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Niet op de foto: Maarten Bouckaert van de Castor

Zin
BEVEREN-LEIE

OPENINGSUREN

Weekend

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

Een weekend lang met maaltijden inbegrepen.
Dan is dit de kans om dit te beleven.

Van - tot

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.

Van vrijdagavond 28 aug. tot zondagnamiddag 30 augustus

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg 153
8791 Beveren-Leie,

Info
Voor meer info mail naar woakgoeste@gmail.com

Organisatie
Suzy, Mieke, Bart en Germain

Doen!

markofina.bvba@argenta.be

tel. 056 72 35 35

Markofina BVBA FSMA 104462 cA-cB ON 806 166 010

• Zin om een weekend recreatief te fietsen en te stappen in
een mooie omgeving?
• Zin om met je eigen samengesteld groepje van twee of
meerdere personen een leuk avontuur te beleven?
• Zin om te slapen in een zacht bed na de gedane
inspanningen?

GEZINSBOND

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

LENIG
&VLUG

Programma
Beveren-Leie & Desselgem
Gezellig samen ontbijten?
Dan is er ons heerlijk ontbijt
zondag 1 maart 2020
8.00 u. tot 10.00 u.
Plaats:
’t Klokhuis-Kerkdreef 23
Beveren-Leie.
Voor de kinderen: grime en kleurhoek
Aansluitend:
gezinswandeling (vrijblijvend)
Deelname:
• leden: kleuters gratis - kinderen (6-12) €4
- vanaf 13 jaar €8, max. € 24 per gezin
• niet-leden: kleuters gratis - kinderen (6-12) €6
- vanaf 13 jaar €12
Inschrijven voor 17 februari bij:
Raf Verrue - Nijverheidstraat 92 - Beveren-Leie
tel: 056 70 26 93 of e-mail
gezinsbond.beverenleie.ontbijt@gmail.com
Betaling (= bevestiging van inschrijving):
contant of per overschrijving op
rekeningnr. BE76 7370 5012 5195
(Gezinsbond Beveren-Leie)
Naam gezin: ….……………………….….......……
.............................................................................
lidnummer: ….............. - .....…......... - ….............
Adres:……………………………………………..…
…………………....................................................
.............................................................................
Eventueel e-mailadres:
………………………………………………....…….
Ontbijt: ............… kleuters (gratis):...................…
kinderen:. …..... vanaf 13 j. = totaal € …..............
Gezinsbond Beveren-Leie
Tweedehandsbeurs
zaterdag 18 april 2020
Van 14.00 tot 17.00 u. in ’t Klokhuis
Kerkdreef nr 25, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
Info en inschrijven bij:
Kelly Van Kerckhove - tel. 056 49 39 06 - mail:
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

Gezinsbond Desselgem
Gezag hebben...gezag krijgen, kan dat nog ?
Lezing door Nadine Callens
donderdag 20 februari 2020 om 19.30 u.
in het Oc De Coorenaar Desselgem
In haar lezing benadert Nadine Callens: de
gezagsproblematiek vanuit een eigen visie rond
‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’. Zij
overloopt een 5-tal ingrediënten voor een
krachtige maar ook warme aanpak. Nadine
illustreert dit met concrete technieken die ouders
en opvoeders terug in hun kracht zetten.
Deelname gratis (inclusief drankje op nababbel).
Je bent zeer welkom.

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)
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BVBA HOUTBEWERKING
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0472 58 23 75
www.houtbewerkingdevos.be
info@houtbewerkingdevos.be

€ 72

UW SPECIALIST IN MAATWERK
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VALENTIJNMENU

Tweede kerstmarkt is
schot in de roos

(3 kwaliteitsvolle wijnen en waters inbegrepen)

Coupe champagne met
tongstrelende hapjes
~
Passionele carpaccio van gerookte
Holsteinﬁlet met wintertruﬀel
en foie gras schilfers
~
Een omhelzing van ravioli van langoustines
met armoricaine saus
~
Idyllisch intermezzo van kersensorbet
~
Skreihaasjes met saﬀraan liefdevol
geserveerd met ﬁjne groentjes
en pommes parisienne
~
Hartjesdessert
~
Koffie met
liefdesversnaperingen

