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U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

MOSSELFESTIJN!
MOSSELFESTIJN!
zaterdag 10 maart:
18 u. of 20 u.
zondag 11 maart:
11 u. of 13 u.
OC. ‘t Klokhuis

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

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

STRAAT
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

i.s.m.

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
(*) vervangers: De Meyere Lies Regio Zuid-West-Vlaanderen

Vroeger en nu

Bestellen kan via:
0479 78 82 61

Naar jaarlijkse traditie nodigt de Ouderraad
van de Vrije Basisschool Beveren-Leie u uit
op zijn Mosselfestijn.
- mosselen à volonté: 17,5 €/pp.
- gehaktballetjes à volonté: 11 €/pp.
- kinderen: 7,5 €/kind

Uw bank veilig
op zak

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Download de nieuw Argenta-app
app.argenta.be

BEVEREN-LEIE

Gewijzigde

CYRIEL
DEROOSE
De bijgaande groepsfoto werd genomen eind 1967 te Beveren op de Tomberg, toen nog een
doodlopend straatje dat eindigde aan de woningen van Cyriel Deroose en aan die van de
kinderen van zijn neef Arthur Deroose. De gouden huwelijksverjaardag van Cyriel Deroose en
Zenobie Collez was de aanleiding voor enkele oud-strijders van de eerste wereldoorlog om hun
strijdmakker en diens echtgenote in de bloemetjes te zetten. We herkennen onderaan van
l.n.r.: Remi Arnoys, Cyriel Deroose, Zenobie Collez en Victor Goussaert. Staande van l.n.r.:
Achiel Denoulet, Achiel Vancraeynest, Frans Christiaens, Cyriel Van Compernolle, Jeroom
Mestdagh en Arseen Vandekerckhove.
lees verder pag. 6

OPENINGSUREN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

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

- op afspraak
- 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

Markofina BVBA FSMA 104462 cA-cB ON 806 166 010

CYRIEL DEROOSE

vzw

LENIG
& VLUG
Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

Boerenjaar 2017 weg.
Enkel euforie in 2017. Leuke trainingen, een enorm
gemotiveerde groep en de resultaten volgden alras.
Een echt “boerenjaar”, zeggen ze dan. We vielen
overal in de prijzen en dat is ook in Waregem niet
ongemerkt voorbij gegaan. De sportdienst en raad waren blijkbaar onder de indruk. In de
nominaties die op ’t eind van ‘t jaar worden voorgelezen staan we in elke categorie wel ergens in de
prijslijst of hebben we ondertussen al een prijs
toegewezen gekregen. We zijn elk jaar wel prijsbeest en vorig jaar (2016) resulteerde dat in de
sportman en sportjongere van het jaar bij ons in
de club. Dit jaar zijn we alweer voor deze twee
prijzen genomineerd, maar de enveloppes worden
slechts op zaterdag 27 januari geopend, net als bij
oscaruitreikingen. Lipi krijgt er de “life time
achievement”-prijs, dat is al binnen.

Domper op de vreugde.
Ontroerd door de benoeming tot “laureaat voor
sportverdienste” kwam ik thuis na de sportraadvergadering. Eén dagje later deemsterde alle
vreugde helemaal weg. Op demonstratie voor een
hulde van sportlui in Deerlijk sloeg het noodlot toe.
Jef misrekende zich bij een sprong tijdens de
opwarming. Hij bleef liggen, volledig bij bewustzijn
weliswaar, maar hij vertelde onmiddellijk: “Ik voel
mijn armen niet meer”. De MUG was er binnen de
tien minuten en hun vakmanschap was uitmuntend.
Volledig geïmmobiliseerd werd onze Jef afgevoerd.
Dezelfde avond nog werd Jef geopereerd. Eén
gebroken nekwervel en een andere verschoven,
wat heel wat druk uitoefende op zijn ruggenmerg,
was het verdict. Jef bleek voorlopig verlamd van
onderaan de schouders en had daardoor ook
moeite met ademen en slikken.

