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LENTE-EDITIE

EEN MAANDELIJKS KWALITATIEF RECLAME EN INFOBLAD EXCLUSIEF VOOR BEVEREN LEIE- -

V : Software Applications Raf Demortier tel. 056 72 40 08 @ .be.U. | | | info beverblaadje | www.beverblaadje.be

Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoor delijk voor zijn eigen teksten.(ook kleine onderdelen) -
30Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.  Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)

Beverblaadje

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
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Beverna Cum Laude

2016

SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Specialiteit:

Vraag naar uw

nieuwe

spaarkaart 2018 !

Vraag naar uw

nieuwe

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

Samen met het BIB-busje van Pierre naar de bibliotheek in Waregem.  Foto archief Beverblaadje april 1997.



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

GEZINSBOND

Programma

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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Beveren-Leie
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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 . Info2 tafels
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. en het aantal tafels. Pas daarna
het inschrijvingsgeld stoten op rekening nr. BE55
8282 5950 1344 van Gezinsbond Beveren-Leie,

met vermelding ‘tweedehandsbeurs
en uw naam’.

zaterdag 28 april 2018
Tweedehandsbeurs

zaterdag 31 maart 2018
Paaseierenraap

in samenwerking met Gezinsbond Desselgem
OC. De Coorenaar, Georges Coornaertdreef 9

Desselgem

• 09.30 u.: De paashaas heet u van harte welkom
• 10.00 u.: Verhaal “Pedro Pirlefijn” animatie voor

klein en groot door Steef Coorevits
• 11.15 u.:Paaseierenraap (zoektocht ca. 2km)

met lekkernijen voor de kinderen.  In de
huifkar worden boeiende verhaaltjes
verteld en stoeien op springbed mag
niet ontbreken.

• 12.15 u. Een drankje, een aperitiefje, een frietje,
een gezellige babbel

Bijdrage paaseierenworp voor peuters, kleuters en
kinderen tot en met 10 jaar,  (*) mandje meebrengen

hoeft niet; de paashaas heeft iets in petto...

leden: 3 per kind (tot 10 jaar), niet-leden: 6 per kind (tot€ €

10 jaar). Inschrijven voor 19 maart 2018 via Tailly
Marleen: 056 70 28 52, via

gezinsbond.beverenleie.pasen@gmail.com

dinsdag 17 April 2018 om 20.00 u.
In samenwerking met VBS De Wegwijzer,

Stedelijke Basisschool en Femma
Voordracht: ‘Internet en Privacy’

(Veilig Online).
Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat
beschouw je als honderd procent privé? En hoe

gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het
donderen in Keulen bij termen als cookies,

phishing en sharenting? Dankzij deze sessie leer
je goochelen met instellingen, rapporteringen  en
filters en ben je helemaal op de hoogte  van de

do's en don'ts rond privacy.
Plaats: VBS De Wegwijzer,

Koning Albertstraat 31, 8791 Beveren-Leie
Info en Inschrijven (vóór 13 april 2018) bij:

Liselot Moerman, GSM: 0495 46 06 60
e-mail: voordrachtvbsbl@hotmail.com
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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 meer info en/of voorwaarden
bent u steeds welkom bij:

Onze specifieke
SPAAR- en

BELEGGINGSFORMULES
„ “ passen.die bij u

„Advies op uw maat“

Ontdek bijnu

:Recordbank

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

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

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

Callewaert Karien Vlamingenstraat 43 8530 Harelbeke 0477 29 35 45

Demeyer Christa Kortrijkseweg 132 8791 Beveren-Leie 0495 80 82 61 056 70 00 11

Desmedt Chantal Onledegoedstraat 42 8800 Roeselare 0486 23 09 92

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
.

Opritten - terrassen - parkings

Klinker- en kasseiwerken

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
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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.

