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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.)

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF
RECLAME- EN INFOBLAD EXCLUSIEF
VOOR BEVEREN-LEIE
V.U.: Software Applications | Raf Demortier
info@beverblaadje.be | www.beverblaadje.be

BEVEREN-LEIE

CORONA:
uit veiligheidsoverweging in ons kantoor
niet vrij toegankelijk voor bezoekers.
U kan ons bereiken via
telefoon en mail en maken
graag een afspraak.
Dank voor uw begrip.

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

VAKANTIE-EDITIE

GEZINSBOND

LENIG
&VLUG

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

Programma
Speelgoedmarkt
Programma
afhankelijk van de
COVID-19 maatregelen.

zaterdag 5 september 2020
van 13.00 u. tot 16.00 u.
plaats:
op de stoep in de Kerkdreef,
verkoop van:
speelgoed, kinderlectuur, ﬁetsjes,…….
(geen kledij),
gratis, geen inschrijving.
info:
Raf Verrue
Tel. 056 70 26 93
gezinsbond.beverenleie@gmail.com

Tweedehandsbeurs

zaterdag 3 oktober 2020
van 14.00 u. tot 17.00 u.
in 't Klokhuis, Kerkdreef nr. 23
8791 Beveren-Leie
voor baby- en kinderartikelen
Info en inschrijven via:
Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie
Tel 056 49 39 06
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

Pikkedonkertocht
zaterdag 14 november 2020
van 17.00 u. tot 22.00 u.
in 't Klokhuis, Kerkdreef nr. 23
8791 Beveren-Leie

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

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

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,
Tel. 056 70 26 93
e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com
Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
https://beverenleie.gezinsbond.be
Ontvangt u onze activiteitenfolder nog niet per mail, stuur
een berichtje naar gezinsbond.beverenleie@gmail.com

Beverblaadje wenst al zijn adverteerders
en lezers een zonovergoten en een
Coronavrije vakantie!
Wij zijn er terug op 25 augustus.

Dag van de Buren:
afgelast of Coronaproof

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK
Hekkeniersstraat Coronaproof
In 1999 werd in Frankrijk voor het eerst
'Immeubles en fête' of feest in het gebouw
georganiseerd. Het doel: de banden met buren
versterken, een samenhorigheidsgevoel in de
wijken aankweken, solidariteit tussen buren
creëren, samen iets doen aan eenzaamheid en
uitsluiting.
In 2003 werd het Franse voorbeeld in Brussel
gevolgd in het kader van ‘De Europese dag van
de buren’. Het was meteen een schot in de
roos. De tweede editie het jaar daarop bracht
meteen alle Belgen op de been.
De Waregemse bevolking is ook dit initiatief
genegen. Vorig jaar kwamen 52 wijken, straten,
buurten bijeen onder de noemer ‘Dag van de
Buren’ die gewoontegetrouw plaats vindt op de
laatste vrijdag van mei.
Dit jaar kwam alles wat later op gang. Normaal,
want tijdens het hoogtepunt van de organisatie
van dit evenement, kwam het coronavirus in
ons land en verlamde vanaf 13 maart elke
activiteit. Scholen, winkels, kerken, … alles
werd gesloten voor het publiek. De meest
levensnoodzakelijke instellingen bleven open,
al moest je daar leren omgaan met ontsmetting, afstand houden, mondmaskers en nog
veel andere beperkingen van onze vrijheid. Er
kwamen zoveel regeltjes die pas veel later een
beetje afgebouwd werden.
Velen vertaalden het als een oorlog. En dat
werd het, zeker tegen onze oudere bevolking.
Het was duidelijk. Feest van de buren kon niet
in deze vreemde periode. Het stadsbestuur
nam nogal vroeg de beslissing om dergelijke
feesten te verbieden. De internationale organisatie van ‘Dag van de Buren’ volgde snel.
Het kon ook niet anders. Iedereen moest in zijn
kot blijven. Dit werd later bijgeschroefd tot in je
eigen bubbel blijven. Van de 25 ingeschreven
straten waren er slechts 2 die hun datum onmiddellijk verschoven naar september. De

Bermkouter zocht een alternatief en het organiserend comité trok van deur tot deur met een
doosje pralines en een kaart met herinneringen
aan de voorbije jaren.
In de Hekkeniersstraat kwamen ze toch op
straat, zij het op veilige afstand. Elk bracht zijn
eigen stoeltje mee en een drankje en een hapje, zoals het aanvankelijk was. Het werd geen
groot feest, maar een verademing om eens
samen te zijn met de buurt.
Uitstel is geen afstel. Er zijn al buurten die uitkijken naar de regeltjes die de Nationale Veiligheidsraad uitvaardigt om een bijeenkomst
veilig en leuk te laten verlopen.
Weet dat voor dergelijke bijeenkomst de stad
een feestcheque voorziet van 150 euro in
Waregembonnen.

