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Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoor delijk voor zijn eigen teksten.  Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.  Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)(ook kleine onderdelen) - 30
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BEVEREN LEIE-

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg
8791 Beveren-Leie,

153

markofina.bvba@argenta.be
tel. 056 72 35 35

WOENSDAG 9-11.00

MAANDAG 9-12. -15 op afspraak
DINSDAG 9-12. -15 op afspraak

DONDERDAG 9-12. -15 op afspraak
VRIJDAG 9-12. - 14-1 u.15 7.30
ZATERDAG op afspraak

OPENINGSUREN

Spaar voor
je pensioen en
geniet een maximaal
belastingvoordeel

Kom binnen of maak een afspraak via
actie.argenta.be/pensioen

argenta.be

Beverse zelfstandige ondernemers

Samen sterk!

www.bezo.be
info@bezo.be

trekking van de andere loten zal bekend gemaakt worden

Met deze actie willen we de 500 ondernemers die Beveren-Leie telt extra in
de kijker zetten.  De deelnemende handelaars zijn terug te vinden op
www.bezo.be
Het loont de moeite om je eindejaarsaankopen te doen in een

ndere zaak en zo kans te maken op prachtige prijzen!BEZO
De 3 hoofdprijzen worden getrokken op de handelsbeurs „Bebrona“
op zondag 3 februari 2019 om 11u.  De uitslag van de

in het Beverblaadje en op de website.

Deze actie loopt van 8 december 2018 tot en met 20 januari 2019.

Alvast bedankt! De ondernemers wensen u nu al een
BEZOnder goed eindejaar!   Het BEZO team

Het handelscomité BEZO:
Beverse zelfstandige ondernemers,

organiseert een
spetterende eindejaarsactie!

2018-2019

hoofdprijzen
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EINDEJAARSACTIE

!



& VLUG

v
z
w

LENIG
Turn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

• Gezinsblad “De Bond”

• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie

• www.gezinsbond.be

Tel. 056 70 26 93, e-mail: raf.verrue@gmail.com

• www.beverblaadje.be

(beverse weetjes)

• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

ProgrammaProgramma
GEZINSBOND

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

Voor meer info kan je terecht bij:

• het minimumtarief: €8 (of 2 u. aan €4 per uur)
• een overnachting (van 22 u. tot 8 u.): €20

Tel. 056 72 80 53
e-mail: kod.beverendesselgem@gmail.com

Hooghe Johanna, coördinator Kinderoppasdienst
Beveren-Leie en Desselgem

Koning Albertstraat 34 8791 Beveren-Leie

Kinderoppas aanvragen gaat voluit digitaal via
website :mijn.gezinsbond.be

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92

Beveren-Leie en Desselgem

Tel 056 70 26 93 - raf.verrue@gmail.com

Met z’n tweetjes eens gezellig naar de bioscoop,
naar de fitness, een dinertje met de collega’s, …?
De kinderoppasdienst van de Gezinsbond heeft
bekwame en betrouwbare en opgeleide
babysitters. Tegen een kleine vergoeding komen
ze graag bij u thuis oppassen. Bovendien is elke
oppasser verzekerd.

8791 Beveren-Leie

• het vaste uurtarief: €4

Met je lidkaart/spaarkaart kan je winkelen, kopen
en sparen in heel wat verkooppunten…ook in je
buurt. Raadpleeg geregeld: Het gezinsblad “de
Bond” en www.gezinsbond.be/ledenvoordelen.

Vanaf nu kunnen de nieuwe kortingskaarten
NMBS aangevraagd worden ter vervanging van
de kaarten geldig tot eind 2018.

Sparen met je lidkaart

NMBS treinkaarten (Rail-passen, Go-passen) met
5% korting, GSM-herlaadkaarten (Proximus €15,
Orange €15) met 4% korting, tienrittenkaarten van
DE LIJN met 10% korting en Bioscooptickets met
€2,00 korting op uw lidkaart/spaarkaart. Deze
kaarten kunnen aangekocht worden op het
secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

KOD

Gezinnen met 3 kinderen kunnen met de
kortingskaart NMBS genieten van 50% korting op
een treinticket tussen twee Belgische stations.

