
jaargang 29 - nov. 2022 - nr. 299
Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoor delijk voor zijn eigen(ook kleine onderdelen) -

30teksten.  Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.  Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF RECLAME-
EN INFOBLAD EXCLUSIEF VOOR BEVEREN LEIE-

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF RECLAME-
EN INFOBLAD EXCLUSIEF VOOR BEVEREN LEIE-

V : Software Applications Raf Demortier tel. 056 72 40 08.U. | | |
| info beverblaadje | www.beverblaadje.be |@ .be

Beverblaadje
CHRYSANTENEDITIE

Foto van de maand.

Wie is het?

info: dirk.lefebvre@gmail.com

Kerkdreef 12b 8791 Beveren-Leie - tel. 0473 89 93 54

www.nstyledameskleding.be

4-5-6
november

Onze winkel bestaat 3 jaar in
Beveren-Leie en dat moet gevierd worden!

GRATIS Goodiebag bij aankoop

vanaf € 25.  We voorzien 150 stuks

verdeeld over de 3 dagen.  OP=OP

open van 10-12 en 14-18 u.

ZONDAG 6 november:

open van 10-12 u.

VRIJDAG 4 november:

open van 10-12 en 14-20 u.

ZATERDAG 5 november:

GRATIS

LEUKE

10% KORTING

hapjes en drankjes

prijzen te winnen

op de nieuwe collectie

Vooraf inschrijven hoeft niet.

verjaardagsweekend

Uitslag grote tombola 2022
Stationswijkfeesten

1) 1545  reserve 1136

STATIONSWIJKFEESTEN

2022

3 2496

1 1545
2 2663

8 2325

10 1698
11 800

9 1356

4 612

6 2165

13 805
14 2787

5 132

7 856

12 1893

15 312
16 1822
17 333

29 950
30 2602
31 770

21 649

25 2919

34 2044

28 2661

18 1360

23 466

33 283

20 831

26 159

22 610

27 2451

19 1639

32 1455

24 503
40 2359

44 1114

39 2881

42 2665

36 631

45 812
46 1895

37 336

41 1359

38 1254

43 2636

35 2756

50 1782

47 2092
48 2556
49 1352

Op dinsdag 27 september om 13.00 u. werd de
aftrap gegeven voor het 50 jubileum van de
stationwijkfeesten met het oprichten van de tent
geholpen door de talrijke vrijwilligers.

ste

´s Avonds was er dan het optreden van de “Ze
Quaffeurz” en een groep fantastische muzikanten

Ondanks de hevige regenval op zaterdagmorgen
heeft menige het risico genomen de 65 km lange
Mountainbike rit aan te vangen.
´s Middags was er voor de kleinsten onder ons een
optreden van Papa Chico en voor de sportieve-
lingen een cubbingwedstrijd die voor de tweede
maal op rij gewonnen werd door de Firma Matthys.

Op vrijdagnamiddag werden de feestelijkheden
gestart door de ouderen en de vrouwen van de wijk,
die op de koffiekrans van een optreden van Marino
Punk konden genieten. ´s Avonds werd er door ve-
len een kaartje gelegd en gepraat want na drie jaar
corona zagen velen hun kennissen voor de eerste
maal terug.

Het bestuur van de Stationwijk

“De black Starlings“, die liedjes coverden van de
jaren 70 en 80, die voor het weinig opgekomen
publiek toch ambiance in de tent wisten te brengen.
Zondag was dan een schot in de roos met een heel
lekker middagmaal, verzorgd door het plaatselijk
cateringbedrijf “´t Boefferke” en gevolgd door een
optreden van de Nr. 1 van de Vlaamse muziek,
niemand minder dan Willy Sommers die live met
zijn orkest anderhalf uur de tent in lichterlaaie zette.
De avond werd dan met een pintje in de hand en
een gesprek aan de toog, het 50 jubileum afge-
sloten.

ste

Langs deze weg wil het bestuur onze talrijke spon-
sors bedanken, die door hun sponsoring het wijk-
feest mogelijk maakten.
Tevens bedanken wij iedereen die zijn steentje
heeft bijgedragen tot het welslagen van het feest.

