik dan tegen .deze verwende sporters Bravo
Simon, voor je wilskracht, je uitstraling, je doorzetting
en je middenvinger naar onze aankomende jeugd.

• Vanaf 15 augustus: We zijn er al weer ingevlogen

Dit siert ons boegbeeld.



Parfumerie

Anne
Kortrijkseweg 286 - 8791 Beveren-Leie - Tel. 056 71 80 42

R

• een pedicure of manicure
• alle epilaties
• make-up
• ENDERMOLOGIE: versteviging van de huid, weg met vetophoping/cellulitis

• een deugddoende gelaatsverzorging met BABORproducten

Vanaf MAANDAG 26 september 2022
ben ik er weer om jullie EXTRA te verwennen met:

OPEN:
• maandag
• woensdag en
• vrijdag van 9 u. - 18.30 u.
• OP AFSPRAAK
Raadpleeg mijn website:
www.parfumerieanne.be(*) De meeste BABOR- producten op voorraad

BELANGRIJK BERICHT

30 JAAR ERVARING VOOR DOE-HET-ZELVERS

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

Nijverheidstraat 146 - Beveren-Leie

• Laminaat - Melamine - MDF - CNC-verwerking

• Alle kleuren - alle diktes

• Boorden afgeplakt - Wij verzagen op gewenste maat

• Multiplex - spaander

• Laden op maat Blum - scharnieren merk: Blum

• Verwerking Corian

• Je kan zelf je plaatmateriaal meebrengen !

• Alle vernis en lakwerk - eigen spuitcabine

zagerij DEMOFORM bvba

Wist je datjes

7
B .BEEVERBLAADJEHERFSTEDITIE

op 27 september 2022

lees verder pag. 7



Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

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

Beverse
Klokken

Beverse Klokken

Eeuwen terug was Beveren niet zozeer bekend om zijn
klokken dan wel om zijn ”clockghieters”. Het waren de
leden van de familie Leenknecht, die in de 14 en 15
eeuw in de archieven van steden als Veurne, Harel-

de de

De foto met de klokken dateert van donderdag 8 april
1969. We zien onderpastoor Eli Liefooghe en de
Beverse vlaswerker Florent Velghe, beiden op
pensioen. Ze hadden derhalve wel even tijd om te
komen kijken naar de kerk in opbouw, waar diezelfde
dag de drie klokken op de foto in de “campanile” of
vrijstaande toren bij de nieuwe kerk, omhoog gehesen
zouden worden. Die klokken waren gegoten door de
Nederlandse firma Petit en Fritsen en ze stonden al
sedert december 1966 opgesteld vooraan in de
noodkerk. De grootste klok werd JOANNES gedoopt,
woog 824 kg en had als toon fa-kruis. De tweede kreeg
MARIA als naam en woog 605 kg en had als toon sol-
kruis. De kleinste heette ERNEST, woog 420 kg en had
la-kruis als toon. Op zaterdagavond 16 mei 1970, de
vooravond van Pinksteren, luidden deze klokken hun
eerste kerkdienst in. In de vorige Beverse kerk aan de
Leie hing er maar één klok die samen met het kerk-
gebouw in mei 1940 vernield werd en in de noodkerk uit
1949 klepte één klein klokje.

beke, Sint-Winoksbergen in Frans Vlaanderen en
Bergen in Henegouwen opdoken als klokkengieters, die
zegden herkomstig te zijn uit Harelbeke. Ons buurstadje
was toen heel wat beter bekend dan het kleine Beveren.
Bovendien lag er ook een Beveren aan de IJzer, een bij
Roeselare, een bij Oudenaarde en tenslotte een in het
Waasland. Al die gelijknamige plaatsen zorgden voor
heel wat verwarring, vandaar dat zij Harelbeke opgaven
als hun plaats van herkomst. De Beverse Leenknechts,
Walter, Jan, Daneel, Claeijs en Michiel, woonden op een
in 1973 verdwenen hoeve langs de Nijverheidsstraat en
hadden daar ook een oliemolen in gebruik waar lijnzaad
en raapzaad tot olie geperst werden.
Het gieten van klokken gebeurde toen altijd ter plaatse,
dicht bij het gebouw of de toren waar ze zouden opge-
hangen worden. Het ging toen moeilijk om de zware
klokken te vervoeren over een slecht wegennet. Het
maken van het gietmodel in klei, het opbouwen van de
oven waarin de klokkenspijs zou gesmolten worden en
het gieten zelf ter plaatse, dat stond de klokkengieters
telkens te wachten. Vermoedelijk stookten zij houtskool
om het brons te smelten. Landbouwers, molenaars en
klokkengieters, de Beverse Leenknechts waren het
allemaal.



Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

tel. 056 71 37 87
meatboetiek@outlook.com

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

Ambachtelijke
beenhouwerij
| vers vlees | eigenbereide
charcuterie | dagschotels |

| tal van bereide gerechten |

TIPS VOOR DE maand september

Thuislevering mogelijk

tussen 12 en 14 u.
Vóór 10.30 u. besteld

´s middags geleverd!

