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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.)

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk
digitale prints | groot formaat printing | kopie

Uw ideeën worden door Wim Demortier op
een professionele manier uitgewerkt.
U kan er terecht voor o.a. het ontwerpen van
uw logo, uw website, een kamerbrede
zelfklevende foto, stickers, kopieën, affiches,
flyers, reclamepanalen, banners,
productfotografie, belettering, ...
Bijna alles is mogelijk!
BEVEREN-LEIE

Breng gerust een bezoekje,
echt de moeite waard!

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

OPENINGSUREN

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

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.

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

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

GEZINSBOND

vzw

LENIG
&VLUG

Programma
Gezinsbond Beveren-Leie
GEBOORTEBOS
zondag 15 maart 2020
Alle Waregemse gezinnen met kinderen geboren in 2018
of 2019 zijn welkom op het feest van het geboortebos.
Ons natuurevent staat in teken van de bijtjes. Wij plannen
heel wat natuurbelevingen op deze BIJzondere dag! Het
geboortebos is een organisatie van de gezinsbonden van
Waregem, Beveren Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve
en de stad Waregem.
Geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
milieuzorg@waregem.be of bel naar 056 62 12 80.

Gezinsbond Beveren-Leie
in samenwerking met Desselgem
PAASEIERENRAAP
zaterdag 11 april 2020 om 9.30 u.
in het OC. De Coorenaar
Georges Coornaertdreef 9, Desselgem
Welkom door de paashaas vanaf 9.30 u. Zoeken naar
paaseitjes op geheime locatie. Doorlopend ontspanning
en animatie: o.a. reuzenspringbed, knutsel-, teken- en
kleurhoek, kinderdans, volkssportkoﬀer. Over de
middag frietjes met frikandel en sausje naar keuze.
Bijdrage paaseierenraap (kinderen t/m 10 jaar):
leden € 3 , niet-leden € 6.
Bijdrage frietjes (kind/volw.): leden € 2,50, niet-leden €5
Vóór 1 april 2020 inschrijven bij Raf Verrue,
tel. 056 70 26 93
gezinsbond.beverenleie.pasen@gmail.com

Gezinsbond Beveren-Leie
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 18 april 2020
Van 14.00 tot 17.00 u. in ’t Klokhuis

INKOM GRATIS
Kerkdreef nr. 23, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
Info en inschrijven bij:
Kelly Van Kerckhove - tel. 056 49 39 06 - mail:
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

GOSA Groot Waregem
Daguitstap naar Beveren-Waas
op donderdag 25 juni 2020
• 7.45 u. vertrek uit Zulte op parking ‘t Kapelhuis.
• 9.30 u. Beveren-Waas Kasteel Cortewalle.
• 11.15 u. Bezoek sluisgebouw Kallo.
• 12.15 u. Middagmaal restaurant Bebronna,
drank niet inbegrepen.
• 13.45 u. Rondrit in Waaslandhaven en polders met
een bezoek aan Fort Liefkeshoek (14-15 u.) daarna
stop in Doel en zicht vanop de Scheldedijk. Stop in
Verdronken Land van Saeftinghe en gelegenheid om
iets te drinken.
• 18.00 u. Broodmaaltijd, in cultuurcafé Ter Vesten
Beveren Waas
• 19.30 u. Terugreis
Deelname in de kosten: Gezinsbond leden €60, (nietleden €75) te storten op rekening nr BE72 4682 2836
2116 Gezinsbond GOSA Waregem.
Inschrijven kan vanaf nu tot 17 juni 2020
Info bij Maria Courtens, Nijverheidstraat 92, 8791
Beveren-Leie, tel. 056 70 27 05

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
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
vervolg pag. 7

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

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
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Winnaar „ KRI STALLEN KROON“
voor de beste bolognaisesaus!

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

PAASeditie
op 31 maart7 2020
BEVERBLAADJE.BE

Lees ook iedere maand het Beverblaadje op www.beverblaadje.be
Edities van 2018 en 2019 nog online!

BEVERBLAADJE.BE
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Thuisverpleging

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

MIA VANSLAMBROUCK
Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

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

0495 20 60 23 Huysegoms Karel
info@leiezorg.be

www.leiezorg.be

aqua@home
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.

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

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

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!

PROMOTIE VAN DE MAAND
MAART!

BON

BON
bij aankoop
van €12,50
gratis 1kg. friet

Bij aankoop vanaf 20€ en afgifte van deze bon

GRATIS BOODSCHAPPENTAS
Bon enkel geldig
in maart 2020 op de
markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

(1 bon per klant)

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

0472 77 85 34

Van alle markten thuis!
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Alle maatwerken in inox, aluminium en
ijzer, al dan niet gecombineerd met glas
hout, arduin, keramiek enz..
Alles naar de wens van de klant!

Stijlvol aan tafel

lente actie van :
• tuintafels
• tuinstoelen
• parasols
• loungeset
• buitenkaarsen..

Alles ambachtelijk gemaakt in België.
Voor cadeautjes groot of klein.
Vrijblijvend ingang !