Info en aanvraag bij:

We zijn
erbij!
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VRAAG VRIJBLIJVEND

UW OFFERTE

Kleine Heerweg 58
8791 -BEVEREN LEIE

UW SPECIALIST IN MAATWERK

BVBA HOUTBEWERKING

056 71 64 93
0472 58 23 75

www.houtbewerkingdevos.be
info@houtbewerkingdevos.be

DEVOS E. & M.

“LAVANDI”
Kerkplein 30 - Beveren-Leie

Tel. 056 72 63 02

OPEN voormiddag namiddag avond

Ma.-Vr. 08.45-12.15 u.
Za. 10.00-12.00 u.

= op afspraak bij u thuis
of bij ons op kantoor:

Voor vrijblijvende info of
offertes, steeds welkom bij:

BELEGGINGEN
KREDIETEN

VERZEKERINGEN

Zowel voor uw

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

zorgen wij graag, reeds            ,
voor het

„ “persoonlijk advies op uw maat

30
jaar

SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

Onze winterproducten zijn er terug ... !LEKKER

• bloedworst • gekookte poten

• smout • hutsepot
• wildpatés • scheutelvlees

• vette darmen

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

vrijdag GESLOTEN

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

zondag . -12.00 u.9 00

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

8 30 15 3 30
8 30 15 3 30

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

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

OPEN op zondagvoormiddag

van 9 tot 12 u. !

OPGELET: SPAARKAARTEN zijn nog

geldig tot 30 november 2018!

In te wisselen tot 15 december 2018.

Gebruik uw

spaarkaart 2018 !Gebruik uw

spaarkaart 2018 !

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

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

AARDAPPELAUTOMAAT

TUINEN KOEN
VERCRUYSSE

VRIJDAG 7 december 2018 van 13.30u – 15.00u

ANDERE DATA OPENDEUR vrij 15/2 – zat 23/3 – vrij 10/5 – vrij 14/6

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
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Nooit meer oorlog

opritten - terrassen - parkings
linker- en kasseiwerkenk

DK Dooms Karel bvba

•

•

•

•

•

opritten

terrassen

parkings

gepolierde

beton

klinker- en

kasseiwerken

Gruuthusestraat 16 a 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 95 85 GSM 0477 50 64 06

|
|

dooms.karel@telenet.be
DK

Gratis prijsofferte



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

Zet maar
vlug je schoentje !

Zet maar
vlug je schoentje !

brood- en banketbakkerij
Deconinck.

Ook bracht de sint opnieuw
de mooiste en lekkerste chocolade

in 2018
-

en marsepeinfiguren naar de

Kom het grote gamma
bewonderen in onze etalage.

kleurrijke

Vergeet niet: de eersten
hebben de grootste keuze !

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.

Kortrijkseweg 149
Beveren-Leie

Tel. 056 71 91 22 ook fantastisch leuke marsepeinfiguren

onze

specialiteit

ook

suikervrij
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i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Zevende zoon

De woning van de Claerhouts is nu een conciërgewoning geworden bij de gebouwen
van Boss-Paints. De Beverse noodkerk was al sinds kerstmis 1947 in gebruik. Ze
werd gebouwd langs een gravierweggetje dat luisterde naar de naam Barmstraat.
Later veranderde die naam in Dorp, Pastoor Lebbelaan en vanaf 1990 werd het
Kerkdreef. De noodkerk deed dienst tot Pinksteren 1970 waarna ze gebruikt werd als
sportzaal en ruimte voor van alles en nog wat. Intussen kreeg het Beverse nieuw
centrum een sportzaal, een ontmoetingscentrum en zo meer, zodat de vroegere
noodkerk er niet meer nodig was. Ze werd afgebroken in augustus 1995.