“Statiekermesse” Beveren-Leie 2022
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LENIGTurn & Trampolineclub-
Beveren-Leie GEZINSBOND

PROGRAMMA2
0

2
2

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,
Tel. 056 70 26 93

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com
Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

https://beverenleie.gezinsbond.be

Gezinsbond Beveren-Leie

GOSA Gewest Kortrijk

Zaterdag 12 november:

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

• 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

• Bijdrage:
• 3: deelname wandeltocht (voor zowel klein
als groot) inclusief glowsticks voor de kinderen,
versnaperingen onderweg, de kinderanimatie)

€

• suppl. voor wie zijn/haar honger spijzen wil
• 2: hotdog€

• € 3: bakje friet met frikandel en sausje naar keuze
• Online inschrijven vóór 5 november 2022 via

beverenleie.gezinsbond.be
• Info: Romina Desmet GSM 0472 50 82 37

gezinsbond.beverenleie.tocht@gmail.com

Donderdag 10 november:

Herfstfeest vanaf 14 u. in Sint-Pieterszaal,

- Programma:
• 14 u. Welkom met koffie
• 14.30 u. Voordracht door Wouter Deboot

De vuurkorf
• 16 u. Koffiekoeken
• 16.30 u. Animatie met Charmezanger “Arjen”

- vóór 8 November 2022 via:Inschrijven
Raf Verrue Nijverheidstraat 92 - Beveren-Leie

• “De avonturen van een fietsende reporter”

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

Dwars door Amerika, Dwars door
Oceanië, De weg naar Roubaix,

- Betaling (= bevestiging van inschrijving):
contant of via overschrijving op rekeningnr.

- Prijs: 12 per persoon.€

Brugsesteenweg 309, 8520 Kuurne

BE76 7370 5012 5195 Gezinsbond Beveren-
Leie (met vermelding: Herfstfeest Gosa Kortrijk)

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

€

Vlieg Expeditie Waregem

Goedgemutst dus voor dag twee van dit tornooi.

Wat blijkt, onze copains zaten met net dezelfde kopzor-
gen. Tijdens de jurymeeting wordt aangekondigd dat ze
hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd zullen verplaatsen naar
ergens in de meimaand van het volgende jaar. We zijn
verrast van onze jeugd, ze heeft er hard naartoe gewerkt en
de meesten brengen het er degelijk van af. Trampoline is
nu eenmaal een sport waar niet iedereen telkens slaagt.
Dat nemen we er graag bij als de inzet er maar is. De finale
is niet voor iedereen weggelegd.

Geen rush deze keer.

Dag twee.

De snuit van een is zeer kenmerkend.
Stompe kop en een kleine bek. Wat heeft dit nu met
trampoline te maken? Heel eenvoudig, we zijn vorige week
geland met onze equipe . Een gigantisch
industriecomplex in de nabijheid van de luchthaven van
Blagnac. Hangars waar het En
wat maken ze daar: de Airbus Beluga. We zagen een vijftal
van die , waarschijnlijk zelfs nog
niet ingevlogen, op de tarmac staan. Weer een weetje
gegrift in het wedstrijdgeheugen van onze trampoliners .
Onze reis was weer prima uitgedokterd door die alles
reserveert en in kannen en kruiken giet. Dik uurtje vliegen
van Charleroi. 't Zijn altijd dezelfde tieners

Belugawalvis

in Toulouse

Heizelpaleis bij verbleekt.

vliegende mastodonten

Eva

die niet door de
scanner geraken. Waar haarspeldjes of één of andere prul
in de minieme bagage toch aanleiding geven tot
' . Landen in Toulouse-Balgnac, drie personen-
wagens ophalen aan de car-rental en 't is dan al tijd op
donderdagavond om het door Dominiek van hieruit
gereserveerd restaurantje op te zoeken. Goed voor

gebieper'

'the
mood' bij iedereen. Niet direct naar de zaal - daar was het
al iets te laat voor om ze met de stress van de wedstrijd te
confronteren - maar lekker sfeer scheppen, eten en team-
vormen voor de dag erop. Ons hotel bevindt zich op slechts
een paar kilometer van de sporthal.

