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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
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BEVEREN LEIE-

VRIJDAG 9-12. - 14-1 u.15 7.30

WOENSDAG 9-11.00
DONDERDAG 9-12. -15 op afspraak

MAANDAG 9-12. -15 op afspraak
DINSDAG 9-12. -15 op afspraak

ZATERDAG op afspraak

OPENINGSUREN

jaargang 26 - maart 2019 - nr. 263
LENTE-EDITIE
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

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

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg
8791 Beveren-Leie,

153

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

Kom langs of maak een
afspraak via
actie.argenta.be/pensioen

NIEUW in Beveren-Leie

Nico Vandenberghe neemt afscheid van de
C jaar .ultuurraad na 36 voorzittersschap
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Turn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

Programma
GEZINSBOND

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
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• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie

• www.beverblaadje.be
• www.gezinsbond.be

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

(beverse weetjes)

Tel. 056 70 26 93, e-mail: raf.verrue@gmail.com

• Gezinsblad “De Bond”

• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/
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(*) mandje meebrengen; de Paashaas heeft iets in
petto...
• leden: 3 per kind (tot 10 jaar)€

Aansluitend op de zoektocht is er nog van alles te
beleven: ballonplooien, initiatie kinderdans, springbed,
kleurhoek, paasverhaaltjes in de huifkar. Intussen is ook
de bar open: frisdrank, pintjes, aperitief naar keuze. En
mits melding vooraf (zie instructies hiernaast) serveren
wij de hongerigen een pakje friet met frikandel en sausje
naar keuze. Smakelijk !

• .9.30 u : de paashaas verwelkomt de kinderen, papa's
en mama's, opa's en oma's in de inkomhal van het Oc
De Coorenaar.
• 10.00 u.: goochelaar Magic Jimmy tovert verrassende
zaken uit zijn hoge toverhoed. Met vingervlugge
bewegingen en onwaarschijnlijke 'hocus pocus' trucs
boeit hij de kinderen en creëert hij spannende
momenten met assistenten uit het publiek.
• .11.00 u : onder begeleiding van ouders en familie gaan
de kinderen op zoek naar paaseieren. Langs de duidelijk
aangegeven wandelweg heeft de paashaas voor de
kinderen nog enkele verrassingen in petto…

Bijdrage paaseierenworp

• € 2,5 voor leden, zowel kinderen als volwassenen
5 voor niet-leden• €

Inschrijven voor 12 april 2019  bij:
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 056 70 26 93

Betaling hetzij contant of via rekening BE76 7370 5012
5195 van de Gezinsbond Beveren-Leie (is bevestiging
van uw inschrijving)

gezinsbond.beverenleie.pasen@gmail.com

• niet-leden: 6 per kind (tot 10 jaar)
Supplement voor wie 's middags een pakje friet lust met
frikandel en saus:

€

Gezinsbond Beveren-Leie
in samenwerking met Desselgem

zaterdag 20 april 2019 om 9.30 u

Paaseierenraap (*)

.
in het OC  De Coorenaar

Georges Coornaertdreef 9  Desselgem
.

,

Gezinsbond Desselgem
TWEEDEHANDSBEURS voor TIENER-

ARTIKELEN (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 KINDERartikelen

nieuw

Simon wil er voor 't eerst een dubbele salto gestrekt
met maar liefst vier schroeven aan 't einde van zijn
eerste reeks draaien. Eerste zijn, dan sta je op de
tabellen. Hij gaat misschien ook het record voor
moeilijkheidsgraad aanvallen, want dat staat al een
paar jaar niet meer op zijn naam.

Even skippen

Eeklo
Het Oostvlaamse provindiestadje met de hoogste
kerktoren is “ ” voor proef twee. Daar
gaan we even , nieuwe dingen
proberen en ook de

the place to be
van “sajet” geven

tentatie om wat records
scherper te stellen is er. We moeten niets vrezen,
we staan overal flink bovenaan de rancking.

Femke zou er wel eens 't jongste telgje van de fede-
ratie kunnen zijn die start met een drievoudige salto
in haar vrije reeks en enkele anderen gaan hun
persoonlijk record proberen te verbeteren. Ambitie
zat dus in Zuid-West-Vlaanderen.

Even op een zaterdag voor de wedstrijd: geen
training. Alleen fysieke arbeid voor de benen,
voeten en de stem. De uitgestelde pannen-
koekenverkoop moest noodgedwongen de dag
voor de tweede selectieproef, anders is de
pallullentijd voorbij. We schuimen weer alle straten
af en weten vanoudsher dat met plezier gekocht
wordt. 't Weer is schitterend, blauw azuur in de lucht,
mezen, roodborstjes en vinken tierlantijnen in de
bomen en de eerste krokussen spreiden hun tedere
bloemblaadjes in de eerste zonnewarmte.