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

Toen de eerste trein op 22 september 1839 tussen Gent en
Kortrijk spoorde, stond men op de zuidkant van Beveren
ongetwijfeld ook wel her en der te kijken naar dat langzaam
voorbijstomend gevaarte. Behalve de noodzakelijke
onteigeningen van gronden voor de spoorbedding dienden
er bij ons geen gebouwen te worden afgebroken voor de
aanleg van het traject. Vier straten werden door het spoor
gedwarst: de Courtensstraat, de Stuivenbergstraat die
toen Waterstraat heette, de Paanderstraat en de Groen-
straat die nu de naam Ingelramstraat draagt. Daar werden
onbewaakte overwegen voorzien. Op te merken valt dat de
Spijkerlaan-Leenakkerstraat die aanvankelijk Deerlijk-
straat heette, nog niet bestond. Die zou pas in 1902 worden
aangelegd. De treinen hadden geen grote snelheid en
maakten voldoende lawaai om elkeen te waarschuwen die
het spoor wou dwarsen.

De eerste tientallen jaren na 1839 had de trein hier in
Beveren geen impact op het dagelijks leven dat zich
afspeelde op het land, op de boerderijen en in de
weefkamers van de kleine woningen waar linnen geweven
werd op houten getouwen en garen gesponnen op de
spinnewielen. Door het intensief kweken en verwerken van
vlas veranderde hier echter de toestand vanaf 1860.
Wevers werden vlaswerkers. In 1870 kreeg Desselgem
een brug over de Leie en een loskaai voor de aanvoer van
vlas met goederenwagons langs de spoorlijn. Daar werd
bovendien een mooi station gebouwd dat in 1873 in gebruik
werd genomen. Gent, Kortrijk en verderop Frankrijk, waren

1

Het Beverse Station ( )1
nu vlot bereikbaar vanuit Desselgem. Frankrijk waar de textielnijverheid
bloeide, lonkte bovendien naar Vlaamse werkkrachten. Daar werd in de
fabrieken een “schone frank” verdiend, ook door seizoenarbeid op de
boerderijen, de cichoreiasten en de “steenovens”. De boemeltrein hield
overal halt om dagelijks volk op te pikken en af te voeren richting Frankrijk.

Beveren kon of wou niet achterblijven op zijn buurgemeente en begon
vanaf 1890 ook aan te dringen bij het bestuur van de spoorwegen op een
treinhalte met bijhorend station en een loskaai. De bloeiende
vlasnijverheid was het argument voor die vraag. In 1902-1903 werd onder
meer daarvoor een nieuwe steenweg aangelegd, dwars doorheen het akkerland vanaf de Pikkelstraat te Deerlijk tot aan
de herberg De Klokke langs de Kortrijkseweg, de huidige Spijkerlaan en Leenakkerstraat dus. Aan De Klokke sloot die

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

nieuwe kasseiweg aan op de Sint-Jans-
straat die een paar jaar voordien ook met
kasseien was uitgerust. Te Deerlijk werd
die steenweg doorgetrokken tot aan de
Hoogstraat. Zo ontstond een bijna rechte
verbinding tussen het centrum van Deerlijk
en de vlasroterijen aan de Leie te Beveren.
Over haar volle lengte heette die straat in
Beveren toen Deerlijkstraat, en in Deerlijk
zelf, Beverenstraat.

Beveren kreeg uiteindelijk omstreeks 1901
zijn “stopplaats”, een treinhalte met
opstapplaats dus. In 1906 kwam er het
eerste stationsgebouw, “de statie” zeiden
de Bevernaars, samen met een loskaai
voor vlas, kolen en dies meer. Vergeleken
bij het mooie Desselgemse station was de
Beverse opstapplaats een lachertje. Het
was niet meer dan een smalle langwerpige
houten barak zoals op bijgaande foto te
zien is. Iets wat men eerder ergens in
Siberië zou verwachten. Wijlen Roger
Denoulet, die in de stationsbuurt geboren
en getogen was, dacht dat het om een
afgedankte treinwagon ging waarvan men
de wielen had verwijderd. Het toilet en de
wachtzaal waren in dezelfde materialen
opgetrokken en stonden naast elkaar
gerangschikt langs het spoor, net als
wagons. Het zou duren tot 1951 eer dit
houten geval door een gebouw in steen
vervangen werd. Een station kan evenwel
niet zonder woning voor de “statieoverste”
en voor de “bareelwachter”. Daar komen
we verder op terug in een volgend
Beverblaadje.

