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BEVEREN LEIE-

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg 153
8791 Beveren-Leie,

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

MAANDAG 9-12. -15 op afspraak
DINSDAG 9-12. -15 op afspraak
WOENSDAG 9-11.00
DONDERDAG 9-12. -15 op afspraak
VRIJDAG 9-12. - 14-1 u.15 7.30
ZATERDAG op afspraak

OPENINGSUREN

BELGIAN

RED DEVILS

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

MARKOFINA BVBA

Voetbalclub

Koninklijke Sportkring
Beveren-Leie v.z.w.

U9 KSK Beveren-Leie schrijft geschiedenis

Proficiat!

De U9’s zijn de kerels uit het derde leerjaar die bij KSK Beveren-Leie voetbal spelen.
Op tweede Pinksteren kregen de voetballertjes een gouden medaille omgehangen in de finale
van de ‘Jeugdcup Het Nieuwsblad’.
Trainer Bryan De Backer had tijdens het voorbije voetbalseizoen gemerkt dat er heel wat pit en
voetbaltalent in zijn ploegje zat. Hij trok naar het jeugdbestuur met de vraag of hij zijn ploeg
mocht inschrijven voor dit gerenommeerde tornooi. Hij kreeg hun fiat.
Los van hun competitie moesten ze een gans traject afleggen.
Ze kregen in de beginfase Bissegem, KV Oostende, Zwevezele en Jabbeke als tegenstanders.
Ze raakten door deze eerste selecties en moesten in Nieuwpoort tegen De Haan winnen om
door te mogen stoten naar de finalerondes.
Als provinciaal kampioen moesten ze in Sint-Niklaas uitkomen tegen Hoeilaart, Ertvelde,
Hombeek en Alken. Met één doelpunt meer dan Ertvelde United mochten deze beide ploegen
spelen voor de landstitel.
De finale van de ‘Jeugdcup Het Nieuwsblad’ werd op 21 mei gespeeld op het plein van
eersteklasser Waasland-Beveren. Op zich, op het hoofdplein van een profclub spelen met heel
wat volk op die grote tribunes, was het voor de gasten een hele belevenis.
Ook uit Beveren-Leie was heel wat volk afgezakt. Ouders, broers, zussen, grootouders van de
spelers en ook trainers van andere Beverse jeugdploegen tekenden present. KSK had een groot
spandoek mee met opschrift: “Together we are one team”. Een mooie slogan die ook de
werkelijkheid was van de match. Ze werden ook ingeprent dat ze een mooi parcours hadden
afgelegd en dat alles wat ze nog konden winnen extra was. Goud of zilver daar waren ze zeker
van. Het boterde in het begin niet al te goed. De Bevernaars kwamen zelfs 2-0 achter. De
trainer coachte hen rustig en gaf hen vooral de raad om het ook rustig aan te doen. Met een
gelukje keerde het tij naar 2-2 aan de rust. Na wat peptalk van trainer Bryan hernamen ze de
tweede helft met nieuwe moed en gingen er dan ook met het volle pond tegenaan. Ze werden
heer en meester van de wedstrijd wat resulteerde in een formidabele 2-4 voor KSK Beveren. De
euforie was er bij de spelers van de dag en bij de aanwezige supporters. Arno Vleeschouwer,
Mathis Vandorpe, Tomas Meersman, Nicolas Koudijzer, Jules Claeys en Isaja Kubatan werden
gevierd en gelauwerd door de organisatie. Jammer dat Cédric Vandeputte niet kon meespelen
in de finalematch. Hij had een kuit- en scheenbeenbreuk opgelopen in Nieuwpoort.
Trainer Bryan De Backer was uiterst tevreden over zijn ploeg. Deze overwinning haalde hem
mee over de streep om volgend seizoen verder trainer te zijn in Beveren-Leie. En terecht !
Hij bleef er nuchter bij en zei: ‘We hebben dit vooral te danken aan de gasten die zich zo hebben
ingezet. Ook dank aan de vele supporters’.
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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

Programma

GEZINSBOND

Programma

Start om 19.30 u. aan
“De Kernelle” Beveren-Leie.

