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Beverblaadje
HERFSTEDITIE

Kom langs met deze bon en ontvang

op uw favoriete artikel !!
Bon geldig tot 31/10/2022

15% korting

Kerkdreef 12b 8791 Beveren-Leie - tel. 0473/899.354

www.nstyledameskleding.be

Op 22 November 2000 richtte stad Waregem,

vanuit de toeristische dienst, een brief aan

Westtoer overheidsbedrijf voor toerisme van de

provincie West-Vlaanderen. Dit schrijven vormde

de vraag om de Leieboorden tussen de

Plaatsebeek in Harelbeke en het Leiesas in

Ooigem in te richten als provinciaal domein.

-

In die ruimte is in die tijd reeds heel wat veranderd.

De vissersclub en het clubhuis zijn verdwenen.

Zoals aangehaald werd een wandelbos

aangeplant door het Agentschap Natuur en Bos,

kocht de gemeente Wielsbeke gronden aan ter

hoogte van Ooigembos, werd de drietrapssluis

gerenoveerd en kwam er een pleziervaartclub bij.

De brug in de Ooigemstraat werd afgebroken en

er werd een nieuwe verbinding tussen Desselgem

en Ooigem gebouwd. Aan Beverse zijde werd de

hoeve Cleurvijnck (in de volksmond Hof van

Er kwam slechts een mondelinge reactie vanuit

Westtoer dat ze het idee niet slecht genegen

waren, maar dat de stad Waregem een eerste

aanzet moest doen.
De openbare ruimte waarover hierboven sprake

heeft heel wat toeristisch potentieel. Bij de

monding van de Plaatsebeek en de oude

Leiearm was toen nog een goed draaiende

vissersclub. De ruimte tussen de oude Leiearm en

de rechtgetrokken Leie werd intussen aangeplant

tot wandelbos. Daarnaast staat een oude

vlasroterij, waarover een student destijds een

eindwerk maakte om die roterijsite om te vormen

tot een interactieve tentoonstellingsruimte over

het vlas. Verder zijn er de Leiemeersen, de

typische behuizing en vlasschuur, Ooigembos,

het kasteel van Ooigem, het Munkenhof en de

oude (geklasseerde drietrapssluis) en nieuwe

sluis van Ooigem. Aan Beverse kant zijn er

natuurlijk de historische hoeves (Goed te

Beaulieu en de Cleurvijnck), de (Romeinse)

heerweg en tenslotte de Zavelput.

Stad Waregem
koopt grond aan

Vanackers) gerenoveerd en kocht de stad

Waregem het Goed te Beaulieu aan.

De Waregemse gemeenteraad besliste in zitting

van september 2022 om gronden aan te kopen in

de Grote Heerweg, tussen de Zavelputten en het

Goed de Cleurvi jnck. Het gaat over de

landbouwgronden achter de huizenrij langs de

Grote Heerweg en het stuk landbouwgrond langs

de Grote Heerweg ter hoogte van de Zavelput, die

een oppervlakte beslaan van zo'n 8,3 hectare. De

investering bedraagt zowat één miljoen euro en is

de volgende stap in de realisatie van een groot

park- en bosgebied van ruim 30 hectare (aan

beide zijden van de Leie).
Samen met de overeenkomst die de stad

Waregem aanging met de groep WAAK om van

het Goed te Beaulieu een oase te maken voor

traag toerisme, met een woon- en dagbeste

dingsproject voor mensen met een beperking,

krijgt het visionaire project van de stad Waregem

uit het jaar 2000 stilaan vorm.

-

We zien uit naar de verdere realisatie (Inter

communale Leiedal start binnenkort met het

denkwerk hieromtrent) en hopen dat veel toe

risten in de komende jaren zullen kunnen

genieten van het vele groen, de installaties en

accommodaties rond de Golden River waar nu

verder aan gewerkt wordt.

-

-

Enkele weken geleden werden de werken gestart

voor de aanleg van een voetgangers-/fietsersbrug

- de Vlasbrug - tussen beide oevers van de Leie

(zie vorige edities van 't Beverblaadje).

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.nieuw aangekocht

grondgebied Beveren-Leie

vroeger aangekocht

natuurgebied

zavelput
Goed te
Beaulieu

fie
ts- en voetgangersbrug
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Beveren-Leie GEZINSBOND
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Tel. 056 70 26 93

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,

Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
https://beverenleie.gezinsbond.be

Gezinsbond Beveren-Leie
• Zaterdag 1 oktober:

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

€

€

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

• Vrijdag 28 oktober:

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

Info bij: Maria Courtens, Nijverheidstraat 11

• Verkoop van baby- en kinderartikelen.

