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De Beverse Boerengilde in 1953

Simuleer jouw Bonus Maximalus
in dit kantoor of op argenta.be/auto

Op de bijgaande foto uit juni 1953, poseren 29 Beverse boeren rond hun proost,
onderpastoor Gerard Myngheer. Ze waren op bezoek in de bloemmolens van de
Boerenbond te Merksem in Vlaams-Brabant. We zijn nu 65 jaar later en er zijn op onze
gemeente nauwelijks nog enkele landbouwers te bespeuren. De boeren op de foto
stelden het, zo te zien, allemaal goed acht jaar na het einde van de tweede
wereldoorlog in 1945. Op hun getaande gezichten is merkbaar dat zij al heel wat dagen
in het zonnige voorjaar op hun akkers hadden doorgebracht. Elk bewerkte toen nog
zelf zijn eigen land. Er waren nog geen loonwerkers met grote tractoren en

* De polis autoverzekering is een verzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. Hiervoor
gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden.
Raadpleeg het informatiedocument over het verzekeringsproduct op argenta.be of bij uw kantoorhouder.
1. Korting op de premie Volledige Omnium (exclusief burgerlijke aansprakelijkheid) als je kiest voor demodule Volledige
Omniumincombinatie met de opties Rechtsbijstand Safe en Bestuurder+.
2. Extra 10 % korting op de verlaagde premie Volledige Omnium (exclusief burgerlijke aansprakelijkheid) als je kiest voor
demodule Volledige Omnium in combinatie met de opties Rechtsbijstand Safe en Bestuurder+. Geldig voor een looptijd
van1jaar, tenlaatste aangevraagd op 28-02-2019 en met ingangsdatum uiterlijk 9-11-2019.
3. 5 % extra korting voor ecologische wagens (hybride, 100% elektrisch, cng/lpg) op demodule Volledige Omnium
in combinatie met de opties Rechtsbijstand Safe enBestuurder+. Geldig voor een looptijd van 1 jaar, ten laatste
aangevraagd op 28-02-2019 en met ingangsdatum uiterlijk 9-11-2019. Korting geldig op de verlaagde premie
Volledige Omnium (exclusief burgerlijke aansprakelijkheid).
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U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

BEVEREN-LEIE

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM

STRAAT

Lefevre Virginie

Zuidstraat 39

GEMEENTE

8530 Harelbeke

GSM

0485 45 82 97

Vanden Buverie Céline-

0498 57 43 84

Huysegoms Karel

0495 20 60 23

Vanslambrouck Mia

Liebaardstraat 78

8792 Desselgem

0477 77 68 42

Vercruysse Mieke

Statiestraat 162

9870 Zulte

0492 75 70 70

i.s.m.

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

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

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.)

LENIG
&VLUG

Championnat de
France 2018 Cala

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

GEZINSBOND

Programma
Gezinsbond Beveren-Leie & Desselgem
Uitgebreid ontbijtbuﬀet
Zondag 3 maart 2019
in 't Klokhuis,
Kerkdreef
te Beveren-Leie
vanaf 8.30 u. tot 10.00 u.
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, met aansluitend een ontspannende,
maar vrijblijvende wandeling
voor het ganse gezin.
De wandeltocht loopt langs veilige wegen en
paden, toegankelijk voor buggy en rolstoel.
Tussendoor is er voor de kinderen grime en een
kleurhoek. Maar er is meer:
de dansschool „Art'is“ o.l.v. Lien Dupuis en
Isolde Billiet organiseert een workshop voor
kinderen…gratis en zonder inschrijving vooraf.
"dance is an art, paint your dream and follow it"
Deelname Leden: kleuters gratis, kind (6-12) €3,
vanaf 12j. €7, maximum €20 per gezin,
niet-leden: kleuters gratis, kind (6-12) €5, vanaf
12j. €10. 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 (= bevestiging van inschrijving) hetzij
contant, hetzij per overschrijving op rekening nr.:
BE76 7370 5012 5195 van Gezinsbond
Beveren-Leie met vermelding van:
uw naam, lidnummer, ontbijt met aantal peuters,
aantal kinderen vanaf 12j.

euwGezinsbond Desselgem
niTWEEDEHANDSBEURS
voor TIENERARTIKELEN (10- tot 20-jarigen)
Zaterdag 30 maart 2019 OC. De
Coorenaar, Desselgem