AVONDFIETSTOCHTEN

• dinsdag 17 juli
• dinsdag 21 augustus

We fietsen op een rustig tempo.
Afstand: ongeveer 20 km

Bij minder goed weer passen we de afstand aan.
Na de fietstocht kunnen we nog gezellig napraten

in De Kernelle met een drankje aan een
democratische prijs.  Geen inschrijving vooraf.

Info Raf Verrue 056 70 26 93

SPEELGOEDMARKT

door kinderen op 1 september 2018
van 13.00 u. tot 16.00 u. buiten in de Kerkdreef
Gratis (ook voor niet leden) geen inschrijving- .

Kinderen kunnen er hun speelgoed en
kinderlectuur verkopen (geen kledij).  De verkoop

is op eigen verantwoordelijkheid.

zaterdag 6 oktober
van 14.00 u. tot 17.00 u.
in ’t Klokhuis, Kerkdreef nr. 23, Beveren-Leie
Tafelverkoop van baby- en kinderartikelen
Info:  Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie,
tel. 056 49 39 06
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

TWEEDEHANDSBEURS

GOSA Gewest Kortrijk

vervolg programma pagina 8
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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.

B .BEEVERBLAADJE

“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:

Zowel voor uw

BELEGGINGEN
KREDIETEN

VERZEKERINGEN

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

zorgen wij graag, reeds            ,
voor het

„ “persoonlijk advies op uw maat

30
jaar

ZATERDAG       SEPTEMBER 2018
om 14 uur  !!

REÜNIE VAN DE 60-JARIGEN

Meer info?
Mail naar: luc.decavel@skynet.be

(geboren in 1958 en wonen in Beveren-Leie)

SAVE THE DATE

Van harte welkom namens het comité 58:
Mieke Verborg - Anne Coeman - Marie-Paule

Defoort - Marc Naert - Luc Decavel

Programma:
• officiële ontvangst in 't gemeentehuis

Beveren-Leie
• fotokwiszoektocht met twee tussenstops
• lekker eetfestijn in resto Sinfonia

8

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

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

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk

digitale prints | groot formaat printing | kopie
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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

SLOTENMAKER CC

0475 59 83 68
056 29 02 37

UW RAMEN- EN DEURENDOKTER
Diagnose, Advies en Operatie

ING.

24/7

KOENRAAD CASAERT
Kortrijkseweg 311
B-8791 (Beveren-Leie)Waregem

info@slotenmakercc.be
www.slotenmakercc.be

SLOTENMAKER CC

Depannages 24/7
Herstellingen
Inbraakbeveiliging
Veiligheidscilinders
Meerpuntssloten

Het zal jou maar overkomen! Ongewenst bezoek

Vrijblijvend voor het algemeenadvies opwaarderen
van het bestaande van uw huisveiligheidsniveau T

CONSULTANCY.CASAERT BE 0632.579.065

SUPER ZOMERACTIES !!! - AANRIJKOST GRATIS - BEL NU!

Er wordt een nieuwe wandelclub
opgericht en we zoeken vrijwilligers.

De naam van de wandelclub zal
vzw Vlasstappers zijn.
Meer info bij: j.z.w@hotmail.com.

We zijn ook op zoek naar een plaats
om het
materiaal op
te bergen
tegen een
kleine
vergoeding.

Vlasstappers
vzw

Ik zoek een serieuze kandidaat voor
de overname van mijn rendabele

verpleegronde.
Regio: Deerlijk-Desselgem

VERPLEEGRONDE
OVER TE NEMEN

VERPLEEGRONDE
OVER TE NEMEN

Info: 0497 66 76 12
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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

PROEFLESWEEK 10 - 15 september
Inschrijving en infomoment 23 juni van 10.30 - 12.00 u.

onteintjet f
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VRIJDAG 22 JUNI
• Vanaf 19.00 uur:

4 MEMORIAL PIET RAEPSAETde

Een recreatief gemengd tornooi voor niet-competitiespelers en speelsters met
deelname van recreatieve volleybalploegen uit de ruimere regio.
Wedstrijden 3 tegen 3 in eigen organisatie.

ZATERDAG 23 JUNI
• Vanaf 11.00 uur:

JEUGDBEACHTORNOOI
In een eigen organisatie voor U13 miniemen en U15 kadetten meisjes en
jongens.  Het is de bedoeling om onze eigen jeugdspeelsters, samen met de
speelsters van enkele ploegen uit de buurgemeenten, uit te nodigen voor het
spelen van enkele beachwedstrijdjes.