Positief blijven.
’t Vergt veel moed en mentale kracht, maar we
moeten allemaal achter onze Jef staan. Een
accident kan overal gebeuren, maar dan hoop je na
al die jaren dat je op de bres hebt gestaan voor
veilig sporten, dat “dit” niet gebeurt. Een echte
nachtmerrie. We hebben de best uitgeruste zaal, we
proberen elke training om alle veiligheidsregels
volledig toe te passen. Ook op die demonstratie
waren voldoende matten aanwezig, maar 1 seconde verstrooidheid bij een onnozele routineklus en
Jef is stomweg op zijn kopje gedonderd in de
trampoline.

Chirurgen en specialisten.
In het begin durven ze niet te veel prognose stellen,
alles moet eerst duchtig worden onderzocht. De
dokters zeiden al van in den beginne: „Er is nog
hoop, maar het ruggenmerg is momenteel “in
shock” en we moeten minstens enkele weken geduld hebben om meer te weten“. Vele testen later
weten we ondertussen dat er doorstroming is gemeten naar alle ledematen. Dat wil nog niet zeggen
dat alles werkt of zal werken, maar wel dat we hoop
mogen en moeten koesteren. Dit is geen strohalm
waar we ons aan vasthouden, maar een hele baal
van die halmen. Als ze maar terug goed in gang
schieten, die zenuwbanen. De minste tinteling die
daadwerkelijk wordt gevoeld of beweging die lukt, is

alweer een graantje meer. Dat de revalidatie niet
voor vandaag of morgen is, is ons zeer goed
duidelijk gemaakt, maar met tijd en veel boterhams is veel mogelijk, zeggen we dan. En dat we er
zullen moeten zijn voor mekaar !

Slechts één wens.
2018, wat wens je dan? Bij ons in de club en voor
iedereen die erbij betrokken is, is er maar één belofte van hierboven die moet uitkomen. Laat de Jef
weer alles voelen en zorgeloos zijn leven verder
uitbouwen. Al de rest telt nu even niet. Ondertussen
zijn we vier weken verder. Jef doet het goed, is altijd
goed gehumeurd als we langsgaan. De club zorgt
voor dagelijks bezoek in shiften. Alle darmkes en
toestellen zijn van zijn lichaam al verwijderd. Hij
ademt weer prima en een boterham kan er alweer
goed in. Hij is al helemaal niet meer in de “intensive
care” en heeft er al een trip naar Gent mogen maken
waar ondertussen in de handen van de meest gesofistikeerde, ervaren en uitmuntende kinesisten en medewerkers zijn intensieve revalidatie
is opgestart. We zijn heel blij dat hij snel is
opgenomen voor wat waarschijnlijk dagelijks
zwoegen en zweten wordt met verschillende “ups
en downs”. Aan ons om hem altijd in die “ups” te
laten geloven.

Lichtpuntjes.
Onze jongeren geven hem enorm veel moed. Bij
elke opwarmingssessie in de club - want wij mogen
niet versagen en willen dankzij goede resultaten ook
voor Jef een steun zijn - doen ze één beurt extra
voor onze pechvogel. Tien keer opdrukken en dan
hoor je ééntje nog iedereen toeroepen: “en nog
eentje voor Jef”. ’t Is alsof het echt helpt, of niet
alsof, maar echt… ècht. Elke keer dat er een beweging bij Jef terugkomt, zijn we intens content. Laat
ons de woorden van Neil Armstrong indachtig zijn bij
iedere stap voorwaarts: “Its one small step for a
man, but a giant leap…” en dan vullen we maar
“For Jef” in. Laat hem alstublieft nog vele stappen
zetten tot hij weer de oude is.

Toch blijven doorgaan met tradities.
Op 3 februari doen we net zoals bij elk begin van het
seizoen. Centjes verzamelen om de boel draaiende
te houden. Je voelt het al, wintertijd, met de adem
die bevriest als de kinderen aan de bel hangen en
hun geurende pannenkoeken aanbieden. Je kan
er gewoon niet naast, de geldbeugel is al klaar
gehouden en die paar pakjes neem je gretig aan om
ze in de namiddag al bij een lekkere kop koffie of
chocomelk op te peuzelen en te verlangen naar nog
meer. Open de voordeuren dus op 3 februari.

