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ARGENTA BEVEREN-LEIE
153Kortrijkseweg

8791 Beveren-Leie,
markofina.bvba@argenta.be

tel. 056 72 35 35

BEVEREN LEIE-

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.)

Dank voor uw begrip!

via mail en telefoon.

zijn we voor dringende gevallen
beschikbaar

Omwille van het Coronavirus

om vol te houden.
willen we iedereen blijven aanmoedigen

Ondertussen hopen we dat bij de volgende

en “blijf in je kot!”
Hou je gezond, help elkaar

Omdat de lente het niet wist,

En de bloemen bleven bloeien en de zon scheen.

De solidariteit voor mensen in de zorg, transport en op het werkveld is ook zichtbaar
aanwezig. Dat merken we aan de vele witte vlaggen die vele huizen sieren.

„Maar de lente wist het niet en ontsproot.

In deze moeilijke 'Corona'- tijden merken we toch ook nog heel veel mooie dingen. De
solidariteit onder de mensen wordt aangemoedigd, daarbij refereren we o.a. naar het
initiatief van stad Waregem: 'Waregem helpt'. Ook de Beverse winkeliers slaan de
handen in elkaar en roepen op om bij plaatselijke handelaars ons aankopen te doen, te
'winkelhieren'. Koop lokaal bij een winkelier van hier! Voedingswinkels blijven open, maar
andere winkels organiseren zich om eventuele dringende bestellingen of herstellingen
toch nog in orde te brengen met inachtname van de noodzakelijke veiligheids-
voorschriften. Een belletje naar de desbetreffende winkelier zal je misschien helpen.

Ondertussen weet de lente gelukkig niet dat we bangelijke tijden meemaken.

de kracht van het leven…“
leerde iedereen

Beste lezers,

(vrij naar Susan Blanco; De Taalrecycler)

De vogeltjes beginnen aan hun nestjes.

Als uitgever van het Beverblaadje

uitgave alles beter wordt.

Wandelen met het gezin mag.  Om het voor
de kinderen creatief te houden plaatsen heel

Heel wat parken en speeltuinen zijn gesloten.

(Als inspiratie diende het boek „Wij gaan op berenjacht“ geschreven

Op berenjacht gaan met het gezin kan heel
wat Bevernaars een beer(tje) voor het raam.

in 1995 door Michael Rosen en Helen Oxenbury).

spannend zijn.
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LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

Programma
GEZINSBOND

• 7.45 u. vertrek uit Zulte op parking ‘t Kapelhuis.
• 9.30 u. Beveren-Waas Kasteel Cortewalle.

Deelname in de kosten: Gezinsbond leden €60, (niet-
leden €75) te storten op rekening nr BE72 4682 2836
2116 Gezinsbond GOSA Waregem.

• 13.45 u. Rondrit in Waaslandhaven en polders met
een bezoek aan Fort Liefkeshoek (14-15 u.)  daarna
stop in Doel en zicht vanop de Scheldedijk. Stop in
Verdronken Land van Saeftinghe en gelegenheid om
iets te drinken.

op donderdag 25 juni 2020
Daguitstap naar Beveren-Waas

• 11.15 u. Bezoek sluisgebouw Kallo.

Info bij Maria Courtens, Nijverheidstraat 92, 8791
Beveren-Leie, tel. 056 70 27 05

• 18.00 u. Broodmaaltijd, in cultuurcafé Ter Vesten
Beveren Waas

• 12.15 u. Middagmaal restaurant Bebronna,

GOSA Groot Waregem

drank niet inbegrepen.

Inschrijven kan vanaf nu tot 17 juni 2020

• 19.30 u. Terugreis

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,

https://beverenleie.gezinsbond.be

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

Ontvangt u onze activiteitenfolder nog niet per mail,
stuur een berichtje naar

gezinsbond.beverenleie@gmail.com

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

Tel. 056 70 26 93

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

En dan zien we wel….

Komende activiteiten

AFGELAST!