Bij de aanleg van de huidige Kortrijkseweg in 1716, toen genoemd de callesei, later gedoopt
tot de Gentsebaan moest er tol betaald worden om vanuit de invalswegen de grote baan te
gebruiken met paard en kar. Deze steenweg naar Gent is in de loop der jaren meerdere malen
merkwaardig gewijzigd. Naast de geplande heraanleg (midden 2019) worden nu ook oude
woningen in snel tempo afgebroken en vervangen door nieuwe, energievriendelijke
verblijven. Your home bouwt er thans 18 nieuwe appartementen ter hoogte van de Stedelijke
Basisschool. Yves Detollenaere, zaakvoerder van Your Home vertelt: „Door het bouwen van
Residentie „de Castor“ zullen wij de eerste stap zetten in het herwaarderen van deze mooie
plaats tussen de Gemeenteschool en de Kortrijkseweg. Een naam vinden voor de residentie
was vrij eenvoudig. Een Bever in het Latijn is nl. “Castor”. Onze residentie hebben wij dan
ook gedoopt met de naam „Residentie de Castor“. Samen met het gelijknamige

Eerste steenlegging Residentie „de Castor“ door Your Home
in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen

en raadsleden van Waregem.

1 2 3

Merkwaardige verbindingsweg

sterrenrestaurant “Castor” krijgt deze historische plek
een nieuw aanzicht.“ Vele Bevernaren zullen de foto
van de herberg „Prins Albert“ zeker herkennen. De
herberg “Prins Albert” dateert van 1891. Maria van
Seefs was de bezielster. Zij was de laatste
uitbaatster. Maria stierf in 1987. Wegens
langdurende leegstand werd het gebouw afgebroken
in 1995. Wie meer info wenst omtrent deze 18
appartementen kan dit via YOUR HOME 056 755 788

Zie ook
pag. 6
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Bebrona is een beurs die aan Beverse handelaars een
forum biedt om zich voor te stellen aan het publiek in
een ongedwongen sfeer.
De locatie is reeds enkele jaren het bedrijf Typhoon
aan de Grote Heerweg 67. Het bedrijf - engineers of
clean air - is onder andere gespecialiseerd in
industriële ontstoffing en ventilatoren. Het bedrijf stelt
graag zijn gebouwen ter beschikking van deze unieke
beurs. Organisatoren van dienst zijn Sabine Kerkhove
van Sacacorchos en Gwen Dehaene van Tastings
beiden gelegen aan de Kortrijkseweg.
Zij wisten voor de editie 2018 van Bebrona op 3 en 4
februari volgende handelaars aan te trekken: New
Line, Santoria, Dikke Jan, Your Home, Garage
Coppejans, Klusjes Mike, Patricia Christiaens, Salons
Gruuthuse, traiteur Breye, Dirk Peirs, Aqualex en de
organisatoren zelf : Sacacorchos en Tastings.
Het evenement van Beverse ondernemers is een
toegankelijk gebeuren. De inkomsprijs is gratis en ook
de kleinsten zijn welkom. Speciaal voor hen was een
speelhoek geïnstalleerd wat voor gezinnen een leuke
meenemer is.
Het evenement wordt ook gesponsord door heel wat
andere Beverse ondernemers die zich niet kunnen
vrijmaken of die het niet zien zitten om een stand in te
richten of om voor die twee dagen nog een bijkomende
‘winkel’ open te houden.
Een tegenvaller was het geplande uitvinderssalon. De
organisatoren deden een oproep naar mensen die in
hun vrije tijd of beroepsbezigheden op zoek zijn naar
nieuwigheden. Slechts twee uitvinders hadden zich
aangemeld, waardoor deze nieuwe aantrekkingspool
voor de beurs naar een volgende editie verschoven
wordt. Begin maar uit te vinden of nieuwe zaken te
bedenken. Misschien kan je deze volgend jaar op
Bebrona aan het ruime publiek voorstellen.
Naast de enkele honderden bezoekers hebben ook de
standhouders genoten. Het werd een productieve en
lucratieve beurs met een gezellige ambiance. De
ambiance werd op zaterdagnacht nog tot in de vroege
uurtjes doorgetrokken met de muziek gespeeld door
DJ Caraad FM.
Wie ook een graantje meepikte van de geslaagde
beurs waren: Sonobeg (Solidariteitsfonds voor
noodlijdende Beverse Gezinnen) die 750 euro in
ontvangst mocht nemen en Akabe - de Waregemse
scoutsgroep voor personen met een beperking - die in
de prijzen viel met een steun voor de kas van 250 euro.
De edit ie 2019 staat reeds in de steigers.
Geïnteresseerde handelaars/uitvinders kunnen
Sabine en Gwen contacteren op hun respectievelijke
GSM nummer 0496 03 03 00 en 0479 52 75 84.