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

• Zaterdag 12 november vanaf 17u :

i.s.m. Gezinsbond Desselgem en Beweging.net
Pikkedonkertocht ´t Klokhuis Beveren-Leie

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

Tweedehandsbeurs

056 70 27 05

• Bezoekers GRATIS toegang

GOSA Waregem: „Herfstfeest voor
Grootouders en Senioren in SOB „De
Roose“ Smedenstraat 4 Waregem
Programma:
- 13.45 u.: Onthaal met verwenkoffie

• kinderanimatie onder
begeleiding van de speelpleinmonitoren "De
Speelberg" doorlopen de kinderen een parcours
van leuke opdrachten. Ook het reuze springbed
van de Gezinsbond is aanwezig. Op het einde van
'de rit' krijgt elk kind een attentie.

Na de wandeling

• (vóór 5 november) via
https://beverenleie.gezinsbond.be

Info en inschrijven

Romina Desmet: GSM 0472 50 82 37

• aan 't Klokhuis
voor een sfeervolle 'after Halloween'wandeling.
Vrije start tussen 17 u. en 18 u.

of 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

Heb medelijden…

Helemaal van de pot gerukt vond ik het sportitem in het
journaal van een paar weken terug. Een kwartier over
Saheltoestanden op Vlaamse velden, droogtebarsten
op onze al veel te kleine akkers, over plassen en
waterloopjes waar de vissen in de modder moedig naar
zuurstof hapten, over schaarste aan kraantjeswater in
appartementsblokken en dan…. : vraag van
de reporter: hoe onderhoudt men bij deze hitte toch die
speelvelden van het voetbal? We kregen een

DE SPORT

stralend
(letterlijk) beeld van, verspreid over het hele voetbalveld,
gigantische sproeiers op het kortgeknipte groene
voetbaltapijt. Stijgt voetbal dan toch boven alles en
iedereen uit? , heb snel
doorgezapt naar een andere zender. Laat ons relativeren
ook: het regenseizoen komt eraan en dan is alle ellende
gauw vergeten??? Remember dat regenbuitje in Wallonië
vorig jaar…

Een schande vond ik het

doordenkertje.

Om aan te sluiten op onze sportclub: ook de parking aan

Gas en prijzen, „elektriek“ en prijzen, jammer dat ook ik dit
item moet aansnijden. Nieuws is tegenwoordig altijd
slecht nieuws. De negativiteit druipt van het journaal
tegenwoordig: crisis, prijzenopbod voor energie,
droogterecords en waterrampenplan tegen schaarste.
Vadertje staat echter zegt: „Nog altijd geen vuiltje aan de
lucht“. We mogen nog altijd ons gazon besproeien, ons
zwembadje vullen met kraantjeswater. Zijn ze helemaal
debiel geworden terecht? Boeren kreunen en meneer
modaal mag zijn voetjes koelen in zijn met topwater
gevuld bad. Laat ons eerlijk zijn. 't Is absurd om water zo
maar te vergieten. Water, het atoomwapen van de
toekomst. Laat ons maar zuinig zijn op het doorzichtige
gratis .uit de hemel vallende goud

Om het bij water te houden.
Instroom voor het nieuwe seizoen. Geen reclame
gemaakt, geen flyers uitgedeeld in de scholen in het
omliggende. Gewoon de deuren voor het nieuwe
seizoen geopend. Onze website is eindelijk weer wat hij
drie jaar terug, , was geweest en, natuurlijk,
nog veel beter. Mensen blijkbaar heel veel en
iedereen vindt zijn weg op met een T in de
Vandale. Waar ze allemaal vandaan komen, één ding
weet ik, ze komen niet meer met de fiets, of toch bijna,
enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Afgezet,
binnengegooid, geregeld via vervoershifts met opa, ex of
nieuwe vriend(in), sommigen gehaast, anderen op het
gemak anderhalf uur op de bank met hun elektronisch
speeltje bezig. Onze trainers doen er op dat moment alles
aan om de training in goede banen te leiden. 't Is weer van
dat, een beetje hectisch in het begin… Na een paar
weken valt alles in zijn plooi. Jammer, maar

toen gehackt
googelen

TINTERNET

de
inschrijvingsstop is voor het tweede jaar op rij een feit.
Ze komen met velen en hopelijk kunnen we na een paar
weken of maanden wat filteren en schuiven en krijgen we
hier en daar ééntje met zoveel goesting, met veel talent
dat we kunnen doorschuiven naar de competitiegroepen.
We zijn met onze toppers al een maand bezig, maar wat
gezapig en vanaf nu uit de startblokken voor een boeiend
maar alweer overvol seizoen.