Uitstel
We geven niet graag af, maar onze pannen-
koekenleverancier kon er voor het geplande week-
end (2 februari, een echte lichtmis) geen dosis van
een paar duizend pakken flensjes bijnemen.
Gelukkig tijdig doorgegeven, zodat een
opgesteld kon worden. Een weekendje verschuiven
dan maar… weer ging af. De collega's
in onze sporthal, de volleybaldames, hadden net die
volgende zaterdag hun notaboekjesverkoop
georganiseerd. 't Was me even ontgaan,

noodplan

de alarmbel

maar af-
spraken onder sportlui zijn afspraken, daar wordt
niet mee gesold. Een vredelievend, geruststellend
telefoontje met Hilde (coördinator van alle
volleybalorganisaties) en we vonden nog net één
zaterdag geschikt zonder competitie of uitstap. ' t Is
dus 16 februari dat we aan de deur komen
aankloppen Uitstel is geen afstel bij ons. , we
willen weerom een record neerzetten.

Goed gesternte
Een maansverduistering, in lange tijd nog niet
gezien, maar ze was prachtig en net op dat moment
kon je evengoed even van 180
maken. (Wij zijn dat gewoon, 180 is voor ons maar
een halve schroef.) Maar een ander fenomeen deed
zich in de ochtenddonkerte voor aan de zuid-
oosteinder. lagen mooi onder
elkaar te blinken. Mooi toch. 't Is maar om te zeggen
dat de sterren ons al lang gunstig beïnvloeden. 'k
Geloof niet in al die verhaaltjes van horoscopen en
sterrenstanden, maar niettemin…. Na alle
nieuwjaarsbrieven voor meter en peter en de lieve
papa's en mama's, was het eind januari

een pirouette °
°

Venus en Jupiter

flink uit de
startblokken schieten voor een eerste confrontatie
met de nieuwe competitie. Schieten hoefde niet,
want 't was in Limburg te doen. Zonhoven helemaal
in het noordoosten. Dus wat trager praten, wat
zingen en vooral de lange wachttijden tussen de
series afwachten. Deelgenomen in zes cate-
gorieën… , eentje nog
zilver en eentje moet het de volgende wedstrijd
maar nog eens proberen. De trend van Lenig en
Vlug is alweer gelanceerd. Er zijn achteraf veel
ergernissen over de organisatie doorgestuurd naar
de federatie. Wij hadden de planning
met de gymfed afgetoetst. Na vele jaren van
aandringen hebben ze uiteindelijk toch even wat
rekenwerk verricht en zijn ze de tweede wedstrijd
beter gaan organiseren.

vier met verve gewonnen

al vooraf even

Weer een sterretje dat
beter opgeblonken is.

17 februari: tweede voorronde Belgische
competitie in Eeklo

Een staartje een
komeetje

na het wereldkampioenschap,
bijgestoken. Goede resultaten is altijd

weer in pen en papier - tegenwoordig power-pointje
of statistiekje uitdokteren, alles digitaal dus - kruipen
om de federatie toch te overtuigen om onze ver-
waarloosde sport toch wat hoopvol uit de vergeetput
te halen. Twee jaar volledig zonder één euro
budget zelf zelf, world-cups betalen, stages
betalen, opleidingen… tasten… 't Is
wat veel geweest. Stoute schoenen aangetrokken,
dos-siertje voor de toekomst opgesteld en mezelf
uitgenodigd bij ' '. Werd vriendelijk
ontvangen en mocht rustig mijn zeg doen. Een
kwartiertje later behoorlijk huis-
waarts gestuurd met de boodschap nog één en
ander op papier te zetten. Een maand afwachten
dan en deze morgen kreeg ik toch

zelf in de zak

the Big Boss

goedgemutst

een deftige reply
op mijn werk. We hebben een budgetje voor onze
“kracks” dit jaar, maar we hebben evenzo ambitie
om de gestelde doelen te bereiken, anders kijken
we volgend jaar opnieuw tegen een lege schatkist
aan. en ik moet
zeggen: zeer efficiënt en grondig, vooral verhel-
derend wat onze doelstellingen betreft, soms ont-
nuchterend waar we binnen een jaar op niveau
moeten blinken, het moet nog beter en we willen
twee jaar verder met als ultiem einddoel de “

Ook de gymfed deed zijn research

world-
games” halen. Dus, geen trainingen meer te skip-
pen en ervoor gaan. Maar dat met
wat centen gaan we nuttig besteden.

cadeausterretje

16 februari: Pannenkoekenverkoop (al voorbij
dus).

