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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

Argenta-Fund
Finance Dynamic

Argenta-Fund
Finance Dynamic

Beleggen in opportuniteiten
in de

financiële sector

Beleggen in opportuniteiten
in de

financiële sector

Argenta-Fund Finance Dynamic is een compartiment van
Argenta-Fund SICAV, een instelling voor collectieve beleggingen
met een veranderlijk aantal deelbewijzen naar Luxemburgs recht.
Argenta-Fund voldoet aan de bepalingen van de UCITS-richtlijn
en wordt beheerd door Argenta Asset Management. Deze
producten worden gedistribueerd door Argenta Spaarbank nv.
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Turn & Trampolineclub-

Beveren-Leie
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Baku

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

artikel van de „Gezinsbond“
deze maand verplaatst

naar 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

Op 1 juli 2011 zijn wij gestart in Deerlijk.

Na enkele jaren ervaring en 2 kinderen rijker

werd het tijd voor vernieuwing.

In 2017 werd de ruimte achter de winkel

volledig afgebroken. Een nieuwe ruimere

werkplaats, grotere frigo’s en een volledig

ingerichte keuken zorgden er mee voor dat

onze zaak verder kon groeien.

En toch... de winkelruimte werd te klein en de

koeling van de toonbank had na 30 jaar zijn

beste tijd gehad...

Op dit moment wordt er met man en macht

gewerkt aan onze volledig vernieuwde slagerij

die echt prachtig wordt.

TIJD VOOR
VERNIEUWING

TIJD VOOR
VERNIEUWING

Waregemstraat 304  |  8540 Deerlijk  |  Tel/Fax: 056 32 62 24  |  info@slagerijsoetaert.be  |  www.slagerijsoetaert.be

Bestellingen voor vaderkesdag enkel via

mail of onze facebook pagina ten laatste

tegen maandag 4 juni.

Omdat wij gesloten zijn op zondag,

voorzien wij speciaal voor vaderdag toch

afhalingen tussen 10.30 u. - 11u.

Nieuwe openingsuren:

• : 7.30 u. tot 13.00 u.maandag tot vrijdag

14.00 u. tot 18.30 u.

• : 7.30 u. tot 18.00 u. (doorlopend open)zaterdag

• : rustdagzondag

• overheerlijke gerechten in onze traiteurafdeling

huisgemaakte dagschotels•

mooi assortiment tapas•

ruime keuze aan exclusieve kazen•

assortiment groenten en fruit•

brood•

ruime keuze aan huisbereide salades•

in huis gemaakte charcuterie & paté•

exclusieve runderrassen: Wagyu, Rubia Gallega, ...•

authentiek varkensvlees van de bovenste plank:•

Brasvar en Duke of Berkshire

leuke en lekkere geschenkmanden•

Naast ons mooi assortiment vers vlees
zal u in de toekomst ook bij ons terecht

kunnen voor:

Tijdens dit weekend bent u welkom in onze bar voor een hapje
en een drankje van 10 u. tot 13 u. en van 14 u.  tot 18.30 u.

Bij aankoop van min. € 20 een leuk geschenk!

Openingsweekend
vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.

Like onze Facebookpagina

"Slagerij Soetaert" en volg

onze werken van dichtbij!

VRIJDAG 8 JUNI 2018 - 13.30 uur tot 15 uur

Voor alle ouders, peuters en kleuters

die willen kennismaken met de peuterklas.
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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