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

THUISVERPLEGING

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

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

Er zijn zelfs niet zoveel voorwaarden die moeten voldaan worden:
• de activiteit vindt plaats in Waregem;
• de activiteit heeft als doelgroep minimaal 20
woonentiteiten;
• alle genodigden moeten afkomstig zijn uit
eenzelfde buurt;
• de activiteit is toegankelijk voor iedere
geïnteresseerde uit de buurt;
• de aanvraag dient te gebeuren 2 maand voor
de bijeenkomst.
Alles omtrent de cheque is te vinden op
www.waregem.be/feestcheque
Die cheque is natuurlijk niet nodig om eens samen te komen met de buurt, maar het helpt
zeker om enkele organisatiekosten te vergoeden.
We hebben lang genoeg in ons kot gezeten.
Kom er uit, maar hou het vooral veilig.
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Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline
0495 20 60 23 Huysegoms Karel
info@leiezorg.be

www.leiezorg.be

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

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

Roten in de Leie

Het zal voor het merendeel van de huidige
Bevernaars wel een raadsel zijn wat de mensen op
bijgaande foto aan het verrichten zijn. De opname
dateert uit omstreeks 1930 en we zien er enkele
Bevernaars van toen een rootbak of “hekken" aan
het vullen in de Leie met vlasbundels. Vlas was toen
de grondstof waarmee 80% van de mensen uit onze
streek hun boterham verdienden. Nadat het vlas

gezaaid en "gesleten" of geoogst was, werd het
zaad eruit geklopt met de boothamer, later met de
bootmachine en de reep. Daarna moest het in het
water van de Leie "geroot" worden om de vlasvezel
los te weken van de lemen. Dat roten moest heel
precies gebeuren en het was de "hekkenier" van de
roterij die met zijn bootje langs de bakken of
hekkens voer om het rootproces na te gaan. Indien
voldoende geroot, werden de bundels uit de bakken
op het droge gebracht en in kapelletjes op de
droogweiden langs de Leie opengezet zodat het
vlas kon drogen. Dat gedroogd vlas werd dan naar
de zwingelplanken gevoerd waar de vlasvezels van
de vlaslemen gescheiden werden. De vlasvezels
werden in "pakken” bezorgd aan de "botekopers”
die ze verder bewerkten en doorverkochten aan de
opkopers van de Noord-Ierse spinnerijen.
Vlas bewerken was zeer arbeidsintensief en mede
daardoor in de jaren 1950 onhoudbaar en duur in
arbeidsloon geworden voor de families die er
moesten van leven. De opkomst van de
synthetische vezels en doorgedreven mechanisatie
zorgden ervoor dat er nu van vlas in onze gemeente
geen sprake meer is, behalve dan bij de firma's
Depoortere en Union, waar men alle slag van
machines maakt voor de vlasbewerking. Door die
mechanisatie heeft bij de vlasboeren niemand nog
enig direct contact met het vlas zelf, alles gebeurt
machinaal.
Op de foto herkennen we van links: Maurice
Vereecke, Jozef Debaere, Firmin of “Fierie”
Vereecke, Noël Vereecke en Margriet Vereecke.
Onderaan rechts: Fons Debaere? Het was MarieJeanne Vereecke, dochter van Maurice die de
namen van de roters kon aanduiden.
Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

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

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

Vergeet uw nieuwe
spaarkaart 2020
niet!
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.

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

Facebook:
• dagelijkse promoties

Varkentjes
van eigen kweek

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

FILIP & BRAM
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca
Bedankt voor jullie vertrouwen
in deze moeilijke tijden.
We blijven ons best doen om
jullie in alle veiligheid te bedienen.
Geniet thuis van een lekkere BBQ.
Wij bieden je een groot aanbod fijne specialiteiten.

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !
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Je kan ons nu ook volgen op Facebook.
Ontdek onze dagelijkse promotie's.