Back to Wattrelos

16 maart: internationale Flower Cup (Aalsmeer,
Nederland) (8 deelnemers L&V).

Nog een blinkende ster

De resterende pakjes pannenkoeken gaan we over
de Franse grens slijten. Op 24 februari richt onze
vereniging, samen met de mensen van Wattrelos
(zij doen de zaal open en zorgen voor de jurypodia,
wij zorgen voor alle andere attributen) de eerste
selectieproef van het nieuwe seizoen aan de andere
kant, in. Meteen een belangrijke selectie, want wie
dan al neerzet, zit het hele verdere
seizoen op wolken (

de nodige quota
kwestie van nog met het

heelal bezig te blijven experimenteren) en kan
wat oefeningen en moeilijkheid betreft. Els en co
verzorgen de catering en pannenkoeken met
Nutella is ginder de grote Hit. Doen dus.

24 februari:  eerste selectieproef Franse com-
petitie (Wattrelos: onze organisatie).

Onze kalender

Blozende gezichten, blij gepakt en gezakt, met
maar één doel: de kas van de club wat aandikken,
want er staat weer veel op 't spel dit jaar. Onze
kalender zit boordevol tot begin juni, maar dat zijn
we met de hele ploeg flink gewend. Het bestuur
draait op volle toeren, de vrijwilligers ontzien zich
niets en de kids gaan moe maar voldaan van de
training naar huis. Meer moet dat niet zijn. Daarom,
ne keer een training willens nillens moeten
skippen, daar malen we niet om.



SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca
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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.

S
A

SLOTENMAKER CC

0475 59 83 68

bvba

UW RAMEN- EN DEURENDOKTER
Diagnose, Advies en Operatie

ING.

24/7

KOENRAAD CASAERT Zaakvoerder

Kortrijkseweg 311
B-8791 Waregem

info@slotenmakercc.be
www.slotenmakercc.be

Depannages 24/7

Herstellingen

Inbraakbeveiliging

Het zal jou maar overkomen!
Ongewenst bezoek.

Opwaarderen van het veiligheidsniveau
van uw woning.

SLOTENMAKER CC bvba BE 0715.586.024

OPEN op zondagvoormiddag

van 9 tot 12 u. !

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

zondag . -12.00 u.9 00

dinsdag . -12. u. 14. 0-18. u.
woensdag . -12. u. 14. 0-18. u.

8 30 15 3 30
8 30 15 3 30

vrijdag GESLOTEN

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

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

Gebruik uw nieuwe

spaarkaart 2019 !Gebruik uw nieuwe

spaarkaart 2019 !

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

tel. 056 71 37 87
www.boefferke.be
info@boefferke.be

NU MET NOG MEER
HUISBEREIDE
PRODUCTEN !

NU MET NOG MEER
HUISBEREIDE
PRODUCTEN !

Actie van 11 maart
t.e.m 7 april

Nog meer
PROMOTIES
binnenkort

in uw
brievenbus!
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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
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i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu
HET BOUWKE
Met dank aan de Heemkundige Kring

(Etienne Ducatteeuw).

De bijgaande foto dateert uit omstreeks 1900 en er is heel wat deftig
gekleed Gents volk op te zien. Midden in het beeld staat dokter Gustaaf
Vandenberghe met zittend voor hem, zijn echtgenote Rosalie
Vanhoutte. Om hen heen zien we van links naar rechts hun zoon
Ferdinand en hun vier dochters Louise, Flavie, Irma en Marie. Dokter
Vandenberghe was in zijn tijd te Gent alom gekend om zijn overgang
van de traditionele geneeskunde naar de homeopathie. In 1881 al had
hij daarover een boek uitgegeven bij drukker Gailliard te Brugge: “De
homeopathie en hare tegenstrevers”. Hij gebruikte het Nederlands als
taal voor zijn onderwerp, iets heel ongewoons voor het “Gand français”
van die tijd. Hij bouwde een succesvolle praktijk op waar rijk en arm
terecht kon.

Rosalie Vandenhoutte, zijn echtgenote, was te Beveren geboren in
1843 op een hoeve in de Poekelaan die wij kennen als “Lievens' Hof”.
Haar moeder Angela Vantomme was een oudere zuster van Ivo
Vantomme die hier later gemeentesecretaris en burgemeester zou
worden en die ook op de hoeve woonde. In 1866 huwde Rosalie
Vanhoutte met Gustaaf Vandenberghe die in 1837 te Zwevegem
geboren was als zoon van een kolenhandelaar. Van 1869 tot 1902 had
de dokter te Gent een praktijk, eerst in de Muinkkaai, later in de
Stationstraat.