volgend Beverblaadje
(Vakantie-editie)
op 19 juni 2018
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6O jaar geleden werd Hubert Cnockaert-
zaliger (broer van Rosa Cnockaert uit de
Leenakkerstraat) gevierd als overwinnaar
BMB Motorcross. Hij zou op vandaag zeker
een sporttrofee ontvangen hebben. Hubert
woonde op de Stationswijk en toen de familie
Cnockaert naar café De Wachtzaal aan het
station verhuisde, herdoopten ze de herberg
tot 'Café de Motorsport'.
In Beveren-Leie is er altijd mogelijkheid ge-
weest om te sporten. Voetballen, wieler-
wedstrijden, karabijnschieten, boogschieten
op staande en liggende wip en ook vinken-
sport en duivensport, als we deze laatsten aan
het rijtje mogen toevoegen. Later kon er ook
geturnd worden, trampoline gesprongen, aan
atletiek gedaan, gefietst, volleybal, tennis, ...
Maar in de jaren 5O ademde Beveren-Leie
ook motocross. Aanstoker was ongetwijfeld
Maurice Decuyper. Ook familielid en buur
Frans Matton was gebeten door de microbe
en hij stak zijn beste vriend Hubert Cnockaert
aan met het crossvirus. Hij kreeg van de
familie Decuyper een tweedehands moto, er
werd getraind op vrijliggende velden en stilaan
klom hij op tot een gevierd sportman. Hij kon
zelfs met de hulp van de club een nieuwe moto

aanschaffen.
Voor veel Bevernaren is dit een totaal
onbekend item. Er was een dynamisch be-
stuur met namen als Jerome Maebe, Georges
Decraene, Albert Vervaeke en anderen die
een motorclub opstartten in het café van
Vontje (Defoort-Degreve). Er werden zelfs
jaarlijks crossen georganiseerd op de root-
weiden van Vandorpe langs de Grote
Heerweg.
De Bevernaren deden mee aan alle crossen in
de omgeving, maar trokken even goed naar
Limburg, nog steeds een streek die motocross
omarmt.
Intussen kwam de jonge garde aan met o.a.
de gebroeders Decuyper en Marc Maebe. De
Beverse club zocht een spectaculairder
parcours en vond dit in Tiegem, Tiegembos.
Het heuvelachtige Sint-Arnolduspark en het
bos zorgden voor een uniek crossparcours.
De ganse streek trok ernaartoe. Toen tegen-
kanting kwam omwille van luchtvervuiling en
beschadiging van het park, mocht de cross er
niet meer plaatsvinden en ging ook de
Beverse club ter ziele.

Motocross in Beveren-Leie
Met dank aan Rosa Cnockaert voor de mooie foto.

1. onbekend

Maurice Vandenberghe2.

Georges Decraene3.

zijn trainer van Heestert4.

Rosa Cnockaert5.

Marc Decuyper6.

Hubert Cnockaert7.

Freddy Vandenberghe8.

Laurette Cnockaert9.

Luc Decuyper10.

Gerard Noreilde11.

Albert Wielfaert12.

Michel D’Hondt13.

Frans Kerkhove14.

Ivan Desmet15.

Raf Notebaert16.

Etienne Desmet17.

Jan Vanhoutte18.

onbekend19.

Johan Vandenberghe20.

André De Splenter (veldwachter)21.
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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

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, product-
fotografie, belettering, ...
Bijna alles is mogelijk!
Breng gerust een bezoekje, echt de moeite waard!

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk

digitale prints | groot formaat printing | kopie



St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

BARBECUESPECIALITEITEN
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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
.
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Kortrijkseweg 224/11, duplex-appartement, living met open keuken, badkamer, toilet, grote
slaapkamer (8x8 m.), berging, groot zonnig terras (8x8 m.) met tuinhuisje, privé

parkeerplaats, geen syndickosten, hoge rendementsverwarming op gas, vrij vanaf
1 augustus 2018,  volledig herschilderd, 298. Geen huisdieren. €595/maandEPC

