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Foto van de maand.

Wie is het?

info: dirk.lefebvre@gmail.com

• Vervangen distributieriem 500 € – 600 €
• Verkoop tweedehands Fordwagens met garantie.

• Wij gebruiken meestal de originele Ford
onderdelen die we vaak op voorraad hebben

• Klein onderhoud Ford 1.0 ecoboost motoren 120 €

Bij garage forcars kun je terecht voor onderhoud en mechanische
herstellingen van  Fordwagens aan scherpe prijzen.

.

Geniet van zorgeloos en betaalbaar autorijden
op fossiele brandstof nu het nog kan!

Garage Forcars
Kleine Liebaardstraat 104
8791 Beveren-Leie

0473 89 84 56
christophe@forcars.be
www.forcars.be

Bespaar op onderhoud en
herstel kosten van uw Ford wagen.

Meer info: www.forcars.be

Wij werken altijd op afspraak.

TOP

TWEEDEHANDS

mét garantie!
TOP

TWEEDEHANDS

mét garantie!
TOP

TWEEDEHANDS

mét garantie!

Ford S-Max 2.0 tdci diesel euro 6
Bouwjaar 2016,  115.000 km

€16.500
Incl. keuring + groot onderhoud +

1 jaar garantie
Incl. keuring + groot onderhoud +
nieuwe db riem + 1 jaar garantie

€12.500

Ford Focus 1.5 tdci break euro 6
Bouwjaar 2017, 122.000 km

Ford Fiesta 1.1 benzine 5 deur

€12.200
Bouwjaar 2017, 76.000 km

Incl. keuring + groot onderhoud +
1 jaar garantie
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LENIGTurn & Trampolineclub-
Beveren-Leie GEZINSBOND

PROGRAMMA2
0

2
2

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

https://beverenleie.gezinsbond.be

e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

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

€

Op 23 oktober was het precies 50 jaar geleden dat
de „Kutskapel“ in de Hoonakkerdreef werd ingewijd.
Lees het verhaal op www.beverblaadje.be/extra

Als houder van een 'kortingskaart grote gezinnen'
reizen jij en jouw gezinsleden met de trein aan de
helft van de prijs. Nieuwe kortingskaarten voor ge-
zinnen vanaf 3 kinderen, vernieuwen van vervallen
kortingskaarten (eind 2022) kunnen aangevraagd
worden via Raf Verrue tel. 056 70 26 93, e-mail:
raf.verrue@gmail.com (vraag deze tijdig aan).
Eénmalige administratiekost van 6 euro.

Interesse, geef een seintje vooraf via Raf Verrue,

Om de zes jaar is er binnen de Gezinsbond, zowel
nationaal als op regio- en afdelingsniveau, een
bestuursupdate of -vernieuwing. Een 'democratisch'
initiatief dus om nieuwe mensen in de stuurgroep op
te nemen, taken te herschikken en functies te
herbevestigen. In die context organiseert onze
Beverse afdeling op maandag 12 december 2022
om 19.30 u. in De Kernelle een 'OPEN BESTUURS-
VERGADERING'. Samen met geïnteresseerden en
kandidaat -vr i jw i l l igers door lopen wi j een
afdelingsscan met toelichting over ledenvoordelen,
diensten, activiteiten en vrijwilligerswerking.
Ontmoet je graag mensen of heb je organisatie-
talent? Ben je een handige klusser of een ad-
ministratieve duizendpoot?
Misschien heb je wel een leuk idee voor een acti-
viteit? Wat jouw talent ook is, word onze nieuwe
vrijwilliger.

tel 056 70 26 93

Gezinsbond Beveren-Leie zoekt talent om
onze vrijwilligersploeg te versterken.

Ben je lid van de Gezinsbond en denk je graag mee?
Dan ben jij van harte welkom op deze vergadering!

