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Als schoonheidsspecialiste zorg ik telkens voor een
totaalbeleving op vlak van beauty- en lichaamsbehandelingen. Het is mijn missie om u, als klant, een
positieve boost te geven op gebied van zelfvertrouwen,
geluk en uitstraling.
Dit doe ik door een doelgerichte, professionele aanpak.
U kan kiezen uit een brede waaier aan schoonheidsverzorgingen. Genieten is dus de boodschap bij
Belle By Gaëlle in Waregem en dit kan op verschillende
manieren.
Ik kijk er naar uit om u te mogen verwelkomen!

BEVEREN-LEIE

OPENINGSUREN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

9-12.15
9-12.15
9-11.00
9-12.15
9-12.15
op afspraak

- 14-17.30 u.
- op afspraak
- op afspraak
- 14-17.30 u.

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg 153
8791 Beveren-Leie,
markofina.bvba@argenta.be
tel. 056 72 35 35
Nadruk verboden (ook kleine onderdelen).Iedere adverteerder is verantwoor-delijk voor zijn eigen teksten.
Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand. Niet in juli en augustus. (2.300 ex.)

vzw

LENIG
& VLUG
Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

Waar ligt Baku begot?
Prangende tijden de laatste weken.
Selectieproeven voor iets groots, ‘t is altijd stressen en
soms wat venijnig gedoe, maar wie moet geselecteerd
worden, die zou het ook moeten hebben. Dat de
Belgische juryleden een vrij negatief beeld schetsen
van onze sport is ons onderhand wel bekend. Maar zij
die het van onze ploeg konden maken die hebben het
met bravoure uitgevoerd. Er mogen er vier van onze
club mee naar het prestigieuze Europees kampioenschap, dat begot in Baku, Azerbeidzjan plaats vindt.
Rare locatie zo ver van het echte Europese vasteland,
maar ja je moet voor al die grote tornooien wel iemand
vinden die het wil organiseren. Vreemde valuta, daar
gaat het hem meestal om in die duistere landen. Waar
het ligt? Helemaal achter Turkije onder Georgië,
genesteld tussen de kleine en de grote Kaukasus
voor wie nog de oude kaarten in de klas voor zijn ogen
ziet waar de meester met een lange stok de
hoofdsteden aanduidde. Toen moesten we die nog
opdreunen, maar ze zitten nog altijd in ons hoofd.
Vier op zeven.
De senioren kregen geen kans, de gymfederatie heeft
alles op één kop gewed en alleen die mag mee. Simon
moet dus noodgedwongen thuisblijven ook al is hij
samen met zijn kompaan Joris vijfde geworden op de
laatste Europese kampioenschappen synchroonspringen. Nog nooit gebeurd. Respect voor onze
beste atleten is ver zoek. Zes junioren slaagden erin
de gevraagde minima te halen en van die zes dus vier
van Beveren. Sterk toch? Femke, Hanna en Augie
bij de meisjes en Darwin bij de jongens gaan onze
Belgische kleuren verdedigen. Extra job voor Femke,
Hanna en Darwin: het synchroonspringen. Voor onze
jongeling samen met een Bruggeling. Dit bewijst
maar eens te meer hoe goed we bezig blijven, hier
aan de Leie. Voor alle vier is het hun maidentrip en
daar worden ze nu al wel heel goed op voorbereid. ’t
Wordt nagenoeg dagelijks trainen met het nodige
mentale opkrikken incluis. Ze hebben al wel enkele
grote tornooien afgewerkt in ’t buitenland en ze zijn de
druk van de grote Franse kampioenschappen
gewend, maar dit is alweer een dimensie groter. Lipi
zal instaan voor de begeleiding van de junioren, ook al
had hij de fakkel graag doorgegeven aan de
jongere generatie. Maar ’t is de federatie die beslist
en met onze numerieke meerderheid was de keuze
gauw gemaakt.
Stikkeweirs in.
West-Vlaams kan toch schone klinken hé.
“Stikkeweirs in”, wie gebruikt deze oervlaamse
woordspeling nog. Tegenwoordig spreekt men van
een “godvergeten oord”. Arques, wie weet dat
liggen? ’t Is ooit Vlaams gebied geweest en na de
Guldensporenslag in 1302 - maar dat hoef ik niet te
vermelden - iedereen heeft die datum flink in zijn
geheugen geprent, is er een jaar later in Arques ook
slag geleverd en ook deze keer wonnen de Vlamingen
die de stad in de as legden. De Fransen trokken zich
toen terug in Saint-Omer en verdere veldslagen
bleven uit. In de jaren 1700 is het gebied rond Arques,
het huidige Frans-Vlaanderen, bij Frankrijk gevoegd
de
naar aanleiding van oorlogen met Lodewijk de 14 .
Vanaf toen was men er verplicht Frans te spreken op
straffe van verbanning, maar de” Vlaamse stijfkoppen “ zijn blijven volharden en je hoort er her en der
nog mensen die het echt kunnen, een koetervlaams
met een Franse rrrrrrr. De slag bij Arques. De