Info tel. 056 72 40 08

APPARTEMENT
- ( winkel Spaanse wijnen ):TE HUUR BEVEREN LEIE SACACORCHOSboven

Coupe champagne met wachtbordje

Carpaccio van gerookte tonijn met
verse garnituur en japanse dressing

Gebakken ganzenlever Opera

Champagne sorbet

Kabeljauwhaasje met lentegroentjes
en krielaardappelen

Parels van meloen en mango met
vanille ijs en rode vruchten coulis

Koffie met versnaperingen

MOEDERDAGMENU

3 kwaliteitsvolle
wijnen en waters

inbegrepen

• gesloten op maandag, dinsdag en
woensdag

• open van 10.30 u. tot sluitingstijd
• keuken tot 21.30 u.doorlopend open

info@bistro-poirot.be
www.bistro-poirot.be

Harelbekestraat 5
8540 DEERLIJK
tel. 056 72 09 54

€68

all-in
€68

all-in

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

PROFITEER NU VAN ONZE LENTEACTIES !!!  BEL NU

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

Programma

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

AVONDFIETSTOCHTEN

• dinsdag 12 juni
• 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

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

LIDKAART/SPAARKAART
Met je lidkaart/spaarkaart kan je winkelen, kopen en
sparen in heel wat verkooppunten…ook in je buurt.
Raadpleeg geregeld: Het gezinsblad “de Bond” en
www.gezinsspaarkaart.be. Aankoop van de volgende
kaarten via de Gezinsbond met korting op de spaarkaart:

• NMBS Rail-pass en Go-pass met 5% korting
• GSM-herlaadkaarten (Pay&Go 15, Orange 15,€ €

Base 15) met 4%korting,€

• 10 ritten lijnkaart 16 met 10% korting€

• bioscoopcheque 11,05 met 2 korting.€ €

Verkoopspunt: Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 70 26 93.  E-mail: raf.verrue@gmail.com

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.
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Op zaterdag en zondag kunnen
wij jullie nu ook verwennen met
een snack: spaghetti, croques,

boterham op plank, ...
Kom en geniet!

TIP

OPEN!

• iedere dag van 9 tot 18.30 u.

• op zondag en maandagGESLOTEN

PARKING ACHTERAAN !

OPEN
op zondag 13 mei !

In de serre:

NIEUWE kaart tearoom:
sangria, verschillende aperitiefborden,
pizza, pannenkoeken, dame blanche,

coupe bresilienne en aardbeien

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

WAREGEM

SPOORLIJN

IZEGEM
ROESELARE

RICHTING
E17

DEERLIJK

HARELBEKE

Reeds 36 jaar ervaring!

(Bloemen Mimosa)

Bij
aankoop
van € 40
planten

een
GRATIS
prachtige

Agapanthus !!(terrasplant)

geraniums en vele

soorten perkplanten

terrasplanten

vaste planten

Breng uw bloembakken
mee.  Wij vullen ze !gratis

Enkel aarde en planten te betalen !!

UITZONDERLIJK

Tip!

Spijkerlaan 83 | Beveren-Leie
0494 26 24 20

´t Kwekerijtje
dat is kwaliteit

en toch niet duur !!!

GROTE keus

verse boeketten

en bloemstukken

MOEDERDAG

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.

JANEEN

RECLAME-
DRUKWERK BEVERBLAADJE Beverblaadje niet ontvangen?

Mail ons en wij bezorgen u
dit klevertje voor

op de brievenbus.
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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

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



archief Beverblaadje

uit de (oude) doos

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

Het Beverse Station ( )3

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

De bijgaande groepsfoto dateert uit 1951, toen
het Beverse in baksteen gebouwde station
officieel werd ingehuldigd. Dat kwam er na de
afbraak van de houten barak die voordien als
treinhalte in gebruik was. Er staan heel wat
onbekenden bij, waarschijnlijk mensen van de
spoorwegadministratie, maar toch menen we
enkele Bevernaars te herkennen. Van links naar
rechts: onderpastoor Gerard Myngheer,nr.1 nr.2
stationschef Arthur Callens, pastoor Jozefnr.3
De Visscher, burgemeester Jules Callens,nr.4
nr.5 gemeentesecretaris Achiel Vancraeynest
met vóór hem, de 11-jarige Gustaafnr.6
Depoortere die de pet op heeft van chef Arthur
Callens. Gustaaf draagt het kussen met daarop
de schaar waarmee het toegangslint werd
doorgeknipt. Verder, schepen Mauritsnr.7
Vanhoutte, gemeenteraadslid Albert Maes,nr.8
nr.9 nr.10Richard Depoortere, Guillaume
Christiaens en Julien Decavel.nr.11
Links vooraan zien we het stenen spoorweg-
gebouwtje dat voorwerp uitmaakte van de
inhuldiging. Georges Noppe had het gemetseld
maar moest het weer afbreken toen het
metselwerk halverwege stond, nadat de
controledienst van de spoorwegen de gebruikte
bakstenen had afgekeurd. Dat vertelde ons
Roger Denoulet. Het groot gebouw verder op de
foto was het verblijf van de bareelwachter, man of
vrouw, die de weg over het spoor moest afsluiten
telkens een trein in aantocht was. Aanvankelijk
gebeurde dit met rolbarelen maar na de tweede