Engeland, Portugal, Griekenland, Frankrijk van-
zelfsprekend en wij met
Wattrelos verdedigden onze driekleur. Beetje bizar toch:
we zijn eigenlijk Frans van club en krijgen
uitgehangen bij het rijtje internationale gasten. 't Is wel
logisch en 't kleurt ook mooi in de grote zaal. De uitstraling
van wordt ver-
sterkt door het aantal vlaggen natuurlijk. De grootsten
treden eerst aan en we hebben direct al enkele finalisten
voor morgen.

als Franse parasietenclub

“onze drapeau”

deze internationale Masters of France

Door de timing met vliegvluchten genoten we 's morgens
van ons ontbijt en s
in de voormiddag naar de sporthal. Check in voor iedereen,
badges ophalen, collega's en vrienden groeten en dan is
het opwarmen geblazen. De wedstrijd begint pas in de
namiddag.

gezapig reed de colonne huurwagen

Beluga…

De jongsten treden al tegen 9 uur in de arena, vandaar wat
vroeger uit de veren, ontbijt met de jeugd. De anderen
slenteren een half uur later binnen in de eetzaal van 't hotel.
Drukke dag vandaag met heel veel springers. We vreesden
in het prille begin van ons nieuw seizoen of we al zo vroeg
zouden klaar zijn om al een zo hoogstaand tornooi aan
te vangen en we vroegen ons af hoever de anderen al
stonden?

Voor de Fransen is het D-Day.
“L'équipe national de France” die volgende maand naar
Sofia vertrekt was tot voor de competitie niet gekend. Daar
hebben ze tien tot twaalf toppers die met heel hoge
kwalificatiecijfers . Tegen-
stelling met ons nietig trampolinelandje, waar we slechts 3
senioren hebben die strijden voor een klassering ergens in
de tweede helft van de wereldrancking. Het is nagelbijten.
Ze hebben alle kandidaten samen met de Portugezen in
één reeks gezet. Het is ongelooflijk spannend om dit mee te
maken. Erbij geraken is voor de Fransen een zware klus. Er
is geen enkel sprankeltje nijd te bekennen. Al deze atleten
trainen zowat dagelijks samen in de Pole voor trampoline.

hun plaatsje moeten verdienen

Voor ons is dit genieten, bijleren, filmen en toejuichen.
Ambiance zat in de zaal.

Kilometers vreten.
Waar is de tijd dat als
er finales werden gehouden? In den beginne, gewoon
meedoen…. Meestal ook want
de enige finalisten waren toen onze twee juryleden die in
het panel mochten meebeslissen. Ondertussen zijn we

we er 'voor spek en bonen'bijzaten

frustraties bij de trainers,
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jaar aanwezig op het Franse territorium. Een unicum
hoor. Voor deze wedstrijd hebben ze ons zelfs een paar

Streven is in deze tijden niet altijd een positief begrip, maar
wij zijn nog altijd van mening dat wie niet streeft ook niets
bereikt. Ons onderwijs is wat op de sukkel, mijns inziens
omdat niets meer hoeft. Taalfouten mogen, als we maar
begrijpen wat er staat. Geschiedenis is een bijvakje van
niemendalle. Waar we vandaan komen en waarom onze
maatschappij is geworden wat ze is, is niet meer van doen.
Iedereen leeft in het eigene heden :
“le Français”

. Onze tweede taal
is naar de achtergrond verschoven. De helft

van onze zinnen is en
onze jeugd waar wij volwassenen zelfs
niets meer van begrijpen. Dit competitie- weekend werd ik
er nog mee geconfronteerd. 't Is wel met wat dialect, maar
de kids kenden geen meer, geen “

verloederd met Engelse woorden
brabbelt gsm-taal

“soupappe” sulfer-
dooske” “harem” “nen ter-
rik”. arm”
“un Jambe”

, wisten niet wat een was of
Op de vraag wat een “ was in het Frans kreeg ik

als antwoord. 'k Heb dan maar geantwoord
dat ze “Arm” waren met hun “armen”, en zo geformuleerd
dat ze eventjes het noorden kwijt waren. “Vous êtes bras
avec tes pauvres”. En nog kreeg ik gefronste wenkbrau-
wen tot uiteindelijk toch iemand de clou doorhad. Meegaan
met de club is altijd wat lessen mee graaien.