In 1886 liet het Gentse echtpaar te Beveren, dicht
bij de familie van Rosalie Vanhoutte, een
buitenverblijf oprichten langs de Kleine Heerweg.
's Zomers zouden de Gentse stadsmensen te
Beveren van de goede buitenlucht komen
genieten. Ze kwamen met de koets langs de
Gentse baan of met de trein tot in Harelbeke, van
waar ze zich dan met de koets tot in Beveren
lieten voeren. Het werd een mooi klassiek
gebouw met grote ramen en indrukwekkend
mansardedak waarvan de nok bekroond werd
met een sierlijk smeedijzeren donderscherm. Op
de zuid-westkant werd een serre opgetrokken
waar 's zomers druiven rankten. In Beveren had
men zoiets nog nooit gezien. Op de noord-
oostzijde werd een koetshuis met twee poorten
aangebouwd en een paardenstal. Daarboven
werd een open maar overdekt terras aangelegd
van waaruit heel het toen nog onbebouwde
Beverse landschap te bewonderen was. Achter
het gebouw werd een grote tuin aangelegd met
bomen en struiken die hier onbekend waren. Het
geheel werd afgeboord met een hoge
beukenhaag met op de straatzijde twee
smeedijzeren hekkens. Het complex kende in
onze streek zijn weerga niet en de Bevernaars

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Vercruysse Mieke Statiestraat 162 9870 Zulte 0492 75 70 70

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

Vanslambrouck Mia Liebaardstraat 78 8792 Desselgem 0477 77 68 42

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM GEMEENTE GSMSTRAAT

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.
s.

m
.

doopten het buitenverblijf van de Gentse dokter “het Bouwke”. Na zijn
overlijden in 1902 werd hij begraven op het Campo Santo te Sint-Amandsberg.
Een van zijn kleinkinderen, Jean Vanhoutte, was Eerste Minister van ons land
van 1952 tot 1954, nadien minister van Financiën van 1958 tot 1961
Gouverneur van de Wereldbank.
De geschiedenis van het Bouwke en zijn bewoners verscheen in Bevers
Schetsboek onder schets 16.

Toen dokter Vandenberghe stierf in 1902 werd het gebouw verhuurd aan de
Kortrijkse industrieel Philip Baut die tussen Beveren en Kortrijk heen en weer
pendelde met zijn auto. Dat was de eerste Beverse automobiel. Tijdens de
eerste wereldoorlog hadden Duitse officieren goede dagen in dit complex
achter het front. Bij de Bevernaars geraakte het Bouwke pas goed bekend
vanaf 1927, toen Alfred Deplecker het bewoonde. Die was dat jaar een van de
medeoprichters van onze muziekmaatschappij “De Leievrienden” die elke
zomer op 15 oogst een publiek muziekconcert gaf in de tuin van het Bouwke.
Na de tweede wereldoorlog ontdeed de oprukkende woningbouw en het bedrijf
Interlin vlak voor de deur, het complex van zijn vroegere glorie. Intussen is het
door de dichte bewoning in de omgeving bijna niet meer te geloven dat het
Bouwke in 1881 alleen stond in het landschap er omheen.



1350     1 HOOFDPRIJS - SCOOTER
7264     2 HOOFDPRIJS - KEUKENROBOT

16388     3 HOOFDPRIJS - BON CASTOR
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Beverse zelfstandige ondernemers

Samen sterk!

www.bezo.be
info@bezo.be

Actie van 8 december 2018 tot en met 20 januari 2019.

hoofdprijzen

3!