Onze kalender.
Elke dag: bezoek aan Jef door enkelen
van de club (merci Dominiek)
13-14 jan: opleiding juryleden in Boulogne-sur-Mer
(lesgever: Lipi)
27 jan:
sporthulde in Waregem: hoeveel
trofeeën nemen we mee?
28 jan:
eerste selectieproef voor België in
St-Gillis-Dendermonde
3 febr:
pannenkoekenactie
18 febr: eerste selectieproef voor Frankrijk in
Wattrelos (org: onze club).

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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GEZINSBOND

Programma
Gezinsbond
Beveren-Leie & Desselgem
zondag 4 maart 2018
vanaf 8.30 u. tot 10 u.
in 't Klokhuis
Uitgebreid ontbijtbuffet
jullie komen toch ook ?
U bent van harte welkom !
In samenwerking met de Gezinsbond van
Desselgem nodigt het bestuur van Gezinsbond
Beveren-Leie u uit op een lekker en gezond
ontbijtbuffet.
Er is nog méér:
tussendoor is er voor de kinderen onder
begeleiding kinderyoga, kleuren en grime.
Wandeling:
na het ontbijt is vrijblijvend een ontspannende
wandeling voorzien op eigen tempo. Deze
wandeltocht loopt langs veilige wegen en paden,
toegankelijk voor buggy's en rolstoelen.
Deelname:
Leden: kleuters gratis, kind (6-12) €3, vanaf 12j.
€7, max. €20 per gezin, niet-leden: kind (6-12) €5,
vanaf 12j. €10.
Tegen ten laatste zaterdag 17 februari inschrijven
bij : Verrue Raf Nijverheidstraat 92, Beveren-Leie,
tel: 056 70 26 93, e-mail:
gezinsbond.beverenleie.ontbijt@gmail.com
Betaling voor zaterdag 17 feb. (= bevestiging van
inschrijving), hetzij contant, hetzij per overschrijving op rekening nr: BE55 8282 5950 1344
van Gezinsbond Beveren-Leie met vermelding
van: uw naam ….......... lidnummer ... – ... – ...
ontbijt met: … peuters … kinderen … vanaf 12j.

Zaterdag 31 maart 2018
Paaseierenraap
Info volgt.

Zaterdag 28 april 2018
Tweedehandsbeurs
van 14.00 u. tot 17.00 u. in ’t Klokhuis Kerkdreef
nr. 23, Beveren-Leie. Verkoop van baby- en
kinderkledij (0 tot 15j.), speelgoed, kinderboeken,
babymateriaal, kinderfietsjes, … Toegang voor
kopers is gratis.
Wil je iets verkopen:
Het standgeld bedraagt voor leden €10 per tafel
(lengte 2,40 m) en voor niet leden €15. Het aantal
tafels per deelnemer is beperkt tot 2 tafels. Info
en inschrijven bij Kelly Van Kerckhove, Kleine
Heerweg 111, tel 056 49 39 06 of via mail
“gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com”
met vermelding van uw eventueel lidnummer,
naam, adres, tel. nr. en het aantal tafels. Pas
daarna het inschrijvingsgeld storten op rekeningnr.
BE55 8282 5950 1344 van Gezinsbond BeverenLeie, met vermelding ‘tweedehandsbeurs
en uw naam’.
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)

Ontdek nu bij

Recordbank:

BVBA HOUTBEWERKING
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056 71 64 93
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0472 58 23 75
Onze specifieke
www.houtbewerkingdevos.be
SPAAR- en
Kleine Heerweg 58
info@houtbewerkingdevos.be
8791 BEVEREN-LEIE
BELEGGINGSFORMULES
UW SPECIALIST IN MAATWERK
„die bij u“ passen.
„Advies op uw maat“
Voor meer info en/of voorwaarden
bent u steeds welkom bij:

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

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

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

schilder- en
decoratiewerken

Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u
dit klevertje voor
op de brievenbus.

www.immodebo.be - info@immodebo.be
TE KOOP: KUURNE

Het Beverblaadje steunde, (artikel in de Sinterklaaseditie 2017), een plaatselijk initiatief in
het kader van De Warmste Week’, ten voordele van de vzw Time For Lyme.
De verkoop van wenskaarten, een
initiatief van onze zoon en schoondochter, bracht uiteindelijk 1.957€
op.
Ook in Limburg steunde ‘Basement
Biking’ (schoonbroer en -zus van
Annelies) dit initiatief. Op 18/11
werd met Climbe For Lyme een
ganse namiddag gefietst ten voordele van deze actie. Deze actie
bracht 1.100 € op!
Samen betekent dit een bedrag van
maar liefst 3057 €
Dank aan allen die dit initiatief
steunden!
Raf en Martien Demortier-Demey
en familie
Wim Demortier en Annelies Coucquyt overhandigen
Er zijn nog steeds kaarten te koop via
persoonlijk de cheque in het Provinciaal Domein Puyenbroeck. www.design15.be/pics-againstBekijk het filmpje op:
ticks/
https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/pics-against-ticks
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LOT 1- Kuurne, te renoveren rijwoning bestaande uit: inkomhal,
doorlopende living, kelder, keuken, badkamer, berging. Overal ligt er
een mooie bruikbare tegelvloer. Verwarming op aardgas. Verdieping: 3
slaapkamers in plankenvloer, overal enkel glas, volwaardige plafonds.
Zolder: vaste trap, pannendak met onderdak, deels geïsoleerd, 1 Velux.
Er is ook nog een koer/terras en extra koterijen. Topligging. OPP +/110m² - EPC 734 Kwh/m² - uc 2010538-1 - prijs: 99.000€
LOT 2 - Kuurne, ideaal gelegen lot bouwgrond zonder bouwverplichting voor koppelbouw, OPP. ongeveer 200 m² (metingsplan in
aanvraag) - prijs: 60.000€.

TUINEN KOEN
VERCRUYSSE

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

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

Een evenement door ondernemers
van Beveren-Leie voor het grote publiek

´s

UITVINDERSSALON
2018

g
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DOE MEE
EN WIN !

Ontwerp “IETS” origineels !
ontwerp: een origineel kapsel, een automatische vliegenmepper, een aardig bloementuiltje,
een alarmsysteem voor op de fiets, een nieuw kookrecept, een gezelschapsspel, een computerprogramma, een nieuw gebak, een nieuw muziekinstrument, tuingereedschap, een gedichtenbundel, enz.! ALLES KAN !

Wanneer en waar?
Op zaterdag 3 februari 2018 vanaf 16.00 u., tijdens de BEBRONA-dagen, mogen de deelnemers hun
project komen voorstellen. Een professionele jury zal alle inzendigen evalueren en bekronen met een
stevige prijs. Prijsuitreiking op zondag 4 februari om 12.00 u. Er worden maximaal 20 deelnemers
toegelaten! Wees er dus vlug bij! De wedstrijd vindt plaats in de firma Typhoon, Grote Heerweg 67 te
Beveren-Leie.

Reglement en bijkomende info
• IEDERE inwoner/zelfstandige/vereniging/school/... van Beveren-Leie mag gratis deelnemen.
• ALLE ontwerpen zijn welkom!
• De uitvinder staat persoonlijk in voor de presentatie, transport, ...
• INSCHRIJVEN bij: Sabine Kerkhove, Sacacorchos, Kortrijkseweg 224/1, Beveren-Leie, 0496 03 03 00
of sabine.kerkhove@skynet.be
• IEDERE DEELNEMER ontvangt een prijs ! Fantastische prijs voor de winnaar!
ten voordele van:
• Er mogen geen giftige/gevaarlijke producten gebruikt worden in uw ontwerp.
• De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, schade aan uw uitvinding, ...
SA

SCHRIJF JE NOG SNEL IN !