Hij zoekt o.a. foto’s, krantenknipsels, familieleden,
contactadressen, ... omtrent:
• DECOUTERE MAGDALENA (+ 2017)

• VEREECKEN MARIE (was 100 jaar in 1984)

• DE WAELE JEANNE (gehuwd met Joannes Wybo)

• BRUYNEEL JEANNE
• VANDEMOORTELE FLORA
• ...
Contactadres: Luc Van Houcke, Bessemstraat 44
8790 Waregem, 056 60 06 01 of  0496 13 32 25,

Luc Van Houcke (Heemkundige) is op zoek naar
meer info betreffende 100-jarigen uit Groot
Waregem en meer speciaal uit Beveren-Leie.

hiluc@telenet.be

100-jarigen



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

Wereldwijd zijn duizenden mensen besmet
met dit dodelijk virus.

Het virus Covid 19 - corona in de volksmond -
heeft ons lelijk in zijn macht.

De regering nam een aantal ingrijpende
maatregelen. Er kan niet genoeg gevolg aan
gegeven worden.

• Blijf thuis (in je kot !)

Bijna tot vervelens toe krijgen we deze
aanbevelingen. Jammer, maar deze worden
nog te veel met de voeten getreden. Bijko-
mende maatregelen zijn ons ook bekend:
• alle winkels zijn gesloten, met uitzondering

van voedingswinkels (ook dierenvoeding),
apothekers, krantenzaken, benzinestations
en kappers (slechts 1 klant binnen en na
afspraak).

• Was je handen veel en zorgvuldig

• Het stadhuis en het welzijnshuis zijn open,
mits je vooraf telefonisch een afspraak hebt
gemaakt. Voor stadhuis: , voor
het welzijnhuis:

056 62 12 11
056 62 97 30

• Hoest of nies in een papieren zakdoekje of
in de binnenkant van je elleboog

• Zwembad, cultuurcentrum, bibliotheek,
recyclagepark (containerpark), … zijn
gesloten tot nader bericht.

• Alle lessen van alle onderwijsnetten zijn
opgeschorst. Er blijft opvang mogelijk.

• Alle sport- en vrijetijdsactiviteiten zijn
verboden

• Wees solidair: ga niet hamsteren, help waar
nodig en kan. Kijk vooral rond in je familie,
buurt, kennissenkring of je een helpende
hand kan bieden (bvb. Boodschappen
doen). Wil je nog een stap verder gaan, dan
kan je je opgeven als vrijwilliger via de
website van de stad:

of via
het nummer .
www.waregem.be/waregemhelpt

056 62 97 20
• Wie zich ziek voelt, belt eerst de huisarts.

Hij/zij zal inschatten of je thuis kan uitzieken,
naar het triagecentrum moet of dringend
moet opgenomen worden in het ziekenhuis.

• Vermijd contact.

aqua@home

info@aquaathome.be

Spijkerlaan 45 | Beveren-Leie

0475 85 92 19 | www.aquaathome.be

openingsuren:
ma: 9 u. / 18 u.
di: gesloten
wo: gesloten
do: 9 u. / 18 u.
vr: 9 u. / 18 u.
za: 9 u. / 17 u.
zo: 9 u. / 12 u.

Wij zijn
verhuisd!

Op tegen Corona
Ook het Beverblaadje rekent op uw mede-
werking en solidariteit om het coronavirus te
helpen indijken.

Hou het gezond !

Het volgend Beverblaadje verschijnt op 5 mei.
Wie nog hulp nodig heeft door het (aanhoudend)
virus kan gratis een oproep doen in het
Beverblaadje.
Mail naar info@beverblaadje.be

MEER INFORMATIE

• www.waregem.be/corona
• Algemene informatie:

https://www.info-coronavirus.be
of 0800 14 689
(bereikbaar van 8 u.-20 u.)

• Informatienummer van de
FOD Economie: 0800 120 33

• Vragen van ondernemers
(o.a. voor ondersteunende
maatregelen):
0800 20 555 of www.vlaio.be
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BLOEMENeditie
op 5 mei 2020



Lekkere chocoladefiguren vervaardigd
met de beste chocolade

(eitjes, kippetjes, paashazen,
mannetjes, mandjes, klokken, ...)