Aanvraag kortingskaart NMBS

of gezinsbond.beverenleie@gmail.com

Périphérique…
Daar moet je altijd mee rekening houden, die “kleine ring”
rond Parijs. Een dikke twee uur rijden werden er iets meer
dan drie. Vanaf Compiègne voel je het al een beetje komen.
De autowegen slibben langzaam dicht en de concentratie
aan voertuigen neemt alsmaar toe. Eens de luchthaven van
Charles de Gaulle het slow-motion in 't
verkeer

voorbij en dan is
. We moeten niet zo ver op de befaamde ring, een

slakkengangetje van maximum 15 km/uur. Getoeter, geflits,
motorrijders die je spiegel bijna raken, ogen op je gat, je
vingers wat meer omheen je stuurwiel geklemd en je
zijspiegels alsmaar in de gaten houden, maar we zijn dat
ondertussen al gewoon. Eens de “Stade de France” op onze
linkerzijde en dan moeten we de noordzijde kiezen. Dat we
blindelings al weten welke “Porte” we moeten nemen is niet
helemaal waar, maar we kennen ondertussen wel deze
cirkel van Parijs. Hoeveel “Portes” en hoeveel keer we deze
ervaring al mee mochten of moesten maken, ik ben de tel al
lang kwijt, maar schrik voor hebben we niet
meer. Eens eraf is het maar een twintig minuutjes aanschuif-
en laveerwerk in de smalle straten meer voor we Akim
breedzwaaiend en -lachend voor de wat ouwerwets ogende
sporthal zien staan. Vanaf dan is het overschakelen op onze
tweede taal.

deze wirwar

Frans gaat er veel beter in…
't Zijn allemaal jongskes die we meehebben, de oudste is pas
zestien en de jongste amper 8. Verstaan ze het Romaanse
taalgebruik niet helemaal dan helpen en
enkele pogingen in koeterengels van de Fransen om toch
maar gesticulerend duidelijk te maken wat er verwacht wordt.
De eerste trainingen verlopen wat

handen en voeten

schoorvoetend wat het
socializen betreft. De rode trainingskes en de blauwe van
de onzen verbroederen nog niet , elk op zijn
kant. Algauw brengen een ludieke opwarming en de
verplichting om Frans-Vlaamse duootjes je maken voor
enkele spelletjes wat soelaas. Wat we al lang weten zien we
nu ook weer gebeuren.

. 't Is aftasten

Als een ander het zegt wordt beter
geluisterd. We zien onze gasten plots dingen doen waar wij
al jaren op hameren. en
hopla….plots strekken ze toch die armen, houden ze

Un peu de jus Français
“la

tête” waar het hoort en kunnen ze plotsklaps een beetje
meer in de mat. Een paar uur later zitten we
allemaal samen in een restaurantje lekker na te genieten van
onze eerste nieuwigheden. De kleuren aan tafel zijn al wat
meer door elkaar aan 't lopen. De onderonsjes met de
trainers leveren weer heel wat
mee en we leren dat ook de interne keuken van de Franse
Federatie niet moet onderdoen voor onze eigenste turnbond.

“pousseren”

interessante werkpunten

Intriges zijn overal aanwezig.

Toetje op de taart…

En route pour la France…

Op donderdagavond loodst Christine ons via een treinrit en
twee metrostations naar het heiligdom der heiligdommen van
de Franse cultuur Dit wilden we de jongsten,
die deze piek nog niet mochten aanschouwen, niet
onthouden. Twee uur treinen, metro en wat stapwerk zorgen
dat de kroost goed samenklit en dat we

: la tour Eiffel.

niemand moeten
lossen in de metro. 't Kweekt wat nervositeit bij ons twee
trainers, maar eenmaal het gefonkel van deze meest gefo-
tografeerde toorts van de wereld in zicht, is de ver-
wondering op de gezichten van onze jeugd duidelijk af te
lezen. Natuurlijk geven we wat meer toelichting over
ingenieur Eiffel, over zijn oeuvre, over hoe dit ijzeren latten-
werk in mekaar zit met en dat de
toren om de zeven jaar volledig herschilderd wordt…nog wat
extra weetjes over (echt waar de vuilbak is naar

miljoenen klinknagels

Mr Poubelle

Eigenaardig toch, we zeggen dikwijls: „ de kinderen kunnen
niet meer luisteren“. Op training gaat het soms het ene oor
in en 't andere al weer uit. Evidente dingen moet je hon-
derden keren herhalen, “het door repetitief
steeds weer opnieuw dezelfde commandementen te geven.
We ondervinden het telkens weer, met

erin stampen”