Niet overdrijven hé…

Laat me duidelijk wezen: ik ben op en top voor de
fietsbrug, eindelijk een veilige overbrugging naar onze
buren over 't water. Maar…daar waar kinderen hun
toekomst worden aangeleerd, moet men toch veilig ter
plekke geraken. Een geraas is het hier in Beveren nog
altijd. Auto's drummen, plaatselijke file in het piekuur en de
gehelmde jonge fietserkes moeten tussen de auto's
laveren, openslaande deuren ontwijken, zwenken voor
wegrijdende wagens en bovendien de uitlaatgassen
inhaleren van de veel te veel, te snelle bolides. Neem
eens wat tijd, sta vijf minuten vroeger op, haal een frisse
neus en . Nog
efkes een kleine babbel aan de poort, knuffel je kleine, en
wie weet ook je buurman al of niet ook met fiesthelm en
vertrek met gezonde longen naar je dagbezigheid. Zij
maar zeker, je begint de dag met

breng je kids met de fiets naar school

veel meer energie en
moed. En dames, je hoeft niet te parkeren, dat alleen kan
al genoeg stress meebrengen om je dag te verpesten.

Terwijl men over de Leie een gigantische, veel te dure
(megalomaan durf ik een beetje stellen), fietsslang over
het water torste heeft men in onze gemeente niet eens een
potje verf over om in de omgeving van de scholen
'fietsstraten' te markeren. Dit zou toch een must moeten
zijn in elk dorp, elke schoolstraat. Politiekers, wees eens
bij de les!!!!

november:wereldkampioenschap in Sofia
(Bulgarije) Simon enige Belg

Laatste week  oktober: Internationale
vierlandenstage in Loulé (Portugal)
(Bieke en Simon)

1-2 oktober: jurycolloquium in Antibes
(videoconferentie voor mijn ecovoet)

14-15 oktober: Masters in Frankrijk: internationale
wedstrijd: Colomiers-Toulouse

de sporthal is dikwijls . Ouders
brengen hun kroost naar de sporthal en het is er soms een
kluwen van komen en gaan. Hou je snelheid aub

een hectische plaats

heel
miniem, want ook hier zou absolute voorrang moeten
gelden voor de stapper en fietser. De sporthal moet een
oase van zijn, van om de
sporter optimaal zijn ding te kunnen laten doen: dus ook
hier aub: . En verdorie het basketbalterreintje
achter de schietstand:

gezonde lucht groen en kalmte

fietsstraat
nee, dat is geen parking, laat dat

duidelijk wezen!

Waar zijn we weerom mee bezig….

Joepie we mogen weeral op stap.
Dreigend, nakend die eerste confrontatie van ons rijk
gevulde seizoen. Tegen 14-15 oktober moeten we
klaargestoomd zijn voor de Masters in Colomiers
(Toulouse). Dus weeral ….tickets voor 't vliegtuig, jammer
maar helaas, slaapmogelijkheid zoeken, inschrijvingen
doen en en vooral weerom vijf keer
per week proberen keihard te trainen om er te staan. 't Is

betalen (ook helaas)

een Internationale bedoening, dus onze messen zijn
gescherpt en we willen er tonen dat ons kleine dorp aan de
overfietste Leie het Mekka van de tram-
polinesport is in ons land

nog altijd
. Simon en trainster Bieke

mogen dan weer eind oktober een internationale stage
volgen , in voorbereiding
van het wereldkampioenschap half november in Bulgarije.

(vierlandenstage) in Portugal

De riem gaat er bij mij en mijn madam ook voor een paar
weken af. Hadden nog geen verlof genomen, druk, druk,
druk dus voor mijn laatste werkjaar. Wat thuis nog
prutsen en dan een paar weekjes naar ' .
Thuiskomen is ongetwijfeld opnieuw erin vliegen met de
volle goesting om er ook dit jaar weer met mijn hele team

la douce France'

een fantastisch trampolinejaar van te maken. Ik kijk er al
naar uit.