tweede selectietest voor de Franse kampioenschappen vindt er plaats. Een stadje van amper 9000
inwoners, met aan de rand een industriezone. Ze
hebben er een gymclub, maar het niveau is er in alle
disciplines, incluis trampoline niet om boekdelen over
uit te wijden. Als je door de polders het stadje nadert
dan zie je al van kilometers ver een gigantisch bolwerk
opdoemen. Wie niet op de hoogte is, die denkt eerder
aan een elektriciteitscentrale of één of andere
verbrandingsoven, maar helemaal mis. ’t Is een gigantisch trainingscentrum voor gymnastiek van de
plaatselijke club. Wie dat daar voor mekaar heeft
gekregen, God mag het weten, maar ’t is er en wij zijn
er op 17 en 18 maart te gast samen met de hele regio
Parijs. Leuk om al die kompanen te begroeten.
West-Vlaanderen boven.
Op de gezamenlijke Oost- en West-Vlaamse kampioenschappen in Deinze (begin maart) was het West
boven hoor. Alle eerste plaatsen zijn ingenomen door
West-Vlamingen, en wie ging alweer aan de haal met
het gros? Niet meer vragen, Lenig en Vlug torent
hoog boven alle anderen uit. Van klein tot groot, van
jongens en meisjes, gewoon alle categorieën waar wij
deelnamen, we hebben ze allemaal gewonnen.
’t Wordt tijd dat de concurrentie wat herbront. Wij
springen hoger, moeilijker en intenser dan eender
wie momenteel. Soms wat zielig voor de tegenpartijen, maar ’t moet nog altijd gesprongen worden.
Een duim voor de springers, het trainersteam en de
hele meute die achter ons staat.
Sneeuw.
Frankske of Sabien, ze kunnen ’t nogal uitleggen die
twee. ’t Zou berekoud worden en zaterdag met een
schep sneeuw erbovenop wat laat voor maart. We
vertrekken pas in de late voormiddag naar Arques met
nog een extra advies van enkele ouders: “Zet maar
vroeg genoeg aan, ’t is nie verre maar met die
sneeuw die eraan komt, ge kunt maar op uwe quivive zijn”. En wij dus maar een half uur vroeger op
weg om, daar aangekomen, geen wit tapijt te vinden,
geen geploeg en „gesleer“, maar met een gemiddelde
snelheid van zowat 80 km per uur nog tijd genoeg te
hebben om een half uur nodeloos in de sporthal te
zitten koekeloeren omdat de clubs uit de regio Parijs
helemaal geen Frankske of Sabien kennen. En we
hebben sneeuw gezien. Ja hoor, bij de terugreis na
onze tweede trip naar het fameuze sportcomplex
aldaar op zondagmiddag was er een karig „gevlok“ uit
de hemel neerdalend om ons even schrik te laten
krijgen, of om onze weersvoorspellers toch maar wat
gelijk te geven. Weerom een weekendje springsport
voorbij met alweer enkele “surplusatleten” op de lijst
van deelnemers aan het Franse kampioenschap.
Op naar de volgende op 7/8 maart in Parijs zelve voor
de laatste voorronde en het echte werk dat eraan
komt: het EK in Baku. Dat staat nu hot op onze lijst.