(Regio Beveren-Leie)

Nieuwe
fietsers- en voetgangersbrug

tussen Waregem en
Wielsbeke geplaatst

De afgelopen maanden werd de nieuwe fiets- en
voetgangersbrug voorbereid bij staalconstructeur
Aelterman in Gent. De drie stalen brugdelen zijn
vorige week op pontons geplaatst en over het water
naar haar nieuwe definitieve plaats ter hoogte van
Beveren-Trakel in Waregem (met aanloop ter hoogte
van de Zavelput) en de oude Leiearm in Ooigem
(Wielsbeke) gebracht. Op zaterdag 20 augustus
werden deze brugdelen dan op hun plaats gelegd. Er
was heel wat belangstelling. Drie delen monteren
met elk een lengte van ± 60 meter en een gewicht van
± 100 ton is geen alledaagse operatie. De werken
namen ongeveer 20 uur in beslag.

Deze brug vormt een veilige overstap naar een mooi
Bevers natuurgebied. Foto's van dit gebied kunt u
nog altijd bekijken op www.beverblaadje.be/extra
(Ongekend stukje Beverse natuur - Oude Leiearm
oktober 2020).

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De
Vlaamse Waterweg nv.: "Met de nodige precisie
werden de drie brugdelen geplaatst. De nieuwe brug
wordt een stalen S-vormige brug met een totale
lengte van 165 meter met een overspanning van
ongeveer 60 meter over de Leie. Het ontwerp is
sober, maar harmonieus en vormt één geheel met de
bomenrijen en het open Leielandschap. De brug
krijgt betonnen aanloophellingen die naadloos zullen
aansluiten op de bestaande jaagpaden aan beide
zijden van de Leie. Nu de brug op haar plaats ligt, is
een belangrijke mijlpaal bereikt en is de laatste rechte
lijn naar oplevering ingezet. Als alles verloopt zoals
gepland kunnen de eerste voetgangers en fietsers
begin 2023 over de nieuwe brug."
Na de plaatsing wordt de stalen brug nog niet meteen
in gebruik genomen. Eerst wordt de brug afgewerkt
en daarna wordt de omgeving rond de brug nog
aangepakt. Zolang de werken duren blijft het jaagpad
afgesloten en blijft de huidige omleiding gelden.

"We hebben een Vlaamse fietsambitie waarbij we
resoluut kiezen voor meer én veilig fietsverkeer. Met

SBE stond in voor het integraal ontwerp van de
nieuwe brug en omgeving. De werken worden
uitgevoerd door de TM Van Huele - Aelterman.

Ook de omgeving rond de brug en oevers worden
aangepakt, goed voor zo'n 2,7 miljoen euro. Deze
werken worden volledig betaald door De Vlaamse
Waterweg nv.

het bouwen van een nieuwe fietsers- en voet-
gangersbrug maken we het makkelijker om over en
langs het water te trappen en te stappen.", zegt Lydia
Peeters Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken. "De nieuwe brug zal een stimulans zijn om
op een actieve manier te pendelen naar het werk of
de school. Een extra ingreep om de fietsreflex aan te
wakkeren én om onze doelstellingen inzake 'modal
shift' naar duurzame vervoermiddelen te behalen."

"De fiets- en wandelbrug zal een enorme boost
geven aan de recreatie langs de Leie, niet in het minst
met de ontdekking van de prachtige Waregemse
groenzone aan de overkant van de rivier", aldus
eerste schepen van stad Waregem, Rik Soens.

"Deze nieuwe verbinding zal zeker nog voor een
boost zorgen voor het nu al intense fietsverkeer
langsheen de jaagpaden aan beide zijden van de
Leie. Het gaat dan zowel over recreatief als woon-
werkverkeer", benadrukt ook Jan Stevens, burge-
meester van Wielsbeke.

De kostprijs van de nieuwe fietsers- en voet-
gangersbrug bedraagt 2,62 miljoen euro, waarvan
37,5 % gefinancierd wordt door de stad Waregem en
de gemeente Wielsbeke. De werken worden ook
meegefinancierd uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit
van de Europese Unie, het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen V-project Eurocyclo en het Provinciaal
Reglement voor toeristische impulsen van de
Provincie West-Vlaanderen.

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

TIP 1
TIP 2

Wij werken
uitsluitend met het

DUROC BRASVAR
varkensvlees.

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

• ruim
kaasassortiment

• dagschotels tal van
bereide gerechten

• eigenbereide
charcuterie • vers vlees

Terug naar school!
Lekker beleg

voor in de
brooddoos

van uw kinderen

TIP 3
TIP 4

Vergeet uw
spaarkaart niet !



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.
tonijnsalade

GRATIS 100 gr.
tonijnsalade

PROMOTIE september 2022

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Je komt

toch ook?