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

Onze
maandelijkse
rubriek

Beveren markt

Vind je favoriete marktkramer elke woensdagnamiddag van 14 tot 18.30 u.
op het Kerkplein van Beveren-Leie.
Ideaal voor je wekelijkse aankoop van topproducten!

BON
bij aankoop
van €12,50
gratis 1kg. friet
Bon enkel geldig
in juli en augustus2020
op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

de-hoevekip.be
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NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)
Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:
• dinsdag:
13.30 - 16.30 u.
• vrijdag:
09.00 - 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
VERZEKERINGEN

0472 77 85 34

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

BON

PROMOTIE juli & augustus

Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid uw portefeuille
te evalueren.

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

GRATIS 1 MAATJE

De Vos Lucien

(1 bon per klant)

BON GELDIG

Wekelijks
rechtstreekse aanvoer
uit vismijn
op de markt:
• woensdagvoormiddag aan de kerk te Desselgem
• woensdagnamiddag op de markt te Beveren-Leie

heid
g
i
l
l
e
z
Ge
F!
T ROE

Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 06 72 - fax 056 72 05 20 - GSM 0475 68 99 36

HUIS / BOUWGROND
TE KOOP
Oostrozebeeksestraat 87
Ooigem

UNIEK

Van alle
markten thuis!

Heropening Markt.
Niets werd aan het toeval
overgelaten. Coronaproof!
BEVERBLAADJE.BE
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Prachtig gelegen in een gezellige buurt met
een grote oppervlakte van 1585 m².
Grootste gedeelte van de oppervlakte is bouwgrond!
Ideaal voor zelfstandige. Een grote loods
mag bijgebouwd worden! Tuin Z.O. gericht.
Deze interbellumwoning mag ook, indien gewenst,
afgebroken worden.
Een aankoop met veel potentieel!
EPC 920 kWh/m² - € 280.000 - 0473 67 24 05

Sint Paulus Waregem

KINESITHERAPIE
Carlos Meersman
Mijn activiteit als kinesitherapeut wordt
op 30 juni definitief stopgezet.
Bedankt voor het jarenlange vertrouwen
dat u mij schonk.

BBQ
SPECIALITEITEN

Wel wordt de praktijk, gelegen in de KOUTERS 1A
verder uitgebaat door m'n collega-dochter

Miet Debaere
tel. 0498 13 50 01

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

Parfumerie

Coiffure

IMAGE

Anne

Kortrijkseweg 286 - 8791 Beveren-Leie - Tel. 056 71 80 42

OM ALLE MISVERSTANDEN UIT DE WEG TE RUIMEN ….
Ik BLIJF jullie:
• verzorgen
- het gelaat,
- de voeten,
- de handen,
- epilatie,
R
- het lichaam met endermologie
• helpen met advies
- met de BABOR-producten,
- make-up
-…

op:
• maandag
• woensdag en
• vrijdag van 9 u. - 18.30 u.
• zaterdag van 9 u. - 12 u. OP AFSPRAAK
(met de nodige coronavoorschriften!)

WAREGEM
corona-bonnen zijn welkom

Jaarlijks verlof:
van 1 t/m 15 aug.

Wij zijn gesloten van
4 t.e.m. 15 augustus.
Open vanaf 18 aug.

Ik wens iedereen
een prettige en
zonnige vakantie!
Anniek

IMAGE
Coiffure IMAGE
Holvoet Anniek
Tomberg 28 - Beveren-Leie
Tel. 0477 67 42 84

RECLAMEDRUKWERK

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

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

BEVERBLAADJE.BE
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Beveren Stoatie herleeft in het boek over “100 Waregemse Spoortrekkers”
Foto: Etienne Ducatteeuw

Beveren Stoatie herleeft in het boek over “100
Waregemse Spoortrekkers”, dat deze dagen wordt
uitgegeven door de Statievrienden. Het is een
omvangrijk naslagwerk geworden van 248 blz.,
waarin eer wordt gebracht aan 101 merkwaardige
figuren. Het boek behandelt ook de plaatselijke
spoorweggeschiedenis sedert 1839, de evolutie
van de statiewijken in de verschillende deelgemeenten, drie wandelingen, fotobladzijden, enz.
Voor Beveren-Leie komt naast het Statieverhaal
ook de laatste bareelwachtster Lea Bostoen aan
bod.
Tussen 1906 en 1967 had de halteplaats BeverenLeie langs de spoorlijn Gent-Kortrijk de status van
‘station’. Aanvankelijk deden oude, houten goederenwagons er dienst als ‘wachtzaal’. De Bever-