GEZINSBOND

Programma
VOORDRACHT
VEILIG ONLINE - INTERNET & PRIVACY
OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL
BEVEREN-LEIE

dinsdag 17 april 2018 - 20 u.
(deuren om 19.30 u.)
turnzaal Vrije Basisschool Beveren-Leie,
Koning Albertstraat 31
Inschrijven tegen 13 april 2018
via voordrachtVBSBL@hotmail.com
of Liselot Moerman 0495 46 06 60
Inkom € 1.50 incl. drankje achteraf,
ter plaatse te betalen
In samenwerking met:
Femma Beveren-Leie, Ouderraad Stedelijke
Basisschool een intiatief van
Gezinsbond Beveren-Leie

zaterdag 28 april 2018

Tweedehandsbeurs
van 14.00 u. tot 17.00 u.
in 't Klokhuis, Kerkdreef nr. 23 Beveren-Leie
Tafelverkoop
van baby- en kinderartikelen
(alle tafels volzet)
Kopers gratis toegang
Info: Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie
Tel 056 49 39 06
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

Daguitstap naar
Vlaams Brabant,
Leuven-Hageland
Gosa Groot Waregem
Op donderdag 28 juni 2018
Vertrek uit Zulte om 07.30 u.
Terug rond 20.00 u.
09.30 u.:
12.30 u.:
14.30 u.:

18.00 u.:

Kalender.
24/3:

laatste voorronde Belgisch kampioenschap in Balen
7/4 en 8/4: derde voorronde Franse kampioenschappen in Sevran (Parijs)
12/4 tot 15/4: Europees kampioenschap in Baku
(Azerbeidzjan): Lipi, augie,Femke,
Hanna, Darwin
22/4:
Vlaams kampioenschap in Ekeren

Het artikel van “Lenig en Vlug”
wordt gesponsord door:

Bankieren met gezond verstand

Kantoor Billiet-Deryckere
Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie
tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57

www.crelan.be | billiet-deryckere@pandora.be
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een bezoek met een gids aan Leuven
een driegangenmenu in de buurt van
Leuven
rondrit in het Hageland en een bezoek
aan het bezoekerscentrum van de
Hagelandse wijnen in Wezemaal
terugreis vanuit Wezemaal

Deelname in de kosten: leden €60, niet leden €75
te storten op rekening nr BE72 4682 2836 2116
Gezinsbond Gosa Waregem.
Inschrijven voor 19 juni, overschrijving geldt als
bevestiging van deelname aan deze activiteit.
Info bij: Maria Courtens
Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie
Tel 056 70 27 05

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 70 26 93, e-mail: raf.verrue@gmail.com
• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
• Gezinsblad “De Bond”
• www.gezinsbond.be
• www.beverblaadje.be
• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/
(beverse weetjes)

Zowel voor uw

BVBA HOUTBEWERKING

BELEGGINGEN
KREDIETEN
VERZEKERINGEN

OS E. & M.
D EV
056 71 64 93

zorgen wij graag, reeds
voor het

30

jaar ,
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0472 58 23 75
www.houtbewerkingdevos.be
info@houtbewerkingdevos.be

UW SPECIALIST IN MAATWERK

„persoonlijk advies op uw maat“

Kleine Heerweg 58
8791 BEVEREN-LEIE

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Voor vrijblijvende info of
offertes, steeds welkom bij:

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM

OPEN voormiddag
namiddag
Ma.-Vr. 08.45-12.15 u.
Za.
10.00-12.00 u.
= op afspraak bij u thuis
of bij ons op kantoor:

avond

“LAVANDI”
Kerkplein 30 - Beveren-Leie
Tel. 056 72 63 02

Roose Luc
Vanslambrouck Mia (*)
Callewaert Karien
Demeyer Christa
Desmedt Chantal
Lefevre Virginie

Langveld 16
Liebaardstraat 78
Vlamingenstraat 43
Kortrijkseweg 132
Onledegoedstraat 42
Zuidstraat 39

GEMEENTE
8790
8792
8530
8791
8800
8530

Waregem
Desselgem
Harelbeke
Beveren-Leie
Roeselare
Harelbeke

GSM
0485 59 55 02
0477 77 68 42
0477 29 35 45
0495 80 82 61
0486 23 09 92
0485 45 82 97

TEL.
056 60 91 69

056 70 00 11

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.s.m.