Onze etalage staat weer barstensvol
met onze lekkernijen.

• groot assortiment brood
• lekker banket
• onze gekende

chocoladefiguren
• belegde broodjes
• voorverpakte

charcuterie/kaas
• bake-off
• broodautomaat 24/24 u.

Pasen is in aantocht,  ook onze
!specialiteit

Eitjes zoeken in eigen
tuin is toegelaten!

ook

suikervrij

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

OPENINGSUREN:ma. 7-13 u. / 14-20 u.di. GESLOTENwoe. 7-13 u. / 14-20 u.do. 7-13 u. / 14-20 u.vr. 7-13 u. / 14-20 u.za. 7-13 u. / 14-20 u.zo. 7-13 u. / 14-20 u.

Als het iets meer mag zijn.

Let wel:

Wie eerst komt heeft
de grootste keuze.



Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke

Arno Bruynee l

www.alfacare.be

info@alfacare.be

0491 52 53 14

0 5 6 6 1 7 1 11

THUISVERPLEGING

Beveren  markt
Vind je favoriete marktkramer elke woensdagnamiddag van 14 tot 18.30 u.

Ideaal voor je wekelijkse aankoop van topproducten!
op het Kerkplein van Beveren-Leie.

Onze
maandelijkse

rubriek

Door het coronavirus is de
markt (voorlopig)

gesloten tot en met 5 april.

rechtstreekse aanvoer
uit vismijn

Gelieve de verplichte regels inzake
social distancing te respecteren !

Iedere woensdag zijn wij nog aanwezig,
op onze standplaats aan de kerk van

Desselgem van 8 u. tot 12.30 u.

(1.5 meter afstand van elkaar!)
Dank voor uw begrip.

Je komt toch ook!

HUIS / BOUWGROND
TE KOOP

Oostrozebeeksestraat 87
Ooigem

Prachtig gelegen in een gezellige buurt met
een grote oppervlakte van 1585 m².

Grootste gedeelte van de oppervlakte is bouwgrond!
Ideaal voor zelfstandige.  Een grote loods

mag bijgebouwd worden! Tuin Z.O. gericht.
Deze interbellumwoning mag ook, indien gewenst,

afgebroken worden.

EPC 920 kWh/m² - € 280.000 -
Een aankoop met veel potentieel!

0473 67 24 05
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St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

Wij blijven
open.



Nijverheidstraat 25   8791 Beveren-Leie  |  tel. 056 71 37 87
www.boefferke.be  |  info@boefferke.be

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Specialiteit: toelevering horeca

FILIP & BRAM

Gebruik
uw nieuwe

spaarkaart 2020

maandag . -12. u. 14. 0-18. u.8 30 15 3 30

dinsdag . -12. u. 14. 0-18. u.
woensdag . -12. u. 14. 0-18. u.

8 30 15 3 30
8 30 15 3 30

vrijdag GESLOTEN

zaterdag . -12.30 u. 14.00-18.00 u.8 30

donderdag . -12. u. 14. 0-18. u.8 30 15 3 30

zondag . -12.00 u.9 00

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

In deze moeilijke

periode danken wij graag

onze trouwe klanten!

Wij blijven

tot uw dienst!

Specialiteit:

Folder:

Website:

•
• i

e

eigen charcuterie
eder weekend kip
n ribbetjes aan het spit

• lees onze  folder voor al
uw feesten op:
www.boefferke.be

• bezoek onze website:
www.boefferke.be

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

Varkentjes
van eigen kweek

Sint Paulus Waregem

Merk op:

Uw spaarkaart blijft geldig!
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i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Het graan werd tot bloem gemalen in de
windmolens van Desselgem, Deerlijk of
Harelbeke sinds de Gentenaars de Beverse
windmolen in 1452 in brand gestoken hadden.
Die stond waar men momenteel het slachthuis
aan het afbreken is. Het brooddeeg bestond uit

Eeuwenlang was brood het basisvoedsel in
onze streken. Pas op het einde van de jaren
1700 kwamen ook aardappelen hier op tafel.
Voordien was het brood en pap of pap en brood.
Rogge was de graansoort waarmee het brood
hier gebakken werd omdat dat gewas best
groeide op de zandige leemgrond in onze
streek. Hier en daar kon op betere leemgronden
toch wat tarwe geoogst worden. Tarwe gaf wit
brood terwijl roggebrood donker getint was.
Oudere Bevernaars zullen zich herinneren dat
roggebrood ook aan de paarden gevoederd
werd.