oNoBeg
Bebrona steunt het
solidariteitsfonds voor noodlijdende
Beverse gezinnen (SoNoBeg)

LocaƟe: Typhoon | Grote Heerweg 67 | 8791 Beveren-Leie
Ontdek onze standhouders

3 en 4 februari 2018
• New Line • Sartoria • Dikke Jan • Your Home • Garage Coppejans
• Klusjes Mike • Patricia Christiaens • Salons Gruuthuse • Traiteur
Breye • Dirk Peirs • Aqualex • Sacacorchos • Tastings

www.bebrona.be

GRATIS INKOM
BEVERBLAADJE.BE
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volgend Beverblaadje
(Lente-editie)
op 27 februari 2017

SCHITTERENDE
NIEUWJAARSRECEPTIE
VOOR ALLE INWONERS
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Veel ambiance op 4 april 2010 op de parking van
Optiek Boury. Gezellig wachten op de doortocht
van de Ronde van Vlaanderen met enkele blazers
van het Bevers Harmonieorkest.

„Gilde Cup“: jaarlijks mini-voetbaltornooi in de reeds verdwenen
oude kerk (Kerkdreef). „De Bietjes“, „De Hekkeniers“ ... waren in
1985 klaar voor de jaarlijkse sportieve strijd.

Veel volk op de
parking van
Software Applications
en Argenta B/L.
Alle klanten van beide
zaken werden verrast
met een gratis drankje
tijdens het wachten op
de doortocht van de
Ronde van Vlaanderen
op 2 april 2006..
vervolg pag. 6
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Vroeger en nu
i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie
seizoenarbeider in Frankrijk, lijk zoveel
Desselgemnaars in die dagen. Daar viel, mits
hard labeur, een “schone frank” te verdienen,
meer dan door te werken aan het vlas in
Desselgem. In Frankrijk kreeg hij de bijnaam
“Petit Roose”, wellicht door zijn eerder klein
postuur. Onder die naam was hij te Beveren
ook best gekend.
Bij de mobilisatie voor het leger in augustus
1914 geeft Cyriel zich onmiddellijk op als
vrijwilliger. Hij trekt mee op tegen de
binnenvallende Duitsers, maar de Belgische
forten vallen een na een in handen van de
vijand. Uiteindelijk trekt het Belgisch leger zich terug op Antwerpen, de
laatste vesting die uiteindelijk ook begeeft. Terwijl het gros van onze
strijdmacht zich achter de IJzer gaat verschansen, trekt de legertroep
waarbij Cyriel Deroose behoort naar Nederland. Daar zouden ze de rest
van de oorlog in kampen “geïnterneerd” worden. Dat was niets voor
iemand als Cyriel die er in slaagt aan te monsteren op een vrachtschip
met bestemming Amerika. Tot zijn grote ontgoocheling mag hij daar niet
aan wal afstappen om Amerikaan te worden. Terug in Europa slaagt hij
er in om achter de Duitse linies te geraken en in bezet België een bezoek
te brengen aan familie en kennissen in zijn geboortestreek. Nadien
geraakt hij achter de Belgische stellingen en sluit zich opnieuw aan bij
onze strijdmacht. Daar ontmoet hij op een goede dag zijn dorpsgenoot
Achiel Vancraeynest aan wie hij, tot diens grote verwondering, de
groeten uit Desselgem overmaakt van diens echtgenote en driejarig
zoontje. Op een goede dag, als soldaat met verlof in Frankrijk, maakt hij
achter de linies kennis met Zenobie Collez, de zuster van een
strijdmakker. Zenobie was met haar familie weggevlucht uit haar
geboortedorp Beselare, dat een slagveld was geworden, naar het vrije
Frankrijk Die ontmoeting mondt uit in een huwelijk waarbij soldaat
Deroose aantreedt op de plechtigheid in “tenue de sortie”. In februari
1918 wordt hun dochter Elisabeth geboren te Vannes in Bretagne,
Frankrijk. In de jaren na de oorlog volgen nog de kinderen Martha,
Clara, Albert, André en Roger. Na de oorlog komt Cyriel naar Beveren
wonen op de Tomberg waar zijn neef Arthur zich al heeft gevestigd. Bij
de verhuizingsformaliteiten op het Beverse gemeentehuis wordt de
Desselgemse familienaam Roose, van zowel Arthur als van Cyriel, door
een administratieve kronkel uitgelengd tot Deroose. De broer van
Arthur, August Roose, die ook van Desselgem naar Beveren verhuisd is
blijft evenwel zijn oude familienaam Roose behouden. Hun
afstammelingen Roose en Deroose wonen nog steeds op onze
gemeente.
Cyriel bleef de jaren na de oorlog trouw aan zijn oude beroepen van
mijnwerker, seizoenarbeider en steenbakker. Hij was van taai ras dat
werk in ploegverband niet schuwde. Een tijdlang was hij vlaggendrager
bij de oud-strijders van WO.I. Hij was fier op de vele herinneringsmedailles die hij opgespeld kreeg, waaronder het “Vuurkruis” en het
“Oorlogskruis”. Door zijn werk als seizoenarbeider was hij goed
vertrouwd met de natuur. Het Bevers landschap en de Leieboorden
kende hij als zijn broekzak. Elk najaar bij de trek van de vogels naar het
zuiden, zat hij samen met een oude kennis op vinkenslag aan de rand
van de kouter bij het Goed te Beaulieu. In zijn oude dag zag hij de tot dan
toe onbewoonde Tomberg veranderen in een drukke woonbuurt.
Zenobie overleed in 1968, 75 jaar oud en Cyriel was 83 oud toen hij haar
in 1970 volgde in de dood.
We konden dit verhaal opmaken dank zij de vertelkunst van Joris
Debaere die “Petit Roose” heel goed gekend heeft.
Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)
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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.