GSM 0475 61 63 02
mail: didier.laporte@lavandi.be

STRAAT

(*) vervangers: De Meyere Lies
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5300
Bevernaren
Sinds jaren is Beveren-Leie terug de grootste
deelgemeente van Waregem.
De hoofdgemeente Waregem telt sinds 1
januari 23711 inwoners. Beveren-Leie volgt met
5300, Desselgem met 5242 en Sint-Eloois-Vijve
komt als laatste in de rij met 3851 inwoners.
In Beveren-Leie is de natuurlijke aangroei
opmerkelijk. Er werden vorig jaar 53 geboorten
genoteerd en er ontvielen ons 29 medebewoners. Een natuurlijk overschot van liefst 24
(Waregem -32, Desselgem +3 en Vijve +14).
Er werden 360 nieuwe inwoners geregistreerd
die ofwel van een andere deelgemeente
kwamen of vanuit een andere gemeente of stad.
Er vertrokken evenwel 354 mensen naar een
andere (deel)gemeente. Het migratiesaldo is
dus 6 personen in positief.
Doordat Beveren-Leie aangroeide met 30
‘eenheden’ kwam de eindstand op 5300
inwoners.
De positieve trend is gezet, dankzij een aantal
nieuwe wijken (Interlinsite, Kattestraat, …).
Straks zal met de realisatie van het SintJanspark (te ontwikkelen wijk tussen Grote en
Kleine Heerweg, Sint-Jansstraat en Gruuthusestraat) deze trend ongetwijfeld verder gezet
worden. De natuurlijke groei zal hierdoor
wellicht groter worden. In het begin van het jaar
werden we geconfronteerd met heel wat
overlijdens.

BISTRO ~ TEA-ROOM ~ BRASSERIE

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk
digitale prints | groot formaat printing | kopie

Uw ideeën worden door Wim Demortier op een
professionele manier uitgewerkt. U kan er terecht voor
o.a. het ontwerpen van uw logo, uw website, een
kamerbrede zelfklevende foto, stickers, kopieën,
affiches, flyers, reclamepanalen, banners, productfotografie, belettering, ...
Bijna alles is mogelijk!
Breng gerust een bezoekje, echt de moeite waard!
Vrij in en uit op woensdag van 13.30 u. - 18 u.
en zaterdag van 9-12 u.
Andere dagen op afspraak.

Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be
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NIEUW TE BEVEREN-LEIE
De Lokaerde

Groepspraktijk De Lokaerde

GEZONDHEIDSCENTRUM

Beveren-Dries 2 | 8791 Beveren-Leie | www.delokaerde.be

Osteopathie

Life coaching

Stromingsmassages

Sarah Joseph

Nancy Cinjaere

Françoise Vanhoutte

0471 41 31 31
sarah@delokaerde.be

0476 04 38 37
nancy@delokaerde.be

0478 02 34 23
francoise@delokaerde.be

Osteopathie is een manuele therapie voor
iedereen waarbij er gestreefd wordt naar
balans in het lichaam. De osteopaat bekijkt
hiervoor het lichaam in zijn totaliteit. Als
een bepaald onderdeel niet goed functioneert, zal dit op de rest van het lichaam
een invloed hebben en kunnen er klachten
ontstaan.

Coaching is een vorm van begeleiding die
erop gericht is mensen te motiveren om hun
gedrag te veranderen. Een goeie coach zal
jou de oplossingen voor je probleem niet
vertellen, maar gaat met jou interactief
samenwerken zodat je nieuwe inzichten
verwerft en op die manier zelf je doelen kunt
bereiken. De coach begeleidt je op je pad
naar positieve verandering

We werken met heel zachte, vloeiende
bewegingen, die de natuurlijke ritmische
stroming van het lichaam
activeren.

Enkele indicaties
• zware benen
• moeilijk tot rust komen
• vermoeidheid
• slaapproblemen
• concentratieproblemen,
• niet goed in je vel zitten zonder
medische oorzaak
• stress
• spanningen
• slechte doorbloeding
• kouwelijk gevoel
• massage: pure ontspanning, een
moment van rust voor jezelf!
• bevordert algemeen welzijn

Pasgeborene, baby en kinderen
Enkele indicaties
• reflux, krampen
• zuig- en slikproblemen
• voorkeurshouding
• vervormingen in de schedel
• huilbaby
• KISS syndroom
• gewrichtsklachten
• verteringsklachten
• hoofdpijn, kindermigraine
• zindelijkheidsproblemen
• lage immuniteit
• klachten voor, tijdens en na
orthodontie.