De Beverse Kerstmarkt is het geesteskind van Dieter
Lecluyse dat onder Brein Events en in samenwerking met
studentenclub Thraso voor de tweede maal georganiseerd
werd op het Beverse kerkplein.
Na de druilerige editie van 2018 werd gehoopt op beter
weer. Het legde niet goed aan met veel regen en wind in de
namiddag, maar het bleef de hele avond droog. Daardoor
kwam heel wat volk afgezakt naar het Beverse centrum.
Naast de gezellige eindejaarsaankleding/feestverlichting
van het kerkplein werd door de organisatie gezorgd voor
een leuke inkom, extra verlichting, banners en kerstmuziek
op de achtergrond. Een gezellige bedoening.
“Er waren 13 standjes op het Kerkplein. Bij Sartoria, Lore
van Den Dries, BeZo, vzw Happy Dog, Tupperware en
Elleny kon je terecht voor leuke geschenkjes”, aldus
organisator Dieter Lecluyse. “Bij de andere standen waren
er allerhande hapjes en drankjes te krijgen. Zo maakten
de reserven van KSK Beveren-Leie pizza uit een echte
pizzaoven. Bij de ouderraad van de Vrije Basisschool van
Sint-Eloois-Vijve ging hun 'Chocotoffe chocomelk' vlot
binnen bij de kindjes en kon je bij de stand van de
Kerstmarkt genieten van verschillende soorten jenever.
Ook FC 't Fonteintje, de Zeepiraten, Chiro Leieland en
Studentenclub Thraso stonden op de Kerstmarkt.”
Beveren kwam massaal naar buiten en kon genieten van
de leuke sfeer. Volgende editie is voorzien op zaterdag 12
december 2020. Zorg dat je erbij bent als bezoeker of
standhouder.

RESERVEER TIJDIG!
Verkrijgbaar vanaf vrijdag 14/02/2020
t.e.m. zondag 16/02/2020.

Foto’s: Dieter Lecluyse
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Kleine Heerweg 58
8791 BEVEREN-LEIE

Ramen en deuren
PVC Hout Alu
Garagepoorten
Zonwering
Raamdecoratie

Kom zeker een kijkje nemen
in onze showroom !
BEVERBLAADJE.BE
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Toonzaal
en burelen:

Kortrijkseweg 252
8791 Beveren-Leie

Contact:

056 44 91 35
info@thimaco.be
www.thimaco.be

Uitslag eindejaarsactie 2019-2020
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LOTNUMMER

Rijwielen Rudy: elektrische ﬁets - t.w.v. 1.310€
Henk Buysse: grasrobot - t.w.v. 1.199€ + robohome t.w.v. 159€
Castor: bon voor 2 pers lunch All-In - waarde 160€
Gebroeders Peirs: bon elektrische rolluiken t.w.v. 450 €
Gebroeders Peirs: bon elektrische rolluiken t.w.v. 450 €
Abbimmo: waardebon van 500€
Abbimmo: waardebon van 500€
Skin: waardebon 100€
De Vleeshove: vleescolli
Parfumerie Anne: bon voor gelaatsverzorging t.w.v. 62€
Rijwielen Rudy: waardebon van 50€
Optiek Boury: waardebon van 50€
Optiek Boury: waardebon van 50€
Kapsalon Sigrid: haardroger, borstel,... t.w.v. 50€
Sacacorchos: karaf t.w.v. 40€
Your Home: ﬂes gin met hun eigen logo
Elektro Coorevits: waardebon van 30€
Dekoratie Vanhoutte: waardebon van 25€
T'Neerhof: waardebon van 25€
T'Neerhof: waardebon van 25€
Vromoto: bambu sjaal van Tucano Urbano t.w.v. 30€
Sacacorchos: waardebon van 20€
Sacacorchos: waardebon van 20€
N-Part: waardebon van 20€
N-Style: waardebon van 20€
N-Style: waardebon van 20€
Debeuf Sophie: waardebon van 20€
Coiﬀure Image: waardebon 20€
Féé Sucrée: waardebon voor snoeptaart t.w.v. 20€
Dikke Jan: waardebon van 20€
Dikke Jan: waardebon van 20€
Dikke Jan: waardebon van 20€
Dikke Jan: waardebon van 20€
Dikke Jan: waardebon van 20€
Fée Sucrée: waardebon voor 500gr. pralinen t.w.v. 17€
Fée Sucréé: waardebon voor 500gr. pralinen t.w.v. 17€
Salmo salar: waardebon van 12€
Salmo salar: waardebon van 12€
Salmo salar: waardebon van 12€
Salmo salar: waardebon van 12€
Salmo salar: waardebon van 12€
Optiek Boury: zwart ﬂeecedeken
Optiek Boury: zwart ﬂeecedeken
Optiek Boury: zwart ﬂeecedeken
Optiek Boury: zwart ﬂeecedeken
Optiek Boury: zwart ﬂeecedeken
´t Graantje: waardebon 10€
Champignons Desmet: bon voor 150 gr. nameko
Champignons Desmet: bon voor 150 gr. pioppino
Champignons Desmet: bon voor 100 gr. enoki
Champignons Desmet: bon voor 250 gr. koningsoesterzwam
Champignons Desmet: bon voor 250 gr. shi-take
Champignons Desmet: bon voor 150 gr. maitake