een vreemde eend in
de bijt lukt het ineens wel. Na de wedstrijd in Toulouse van
vorige maand stond alweer een uitstap op onze verlanglijst.
Door onze goede contacten met toptrainster Christine
Blaise, boegbeeld van de club in Bois-Colombes, kregen we
de kans om met een “bendeke” van tien jonge springerkes
naar daar af te zakken. Christine, ondertussen verhuisd naar
de streek van Bordeaux, zou er tijdens het Allerheiligen-
verlof enkele dagen wat extra advies komen geven aan de
jonge bende van haar club. Momenteel werkt ze zowat
freelance om talenten vooruit te helpen. Akim, de immer
sympathieke jonge trainer van Bois-Colombes Sports,
zag dat wel zitten om samen met onze jeugd drie dagen
intens te sporten. Algauw waren de plannen gesmeed en op
2 november zakten we af naar met een mini-
busje en een personenwagen. Vroeg uit de veren om daar
om half tien de eerste gezamenlijke training aan te vatten.

de lichtstad

een mijnheer vernoemd), over
(honderden km beloopbare ondergrondse riolering) en over
le waar Napoléon voor zijn gebles-
seerde soldaten bleef zorgen… en tegen dan is het onze weg
terugzoeken vice versa via metro en trein naar ons hotelleke
dat amper op 200 m van de sporthal ligt. Morgen nog een
flinke voormiddagtraining en met heel

les égouts de Paris

Dôme des Invalides

wat fransgetinte ba-
gage Franse woorden en begrippen rijker, en resem aan ,
wat nieuwe vriendjes waarmee we al aardig kunnen
communiceren en die we graag zullen terugzien op de
competitie, zwaaien we op vrijdagmiddag iedereen tot
weerziens. Volgend jaar komt die Franse bende in onze
superinfrastructuur hier in Beveren wat Vlaams opdoen.

44 jaar terug.
Dixit wijlen mijn vader kop 44 jaar terug: “Philippe, ge kunt
maar zien dat ge uw manieren houdt….” En dan bedoelde
hij letterlijk dat ik ervoor moest zorgen dat ik mijn lief niet te
dicht moest benaderen ginder in Parijs. Voor mijn ouders
was Parijs toen heel ver. Chantal mijn lief en ikzelf kregen op
datzelfde Allerheiligenweekend voor het eerst in onze
prille relatie en dito trampolineleven de kans om in datzelfde
Bois-Colombes op trampolinestage te gaan. Ook de Franse
federatie voor acrobatische sporten stond toen in de kinder-
schoenen, maar de Fransen hadden wel al een wereldtitel op
zak in ons vak. Dit is het zaadje dat door ik en Chantal toen de
hele Belgische trampolinewereld op zijn kop heeft gezet. Wat
we daar leerden tussen de “finefleur van het Franse tram-
polinespectrum” heeft voor altijd de trampolinege-
schiedenis in België bepaald. Ons parcours is echter een
constant opboksen tegen een niet meewerkende turn-
federatie waar we nog altijd het vijfde wiel aan de wagen zijn,
terwijl de Fransen nooit weg zijn geweest van het hoogste
niveau wereldwijd in hun springsport. En zeggen dat we nu
twee generaties verder staan. Mijn zaadjes hebben nog wat
moeten wachten, maar ondertussen mocht ik deze memo-
rabele stage met onze kleinsten vorige week dus door-
maken met een dochter als trainster en drie kleinkinderen op
de trampoline in datzelfde Franse stadje. Fijn om dat te
mogen meemaken en weten dat de sporttraditie wordt
doorgegeven met minstens evenveel inzet als toen. Het
geeft me kiekenvel.

Weeral…

9-10 dec.: Championnat national de France par équipe
(Perygny- Bretagne)

Onze kalender…..

Sinds enkele weken krijg ik mijn soldij gestort door vader-
tje staat en ik ga gewoon in de tribune in Sofia proberen te
genieten van dit evenement. Ik vertrek samen met de mama
van Simon enkele dagen later om te supporteren. We
duimen voor onze crack in zijn vak.

Met Lenig & Vlug kom je al eens ergens hé….