• stressklachten
• burn-out en bore-out
• dilemma's, moeite met keuzes maken
• angsten
• verdriet
• moeite met grenzen stellen, leren
“nee” zeggen
• psychosomatische klachten,
lichamelijke klachten zonder
medische oorzaak
• onzekerheid, faalangst
• problemen op het werk
• omgaan met perfectionisme

Françoise Vanhoutte

Specialisaties

Tieners en volwassenen
Specialisaties
• nekpijn en rugpijn, gewrichtspijnen
• klachten na een trauma zoals een
whiplash
• hoofdpijn, migraine, duizeligheid
• verteringsklachten
• kaakgewrichtsproblemen
• klachten tijdens zwangerschap

Beveren-Dries 2
8791 Beveren-Leie
www.delokaerde.be

• Life Coach
• Stresscoach
• Stress- en burn-out coach
• NLP Master Practitioner
• Lid van VESB (Vereniging van Erkende
Stress- en Burn-out coaches)

• Stromingsmassages
• Bloesemtherapie
• Celzouten
• Massagetherapie

De Lokaerde
GEZONDHEIDSCENTRUM

Mens Sana in Corpore Sano

DK

Dooms Karel bvba
Opritten - terrassen - parkings
Klinker- en kasseiwerken
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•
•
•
•

opritten
terrassen
parkings
gepolierde
beton
• klinker- en
kasseiwerken

Gr

DK

Gruuthusestraat 16 a | 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 95 85 | GSM 0477 50 64 06
dooms.karel@telenet.be

vanaf 1 september wordt

VTI Kortrijk - Harelbeke - Gullegem
Guldensporencollege
Infoavond 4 mei - 19.30 u.
op elke campus

Infodag 5 mei 14 u. - 18 u.
op elke campus
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Bestuur
Beveren-kermis
2001

Feestcomité met de voorstelling kermisprogramma 2001.
Ondertussen is het feestcomité uitgegroeid tot 21 „Ridders Feestcomité“ en 15 „Ridders“ .
Ontdek het nieuwe programma 2018 op www.beverenkermis.be
BEVERBLAADJE.BE
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Mauro Iacopucci
heeft een
wiskundeknobbel
Een jonge kerel uit het zesde leerjaar van de Vrije
Basisschool heeft geschiedenis geschreven. Mauro
uit de Courtensstraat kreeg in een week tijd een
ongekende persaandacht.
We mochten niet in het rijtje ontbreken en gingen
hem thuis bezoeken. Het was eigenlijk een beetje
een ziekenbezoek want Mauro lag geveld in de
zetel. Hij moet wat rust nemen door een blijvende
grieptoestand.
Toen we hem feliciteerden met het feit dat hij de
wiskunde-olympiade in Brussel had gewonnen,
begonnen zijn oogjes te fonkelen. Mauro is terecht
fier dat hij op 10 maart laureaat werd van de
de
de
Pangea-wiskundequiz in de categorie 5 -6
leerjaar.
De Vrije Basisschool nam deel aan de kenniswedstrijd die op Europees niveau georganiseerd
werd. Elk jaar nemen 400.000 leerlingen, verdeeld
over 16 Europese landen, deel aan deze wedstrijd.
Mauro raakte door de selecties die in de school
georganiseerd werden en trok - met zijn beste
supporters: mama, papa en tweelingszus - naar
Brussel voor de eigenlijke wedstrijd. De school
mocht ook Lizah Baert en Lars Lefebre uit het vierde
leerjaar meenemen naar het concours. Mauro nam
de handdoek op tegen 120 kandidaten in zijn
categorie. Na het oplossen van 15 vragen (de
schiftingsvraag vulde hij niet meer in en dit bleek na
afloop ook niet meer nodig) waarbij logisch denken
en rekenkundig inzicht voornaam waren, en na een
spannend afwachten, werd Mauro op het podium
geroepen als laureaat in zijn categorie.
Mauro is een bezige bij. Als we vragen of hij nog
andere interesses heeft, begint hij aan een serieuze
opsomming: basket bij BBC Desselgem (volgend
jaar bij Waregem), muziek, dictie, viool, lid van de
Sinjado’s en af en toe een beetje op de tablet. Nu
glundert hij helemaal. Moeder Ilse springt voor het
eerst bij en zegt dat ze het heel goed vindt dat
iedereen actief bezig is en dat ze - zolang het lukt alles moeten meenemen wat ze leuk vinden. Mits
een beetje organisatie lukt het hen voortreffelijk.
Als we informeren welke richting Mauro in de
toekomst wil inslaan is hij duidelijk: iets met
wiskunde. ‘Misschien word ik architect, maar mij pa
spreekt meer over burgerlijk of industrieel
ingenieur.’ Toen we hem zegden dat dokter worden
met de wiskundige, wetenschappelijke interesse
van hem zeker ook een mogelijkheid moest zijn,
antwoordde hij dat de spuitjes er te veel aan waren.
De studierichting voor volgend schooljaar wordt
binnen het gezin wel overwogen en een keuze is
nog niet gemaakt. Alles wordt bekeken in functie
van de studiemogelijkheden en de andere
interesses van Mauro (sport, muziek, …).
We wensen Mauro met zijn eerste diploma veel
succes en hopen dat hij er nog veel mag blijven
verzamelen!