Ons dagelijks brood

Na het kneden liet men het deeg in de trog rijzen
en daarna werden de broden gevormd, klaar
voor het bakken in de oven. Die was onder-
gebracht in het “ovenbuur”, een gebouwtje dat
naast een gemetselde oven ook een schouw
voor de rookvang en een werkruimte bevatte.
Als voorbeeld van een ovenbuur zien we op de
bijgaande foto het gebouwtje van de in 1974
afgebroken hoeve van Theofiel Debaere in de
Nijverheidsstraat. Dit gebouwtje was toen al
sinds 1950 niet meer in gebruik. Bij elke
boerderij was er een ovenbuur en de kleine
twee- of driewoonsten hadden ook een dergelijk
bakhuis waar gezamenlijk gestookt en ge-
bakken werd. Dit gebeurde één maal per week,
gewoonlijk op zaterdag. Het brood vóór de
nieuwe bakte was dus een week oud, van
broodverbeteraars was nog geen sprake.
Bakkers en bakkerswinkels kwamen hier in
Beveren pas vanaf 1900. Ze bakten en
verkochten brood in hun winkel en bezorgden
het zelfs thuis bij hun klanten. Tijdens de
tweede wereldoorlog en tot omstreeks 1950
werd her en der nog in het ovenbuur gebakken.

meel, desem of biergist en water. Het werd
gekneed en klaar gemaakt in de trog, een
conisch gevormde houten bak met vier
handvatten. Het smaakt naar de trog, het
smaakt naar nog, was eertijds een alom gekend
gezegde. Op een van de bijgaande foto's zien
we wijlen Briek Schotte samen met zijn vader
Henri in de trog brood aan het kneden, thuis op
hun hoevetje op de grens van Desselgem en
Waregem. De Schottes waren zoals veel
families hier te lande zelfbedruipende kleine
boertjes die zelf instonden voor al wat ze nodig
hadden: brood aardappelen, een zwijntje, een
paar koetjes….

Nu zijn die gebouwtjes die omwille van het
brandgevaar altijd van de andere gebouwen
verwijderd stonden, zo goed als allemaal
verdwenen.
.

V.B.C. Beveren-Leie

UITSLAG GRATIS
TOMBOLA

BLOCKNOTEVERKOOP
van 7/3/2020

€250

We kunnen niet anders dan nog wat voorbehoud maken
omwille van de coronacrisis. We blijven op dit vlak
positief ingesteld en gaan er van uit dat we tegen eind
juni onze jaarlijks beachweekend wel degelijk kunnen
organiseren. Indien onze organisatie niet zou kunnen
doorgaan dan zullen we hieromtrent nog verdere
informatie bezorgen.

De voorbereiding van ons beachevenement tijdens het
weekend van Beveren Ommegang op 26-27-28 juni is
ondertussen opgestart en we beloven opnieuw een
goed gevuld weekend met beachvolleybal van
vrijdagavond tot zondagavond voor jeugd, verenigingen
en competitiespelers en speelsters.

waarde van €250: nr. 3409705

• :tweede reservenummer nr. 3409183

• eerste reservenummer: nr. 3409793

• winnaar van de WAREGEMBONNEN ter

De winnaar kan contact opnemen met Hilde Peirs (0476
56 92 14) of Jan Lavens (0474 21 82 63).

geldig van 1 juni tot en met 16 juni

nummer geldig tot en met 15 mei

geldig van 16 mei tot en met 31 mei

De waregembonnen zullen normaal gezien aan de
winnaar overhandigd worden op zondagmiddag 28 juni,
tijdens de receptie voor onze sponsors en genodigden
ter gelegenheid van ons beachweekend achter de
Kernelle in de Kerkdreef.