En toch die podia nu.

Podiums halen is ons doel.

Goed weekend achter de rug, met een bende jonge
gasten op stap, zonder ouders, geeft sfeer en vooral
samenhorigheid. Ze moeten wat hun plan trekken,
moeten ook wat schoolwerk afwerken, moeten op tijd zijn
en klaar zijn, mogen geen dingen vergeten. Het creëert
een groepsgevoel. Dat is belangrijk in het begin van het
seizoen na een lange vakantie. Daarom alleen al komt
deze wedstrijd op een goed moment. Het willen slagen
is één van die dingen die ook dankzij “ - oei ook
ik bezondig mij aan Engelse termen - bevorderd wordt. Eki,
Viktor, Saartje, Merel, Darwin, Florian en Viktor haalden de
finale van de individuele reeksen en Eki en Nadira mochten
in 't synchroonspringen optreden. Einduitslag: Eki ,
Saartje , Merel , synchroon en wat Viktor
uit zijn lijf kreeg bij de finale deed onze monden openvallen.

teamwork”

zilver
zilver zilver zilver

Zo zagen wij hem nog nooit. De schavuit van ons team,
de altijd losse vrolijke grapjas kreeg zo'n
omdat hij bij de groten mocht in finale springen dat hij een
ongelooflijke reeks neerzette. Dat belooft voor de
toekomst. Vorig jaar zaten we in een dipje, maar we
hebben weer een team dat samen met de thuisblijvers,
gekwetsten of zij die de kwalificatie voor deze wedstrijd niet
haalden, weer voor kan zorgen
in de nabije toekomst.

adrenalinestoot

ongelooflijke avonturen

keer gemaild of we wel gingen deelnemen. (We wachten
altijd tot de laatste knip om ons te melden). Zo graag zijn
we gezien. Waar het in de eerste jaren soms overleven
was op wat koeken en een slap geworden boterham - toen
hadden we niet iemand die alles reserveerde - zijn we
uitgegroeid tot . Ja, we hebben drie
minibusjes versleten, kennen zowat alle Formule 1-hotels,
verkenden Frankrijk nagenoeg over al zijn departementen,
van Bretagne tot de Grenoble, van Duinkerke tot Nice, van
de Elzas tot Bordeaux, om de regio Parijs maar niet te
vergeten.

een geoliede machine

De Périphérique met al zijn Portes is ons niet
vreemd. Vroeger geen GPS, geen GSM, maar met een
degelijk wegenkaartenboek kwamen we altijd vlekkeloos
op tijd. We zwommen zowel in de Atlantische, de Mid-
dellandse en de Noordzee en in menig meertje dat zich in
de nabijheid van de autosnelweg bevond. Hilarische,
onvergetelijke, boeiende, fenomenaal mooie momen-
ten hebben we beleefd. Nagenoeg nooit technische
problemen gehad, een paar lekke banden niet te na ge-
sproken, en onze jeugd en…. zij maar zeker onszelf ook
zoveel prachtige dingen laten beleven. Dit pakken ze ons
nooit meer af.

Onze kalender.
•23 - 27 oktober: vierlandenstage in Loulé (Portugal)

voor Simon en Bieke

•9-10 december: teamkampioenschap van Frankrijk in
Périgny (Zuid-Bretagne).

•12-19 november:wereldkampioenschap in Sofia
(Bulgarije) voor Simon

•2-3-4 november: stage op uitnodiging in Bois-Colombes
(Parijs) met de jeugd

(op uitnodiging)



OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

Ambachtelijke
beenhouwerij
| vers vlees | eigenbereide
charcuterie | dagschotels |

| tal van bereide gerechten |

TIPS VOOR DE maand NOVEMBER

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)

Tal van eigen
bereide charcuterie

Beenhouwer
=

een ambacht met passie

Lekkere  DAGSCHOTELS

Belgisch
WIT-BLAUW

BLANC-BLEU
BELGE

Ons rundvlees
is uitsluitend

of ook

genoemd

Toen corona in alle hevigheid woedde in het voorjaar van
2020 ging de toeristische dienst van de stad op zoek
naar vormen van ontspanning voor kinderen en gezin-
nen, want het groeps- en verenigingsleven lag volledig
stil.