foto: Rita Mestdagh
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REGIONAAL ADVERTEREN
SAMEN: 24.000 bussen!
contact: info@beverblaadje.be

Beveren-Leie
(2.330 bussen *)

Deerlijk en Sint-Lodewijk

Groot Anzegem
Anzegem, Ingooigem, Tiegem, Kaster,
Gijselbrechtegem en Vichte,
(5.900 bussen en Otegem 1.030 bussen *).

Groot Zwevegem
Zwevegem, Otegem, Heestert, Sint-Denijs, Moen
+ Sint-Lodewijk (10.950 bussen *).

Groot Avelgem
Avelgem, Bossuyt, Outrijve, Waarmaarde, Kerkhove (4.500 bussen *).
BEVERBLAADJE.BE
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(*) in alle bussen waar reclame wordt toegelaten

(5.300 bussen *)

2

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

UITSLAG GRATIS
TOMBOLA
BLOCKNOTEVERKOOP
van 3/3/2018

Het Beverse Station (2)
V.B.C. Beveren-Leie

€250

• winnaar van de WAREGEMBONNEN ter
waarde van €250: nr. 1020194
nummer geldig tot en met 15 mei
• eerste reservenummer: 1020541
geldig van 16 mei tot en met 31 mei
• tweede reservenummer: 1020661
geldig van 1 juni tot en met 16 juni

De bijgaande foto dateert van omstreeks
1960. We zien er een stel jonge atleten van de
stationswijk die zich klaarmaken voor een
loopkoers in het begin van de Courtensstraat.
Achter hen staan twee volwassen personen
waaronder we rechts wijlen Frans Goemaere
menen te herkennen. Hij zou hier blijkbaar het
startsein geven van deze straatkoers die
ingericht was in het kader van “Statiekermis”.
Frans was lid van het feestcomité van de
“Statiewijk” dat jaarlijks in oktober, en dit tot op
vandaag, de plaatselijke kermis verzorgt.
Deze foto is interessant omdat we hier de drie
gebouwen zien die belangrijk waren voor de
werking van “de statie” te Beveren. Vooraan
rechts is er de woning van de “statieoverste”,
of de stationschef. In het midden zien we het
gebouw waar de “bareelwachter” woonde en
werkte en uiterst links in de diepte het Bevers
stationnetje dat gebouwd werd in 1950-1951
in vervanging van de houten barak die vanaf
1906 als station gebruikt werd. Het gebouw
van de “statieoverste” moet volgens het
bevolkingsregister van die periode, dateren uit
1910-1911.