Noteer ook alvast zondagmiddag 28 november
reeds in uw agenda voor ons jaarlijks eetfestijn

in OC. ‘t Klokhuis.

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



•
op 5 mei 2020

vóór 25 april 2020
• Graag uw teksten

Bloemeneditie

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

Beverse Weetjes

Beverblaadje

GEVRAAGD:
TE KOOP

contante betaling - 0477 26 62 74

alsook overschotten van winkels en
faillissementen. Vlugge afhaling,

Antieke meubelen en klein gerief, volledige
inboedels, marmer en bronzen beelden,

schouwgarnituren, ivoor, royal duc,
schilderijen, lusters, oude juwelen,
postkaarten en religieuze beelden,

Nog meer Bevers nieuws ?
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TE HUUR
STUDIO (4 pers.) - NIEUWPOORT-BAD.  50 m
zee, WiFi, zeer verzorgd, alles aanwezig. Geen
rokers, geen huisdieren. Tel. 056 71 78 39 of 0494
31 73 11of daniel.vandeputte1@telenet.be

Spanje: Costa Blanca, nieuw appartement, 2
slaapkamers, ZW, zeezicht.  Vrij: april, juni tot 14/7
en na 26/8, v.a. 400 EURO/week.

TE HUUR

Info: 0497 36 06 95

Twee jaar geleden meldden we dat Beveren-Leie
de kaap van 5300 inwoners had afgerond. In
2019 kwamen er 22 inwoners bij. Bij de telling op
1 januari 2020 kwam het eindtotaal op 5376
Bevernaars, dus plus 54. Ongetwijfeld komen er
inwoners bij als straks de uitbouw van het Sint-
Janspark (verkaveling tussen Grote en Kleine
Heerweg, Sint-Jansstraat en Gruuthusestraat )
gerealiseerd wordt, alsook de bewoning van het
nieuwe rusthuis in de Grote Heerweg, net voor de
grens met Desselgem.
Er werden in 2019 vijftig kindjes geboren, eerlijk
verdeeld in 25 jongens en 25 meisjes. 36
Bevernaars overleden in 2019, 12 mannen en 24
vrouwen. Dit bezorgt een natuurlijke aangroei van
14.
393 mensen kwamen zich in Beveren nestelen en
353 ver l ie ten onze gemeente. Van de
nieuwkomers zijn er 270 inwoners van een
andere gemeente gekomen, 123 kwamen van
een andere Waregemse deelgemeente. 274
verlieten Beveren-Leie voor een andere
gemeente/stad, 79 verhuisden naar een andere
Waregemse deelgemeente. Het migratiesaldo –
zoals dat in officiële termen genoemd wordt – is
40 personen in het voordeel van Beveren-Leie.
Groot-Waregem telt inmiddels 38, 347 inwoners,
86 meer dan het jaar ervoor. Waregem zelf telt
23,746 inwoners (13 inwoners minder dan in
2019), Desselgem 5197 (minus 33 personen) en
Sint-Eloois-Vijve telt 4028 inwoners met een
flinke groei van 78 eenheden.
Graag vermelden wij hier ook de nieuwe
straatnamen die gebruikt zullen worden in het
Sint-Janspark:

1. Hekkeniersstraat (wordt verlengd)

6. Kardinaal Schottestraat
7. Adelaarstraat

9. Handboogstraat

5. Rootbakstraat

3. Kloosterstraat
4. Linnenstraat

8. Goede Hoopstraat

2. Romeinenstraat

Op naar 5400 inwoners

Lees ook iedere maand het Beverblaadje op  www.beverblaadje.be
Edities van 2018 en 2019 nog online!

Wie het moeilijk heeft om zijn woning te verlaten, bieden wij graag enkele sfeerbeelden
aan van de ontluikende natuur uit De Zavelputten.