De wandeling was 6 kilometer lang en er moesten 14
foto’s herkend worden langs het parcours. Bij iedere foto
hoorde een vraag.
De correcte antwoorden waren: 1.Sint-Anna, 2.
Achtentwintig, 3. Klijtgatstraat, 4. Bij, 5. Rozenkrans, 6.
Elektriciteitskast, 7. Beverblaadje, 8. Slobeend, 9.
Handboog, 10. Kat, 11. Gevelrenovatie, 12. Fiets, 13.
Kernellewegel, 14. Willem Vermandere. Met deze
anwoorden kon telkens een lijn ingevuld worden van de
bijhorende filippinepuzzel, waardoor uiteindelijk
‘ ’ te voorschijn kwam.Wandel en geniet

Uit de 813 inzendingen werden 20 winnaars geloot. De
hoofdwinnaar was Kristien Vansteenkiste (vroeger
woonachtig in Beveren-Leie) uit Sint-Eloois-Vijve, die

Ruim 800 speurneuzen trokken deze zomer langs de
mooiste plekjes van Beveren (parcours: Kerkplein, Sint-
Annaweg, Deken De Bostraat, Nijverheidstraat, Hoon-
akkerdreef, Kouterswegel, Kleurvinge, Kouters, Berm-
kouter, Chiroheem, Akkerwindelaan, Gruuthusestraat,
Zuringweg, Hekkeniersstraat, Grote Heerweg, Zavelput,
Sint-Jansstraat, Kleine Heerweg, Schoolstraat, Kat-
testraat, Roestraat, Schoolstraat, Interlinsite, Geesten-
dalstraat en via Kernellewegel terug naar het Kerkplein).

Fotozoektochten doen het altijd goed bij kinderen, maar
evenzeer bij volwassenen. Toen werd door de stad in
iedere deelgemeente een zoektocht georganiseerd,
waarvan door scholen ook dankbaar gebruik werd
gemaakt.
De formule kende succes en werd dan ook verder gezet.
Deze zomer was - na Desselgem vorig jaar - Beveren-
Leie aan de beurt om verkend te worden door het grote
pubiek.

Onderweg konden sportievelingen op zes ‘beweeg-
punten’ praktische proeven uitvoeren, zoals springen,
lopen, glijden, … die aangegeven waren op borden.
Hiermee konden geen prijzen gewonnen worden, maar
het was wel een leuke onderbreking van de wandeltocht.

Zoals hierboven vermeld, passeerde de zoektocht ook in
de Hekkeniersstraat. Het was de makers van de speur-
tocht niet ontgaan dat hier de bakermat gevestigd is van
het Beverblaadje.
Vraag 7 luidde als volgt: Welk regionaal blad wordt hier
gemaakt ?

met een barbecue van 150 euro naar huis trok. De
zoektocht trok ook mensen aan uit Zulte, Dentergem,
Kortrijk, Deinze, Vichte ...

Beverblaadje

Ja, eind dit jaar blazen wij dertig kaarsjes uit op de
verjaardagstaart van het Beverblaadje!

Beverblaadje onderdeel
van Zomerzoektocht

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.



Viaene, Katelijn Peirs, Ilse Vanommeslaeghe, Anneloor
Meersman, Erik Meersman en Rony Deprez. Ook de Sint-
Gregoriuszanggilde (dirigent Nikolay Pentchev), het koor
‘Zin in Zingen' (dirigent Tim Deprez) en de klas ‘Groeps-
musiceren vocaal’ van de Waregemse Kunstacademie,
afdeling Beveren-Leie (docent Marleen Annemans) ver-
lenen hun medewerking. En lokale talenten als Hilde
Vandevoorde op piano en orgel, Joris Vercruysse op fluit,
Evita Van Dam op cello, Peter Peirs op trompet, Henk Buyse
op gitaar en Steffen Ron (zang, lichte percussie en gitaar)
geven een extra muzikale toets. Onder begeleiding van