“De Leievrienden”. Hij ging tenslotte een
woning betrekken in de Leenakkerstraat. Het
voormalige huis van de stationschef werd
daarna bewoond door Odiel Priem en zijn
echtgenote Germaine Lowyc. Odiel was te
Kortrijk tewerkgesteld bij de spoorwegen. De
treinwachterswoning werd afgebroken in mei
1980, samen met de andere twee
stationsgebouwen.
Bij de plechtige inhuldiging in 1951 van het
bakstenen stationsgebouwtje was in de
Deerlijkstraat bij het station een triomfboog
opgericht en er ging een stoet rond op de wijk.
Gangmaker van al die leuke dingen was
meester Jozef Stevens die toen met zijn gezin
in die buurt woonde. Die stoet vormde de
inspiratie voor de latere “statiekermis”, die
enige wijkkermis die tot op vandaag
overgebleven is in Beveren. De tweede foto
geeft een zicht op het huis van de halteoverste
vanop de bareelwachterswoning. In de diepte
zien we de Courtensstraat met rechts de
woning van Frans
s Goemare
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De eerste Beverse stationschef was Aloïs
Cardon, afkomstig uit Zwevegem. Hij werd in
Beveren opgetekend vanaf 1911 met zijn
echtgenote. In 1934 ging hij op pensioen en
werd opgevolgd door Bernard Depaepe uit
Eksaarde. Die werd in de bevolkingsboeken
opgeschreven als “halteoverste”. Zijn zoontje
Carlos volgde de Beverse gemeenteschool
waar hij elke dag heen trok al over de
Leenakkerwegel met zijn buurjongen, wijlen
Roger Denoulet. In 1939 werd Depaepe
elders benoemd en zijn opvolger te Beveren
werd Arthur Callens. Die bewoonde het huis
van de stationschef tot aan zijn pensioen. Hij
was de laatste Beverse chef want na hem
volgde het automatiseren van de overwegen
en de afschaffing in 1967van stopplaatsen als
die te Beveren. Arthur was oud-strijder van
WO I en bestuurslid van de Beverse fanfare

De winnaar kan contact opnemen met:
• Hilde Peirs 0476 56 92 14 of
• Jan Lavens 0474 21 82 63.
De Waregembonnen zullen aan de winnaar
overhandigd worden op zondagmiddag 24 juni,
tijdens de receptie voor onze sponsors en
genodigden ter gelegenheid van ons
beachweekend achter De Kernelle in de
Kerkdreef.
De voorbereiding van ons beachevenement
tijdens het weekend van Beveren Ommegang op
22-23-24 juni is ondertussen opgestart en we
beloven opnieuw een goed gevuld weekend met
beachvolleybal van vrijdagavond tot zondagavond voor jeugd, recreatieven, verenigingen en
competitiespelers en speelsters.
We hopen ook dat, na de oproep van het
stadsbestuur, er nog bijkomende initiatieven in
ontwikkeling zijn om het weekend van Beveren
Ommegang terug wat extra kleur te geven.
Hoe meer zielen op de plaetse, hoe meer vreugd!

sfeerbeeld Beachweekend 2017
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Winnaar „KRISTALLEN KROON“
voor de beste bolognaisesaus!

CHRIST BAERT
Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

BEVERBLAADJE.BE
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St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 71 33 35

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
GESLOTEN
8.30-12.30 u.
9.00-12.00 u.

TUINEN KOEN
VERCRUYSSE

14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.

SLAGER-TRAITEUR

14.00-18.00 u.

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

w
Gebruik u 18 !
t 20
spaarkaar

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

iteit:
Special
Folder:

Bezoek onze website:
www.boefferke.be

tjes
Varkeenigen
van eek
kw

AARDAPPELAUTOMAAT
• Iedere dag open van 6.00 tot 22.00 u. !
• Zakjes van 5 - 10 én 20 kg.

eigen charcuterie
ieder weekend kip
en ribbetjes aan het spit
Lees onze folder voor al
uw feesten op:
www.boefferke.be

e:
Websit

Beveren-Dries 2
Beveren-Leie
0476 76 05 87
056 70 39 20

gegarandeerd zonder
antibiotica!

Beverna Cum Laude
Nijverheidstraat 25 8791 Beveren-Leie | 2016
tel. 056 71 37 87

www.boefferke.be | info@boefferke.be

VERZEKERINGEN

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.
Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid uw portefeuille
te evalueren.

De Vos Lucien
Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 06 72 - fax 056 72 05 20 - GSM 0475 68 99 36

Pasen is in aantocht,
ook onze
specialiteit!
Onze etalage staat weer barstensvol
met onze lekkernijen.
Lekkere chocoladefiguren vervaardigd
met de beste chocolade
(eitjes, kippetjes, paashazen,
mannetjes, mandjes, klokken, ...)
• groot assortiment brood
• lekker banket
• onze gekende
chocoladefiguren
• belegde broodjes
• voorverpakte
charcuterie/kaas
• bake-off
• broodautomaat 24/24 u.