wereldoorlog kwamen er slagbomen in de plaats.
Het nr. 71 op het gebouw van de bareelwachter
v e r w i j s t n a a r h e t n u m m e r v a n d i e
spoorwegovergang. In Beveren was er zo nr. 68
aan de Ingelramstraat die later verdoofd werd, nr.
69 aan de Paanderstraat, nr. 70 aan de
Waterstraat (nu Stuivenbergstraat en verdoofd)
en nr. 71 aan de Courtensstraat, later
Deerlijkstraat.

In 1876 gingen er klachten vanuit het Bevers
gemeentebestuur naar de directie van de
spoorwegen in verband met overweg nr. 69 op de
Paanderstraat. Dat was toen de enige en
belangrijke weg tussen Beveren en Deerlijk,
gezien de Leenakkerstraat en Spijkerlaan nog
niet bestonden. Overweg 69 werd bediend door
de echtgenote van een “hakker” of spoorwegman
die ook nr. 68 bediende en daar in de buurt
woonde. De afstand van 470 meter tussen beide
overgangen was blijkbaar nogal groot voor deze
dame die haar tijd liever nuttig besteedde aan
haar huishouden. Zo bleef overweg nr. 69 soms
uren dicht, zeer tot ongenoegen van voerlui met
paarden en gespan die over en weer tussen
Beveren en Deerlijk pendelden.

Overweg 71 werd belangrijk toen in 1902 de
nieuwe steenweg van de Klokke naar Deerlijk
werd aangelegd. Toen kwam daar een deftig
bareelwachtershuis samen met een woning voor
de stationschef. Ook de overweg nr. 69 aan de

Paanderstraat had een “routehuizeke” dat
evenwel veel kleiner was. In 1943 werd dat
gebouwtje platgebombardeerd door geallieerde
vliegtuigen die op een Duitse trein mikten. Als bij
wonder werd Wiezeke Desmet, die daar de pap
op de “buizestoof” stond te roeren, heelhuids van
onder het puin gehaald.

De gebouwen van de bareelwachter en van de
stationschef vallen te dateren omstreeks 1910.
De laatste Beverse bareelwachters op overweg
nr. 71 waren Maria Vandemoortele en Lea
Bostoen. In 1967 werd het Bevers station uit 1951
als halte en opstapplaats afgeschaft. In 1970
werd het spoor tussen Kortrijk en Gent geëlek-
trificeerd en de slagbomen geautomatiseerd. Bij
de overweg nr. 70 aan de Waterstraat, nu
Stuivenbergstraat-Omloopstraat, stond een
b a r e e l w a c h t e r s h u i s j e o p g e b o u w d u i t
betonplaten. Bij het automatiseren werd deze
overgang verdoofd. Het stationsgebouw uit 1951
en de beide andere gebouwen uit omstreeks
1910 werden in de meimaand van 1980 afge-
broken. De werken aan twee spoorwegbruggen
te Beveren op de Spijkerlaan en de Paander-
straat waren toen al begonnen. Op 27-28
december 1983 gingen de geli jkvloerse
spoorwegovergangen op de Deerlijkstraat en de
Paanderstraat voorgoed dicht.

3
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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

• „ “Vakantie-editie
op 19 juni 2018

• Graag uw teksten
vóór 9 juni

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 HUUR: APPARTEMENT TE
BLANKENBERGE op ongeveer 100 van
zee, 3 verdieping, 2 slaapkamers, keuken,

de

badkamer, terras voor en achteraan +
keuzemogelijkheid tot bijhuren van garage.
Info: 0474 19 81 04

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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