• Vanaf 17.00 uur:

INTERVERENIGINGENTORNOOI
Wedstrijden 4 tegen 4 in een eigen organisatie met deelname van verenigingen
uit voornamelijk Beveren-Leie en Desselgem. Ambiance verzekerd!
Tijdens de pauze - rond 19.00 u. - mogen we opnieuw “Let’s Dance”
verwelkomen met een gelegenheidsoptreden van onze Beverse dansschool.

ZONDAG 24 JUNI
• Van 10.00 tot 18.00 uur:

Provinciale AMA BEACH DAMES en HEREN
Provinciaal competitietornooi met maximum 16 dames en 16 herenploegen.
Wedstrijden 2 tegen 2, georganiseerd door Volley West-Vlaanderen.

Dit jaar organiseren we
voor de 12 keer ons

de

beachweekend tijdens het
weekend van Beveren

Ommegang van 22-23-24
juni. Ons tornooi vindt

traditiegetrouw plaats in en
rond de grootste zandbak

van stad Waregem,
gelegen in De Kerkdreef

achter De Kernelle.
1000 m² zand waar we vier

beachterreinen naast
elkaar kunnen aanleggen

in samenwerking met
Volley West-Vlaanderen

en stad Waregem.

Tijdens dit weekend kunnen we u het volgend
programma aanbieden:

Tijdens de sponsorreceptie maken we de winnaar bekend van onze gratis tombola van onze blocknoteverkoop die plaatsvond
op zaterdagvoormiddag 3 maart.

Ook dit jaar kunnen wij opnieuw rekenen op de trouwe medewerking van vele vrijwilligers. Zonder hun belangeloze inzet zou de
organisatie van ons weekend niet mogelijk zijn! Aan iederen onze oprechte dank hiervoor!

In het kader van het geluidsplan van stad Waregem zal Jan Lavens, als bestuurlid, de taak van geluidsverantwoordelijke
op zich nemen. Bereikbaar op tel. nr: 0474 21 82 63.

Meer informatie op onze website:
www.damesvolleybeverenleie.be

We zorgen voor een ruime tent met een gezellig buitenterras en we plaatsen een springkasteel voor de kleinsten. Op vrijdag en
zaterdag staat er een frietkot, op zondagmiddag is er een pastabar.We hopen natuurlijk dat ook de zon van de partij zal zijn.

Verder willen we van de gelegenheid gebruik ook gebruik maken om u nu reeds ons
komend eetfestijn aan te kondigen. Gezien het succes van de vorige jaren
organiseren we op zondagmiddag 11 november opnieuw een moment om
beenhesp met frietjes te komen eten in OC ’t Klokhuis in de Kerkdreef.
Kaarten voor dit eetfestijn zullen beschikbaar zijn vanaf de start van het nieuwe
volleybalseizoen in september. Iedereen hartelijk welkom!

Tot dan! Het bestuur 11 november 2018
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davidsfondsbeverenleie.be

@DavidsfondsBevL

DAVIDSFONDS
Beveren-Leie

• Toegang gratis • Iedereen welkom!

11-juli viering
zondag 8 juli 2018 om 11 u.

Aperitiefconcert met

DANZA MORA

Danza Mora is een duo met Bevernaar Henk Buyse (gitaar) en  Peter Valck (klarinet).
Ze brengen een gevarieerd luisterconcert in de tuin van Hans en Veronique Boury,

Liebaardstraat 274 Beveren-Leie.
Bij regenweer verplaatsen we ons naar De Kernelle, Kerkdreef Beveren-Leie.

Programma

GOSA Gewest Kortrijk

vervolg van pagina 2

Daguitstap naar Poperinge / Watou
donderdag 20 september

• met gids aan hetBezoek ‘HOPMUSEUM
Poperinge’.  We beleven er de geschiedenis en
de levenscyclus van hop en degusteren er een
streekbiertje!