Let wel:
Wie eerst komt heeft
de grootste keuze.

Kortrijkseweg 149
Beveren-Leie
Tel. 056 71 91 22

OPENINGSU
RE
ma. 7-13 u. N:
/ 14-20 u.
di.
GESLOTEN
woe. 7-13 u.
/ 14-20 u.
do.
7-13 u. / 14-2
0 u.
vr.
7-13 u. / 14-2
0 u.
za.
7-13 u. / 14-2
0 u.
zo.
7-13 u. / 14-2
0 u.
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Meer info en gratis bouwgids op
axabank.be/meerruimte
Of bel voor meer
informatie of een afspraak.
Uw AXA Bank- en kredietagent:

Kris en Sandra
De Leeuw
Hoogstraat 162, 8540 Deerlijk
056 72 34 03
sandra@kantoordeleeuw.be
Het woonkrediet is een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.
Kredietgever: AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be
www.axabank.be • BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • 7200585-0118

TE KOOP GEVRAAGD:
Antieke meubelen en klein gerief, volledige
inboedels, marmer en bronzen beelden,
schouwgarnituren, ivoor, royal duc,
schilderijen, lusters, oude juwelen,
postkaarten en religieuze beelden, alsook
overschotten van winkels en
faillissementen. Vlugge afhaling,
contante betaling - 0477 26 62 74

Specialiteit: schildertechnieken, ARTE-behang, (over)gordijnen
Akkerwindelaan 29
Atelier: Beveren-Dries 5 - 8791 Beveren-Leie
Tel. & fax 056 70 46 52
www.mmd.be, e-mail: info@mmd.be

schilder- en
decoratiewerken

0475 59 83 68 Het zal jou maar overkomen! Ongewenst bezoek
056 29 02 37 PROFITEER NU VAN ONZE LENTEACTIES !!! BEL NU

24/7

SLOTENMAKER CC
TE KOOP: HERENFIETS, merk: MERIDA
FREESPORT TFS70; zeer goede staat, prijs: kwart van
aankoopprijs, inl.: 0495 16 99 95 (nieuw tel. nr.)

TE HUUR: APPARTEMENT Olmstraat, hoek Processiestraat, centrum Waregem. Zongericht, afzonderlijke
keuken, liv., 2 slk., badk., garage, kelder. Rechtstreeks
van eigenaar. Tel. 0478 81 87 98

TE HUUR: VAKANTIEVERBLIJF TE NIEUWPOORT.
Smaakvolle studio met slaaphoek (4 pers.), 50 m. van de
zeedijk. Rokers (binnen) en huisdieren niet toegelaten.
Per WEEK of per WEEKEND. Inl. 056 717839 of 0494
317311

TE HUUR: APPARTEMENT TE BEVEREN-LEIE
Kerkdreef 14. Volledig vernieuwd, 2 slaapkamers,
hoekappartement met bijhorende grote zolder.
EPC:179, geen syndicus! € 650/maand.
Inlichtingen 0475 43 45 38

Depannages 24/7
Herstellingen
Inbraakbeveiliging
Veiligheidscilinders
Meerpuntssloten

UW RAMEN- EN DEURENDOKTER
Diagnose, Advies en Operatie
ING. KOENRAAD CASAERT
Kortrijkseweg 311
B-8791 Waregem (Beveren-Leie)

SLOTENMAKER CC
info@slotenmakercc.be
www.slotenmakercc.be

Beverblaadje
U wenst een tweede exemplaar?
U woont niet in Beveren-Leie? ...
U kunt steeds een
gratis Beverblaadje bekomen bij:

• bakkerij DECONINCK •
• Café DEN DRIES •
zie ook: www.beverblaadje.be

Vrijblijvend advies voor het algemeen opwaarderen
van het bestaande veiligheidsniveau van uw Thuis
CONSULTANCY.CASAERT

BE 0632.579.065

Beverblaadje
• „Bloemeneditie“
op 8 mei 2018
• Graag uw teksten
vóór 28 april
Nog meer Bevers nieuws ?
Nog meer Bevers nieuws ?

Beverse
Weetjes
Beverse Weetjes

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