Een vierde 'Koester' benefietconcert, 25 jaar na het
overlijden van Steven Meersman, ... zou dat niet een
passend evenement zijn, als aanvulling op de drie vorige
edities (1999, 2011, 2014), een ‘klavertje vier’ dus. De
initiatiefnemers grijpen de komende kerstperiode aan om de
Beverse bevolking en de vele Koestervrienden een sfeervol
concert aan te bieden. Met de vertolking van diverse
kerstliederen, met muziek en dans, belooft het een boeiende
en hartverwarmende muzikale avond te worden. Het reper-
toire wordt gebracht door een solisten octet dat samenge-
steld is uit de gebroeders Marc en Carlos Meersman, Carine De ticketverkoop verloopt online: www.beverenkoestert.be

vzw kinderkankerfonds UZ Gent.

De werkgroep nodigt u van harte uit op dit uniek gebeuren,
waarvan de opbrengst opnieuw integraal overgedragen
wordt aan het thuiszorgproject 'Koester' van de

choreograaf Jean-Louis Decock en dansdocent Sabine
Vercruysse zorgen de ballerina’s van de dansschool Let’s
Dance voor een sierlijke omlijsting van het Koester
Kerstconcert. De algemene leiding is in handen van Dirk
Vermeir. René Berton zorgt opnieuw voor de regie.

€



Lea werd geboren in 1922 te Waregem
op een boerderij waar ze het derde kind
was van een gezin met zeven kinderen,
6 meisjes en 1 jongen. Na de lagere
school en een paar jaar naaischool was
het de gewoonte in die tijd om snel op de
boerderij mee te gaan werken, wat ze
dan ook deed tot haar 29 levensjaar.

ste

Ze had inderdaad enige tijd eerder
Roger De Praetere leren kennen, uit
Anzegem. Ze trouwden in juli 1951 en
vestigden zich te Avelgem. Roger was
immers vrachtwagenchauffeur, eerst in
internationaal vervoer, later als bus-
chauffeur, waar hij dagelijks ritten ver-
zorgde voor De Lijn tussen Avelgem en
Ronse, Doornik en Kortrijk.

Uiteindelijk werd het gezin uitgebreid met schoonzoon Patrik en schoondochter
Regine. Beide kinderen zijn met hun gezin trouwens ook wonende te Beveren-Leie.

Lea is 67 jaar gehuwd geweest met Roger. Ze woonden samen tot 2018 in hun huis
te Avelgem. Het was dan ook een zware slag voor haar toen Roger overleed, toch
ook op een gezegende leeftijd van 95 jaar. Lea probeerde nog haar leven voort te
zetten in haar huis te Avelgem, maar het werd lastiger en lastiger om alles zelf te
regelen. Ook haar eigen familie overleefde zij bijna volledig. Enkel een jongere

Roger was nu veel meer thuis want Lea hield er niet zo van om de volledige week
alleen te zijn, zeker na de geboorte van Edwige (1952) en Paul (1957).
Lea is steeds huisvrouw gebleven en was ook het liefst thuis samen met haar familie.

Lea werd ook oma van twee maal drie kleinzonen, die op vandaag ook allemaal hun
eigen gezin hebben. Op vandaag heeft Lea ook al negen achterkleinkinderen.

schoonzus bevindt zich nog in een RVT te Deerlijk.
In september 2020 werd het nieuwe zorghotel Aurélys te Beveren-Leie geopend en dat
was de unieke kans voor haar om de laatste levensjaren dicht bij haar twee kinderen
verder te kunnen zetten. Ze was dan ook bij de eerste drie bewoners van dit mooie RVT.
Op vandaag kan ze rekenen op een dagelijks bezoek van één van haar kinderen of
kleinkinderen. En zo is Lea op vandaag de eerste honderdjarige die Aurélys bewoont.
Ze is er de oudste bewoner en nog steeds in een zeer goede gezondheid.

Lea Courtens: 100 jaar!