• in Restaurant ‘ ’ :Lunch The Old Fiddler
• n.a.v.Feestelijk orgelconcert 40 jaar GOSA

door Organist Philippe Buyck, op het historisch
orgel (1674) van de St-Bertinuskerk

• Daarna richting  Watou met bezoek aan de
Brouwerij ‘St-Bernardus’, rondleiding en
degustatie…

• Voor wie het wenst, voor een in(volks)spelletje
‘ ,’Au Nouveau St-Eloi
Een vlak op ‘de schreve’ metBruine Kroeg
Frans-Vlaanderen

• We nuttigen daar ook een ‘ ’ enBoerestutte
rijden terug naar onze startplaats

Meer info bij:

Raf Verrue
tel. 056 70 26 93 of

gezinsbond.beverenleie@gmail.com

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)

GEZINSBOND

Beverblaadje wenst al zijn adverteerders
en lezers een zonovergoten vakantie!

„Terug naar school“: 4 september 2018
Graag uw teksten vóór 25 aug. 2018
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Christa Demeyer,
zelfstandige thuisverpleegkundige, op pensioen!

Christa geeft vanaf 1 juli de spuit door!

2018

IMAGE
Coiffure

Ik wens iedereen
een prettige en

zonnige vakantie!
Anniek

IMAGE
Coiffure IMAGE

Holvoet Anniek

Tomberg 8 -2 Beveren-Leie

Tel. 0477 67 42 84

Wij zijn gesloten van
31 juli t.e.m.
15 augustus.

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Desmedt Chantal Onledegoedstraat 42 8800 Roeselare 0486 23 09 92

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

Roose Luc Langveld 16 8790 Waregem 0485 59 55 02 056 60 91 69

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

Vanslambrouck Mia (*) Liebaardstraat 78 8792 Desselgem 0477 77 68 42

Callewaert Karien Vlamingenstraat 43 8530 Harelbeke 0477 29 35 45

Demeyer Christa lees artikel op pensioen

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM GEMEENTE GSM TEL.STRAAT

(*) vervangers: De Meyere Lies

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.
s.

m
.
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SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Specialiteit:

ALLES voor een gezellige

Gebruik uw

spaarkaart 2018 !Gebruik uw

spaarkaart 2018 !

Varkentjes

van eigen

kweek

Folder:

Website:

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

gegarandeerd zonder
antibiotica!

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

dinsdag . -12. u. 14. 0-18. u.8 30 15 3 30
woensdag . -12. u. 14. 0-18. u.8 30 15 3 30

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

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

zondag . -12.00 u.9 00

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

BBQ

Op zaterdag en zondag kunnen
wij jullie nu ook verwennen met

een snack: spaghetti, croques, ...
Kom en geniet!

TIP

BELGIAN

RED DEVILS

• maandag 18 juni: - Panama - 17 u.België

• zaterdag 23 juni: - Tunesië - 14 u.België

REUZE SCHERM buiten met AFTERPARTY
D.J. „De man van Atlantis“

• donderdag 28 juni: - Engeland - 20 u.België

IEDEREEN WELKOM!  AMBIANCE VERZEKERD !

Be

Be

Be

Sportkaffee supportert mee!Sportkaffee

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

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.

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

schilder- en

decoratiewerken

schilder- en

decoratiewerken



archief Beverblaadje

uit de (oude) doos

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

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)
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Emiel Courtens
De laatste Beverse gesneuvelde in WOI.



Meer info op
www.axabank.be

Of bel voor meer
informatie of een afspraak.

Uw Bank- en kredietagent:AXA

Hoogstraat 162, 8540 Deerlijk
056 72 34 03

sandra@kantoordeleeuw.be

Kris en Sandra
De Leeuw

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

Nog meer Bevers nieuws ?

Beverse Weetjes

• „Terug naar school“
-editie“
op 4 sept. 2018

• Graag uw teksten
vóór 25 augustus

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

Beverse Weetjes
Nog meer Bevers nieuws ?

Beverblaadje

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

TE KOOP:
Racefiets: nostalgisch design van Lucien
Van Impe, 250, info: 0474 35 80 94€

TE KOOP:
Selectie rode wijnen, tel. 056 72 95 36 of
Pontstraat 57, Beveren-Leie

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 •

Beverblaadje
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AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be

www.axabank.be •BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel

FSMA 036705 A • 7.19.1940 - 1217

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be

www.axabank.be •BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel

FSMA 036705 A • 7.19.1940 - 1217

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

BARBECUESPECIALITEITEN

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