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

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

SLAGER-TRAITEUR

14.00-18.00 u.

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

r uw
Vraag naa
nieuwe
018 !
2
t
r
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a
k
r
a
spa

iteit:
Special
Folder:
e:
Websit
tjes
Varkeenigen
van eek
kw

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

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!

gegarandeerd zonder
antibiotica!

Vrij in en uit op woensdag van 13.30 u. - 18 u.
en zaterdag van 9-12 u.
Andere dagen op afspraak.

Beverna Cum Laude
2016
Nijverheidstraat 25 8791 Beveren-Leie | tel. 056 71 37 87
www.boefferke.be | info@boefferke.be

DK

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

rte
e
f
f
o
s
j
i
atis pr

Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be

•
•
•
•

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
BEVERBLAADJE.BE

7

Meer info op
axabank.be/meerauto
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 zal jou maar overkomen!
Ongewenst bezoek

SLOTENMAKER CC

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

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

Het Beverblaadje niet ontvangen.?
U wenst een tweede exemplaar?
U woont niet in Beveren-Leie? ...
Vanaf heden kunt u steeds een
gratis exemplaar bekomen bij
bakkerij DECONINCK!
of surf naar de nieuwe site
www.beverblaadje.be

Vraag er naar !

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

BE 0632.579.065

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

OPEN
INGSU
REN
ma.
7-13 u :
di.
./
GESLO 14-20 u.
woe.
T
7-13 u EN
do.
. / 14-2
0
7-13 u
vr.
. / 14-2 u.
0
7-13 u
za.
. / 14-2 u.
0
7
-1
u.
3
zo.
u. /
7-13 u 14-20 u.
. / 14-2
0 u.

Stop deze raster samen met 2,50 EURO
in onze brievenbus in de Hekkeniersstraat 20
en uw zoekertje bereikt 2250 Beverse gezinnen!
Enkel voor particulieren.

0475 59 83 68
056 29 02 37

24/7

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

Beverblaadje
• „Lente-editie“
op 27 febr. 2018
• Graag uw teksten
vóór 17 februari
Nog meer Bevers nieuws ?
Nog meer Bevers nieuws ?

Beverse
Weetjes
Beverse Weetjes

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