Beveren markt
september 2022

Beveren markt
september 2022

Beverse Karikaturen

• vrijdag 2 september
- 19.00 u., Kerkplein

Beverna Cum Laude

1 Grote BeveRun
ste

• donderdag 1 september
- 18.00 u. OC. ´t Klokhuis

Bekendmaking nieuwe ridder 2022

- 20.00 u., Kerk Beveren-Leie

Urbanus Bis! Bis! Bis!

- 20.00 u., podium Feestdorp

Coverband „Raswaar“
- 22.00 u., aan de Kernelle

Spetterend vuurwerk
- 22.30 u., podium Feestdorp

Optreden „Ze Quaffeurz“

• vrijdag 2 september

• zaterdag 3 september

van de hand van Dirk Lefevre
- 19.00 u., OC. ´t Klokhuis

- 18.00 u., Kerkplein

Officiële opening kermis

publiciteitscaravaan BEZO

Ouderraad “Vrije Basisschool”

door een publiciteitscaravaan BEZO

Parochianenkoers

FC. Fonteintje - St-Gregorius Zanggilde - BEZO

- 14.00 u., Kerkplein

• zondag 4 september

Amateurkoers voorafgegaan door een

Prof Amateurkoers voorafgegaan

Bezoek de deelnemende verenigingen:

Chiro “Leieland” - Femma - K.W.B.

Leiecycling - De Gezinsbond - HSC “Thraso”

- 18.00 u., Kerkplein

Parochianenkoers

Oudercomité „Stedelijke Basisschool“

Beveren Kermis 2022
Het voltallig Feestcomité staat weer klaar voor:

Beveren Kermis in het kort:

Ga snel
naar de website
van Beveren Kermis

2022

De orde Beverna Cum Laude telt sinds het onstaan
van deze ridderorde in 2003 reeds 40 Ridders. Dit
jaar wordt er opnieuw een verdienstelijk Bevernaar
tot Ridder geslagen in de orde van Beverna Cum
Laude. Wie deze kersverse ridder wordt blijft nog
even een groot geheim.
Op donderdag 1 september om 19 u. wordt dit
bekend gemaakt op de huldiging. De nieuwe ridder
ontvangt dit mooi glazen omgekeerd druppel-
vormig kunstwerk van ontwerper Nico Sabbe.

Op woensdag 17 augustus werden eveneens twee
kersverse ridders in de nieuwe zaak CANTINA265
in de Kortrijkseweg 265 tot de orde geslagen. Wie
deel uitmaakt van het feestcomité wordt
automatisch ridder. Links op de foto: Niels
Vanheuverzwyn, rechts: Nico Sabbe én ontwerper
van het mooie kunstwerk.

Beverna Cum Laude

Nico Sabbe

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

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk

digitale prints | groot formaat printing | kopie

Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be



Regio: Desselgem - Beveren-Leie

Algemeen nummer:

0480 67 82 47

Caroline Vansteenhuyse

0495 20 81 74

caroline.vansteenhuyse@gmail.com

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

www.zorg-at-home.be

vervolg van pag. 4

Lees verder pag.8



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

Beverse Weetjes
Nog meer Bevers nieuws ?
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TE KOOP GEVRAAGD

GSM: 0477 266 274

Antieke bronzen en marmer beelden,
schouwgarnituren, alsook leegmaken van
volledige woningen van kelder tot zolder.

• Contante betaling.
• Vlugge afhaling.

Tel. 056 71 78 39 of 0494 31 73 11

NIEUWPOORT-BAD

TE HUUR

STUDIO (2 volw./2 kind.) - 50 m zee,
WiFi, zeer verzorgd, alle comfort.
Geen rokers. Geen huisdieren.

of daniel.vandeputte1@telenet.be

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

Voor een perfecte jongens- of mannensnit !

Herenkapper  TINOHerenkapper  TINO
Vlotte service:  Vandaag bellen, vandaag geknipt!

Sioendreef 4
8791 Beveren-Leie

•
op 27 sept. 2022

vóór 17 sept. 2022
• Graag uw teksten

Herfsteditie

JANEEN

RECLAME-
DRUKWERK BEVERBLAADJE Door het

verkeerde klevertje
ontvangt u wellicht
het Beverblaadje
niet!

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

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 !

Beverblaadje

Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:

• zaterdag: 08.00  - 16.00 u.
Apothekers:

zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)

• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.

Nog meer info: www.waregem.be

• donderdag: 14.00  - 18.00 u.

• vrijdag: 09.00 - 12.00 u.

Antigifcentrum:

+ weekends en feestdagen)

• dinsdag: 13.30 - 16.30 u.

Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:
• dinsdag: 14.00  - 18.00 u.
• woensdag: 14.00  - 18.00 u.

• vrijdag: 14.00  - 18.00 u.

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

Dokters:
• centraal nummer (van 19.00 u. tot 8.00 u.1733

Tandartsen:
• centraal nummer: (zaterdag,0903 399 69

Markt, Kerkplein:

• (24/24 u.- 7/7)070 245 245

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)

vervolg van pag. 7

Nog 3 edities en het
Beverblaadje bestaat 30 jaar!

Wist je dat