Familiefoto 16 oktober 2022
Ontbreken op de foto wegens corona:Thomas Bossuyt en vriendin
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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

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

Ook in 2023 staat dit initiatief van BEZO op de planning tijdens het eerste weekend
van februari 2023 (4 en 5 februari). Het wordt terug een gezellige 2-daagse beurs
voor het grote publiek met aandacht voor groot en klein. Dit evenement, waarvoor
nu reeds 15 Beverse standhouders ingeschreven zijn, is gratis toegankelijk.
Nog meer info: surf naar .www.bezo.be

De actie loopt van 26 november tot en met 8 januari 2023.
Meer info in het volgende Beverblaadje.

• BEZOek

• 5 EINDEJAARSACTIE!
de

Noteer alvast in je agenda:



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

Thierry is ook de bezieler van de verhuis van de verenigingsactiviteiten naar
het grasveld met intensieve en positieve samenwerking tussen alle deel-
nemende Beverse verenigingen.

Onder zijn impuls werden talrijke vernieuwingen ingevoerd en werd de ker-
mis vanaf 2014 ook steeds georganiseerd in een welbepaald thema. Naast
de Far West werden diverse Europese landen verkend en werden ook leuke
zijsprongen gemaakt naar het circus en laatst nog naar strips.

Telkens weer wist Thierry met zijn aanpak samenhang te brengen in het ker-
misprogramma, net zoals hij ook die samenhang creëerde in de enthou-
siaste bestuursploeg en tussen de Beverse verenigingen onderling. Als
echte ‘people manager’ kreeg hij steeds alles voor elkaar ten behoeve van
de gemeenschap.

Thierry Mondy geeft, na maar liefst veertien jaar voorzitterschap de hamer
door aan Brecht Werbrouck. Thierry werd lid van het bestuur in 2006 en
volgde in 2009 Rob Demerie op als voorzitter. Hij gebruikte zijn jarenlange
ervaring als ceremoniemeester om ook Beveren Kermis iedere keer weer
als één groot feest perfect te laten verlopen!

Het bestuur zwaait Thierry dan ook uit met heel veel waardering en dankt
hem voor al die onvergetelijke ‘ceremonies’!
Kersvers voorzitter Brecht Werbrouck uit de Kleine Heerweg in Beveren-
Leie versterkte het bestuur al in 2016 en ontpopte zich pijlsnel tot onder
andere audiovisuele en digitale duizendpoot van het feestcomité. Hij ver-
zorgt de website en social media en is ook de ontwikkelaar van het digitale

Feestcomité Beveren-Leie
feest vanaf nu met een
nieuwe voorzitter.

bestelsysteem voor de drank, dat de sleutel tot succes is gebleken voor een
vlotte kermisbar voor alle verenigingen. Met zijn 33 jaar is Brecht bijna half zo
jong als Thierry zodat hij ongetwijfeld ook nog vele mooie jaren voor de boeg
heeft als nieuwe kapitein van het schip. Brecht werd unaniem verkozen om het
team te leiden. Het dagelijks bestuur bestaat verder uit secretaris Marleen
Volkaerts en als penningsmeester werd Joanna Van Laere ook unaniem aan-
gesteld om haar boekhoudingervaring in te zetten voor het goed beheer van de
centen.
Samen met dit vernieuwd dagelijks bestuur heeft de voltallige ploeg van het
feestcomité er na een opnieuw algemeen zeer gesmaakte kermis volledig weer
zin in om er in te vliegen voor de volgende kermis! Feesten jullie ook mee in
2023 met onze nieuwe voorzitter Brecht?



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

Beverse Weetjes

Nog meer Bevers nieuws ?

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

•
op 22 november 2022

• Graag uw teksten
vóór 12 nov. 2022

Sinterklaaseditie

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.
gerookte vissalade

GRATIS 100 gr.
gerookte vissalade

PROMOTIE november 2022

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Je komt

toch ook?

Beveren markt
november 2022

Beveren markt
november 2022

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 1 editie en het
Beverblaadje

bestaat 30 jaar!

Met dank aan de
Heemkundige Kring

(Etienne Ducatteeuw)

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

Bij de zerk
Door plaatsgebrek wordt het

artikel „Bij de zerk“
verschoven naar de volgende
editie van het Beverblaadje.

Wie niet kan wachten moet
snel even surfen naar:

www.beverblaadje.be/extra