6536
3784
18624
2059
12047
10428
10993
3483
4170
10871
7415
20990
4337
9037
2486
554
284
11576
1584
1007
175
12048
5890
11802
1789
7377
3278
1719
1416
11020
1297
3833
9348
7724
11162
9140
11935
9139
9420
9637
12245
234
44
3069
12981
3068
12790
6363
9050
2762
12534
4978
2602

vervolg van pag.2

UITGEVER LOT

´t Neerhof
Decoratie Vanhoutte
Café Den Dries
´t Graantje
De Vleeshove
Champignons Desmet
N-Style
Kapsalon Sigrid
Parfumerie Anne
N-Style
Bakkerij Deconinck
Sacacorhos
Procomp Solutions
Houtbewerking Devos
Rijwielen Rudy
Café Den Dries
Café Den Dries
Fée Sucrée
De Vleeshove
Salmo Salar
Retrocruisers
De Vleeshove
Traiteur Breye
De Vleeshove
De Vleeshove
Bakkerij Deconinck
Kapsalon Sigrid
De Vleeshove
De Vleeshove
N-Part Studio
Salmo Salar
Parfumerie Anne
Electro Coorevits
Bakkerij Deconinck
Coiﬀure Image
Houtbewerking Devos
De Vleeshove
Houtbewerking Devos
Electro Coorevits
Drukkerij Baert
De Vleeshove
Café Den Dries
Vromoto
Kapsalon Sigrid
Sacacorhos
Kapsalon Sigrid
Sacacorhos
Skin
Houtbewerking Devos
Kapsalon Sigrid
Kersmarkt Beveren-Leie
Sacacorhos
Rijwielen Rudy

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
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
-20 u.
do.
7-13 u. / 14
-2
vr.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
za.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
zo.
7-13 u. / 14 0 u.
-20 u.

regio Beveren-Leie, Desselgem, Deerlijk, Sint-Eloois-Vijve

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !
RESERVENUMMER 1
RESERVENUMMER 2
RESERVENUMMER 3

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

2608 Rijwielen Rudy
5915 Traiteur Breye
9197 Houtbewerking Devos

0495 20 60 23 Huysegoms Karel
info@leiezorg.be

www.leiezorg.be

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42
Winnaar van de ﬁets: Patrick Vervaeke en Marie-Rose
Demeyere uit de Nijverheidsstraat te Beveren-Leie.

Winnaar grasrobot: Stefaan en
Linda Lavaert-Vandenbuverie uit Ooigem

Winnaar Bon Castor: Jean-Pierre Bartsoen

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

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70
THUISVERPLEGING

Arno Bruyneel
0491 52 53 14
www.alfacare.be
0 5 6 6 1 7 1 11
info@alfacare.be

Specialiteit:
• eigen charcuterie
• ieder weekend kip
en ribbetjes aan het spit

Folder:

Vraag naar
uw nieuwe
spaarkaart 2020
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.

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

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

FILIP & BRAM
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca

Website:
• bezoek onze website:
www.boefferke.be

Varkentjes
van eigen kweek
• gegarandeerd zonder
antibiotica!

Krokusvakantie
Wij zijn gesloten van woesdag
12 feb. t.e.m. maandag 24 feb.
Dinsdag 25 feb. terug OPEN.

14.00-18.00 u.