16-20 nov.: wereldkampioenschappen in Sofia
(Simon onze enige Belg)

En nog niet gedaan…
Terwijl de ondertussen doorgaat, terwijl
het voetbal vermoedelijk weer uitvoerig uitgesmeerd wordt,
maar deze keer beter zou doodgezwegen worden of gewoon
niet zou mogen doorgaan, zijn wij met een schare van drie
ploegjes ons aan het voorbereiden op

schande van Qatar

het Franse team-
kampioenschap dat doorgaat in Perigny (nabij la
Rochelle, zuid-Bretagne). 't Wordt een beetje puzzelen en
schuiven, omdat de meesten dicht in of al in de kerst-
examens zitten. We doen er alles aan om iedereen op de
juiste manier te timen en terug te brengen en we slagen erin
om wat examenroosters te doen aanpassen, met dank aan
de directies van de scholen, maar we willen er altijd bij zijn.
Onze loopt dit eindejaar flink op maar 't is voor 't
goede doel dat we het doen.

km-teller

25 dec.: kindeke Jezus is nog ne keer geboren

Het globetrotteren is nog niet voorbij hoor voor dit jaar.
Volgende week (als u het Beverblaadje leest is dat al voorbij)
gaan we naar Bulgarije, met name de hoofdstad Sofia. Voor
het eerst in mijn trainersgeschiedenis heb ik gedele-
geerd. moet ook de nodige ervaring op-
doen. Dieter gaat Simon coachen, op wat voor hem mis-
schien zijn laatste internationale grote wedstrijd wordt. Hij wil
net zoals ik dat op mijn tweeëndertigste deed, zijn loopbaan
(hij is er 29) afsluiten op

rijke
De jonge garde

een memorabel wereldkam-
pioenschap de enige deelnemende Belg. Hij is , idem dito
toen ik in mijn kinderschoenen van het trampolinespringen
stond, altijd als enkeling onder de driekleur.





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, Kobe
Lefevre op gitaar en Steffen Ron (zang, lichte percussie en
gitaar) geven een extra muzikale toets. Onder begeleiding

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

van 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.

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

De ticketverkoop verloopt online: www.beverenkoestert.be

€



Kortrijkseweg 149 | Beveren-Leie
Tel. 056 71 91 22

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

Vergeet niet:
de eersten
hebben de

grootste keuze !

„Dit jaar zijn

er weer G
EEN

stoute

kinderen „

Kom het grote gamma bewonderenkleurrijke
.in onze etalage

B staat voor:rood- en banketbakkerij Deconinck

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.
sla van het huis
GRATIS 100 gr.
sla van het huis

PROMOTIE december 2022

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Je komt

toch ook?

Beveren markt
december 2022

Beveren markt
december 2022 Wist je dat

Volgende editie bestaat
het Beverblaadje

30 jaar!
Hou het in de gaten!

De échte Sint bracht

ook dit jaar heel wat lekkere

chocolade- en marsepeinfiguren

naar bakkerij Deconinck!

Zet maar vlug je schoentje !

De échte Sint bracht

ook dit jaar heel wat lekkere

chocolade- en marsepeinfiguren

naar bakkerij Deconinck!

Zet maar vlug je schoentje !

ook

suikervrij



www.bezo.be
info@bezo.be

EINDEJAARSACTIE
Beverse Zelfstandige Ondernemers

De actie loopt van 26 november
tot en met 8 januari 2023

5de

PRIJZENPOT t.w.v. € 5.000
• :HOOFDPRIJS „Een feestje bij u thuis“ voor 20 personen

verzorgd door t.w.v.
Seizoensarrangement bij instituut

t.w.v.
Waardebon t.w.v. voor een
etentje bij de

• Deluxe ontbijtmand voor 4 personen
van t.w.v.

MEATBOETIEK €800
• :2 PRIJS

de

SKIN €400
• :3 PRIJS

de €250
CASTOR

4 PRIJS
de

:
´t GRAANTJE €120

Deelnemende zaken zie www.bezo.be
De prijzen worden getrokken op zondag 15 januari 2023 onder

aanwezigheid van de deelnemende handelaars.

De winnaars worden bekend gemaakt via
het Beverblaadje, Facebook, website bezo en alle deelnemende handelaars.

Voor afhaling prijzen zie www.bezo.be (na 16 januari 2023)

Beverse zelfstandige ondernemers

Samen sterk!

www.bezo.be
info@bezo.be

Doe uw eindejaarsaankopen bij de Beverse Zelfstandigen!
Zij belonen u met BEZO-loten.  Maak kans op waardevolle prijzen!

en tal van
kleinere
prijzen
geschonken
door
de Beverse
handelaars

Gezien het succes van de voorbije jaren wordt ook dit najaar een eindejaarsactie
georganiseerd, meer bepaald van 26 november tot en met 8 januari 2023.
In heel wat Beverse handelszaken zul je dan bij aankoop één of meerdere lotjes
ontvangen. Hoeveel lotjes op welk bedrag je krijgt, bepaalt de zaakvoerder zelf. Dit
zal ook geafficheerd worden in de deelnemende zaken. De deelnemende
handelaars zorgen ook dit jaar voor een waardevolle prijzenpot!