Dank aan alle deelnemers, sponsors, klanten. Het BEZO team

UITSLAG TOMBOLA

WINNEND
NUMMER

856 22

2702 56

3050 34

4331 59

5600 39

508 78

1255 38
1221 54

377 19

5564 31

195 96

3100 30

511 107

2181 15

1691 101

3116 80

4710 106
4806 91

644 37

2760 36

2997 11

3619 8

2011 50

1785 46

3744 16
3700 51

1500 42

712 35

2010 49

969 104

2910 71

2191 43

4097 85

371 64
372 47

634 25

2552 58

2707 92

5541 75

5568 69

6006 77

135 44

6622 17

6971 66

6309 79
6334 40
6373 33

6785 97

7512 70

6778 60

7548 95

6641 93

7256 27

6060 98

7706 62
7818 26

6135 18

7954 55
7966 21

6798 45

6063 88

7193 24

7382 89

8133 99

6007 29

8781 86

10524 109

8242 73

10900 61
11332 13

9157 102

9923 32

9960 103

11674 87

8170 83

9957 41

11364 57

11815 105

10410 12

9330 82

11648 84

9263 5

9888 98

8791 94

13914 52

18896 90

15577 65

15909 14

16609 7

13706 108

17773 67

16080 28

17777 72
17986 81

13064 23

14147 68

17286 74

12440 4

17636 100

14395 76

15583 20

18573 10
18229 53

17199 9

19578 48
18912 63

19827 6

PRIJS
NUMMER

2 prijs
de

hoofd : 1 Kitchen Aid keukenrobot t.w.v. € 699 €
Geschonken door Katelijn en Nico Coorevits

3 hoofdprijs:
de Bon voor 2 pers. lunch, all-in, t.w.v. 160 €

1 hoofdprijs:
ste Scooter Piaggio Zip 4T, wit 45 km/u., klasse B, inclusief
2 jaar Piaggio garantie t.w.v. 1.750 €. Geschonken door Petra van Vromoto

Geschonken door Maarten Bouckaert van Castor

DE DERDE HOOFDPRIJS in CAFÉ DEN DRIES

Café Den Dries, Beveren Dries 28, te Beveren-Leie
Alle prijzen kunnen opgehaald worden in

met uitzondering van:

DE TWEEDE HOOFDPRIJS bij ELEKTRO KOOKGALERIJ COOREVITS.
DE EERSTE HOOFDPRIJS bij: VROMOTO

F
o
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: 
B

e
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e
e
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s

AKABE FUNCK WAREGEM ( nders n st),
FUNCK staat voor ascinerend uniek)F

A Ka be

Ook op 2 februari werd door Sabine Kerckhove en
Gwen Dehaene, met de winst van Bebrona, een
cheque overhandigd van 1.000 € aan

De scouts voor kinderen 6-21 j.  met een beperking.
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DAVIDSFONDS
Beveren-Leie

DAVIDSFONDS
Desselgem

• Locatie: OC. ‘t Klokhuis, Kerkdreef 23, Beveren-Leie • Aanvang: 20.00 u.
• Deelname: € 12 (leden Davidsfonds: € 10)

• Info: koen.lavens@telenet.be, 0497 50 39 86

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
dinsdag 19 maart 2019

In het kader van de Nacht van de Geschiedenis met als jaarthema “ ” nodigen
de Davidsfondsafdelingen Beveren-Leie en Desselgem een echte meester in de

fotografie uit. komt vertellen over zijn leven en zijn werk als fotograaf.

Meesterschap

Michiel Hendryckx

Een polyvalente medewerkster die

Nederlands spreekt.

Het betre�:

• bestelling klaarze� en klanten,

• iemand met een gezonde dosis

goes�ng.

• bureauwerk,

• bestellen klanten in de winkel,

WIJ ZOEKEN:

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

(Nathalie)

meer info?

volgend Beverblaadje
PAASeditie

op 2 april 2019
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vóór 23 maart
• Graag uw teksten

“Paaseditie“

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

Beverse Weetjes

Beverblaadje

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 •

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

Nog meer Bevers nieuws ?

Hoogstraat 162 - 8540 Deerlijk
056 72 34 03

info@kantoordeleeuw.be
www.kantoordeleeuw.be

0451.600.623

Uw gemoedsrust onze zorg!
0643.801.272

Kantoor De Leeuw
Uw bank- en verzekeringskantoor

met een persoonlijke aanpak en vertrouwd gezicht!

Kantoor De Leeuw

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.

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
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.

Appartement 4 pers., nieuw, Costa Blanca,
zeezicht, TV, WiFi, garage, airco, 2 slaapk.,

V.A. 250 /week. Strand en natuur op€

100 m. Info: +32 497 360 695

TE HUUR

ERRATUM

In het artikel „19 editie van de
nieuwjaarsreceptie

de

“ waarbij de
uittredende leden werden bedankt
voor bewezen diensten, werd mevr.
Deryckere Sophie, OCMW raadslid uit
Beveren-Leie per ongeluk vergeten.

Onze excuses voor deze vergetelheid.

In de vorige editie van het
Beverblaadje is een fout geslopen.

Redactie Beverblaadje

Sophie zet zich ook al jaren in als
oprichtster van de Waregemse
Pamperbank in samenwerking met het
OCMW.