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

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

Vroeger en nu
i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie
werd en op die ondergrond werd het houten
vormstuk van de put naar beneden gelaten. Dat
vormstuk had een houten bodem waarin een
kleine opening was voorzien. De put werd dan
opgemetseld met bakstenen binnen in het
houten vormstuk tot aan het maaiveld. Als het
metselwerk hard genoeg geworden was werd er
dan “gekwelmd”. Dat was een zeer lastig werkje,
dat er in bestond de “kwelm” of vloeibare grond
uit te halen doorheen de opening in de houten
bodem van de put. Door het “kwelmen” zakte de
put dieper en kwam er kon er meer water binnenkomen doorheen de poreuze baksteenwand. Op
zeker ogenblik als de kwelm te veel “stak”, moest
de opening in de planken bodem van de put
dichtgemaakt worden met een houten deurtje en
twee spieën. “Kwelmen” was een hectisch
werkje waarbij alles “rap-rap” moest gebeuren.
Op één van de bijgaande foto's zien we de
Beverse schrijnwerker Emeric Devroe op de
speelplaats van de oude meisjesschool werken
aan de ramen voor de nieuwe school. Hij was bij
de zusters van het klooster de “vaste man” voor
allerlei timmerwerk. Het vormstuk voor de
steenput dat hij had klaargemaakt, ligt rechts op
de achtergrond. Op de andere foto zien we de
Heel wat mensen kennen vermoedelijk het Beverse metselaar Jozef Ducatteeuw, met
woord “steenput” niet meer. Toch was die “klakke” en sjaaltje Hij zit even uit te blazen op de
waterput tot enkele jaren terug het eerste rand van de opgemetselde steenput. De drie
waaraan moest gedacht worden bij de bouw van jongeren in het wit werkplunje rondom hem zijn
een woning. Men had water nodig om de mortel bouwgezellen van de Bouworde uit Hamontvoor het metselwerk te kunnen maken en nadien Achel in Belgisch Limburg bij de Nederlandse
zou zonder water niet gekookt of gewassen grens. In de zomer van 1956 kwamen zij tijdens
kunnen worden in die nieuwe woning. Toen op hun vakantie vanuit de abdij van Tongerlo hier
het einde van de jaren 1950 de waterleiding helpen aan de bouw van de school. Op de
aangelegd werd in de Beverse straten kregen achtergrond zien wij een stapel uitgedolven
heel wat woningen een aansluiting op het aarde. Graven gebeurde dan nog “te lijve”, met
waternet en het “kraantjeswater” werd hier de spade. Machines en kranen waren nog niet
stilaan algemeen. Het verdrong geleidelijk aan algemeen in gebruik. Op de foto is niet duidelijk
het “steenputwater”. Voor dit laatste was nog een te zien of er al “gekwelmd” was in de nieuwe
handpomp of een “steekpomp” nodig om dat steenput.
water uit de put te zuigen terwijl het “kraantjeswater” onder druk uit alle mogelijke kranen kwam
gespoten. De bijgaande foto's dateren uit 1956
en werden genomen bij het aanleggen van een
steenput toen de bouwwerken aan de Vrije
Meisjesschool in de Koning Albertstraat werden
aangevangen. Die heette toen nog Roestraat.
Van waterleiding had men dan nog niet gehoord
in Beveren.

De steenput

Het water dat zich verzamelt in een “steenput”
noemt men grondwater. De kunst bestond er in
de put zo diep mogelijk in het grondwater te
bouwen om zo ononderbroken water te kunnen
ophalen. Eerst werd er gegraven tot op de
“kwelm”, de zone waar de ondergrond vloeibaar

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)
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Nieuwjaarsdrink

Liefde is ...

opendeurdagen

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

31/01/2020 en 1/02/2020

NEEN

JA

Valentijnsactie
Bestel jullie doopsuiker en/of geboortekaartje
en ontvang een gepersonaliseerd cadeautje met naam (*)
Eén adres voor leuke geschenkjes en origineel doopsuiker met passend drukwerk

(*) voorwaarden in de winkel

Kerkplein 1 - 8791 Beveren-Leie | 0499 73 44 65 | info@fee-sucree.com | www.fee-sucree.com

TE KOOP

TE KOOP

• Massieve kerselaren eetplaats bestaande uit:
dressoir (4 laden bovenaan en 4 paneeldeuren),
buffetkast (2 glazen deuren, 2 paneeldeuren
onderaan), uitschuifbare ovale tafel en 6 stoelen
met verenzitting.
• Donkergroene lederen salon (geen lederlook)
bestaande uit: 2-zit, 3-zit (uitneembare kussens),
poef en metalen donkere salontafel met blad
vervaardigd uit groene natuursteen.
• Staanlamp passend bij het salon.
Prijs: O.T.K. Bij interesse contacteer ons
via 056 68 99 52 of 0486 07 60 25

wegens overlijden: Crossfiets RIDLEY,
maat 52, wielen Shimano. Prijs te bespreken.
Info: 0475 81 87 98

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

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.

info@aquaathome.be
Spijkerlaan 45 | Beveren-Leie
0475 85 92 19 | www.aquaathome.be

Beverblaadje
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.

TE KOOP
GEVRAAGD:

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

Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u
dit klevertje voor op de brievenbus.
Wij zij
n
v
e
rhuisd
aqua@home
!

• Lente-editie
op 25 feb. 2020
• Graag uw teksten
vóór 15 feb. 2020
Nog meer Bevers nieuws ?

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