NIEUWE WORKSHOPS

OPENINGSUREN:
• woensdag:
9.30 u.- 18.00 u.
• donderdag:
9.30 u.- 18.00 u.
• vrijdag:
9.30 u.- 18.00 u.
• zaterdag:
9.30 u.- 17.30 u.

VRIJE INGANG:
Kortrijkseweg 180
8791 Beveren-Leie
tel. 0496 52 00 04
tel. 0497 13 68 66
info@inoxdeco.be
www.inoxdeco.be

nieuw
Haakkatoen
en breiwol te
verkrijgen !'

Volg ons op facebook en
zie ook naar de creatieve
workshops die hier
plaatsvinden.

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Specialiteit:

Gebruik
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.
14.00-18.00 u.

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

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca

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

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

Varkentjes
van eigen kweek
• gegarandeerd zonder
antibiotica!

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

FILIP & BRAM

Nog meer PROMOTIES
binnenkort in uw
brievenbus!
Actie begin maart.

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

Vroeger en nu

vervolg van pag. 2

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Chinees met de Chinezen
Op een van de bijgaande foto’s zien we een man
met een baard, een overgrote hoed, een lang kleed,
en die een ezel vasthoudt. Op de achtergrond staat
een gebouw dat gedekt is met ongewone pannen.
Het beeld dateert van omstreeks 1920 en stelt de
Bevernaar Alberic Van Acker voor als scheutist en
zendeling in China. Hij staat op het punt een tocht
aan te vangen naar een reeks missieposten van de
Scheutisten in de streek Ta-T’ung in China. Die foto
werd opgestuurd naar de familie in Beveren zodat
men zich daar een beeld kon vormen van de
omgeving waarin Alberic werkte.
Die was te Beveren geboren in februari 1885 op de
hoeve “de Cleurvinck”, gelegen bij de Leie langs de
Grote Heerweg. Na de plaatselijke gemeenteschool
trok Alberic naar het Klein Seminarie te Roeselare
en in 1906 trad hij toe tot de congregatie van Scheut
als zendeling voor China. In 1910 werd hij priester
gewijd en op 22 september 1910 droeg hij in de
Beverse kerk zijn eremis op. In oktober van
datzelfde jaar scheepte hij in te Antwerpen naar
Kansou in China. Thuis in Beveren boerde zijn broer
Arthur Van Acker ondertussen verder op de
ouderlijke hoeve. Op de andere foto zien we het
woonhuis van de hoeve Van Acker in 1910, “de
Cleurvinck”, nog met een dak van roggestro. De vier

trekpaarden op het hof werden vastgehouden door
Alberic (uiterst rechts), twee collega’s zendelingen
en door zijn broer Arthur (in het midden). De
paarden dienden niet enkel als labeurkracht op de
akkers, maar zorgden ook voor het bijhalen en
wegvoeren van vlas dat in de bakken van de Leie
geroot werd. Het was voor Alberic een soort
afscheidsbeeld alvorens hij naar China zou
vertrekken. Hij was een handige, wat luidruchtige
kerel met veel gezond boerenverstand. In de streek
waar hij werkte voor Scheut trok hij van de ene post
naar de andere om praktische hulp te bieden. In
1948, na 33 jaar verblijf in China, werden de
Scheutisten daar weggezonden door het communistisch bewind van Mao Tse Toeng. In 1943
hadden ze al kennis gemaakt met de interneringskampen van de Japanse bezetters.
Terug in België werd hij aalmoezenier van enkele
congregaties van kloosterzusters. Vanaf zijn
terugkeer in ons land was hij vaak te zien in Beveren
waar men hem graag bezig hoorde over zijn tijd in
het verre China, waar hij Chinees was met de
Chinezen. Hij overleed in september 1955 te
Torhout en werd hier op het kerkhof in Beveren
bijgezet in het familiegraf van de familie Van Acker.

Het artikel van “Lenig en Vlug”
wordt gesponsord door:

Bankieren met gezond verstand

Kantoor Billiet-Deryckere
BEVERBLAADJE
.BE Kring
Met
dank aan de Heemkundige
(Etienne7Ducatteeuw)

Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie
tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57

www.crelan.be | billiet-deryckere@pandora.be

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)

BEVERBLAADJE

NEEN

JA

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

TE HUUR
Spanje: Costa Blanca, nieuw appartement, 2
slaapkamers, ZW, zeezicht. Vrij: april, juni tot 14/7
en na 26/8, v.a. 400 EURO/week.
Info: 0497 36 06 95

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

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

ERRATUM
In de vorige editie van het Beverblaadje is een
foutje geslopen. In het artikel „Tweede
kerstmarkt is schot in de roos“ stond te lezen „Bij
de ouderraad van de Vrije Basisschool van SintEloois-Vijve ging hun ‚Chocotoﬀe chocomelk’
vlot binnen ...„ Uiteraard is dit de Vrije
Basisschool van Beveren-Leie en niet de
school van Sint-Eloois-Vijve. Onze excuses
voor dit foutje. Redactie Beverblaadje

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:
• dinsdag:
13.00 - 17.00 u.
• vrijdag:
08.30 - 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

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

RECLAMEDRUKWERK

• Paaseditie
op 31 maart 2020
• Graag uw teksten
vóór 21 maart 2020
Nog meer Bevers nieuws ?

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