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

De foto dateert van 11 november 1968. We zien
burgemeester Jules Callens die de Waregemse
advocaat meester Bauwens, met witte mantel,
bedankt voor de gelegenheidstoespraak die hij
zojuist bij de zerk ten gehore gebracht had.
Verder herkennen we de gemeenteraadsleden
en schepenen, Jerome Maebe, André Vande-
voorde, Albert Maes, Maurice Vanhoutte en de
toen al gepensioneerde gemeentesecretaris
Achiel Vancraeynest. Gemeenteraadslid Gerard
Deleersnijder zien we op de achtergrond, en ook
de ondertussen verdwenen poort van de pas-
torietuin. Links boven op de foto zien we de oude
pastorie in afbraak.

De foto bij dit verhaal werd gemaakt bij het
gedenkteken van onze gesneuvelde paro-
chianen, soldaten en civiel-arbeiders. Tot 1971
bevond dit gedenkteken zich bij de kapel aan het
kerkhof. Het werd daar onthuld op kermiszondag
1926 na de gebruikelijke kerkdienst in de paro-
chiekerk, voor de overleden parochianen. Dit
herdenkingsmonument was gemaakt in arduin
en door zijn eenvoudige vorm kreeg het in Beve-
ren algauw de naam “de zerk”. Dit laatste woord
heeft hier bij ons de betekenis van “grafsteen in
arduin”. In 1926 stond er op het Beverse kerkhof
hoogstens een twintigtal dergelijke grafstenen in
arduin, de rest van de graven had een kruis in
hout of in gietijzer. Vòòr “de zerk” lag er een
perkje, afgeboord met arduindorpels waarop een
zestal zuiltjes stond dat onderling met een
sierketting in zamak, een soort metaal, ver-
bonden was. Op dit perkje werden bloemstukken
neergelegd tijdens de bloemenhulde bij diverse
gelegenheden. Zo is er een foto bewaard waar
Gerard Desmet, die toen als overwinnaar in een
wielerwedstrijd, zijn bloemenruiker gaat neer-
leggen in het perkje bij “de zerk”. In de winter van
1927 werd in dit perkje een acacia geplant als
“vrijheidsboom”. Elk jaar bloeit die prachtig in de
maand juli. Deze bijna honderdjarige stelt het
goed dankzij de zorgen van de stedelijke
groendienst.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Bij de zerk

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42



OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

Ambachtelijke
beenhouwerij
| vers vlees | eigenbereide
charcuterie | dagschotels |

| tal van bereide gerechten |

TIPS VOOR DE maand DECEMBER

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

info@meatboetiek.be
tel. 056 19 23 38

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

Parfumerie

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

OPEN:
• maandag
• woensdag en
• vrijdag van 9 u. - 18.30 u.
• OP AFSPRAAK
Raadpleeg mijn website:
www.parfumerieanne.be

´t Ès de moment!

Dank voor het jarenlange vertrouwen!
Het was een plezier jullie 38 jaar te mogen verwennen!

Anne

Maak TIJDIG een afspraak!

• Nog een cadeaubon voor een verzorging?

• Nog te gebruiken Waregembons?

• Jouw product niet meer op voorraad? Deze kunnen nog

• Vanaf 6 december: op alle producten op voorraad -20%

besteld worden tot 16 december aan de normale prijs!

• Nog zin in een deugddoende gelaatsverzorging?

R

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

NIEUW TELEFOONNUMMER!



TE KOOP GEVRAAGD

• Vlugge afhaling.

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

GSM: 0477 266 274

• Contante betaling.

http://blog.seniorennet.be/beverenleie/Beverse WeetjesNog meer Bevers nieuws ?

• FEESTeditie
op 6 december 2022

• Graag uw teksten

vóór 26 nov. 2022

• FEESTeditie

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

Beverblaadje 30 jaar!

Extra Beverblaadje gewenst?
Iedere maand beschikbaar

bij Bakkerij Deconinck