schitterende editie

Spijkerlaan 83 | Beveren-Leie
0494 26 24 20

OPEN!

• iedere dag van 9 tot 18.30 u.

• op zondag en maandagGESLOTEN

´t Kwekerijtje
Spijkerlaan 83
Beveren-Leie
0494 26 24 20

WAREGEM

SPOORLIJN

IZEGEM
ROESELARE

RICHTING
E17

DEERLIJK

HARELBEKE

Reeds 36 jaar ervaring!

(Bloemen Mimosa)

´t Kwekerijtje

PARKING ACHTERAAN !

kwaliteit en toch niet duur

Nu ook verse snijbloemen.
Wij zijn gekend voor

onze kwaliteit !!
(vroeger „Mimosa“).

grote keus viooltjes primula

Bij
aankoop
van € 40
planten

een
GRATIS
prachtige

Agapanthus !!
Keuze: wit
of blauw.

echte kwaliteit !!

10 stuks voor

slechts € 4 !
3 stuks voor

slechts € 2.50 !!

ook niet vergeten
onze prachtige azalea’s !!!

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



Meer info en gratis bouwgids op
axabank.be/meerruimte

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

• „ “Paaseditie
op 27 maart 2018

• Graag uw teksten
vóór 17 maart

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

Beverse Weetjes
Nog meer Bevers nieuws ?

BeverblaadjeTE 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

Het woonkrediet is een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.

Kredietgever: 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 • 7200585-0118

TE HUUR: VAKANTIEVERBLIJF TE NIEUWPOORT.
Smaakvolle studio met slaaphoek (4 pers.), 50 m. van de
zeedijk. Rokers (binnen) en huisdieren niet toegelaten. Per
WEEK of per WEEKEND. Inl. 056 717839 of 0494 317311

TE KOOP: HERENFIETS, MERIDA FREESPORTmerk:
TFS70; zeer goede staat, prijs: kwart van aankoopprijs,
inl.: 0475 16 99 95

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

CHRIST BAERT

spaghettisaus

Winnaar „ “KRISTALLEN KROON
voor de beste bolognaisesaus!

U wenst een tweede exemplaar?
U woont niet in Beveren-Leie? ...

U kunt steeds een
gratis exemplaar bekomen bij:

zie ook: www.beverblaadje.be

• bakkerij DECONINCK
• Café DEN DRIES

Beverblaadje