Onze kalender:

' t Is de tijd van startvergaderingen, trainersoverleg,
technische programma's doorsnuffelen en videocalls naar
Frankrijk doen. We zijn een stapje verder aan het gaan
met de toppers. De wereldvermaarde Franse top-
trainster, Christine Blaise is er bij onze buren na twintig
jaar topwerk meer gestopt.
haalde met het Franse team talloze medailles op
Europese- en Wereldkampioenschappen, op World cups
en Frankrijk had altijd al kandidaten met haar voor de

De frêle Madame Blaise

Olympische Spelen. Tijd om ze even nu en dan aan de
haak te slaan. Christine heeft toegezegd om af en toe
(mits natuurlijk een duitje in haar zak) onze vijf
topgymnasten en de aankomende spruiten bij te staan via
videotraining WIFI-
verbinding in de sporthal vraagt dringend om een
update

. Fantastisch toch dat dit kan. Onze

(!!!) om alles nog vlotter te laten verlopen. We
hebben er al een paar sessies op zitten en de oren zijn
gespitst als zij spreekt op zowat 800 km afstand. Soms
denk ik, eigenlijk zegt ze niet zoveel anders dan dat wij dat
doen, maar er zijn waar wij ofwel de
kennis niet hadden, bijleren is altijd nuttig, ofwel de
voorbereidende oefeningen niet kenden. Ook onze grijze
cellen worden dus geactiveerd.

nuances en finesses

Eerste week september: We smijten onze deuren
open voor nieuw jong geweld.

We kennen elkaar al jaren en er is een zeer respectvolle
vriendschap ontstaan. De eerste videosessie gaf ze wel
mee dat heel de living (ze woont in de streek van
Bordeaux) naar rook stonk, in de
nabijheid. 't Was er snikheet, en ze moesten zeer alert zijn
voor eventuele evacuatie.

vanwege bosbrand

Waar was al dat kraantjes-
water weer gebleven om te blussen?

Vlieg Expeditie Waregem



OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

Ambachtelijke
beenhouwerij
| vers vlees | eigenbereide
charcuterie | dagschotels |

| tal van bereide gerechten |

TIPS VOOR DE maand oktober

vanaf €5,50 !
Ruim

assortiment

TIP 1
TIP 2

• ruim
kaasassortiment

• dagschotels tal van
bereide gerechten

• eigenbereide
charcuterie • vers vlees

TIP 3
TIP 4

Vergeet uw
spaarkaart niet !

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

tel. 056 71 37 87
info@meatboetiek.be

Thuislevering mogelijk

tussen 12 en 14 u.
Vóór 10.30 u. besteld

´s middags geleverd!

(Regio Beveren-Leie)

zaterdag
• kip van het spit
• gebakken

kippenbillen
van het spit

• gebakken
ribbetjes
van het spit

Tal van eigen
bereide charcuterie

Beenhouwer
=

een ambacht met passie

Lekkere  DAGSCHOTELS

„Voor de lol maakte ik eens een tekening
van Kenneth. Bij het overhandigen van
die karikatuurtekening op de wekelijkse
markt kwam ene Thierry naderbij en vroeg
wie deze tekening gemaakt had. Ik
bekende de schuldige te zijn. Hij was
temeer verrukt toen hij ontdekte dat ik een
Bevernaar was! “Oh,” zei hij “we zoeken
ieder jaar een Beverse kunstenaar om op
Beveren-Kermis te exposeren in de
trouwzaal van het stadhuis”. Verschrikt
deinsde ik achteruit en zei: “Ho, maar ik
ben geen kunstenaar en heb ook niets te
exposeren”. Daar was niks aan te maren,
ik moest en zou exposeren op Beveren-
Kermis! Thierry drong er danig op aan en

Wie heeft dit jaar het thema voor Beveren-
Kermis „Beveren Stript“ bedacht?
Wel heel eenvoudig. Toevallig werd een
nieuw Bevers talent ontdekt. Wij laten het
Dirk zelf vertellen:

Nieuw talent ontdekt in Beveren-Leie
tijdens Beveren-Kermis.

Dirk Lefebvre
• karikaturen
• pensioentekeningen,
• groepstekeningen
•Urban Sketching

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

Beverblaadje

Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke

ik zou wel iets vinden: “Neen, het moet
niets speciaals zijn, gewoon wat teke-
ningkses uithangen aan een wasdraad of
zo”. Bon, dat was het dan en weg was
Thierry! Na enkele slapeloze nachten
kwam ik op het idee om een aantal
Bevernaars te schetsen. Op Beveren-
Kermis 2019 en de Nieuwjaars-receptie
2021 nam ik foto's en ging er mee aan de
slag. Het eindresultaat was na twee jaar
corona uiteindelijk te zien op Beveren-
Kermis 2022. Voor een tentoonstelling
was er buitengewoon veel ambiance en
het lijkt nu wel of ik jaren onder een steen
heb geleefd.

info: dirk.lefebvre@gmail.com

Foto van de maand: TM ?



Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

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

De Meisjesschool

1-Zuster Denise
2-Zuster Clémence
3-Zuster Bonavontura
4-Zuster Bernarde
5-Pastoor Jozef Devisscher
6-Zuster Beatrix
7-Zuster Stanislas
8-Zuster Susanne
9-Zuster Emmanuelle

1955
v.l.n.r.
1- Zuster Clémence

1982
v.l.n.r.

1952
v.l.n.r.

2- Zuster Cyrilla
3- Zuster Beatrix
4- Zuster Apolonia
5- Pastoor Ernest Deltour
6- Zuster Marie-Jeanne
7- Zuster Denise
8 -Zuster Suzanne
9- Zuster Germaine
10- Zuster Emmanuelle

1-Zuster Judith
2- Zuster Cyrilla
3- Zuster Beatrix
4- Zuster Suzanne
5- Zuster Godelieve
6- Pastoor Arthur Depourcq
7- Zuster Clémence

De zusters die op de bijgaande foto's
poseren voor de fotograaf, vormden
tussen 1881 en 9 maart 2005 een
vertrouwd beeld in Beveren-Leie. Ze
waren lesgevers en gaven leiding in de
meisjesschool langs de Grote Heerweg.
Op die laatste datum keerden de zusters
die nog overbleven, terug naar hun
moederklooster te Lendelede.
Ondertussen was de meisjesschool
geleidelijk aan verhuisd naar het nieuwe
centrum. Op 2 mei 2006 volgde de
afbraak van het schoolgebouw om er
een KMO-zone van te maken. De
afbraak van het “klooster” droeg bij tot
het volledig verdwijnen van de “Oude
Plaatse”.



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.
ongepelde garnalen

GRATIS 100 gr.
ongepelde garnalen

PROMOTIE oktober 2022

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Je komt

toch ook?

Beveren markt
oktober 2022

Beveren markt
oktober 2022

vis van het jaar

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

• dinsdag: 13.30 - 16.30 u.
• vrijdag: 09.00 - 12.00 u.
Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:

• dinsdag: 14.00  - 18.00 u.

Nog meer info: www.waregem.be

• donderdag: 14.00  - 18.00 u.

• zaterdag: 08.00  - 16.00 u.

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

Markt, Kerkplein:

• woensdag: 14.00  - 18.00 u.

• vrijdag: 14.00  - 18.00 u.

+ weekends en feestdagen)

• centraal nummer: (zaterdag,0903 399 69
zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)

Tandartsen:

Apothekers:

• (24/24 u.- 7/7)070 245 245

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

Antigifcentrum:

Dokters:

• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)



Beveren Kermis 2022

Promoteam
van het Beverblaadje

Een groots vuurwerk waar

zelfs grote steden niet kunnen

aan tippen

Enkele sfeerbeelden van een fijne kermis!
Niet alle deelnemers komen hier aan bod.

Winnaar profkoers: Simon Depraetere

Een drukte van jewelste aan de bar

Fantastisch optreden van Ze Quaffeurz

Winnaar amateurkoers: Sander Wyffels

2022
Beverna Cum Laude

Tot ridder geslagen in 2022:
op de foto

met zijn echtgenote Stefanie Vandewalle en kinderen.
Lees pag 7 en 8

Maarten Bouckaert

Tentoonstelling

„Beverse karikaturen“

van de hand van

Bevernaar Dirk Lefebvre



Beverna Cum Laude

Tot ridder geslagen
in 2022:

Maarten Bouckaert

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

Lees verder pag. 8



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

Beverse Weetjes

Nog meer Bevers nieuws ?
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TE KOOP GEVRAAGD

• Vlugge afhaling.

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

• Contante betaling.

GSM: 0477 266 274

TE HUUR

of daniel.vandeputte1@telenet.be

NIEUWPOORT-BAD

Tel. 056 71 78 39 of 0494 31 73 11

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

•
op 27 oktober 2022

• Graag uw teksten
vóór 16 sept. 2022

Chrysanteneditie

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

Wist je dat

Nog 2 edities en het
Beverblaadje

bestaat 30 jaar!