9 u. tot 11.30 u. kledij en mode accessoires,
rugzakken en tassen, games en game consoles,
phones en toebehoren, allerhande
kastopruiming.... Geïnteresseerd? Er zijn nog
standen beschikbaar: neem contact op met
A. Lefebvre, 0479 60 16 18 of
lefebvre.antoinette@outlook.com.
Stand (80x240cm). Leden €10, niet-leden €15.
Opbouw vanaf 8 u./afbouw vanaf 11.30 u.,
's namiddags van 14 tot 16.30 u. is er de
traditionele tweedehandsbeurs voor
KINDER artikelen

nda
TWEEDEHANDSBEURS voor
age
baby- en kinderartikelen
zaterdag 27 april 2019

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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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)

TUINEN KOEN
VERCRUYSSE

BVBA HOUTBEWERKING

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

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

0472 58 23 75

AARDAPPELAUTOMAAT

www.houtbewerkingdevos.be
info@houtbewerkingdevos.be

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

UW SPECIALIST IN MAATWERK

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

OPENINGS
UREN:
ma.
7-13 u. / 14
-2
di.
GESLOTEN 0 u.
woe.
7-13 u. / 14
-2
do.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
vr.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
za.
7-13 u. / 14 0 u.
-20 u.
zo.
7-13 u. / 14
-20 u.

Het zal jou maar overkomen!
Ongewenst bezoek

SLOTENMAKER CC

EINDEJAARSACTIE!!! Depannages 24/7

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

in

VALENTIJNMENU
(3 kwaliteitsvolle wijnen en waters inbegrepen)

Coupe champagne met
tongstrelende hapjes
~
Passionele terrine van ganzenlever met
gepocheerde peertjes
~
Een omhelzing van ravioli van kreeft met
saus amoricaine
en groene asperges
~
Idyllisch intermezzo van frambozensorbet
~
Filet van bosduiven liefdevol geserveerd
met tuinboontjes en amandelkroketjes
~
Hartjesdessert
~
Koffie met
liefdesversnaperingen

RESERVEER
TIJDIG!
donderdagavond 14 febr. open vanaf 18 u.
deze VALENTIJNMENU kan ook verkregen
worden op 15,16 en 17 februari

Kleine Heerweg 58
8791 BEVEREN-LEIE

0475 59 83 68
056 29 02 37

24/7

all-

Info:
BEVERBLAADJE.BE
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BON -10%

Herstellingen
Inbraakbeveiliging

10% KORTING OP ALLES! Veiligheidscilinders
Bij afgifte van deze bon geniet u van 10%
korting op de standaardprijzen.
Geldig t.e.m. eind januari 2019.

Meerpuntssloten

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

BE 0632.579.065

NU MET NOG MEER
HUISBEREIDE
PRODUCTEN !

SLAGER-TRAITEUR
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

De verkoop van wenskaarten, een
initiatief van Annelies Coucquyt en
Wim Demortier, bracht uiteindelijk
1.250 € op.
Dank aan allen die dit initiatief
steunden!

Er zijn nog steeds kaarten te koop via
www.design15.be/pics-againstticks/

DK

eigen charcuterie
ieder weekend kip
en ribbetjes aan het spit

Folder:

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

e
r uw nie9u!w
a
a
n
g
a
a
r
V
t 201
Website:
spaarkaar
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.
14.00-18.00 u.

Varkentjes
van eigen
kweek

bezoek onze website:
www.boefferke.be

gegarandeerd zonder
antibiotica!

OPEN op zondagvoormiddag
Beverna
van 9 tot 12 u. !

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

Dooms Karel bvba
opritten - terrassen - parkings
klinker- en kasseiwerken

erte
f
f
o
s
j
i
r
Gratis p

DK

Specialiteit:

•
•
•
•

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

De Beverse Boerengilde in 1953

landbouwmachines voor van alles en nog
wat. Veel werk gebeurde nog “te lijve”: onkruid wieden, bemesten, kunstmest strooien. Ploegen, eggen en rollen werden nog
met het paard verricht. Landbouwtractoren
waren nog een zeldzaamheid in Beveren,
en smid Verheust op het Ganzenpaneel
zorgde er in zijn smidse voor dat de Beverse
paarden goed “beslagen” stonden.
De graanoogst werd gemaaid met paard en
pikmachine, en daarna op de hofplaats in
een schelf opgeslagen tot de dorsmachine
zou langs komen. Het graan kwam daarna
terecht op de graanzolder boven de woning
en de strobalen werden opgestapeld in de
veldschuur om ze later als strooisel in de
koestal te kunnen gebruiken. Vervoer van
de akker naar de hofplaats gebeurde met
kar of wagen met één of meer paarden.
Sommige kleine boeren hadden zelfs geen
paard en deden hun labeurwerk met de os
of zelfs met een koe. Ze leenden ook al
eens een paard bij een buurman als het
nodig was. De koeien werden nog met de
hand gemolken. Een deel van de melk werd
tot boter en karnemelk verwerkt op de
hoeve en aan particulieren verkocht. Het
gros werd in aluminium bussen verzameld
en die werden opgehaald door een melkerij
uit Waregem, Anzegem of Kruishoutem.
“Kortwoners” uit de buurt van een hoeve

konden daar elke avond hun gerief melk
ophalen om daarmee de dagelijkse pap te
bereiden. Op Beveren hadden een paar
“melkboeren” een melkronde waarbij ze
hun klanten aan huis melk bezorgden, met
de pint en uit de kan. Flessenmelk was er
nog niet!
Op de grotere boerderijen was er een
“boever”, een paardenmenner die de paarden op de akker en langs de weg moest
leiden. Veel autoverkeer was er toen nog
niet.Te Beveren waren ook altijd door paarden getrokken wagens vlas onderweg, van
de vlasroterijen naar de vlasschuren. Ook
daar waren het de boevers die deze enorme
vrachten vlas in en uit de schuren moesten
loodsen. Na de tweede wereldoorlog doken
de eerste landbouwtractoren op die de
paarden langzaam zouden verdringen. Het
duurde wel tot omstreeks 1970 eer de
laatste trekdieren verdwenen waren. Jules
Vercruysse en Daniël Debaere waren hier
bij de laatste landbouwers die hun werk op
het land verrichtten met het paard.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw).

BEVERBLAADJE.BE
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We herkennen de volgende Beverse
boeren:
1. Jules Callemein,
2. André Vermeulen,
3. Gabriël Casteele,
4. Gentiel Courtens,
5. Gerard Myngheer onderpastoor,
6. Jules Callens burgemeester,
7. Achiel Buyse,
8. Joseph Ghekiere,
9. Maurice Follet,
10. Georges Huysentruyt,
11. Germain Claerbout,
12. Gerard Delmeire,
13. Camiel Deconinck,
14. Frans Matton,
15. René Degezelle,
16. Emeric Vandorpe,
17. Marcel Debeurme,
18. Abel Timmerman,
19. Robert Vantieghem,
20. Gerard Lievens,
21. Jan Coussement,
22. Hilaire Decavel,
23. Roger Moerman,
24. Alberic Moerman
25. André Coussement,
26. Achiel Donckele,
27. Marcel Callens,
28. Leopold Deneve,
29. Aloïs Demeurie,
30. Antoon Vandorpe.

19de editie van de nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari vond voor de negentiende keer de nieuwjaarsreceptie plaats in
12 locaties in Waregem, ieder in zijn eigen
vertrouwde omgeving. In Beveren-Leie liep 't
Klokhuis ook voor deze editie gezellig vol met
enkele honderden Bevernaars die elkaar een
gelukkig nieuwjaar wilden wensen. Families,
vrienden, buren, verenigingen, … tekenden
present om er een gezellige zondagmiddag
van te maken.
De werkgroep rond 't Klokhuis werd bijgestaan door de leden van de Sint-Gregoriuszanggilde om alles vlotjes te laten verlopen
en iedereen te voorzien van de nodige dranken en knabbeltjes.
Het was dit jaar terug de beurt aan schepen
Rik Soens om de aanwezigen toe te spreken
namens de burgemeester en het voltallig
schepencollege.
'Einde 2018 telde onze stad iets meer dan
38.200 inwoners en blijven we daarmee de
5de grootste stad van West-Vlaanderen. De
drukke Waregemse activiteitenkalender
leverde het ene mooie verhaal na het andere
op. Verenigingen, wijk- en buurtwerkingen
worden door het stadsbestuur gestimuleerd
in hun werking om evenementen te organiseren, de samenhorigheid nog te versterken,' ging de schepen van start. Hierbij
refereerde hij o.a. naar de dag van de buren
die door het stadsbestuur ondersteund
wordt, zowel logistiek als ﬁnancieel. Naast
het pakket met uitnodigingen, een vlag,
wimpels, afsluiten van de straat, … krijgen de
buurten van het stadsbestuur 150 euro aan
Waregembonnen, die ze kunnen gebruiken
voor de organisatie van de bijeenkomst. In
Beveren deden 12 straten/buurten beroep op
deze tussenkomst.
In zijn toespraak verwees Rik Soens ook
naar de samenwerking met andere instanties
die leidt tot mooie realisaties. Hij noemde het
H. Hart in Kortrijk dat de bouw realiseert van
een nieuw rust- en verzorgingstehuis in de
Grote Heerweg (tegen de grens met Desselgem). De werken zijn intussen gestart
voor de bejaardenopvang van 90 personen.
De bewoners zullen kunnen genieten van het
park De Mote dat hiermee in verbinding zal
staan en van de nabijheid van het centrum
van Desselgem. De ingebruikname van het
nieuwe rusthuis is voorzien voor half volgend
jaar.