naars moesten tot in 1951 wachten
om eindelijk een bakstenen station
te krijgen, samen met een woning
voor de overwegwachter. Het station werd opgetrokken naast het
‘gardehuis’, dat er al enkele decennia stond.
In de 19e en het begin van de 20e
eeuw gebeurde het treinverkeer op
de lijn Gent-Kortrijk met omnibustreinen, die tijdens de tocht van 44
km. zestien keer stopten. Het duurde een uur en 17 minuten om het
traject tussen beide steden te overbruggen. Het was dan ook normaal
dat de ‘haastige reiziger’, vanaf het
midden van vorige eeuw, aandrong
om een aantal haltes af te schaffen.
Na eerst Sint-Denijs-Westrem,
Deurle en Astene in 1960 degradeerde ook Beveren-Leie in 1967 tot onbewaakte
stopplaats zonder bedieningspersoneel. In 1980,
aansluitend bij de ruime operatie van de elektrificatie van de lijn 75, werd het stationsgebouw uiteindelijk afgebroken. De gelijkvloerse overweg op
het einde van de Leenakkerstraat is toen ook vervangen door een brug over de spoorweg in de
Spijkerlaan, op een boogscheut van de locatie waar
het vroegere station lag. Twee jaar geleden lieten de
Statievrienden bij hun driedaagse expo een replica
van de Beverse stationsaccommodatie bouwen
door Bevernaar Luc Verschuere. Die maquette
wordt bewaard in het Documentatiecentrum van De
Gaverstreke.
Het Beverse station, gelegen ter hoogte van het
huidig containerpark, was vooral in de periode van

het vlas belangrijk. Er waren rond 1955 nog weken
met 200 vlaswagons in de stations Desselgem en
Beveren-Leie, zoals blijkt uit een interview in het
boek met de Waregemse stationschef Omer
Clement. Beveren-Leie had toen ook een ‘statieoverste’, die aan de leiding stond van een bescheiden team. Het waren achtereenvolgens Aloïs
Cardon vanaf 1911, Bernard Depaepe vanaf 1934
en Arthur Callens vanaf 1939. Die laatste, tevens
oud-strijder van WO I, was in elk geval nog op post
toen het ‘bakstenen station’ in 1951 werd ingewijd.
Op de legerkaart anno 1914 is er nog maar weinig
bebouwing te bespeuren rond het station. De
opbloei van de stationswijk dateert van daarna. De
cafés in de directe omgeving van het station
brachten ‘leven’ op de wijk. Tot WO II floreert ‘In de
Weegbrug’ aan de oostzijde van de straat. Tussen
beide wereldoorlogen wordt in de Leenakkerstraat
de herberg ‘In den Barbier’ uitgebaat, later ‘Het
Vlaamsch Huis’. Vlak bij het station lag ‘De Wachtzaal’, waar het zeker aangenamer ‘wachten’ was
dan in de barak van de spoorwegen. Toen ‘motorcrosser’ Hubert Cnockaert hier in de jaren zestig
kwam wonen, koos hij de nieuwe naam ‘Café
Motorsport’. Vanaf 1981 ging het café dicht. Wat
verder langs de toenmalige Deerlijkstraat, hield
wever Jozef Courtens ‘In den Belgiek’ open. Op de
kruising Deerlijkstraat-Nieuwenhovestraat kon je ‘In
den Kruisweg’ terecht. Later kende ook ‘De Sportman’ in de Leenakkerstraat bij de familie Defoort
heel wat succes.

Interesse?
Mail naar bernard.delange@telenet.be

Maandblad exclusief voor
Beveren-Leie: 2300 bussen.
Ontdek iedere maand
uw advertentie op
www.beverblaadje.be

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

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

TE HUUR
Nieuw appartement, Costa Blanca, 4 pers., alle
luxe, zeezicht, strand 50 m., WIFI en TV Vl., 2
slaapkamers, 2 badkamers, garage, airco ZW
Alicante +32 497 36 06 95

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

Stop deze raster samen met 5 EURO
in onze brievenbus in de Hekkeniersstraat 20
en uw zoekertje bereikt 2250 Beverse gezinnen!
Enkel voor particulieren.

aqua@home

Wij zij
n
verhui
sd!

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.

Beverblaadje
• TERUG NAAR SCHOOL
op 25 aug. 2020
• Graag uw teksten
vóór 17 aug. 2020
Nog meer Bevers nieuws ?

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