Deze warm ingeduffelde Bevernaars poseren hier in december 1952 voor de
toenmalige noodkerk bij gelegenheid van de doopplechtigheid van een zevende zoon
in het gezin van André Claerhout-Margriet Tijtgat. André was kolenhandelaar en
afkomstig van Hulste. Hij was ingetrouwd in het boerderijtje van de familie Tijtgat,
langs dat deel van de Kleine Heerweg dat nu Nijverheidsstraat heet. Toen het
woonhuis op dat boerderijtje te klein werd voor zijn aangroeiend gezin, liet André
Claerhout een nieuwe woning met verdieping bouwen bij de oude hofplaats. Het oude
boerderijtje is intussen verdwenen en gans de omgeving staat volgebouwd met de
werkplaatsen en burelen van de firma Boss-Paints.

Een “zevende zoon” kreeg traditioneel de
naam van de toenmalige koning en in
1952 werd het Boudewijn. In 1938 waren
ook al twee “zevende zonen” gedoopt op
onze parochie: Leopold Denoulet, zoon
van Odiel en Maria Taelman en Leopold
Decavel zoon van Hilaire en Paula
Callewaert. Toen was Leopold III nog
onze koning. De oudste vermelding van
een “zevende zoon” te Beveren stamt uit
1645. In “Het Leckerke” werd toen
Michielken Coussement geboren, zoon
van Jacob die de herberg uitbaatte en van
Janneken Impe. Er waren daar al zes
zonen die luisterden naar de namen
Pieter, Arent, Joos, Ampleunis, Jacob en
Andries. De dooppeter van toen was
Michiel Neerinc die in Kortrijk woonde
maar dorpsheer was van Beveren.
Michielken met als dooppeter Michiel.
Van traditie gesproken! Onze toenmalige
pastoor die het doopsel toediende was
Adriaen Lammertijn
In 1952 trad burgemeester Jules Callens
op als dooppeter namens de koning en
Gabrielle Devroe, echtgenote van dienst-
doend schepen Marcel Coussement was
doopmeter. Op de foto herkennen we
Jan Claerhout, Marcel Claerhout,
Roger Claerhout, Aloïs Claerhout,
Willy Claerhout, Jaak Claerhout,
Maria Claerhout, Julien Deleersnijder
schepen en huisdokter, vader André
Claerhout, Achiel Vancraeynest
gemeentesecretaris, Jules Callens
burgemeester, moeder Margriet
Tijtgat, de flink “ingebunselde”
boreling Boudewijn Claerhout,
Gabrielle Devroe doopmeter, Jozef
Devisscher pastoor, André Nolf
koster, de verpleegster van het
K inde rwe l z i j n , Ma r i a Ve i j s ,
echtgenote van de burgemeester.

1.
2. 3.

4. 5.
6. 7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18 .



Het Beverblaadje draagt
ook dit jaar het initiatief
een warm hart toe .
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op 11 dec. 2018

vóór 1 december
• Graag uw teksten

Feesteditie

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

Beverse Weetjes

Beverblaadje

U wenst een tweede exemplaar?
U woont niet in Beveren-Leie? ...

U kunt steeds een
gratis Beverblaadje bekomen bij:

zie ook: www.beverblaadje.be

• bakkerij DECONINCK •
• Café DEN DRIES •

BeverblaadjeTE KOOP
GEVRAAGD:

contante betaling - 0477 26 62 74

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,

Hoogstraat 162
8540 Deerlijk
056 72 34 03

info@kantoordeleeuw.be
www.kantoordeleeuw.be

Kantoor De Leeuw
Uw bank- en verzekeringskantoor

met een persoonlijke aanpak en vertrouwd gezicht!

Kantoor De Leeuw

Sandra, Marika, Sven en Saskia staan u graag bij
voor zowel dagelijks bankieren, kredieten,

sparen en beleggen.

Voor verzekeringen (particulieren, zelfstandigen
en KMO’s) kan u terecht bij Kris, Tine en Sarah.

Steeds ter uwer beschikking
voor bijkomende informatie.

Uw gemoedsrust onze zorg!
0643.801.2720451.600.623

Nog meer Bevers nieuws ?

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

Vercruysse Mieke Statiestraat 162 9870 Zulte 0492 75 70 70

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

Vanslambrouck Mia Liebaardstraat 78 8792 Desselgem 0477 77 68 42

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM GEMEENTE GSMSTRAAT

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.
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volgend Beverblaadje
FEESTeditie

op 11 december 2018