Een tweede samenwerking werd vernoemd
met Kindercentrum Waregem. Een deel van
de vroegere 'jongensschool' in de Koning
Albertstraat werd afgebroken en op dezelfde
locatie werd een gloednieuwe kinderopvang
gebouwd. Begin januari konden de baby's en
peuters verhuizen van de voorlopige containers naast de sporthal/schietstand naar
hun deﬁnitieve stek. Het Vlasbloempje is een
prachtige realisatie waar kindjes jonger dan 3
jaar de eerste jaren van hun leven zullen kunnen genieten.
Een ander succesverhaal is de wekelijkse
markt op woensdagnamiddag in BeverenLeie. Velen zijn opgelucht en tevreden dat ze
in eigen gemeente hun wekelijkse inkopen
kunnen doen. Liefst 20 marktkramers
hebben hun vaste stek gevonden. Ze worden
meestal aangevuld met enkele collega's die
af en toe eens langs komen. Het aanbod is
zeer divers en uitgebreid tot grote tevredenheid van het trouwe publiek. 'Ook in de toekomst zullen we de wekelijkse markt blijven
ondersteunen en stimuleren,' zei schepen
Soens.
Hij blikte ook even terug naar 14 oktober, de
gemeenteraadsverkiezingen. 'Toen kreeg
onze ploeg groen licht om verder te bouwen
aan jouw stad.' Hij dankte de collega's
schepenen Chantal Coussement en Peter
Desmet voor hun jarenlange inzet. Ook de
Beverse gemeenteraads- en OCMWraadsleden werden in de hulde betrokken.
Gemeenteraadsleden Jan Balduck, Thea
Mestdagh en OCMW-raadsleden Valerie
Maebe en Johan Roose zijn er de komende
zes jaar niet meer bij. De volgende legislatuur
zullen schepenen Rik Soens en Pietro
Iacopucci en raadsleden Marc Vercruysse,
Michiel Vandewalle en Hilde Malfait BeverenLeie vertegenwoordigen in de Waregemse
raad.
Als laatste item kaartte hij de vernieuwing
van de N43 - of de Kortrijkseweg - aan. Voor
Beveren-Leie wordt het een grote uitdaging
in de komende legislatuur. Tegen eind dit jaar
moet de planning klaar zijn. Daarbij is vooreerst aandacht voor de mobiliteit (het blijft
een verkeersas), daarna zal de structuur
vastgelegd worden (parkeerplaatsen, snelheidsremmende elementen, groenaanplant,
…). In 2020 zullen die werken aanbesteed
worden om in 2021 te starten met de
BEVERBLAADJE.BE
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eigenlijke werken, die uiteraard gefaseerd
zullen verlopen, zodat aangelanden en
buurtbewoners zo weinig mogelijk gestoord
worden om hun woning te bereiken.
De schepen eindigde zijn toespraak met
volgende woorden : 'Ik wens en ik hoop dat
2019 voor elk van u heel bijzonder mag worden. Ik wens u de kracht toe om het vandaag
nog beter te doen dan gisteren, de kracht om
een positieve kijk op het leven te hebben, een
blijvend geloof in een betere wereld.
Laten we het glas heﬀen op onze stad, op
onze gemeente, op uw buurt en op al wie u
dierbaar is.
Een voorspoedig 2019! Gezondheid.'
Waarop prompt werd ingegaan en er 180 liter
pils, 66 ﬂessen witte wijn, 18 ﬂessen rode
wijn, 22 ﬂessen Waregemnaerke soldaat
werden gemaakt, maar ook 33 liter water, 20
liter cola en 19 liter fruitsap.
Er werd duidelijk santé gedaan op het nieuwe
jaar, op het nieuwe stadsbestuur en op
Beveren-Leie in het bijzonder.

WIJ ZOEKEN:
Een polyvalente medewerkster die
Nederlands spreekt.
Het betreŌ:
• bureauwerk,
• bestelling klaarzeƩ en klanten,
• bestellen klanten in de winkel,
• iemand met een gezonde dosis
goesƟng.
meer info?

Poekelaan 40 - 8791 Beveren-Leie
Tel. : 0479 75 46 21 (Nathalie)
info@desmetchampignons.be

VERZEKERINGEN

OPENDEURDAG

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

vrijdag 22 februari 2019 van 14 u. tot 18 u.

voor ouders met hun peuters die instappen in 2019-2020
Van harte welkom!

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

Opendeurdag gemist?
Bezoek aan de school en inschrijven kan ook tijdens de schooluren.
Buiten de schooluren en op zaterdag volgens afspraak.
Stedelijke Basisschool – Koning Albertstraat 41 – 8791 Beveren-Leie
tel. 056 71 39 50 - e-mail: info@beveren-leie.be

NUTTIGE BEVERSE INFO

DAVIDSFONDS

(openingsuren)

Beveren-Leie
Donderdag 7 februari 2019 om 20 u.
in De Kernelle, Kerkdreef Beveren-Leie

Lezing:

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:
• dinsdag:
13.00 - 17.00 u.
• vrijdag:
08.30 - 12.00 u.
Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:
• dinsdag:
14.00 - 18.00 u.
• woensdag:
14.00 - 18.00 u.
• donderdag: 14.00 - 18.00 u.
• vrijdag:
14.00 - 18.00 u.
• zaterdag:
08.00 - 16.00 u.
Apothekers:
• centraal nummer 0903 99 000
(van 22.00 - 9.00 u.)
Dokters:
• centraal nummer 1733 (van 19.00 u. tot 8.00 u.
+ weekends en feestdagen)
Tandartsen:
• centraal nummer: 0903 399 69 (zaterdag,
zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)
Markt, Kerkplein:
• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.
Antigifcentrum:
• 070 245 245 (24/24 u.- 7/7)

Nog meer info: www.waregem.be

'Waar zijn de vijgen na Pasen?'
door Luc Deboosere
Luc is gewezen docent Groenmanagement aan Hogeschool Vives te Roeselare
en een echte Beverenaar. Hij brengt een lezing over fruit, maar zeker geen
klassieke voordracht!
Zelf omschrijft hij het als volgt:
“In een wijde boog en uit de oogpunten van cultuur, taal, spreuken en
zegswijzen, historiek, symboliek en erotiek draaien wij rond het thema 'FRUIT'.
Nagenoeg alles wat u verwacht te horen over FRUIT, komt niet aan bod.
Geen culinaire aspecten, geen overzicht van de vele soorten, geen
teelttechnische gegevens, geen snoeimethoden, geen gezondheidstips, e.a.,
…. maar wel wat men u nooit vertelt!”
Wat het dan wel wordt, kom je op de avond zelf te weten, ongetwijfeld wordt
het een boeiende lezing.
Toegang € 5 (€4 euro met Davidsfonds cultuurkaart). Iedereen welkom!

BEVERBLAADJE.BE
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tino
herenkapper

fijn 2019!
4 Kring
Met dankSioendreef
aan de Heemkundige
(Etienne Ducatteeuw)
Beveren-Leie
Tel. 0494 24 38 37

Kantoor De Leeuw
Uw bank- en verzekeringskantoor
met een persoonlijke aanpak en vertrouwd gezicht!

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.

Hoogstraat 162 - 8540 Deerlijk
056 72 34 03
info@kantoordeleeuw.be
www.kantoordeleeuw.be
Uw gemoedsrust onze zorg!
0451.600.623

0643.801.272

aus
s
i
t
t
e
h
spag
Winnaar „KRISTALLEN KROON“
voor de beste bolognaisesaus!

CHRIST BAERT
St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 71 33 35

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

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

Beverblaadje
• “Lente-editie“
op 26 februari 2019
• Graag uw teksten
vóór 16 februari

• bakkerij DECONINCK •
• Café DEN DRIES •

Nog meer Bevers nieuws ?

BEVERBLAADJE
.BE
zie ook:
www.beverblaadje.be

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