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BEVEREN LEIE-

WOENSDAG 9-11.00
DINSDAG 9-12. -15 op afspraak
MAANDAG 9-12. -15 op afspraak

DONDERDAG 9-12. -15 op afspraak
VRIJDAG 9-12. - 14-1 u.15 7.30
ZATERDAG op afspraak

OPENINGSUREN

jaargang 26 - mei 2019 - nr. 265

BLOEMENEDITIE
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

* Deze actie geldt op alle bancaire kernfondsen van
Argenta Asset Management SA en loopt tot en
met 30 juni 2019.

Beleggen bij Argenta.

Dat is een persoonlijke beleggings-
adviseur voor iedereen.

Beverse boerinnenbond

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw).

De blije gezichten op de bijgaande foto zijn die van
de Beverse boerinnen, echtgenoten en dochters
van landbouwers en vlassers. Sommige kleine
boeren waren ook vlasbewerkers. Hun proost,
onderpastoor Gerard Myngheer, had ze onder de
noemer “Landelijke Vrouwen” bijeen gezameld voor
allerlei activiteiten. Hier dus voor een busreis naar
de bloemmolens van de Boerenbond te Merksem in
Vlaams Brabant, in de maand juli 1951. Het werk op
de hoeve, melken, karnen en boter maken werd
voor een dag in andere handen gegeven. Bij de
vlasbedrijven was er in die zomermaand juli werk op
de vlaschaards, in de roterijen en op de droog-
weiden. Dat was hoofdzakelijk mannenwerk waar
de vrouwen wel voor één dag gemist konden
worden.

Een busreis in groep was toen nog een attractie op
zich, zeker met iemand als Gerard Myngheer als
animator. Vele van die dames beschikten toen thuis
nog niet over een auto. Kleine verplaatsingen
gebeurden te voet of met de fiets. Uitstapjes naar
Kortrijk of Waregem gebeurden met de lijnbus van
Daniël Parmentier. De nu zo talrijke grootwaren-
huizen met hun winkelkarren en zelfbediening
bestonden nog niet. Elke wijk van Beveren had
voldoende winkels met kruideniers, bakkers en
beenhouwers (het begrip “slager” was er nog niet)
om elkeen van het nodige te voorzien. Brood, vlees
en melk werden aan huis geleverd door de bakkers,
beenhouwersgasten en de melkboer. Twee, drie
groenteboeren uit Beveren en omliggende deden
wekelijks hun ronde met wat het seizoen schafte.
Ook bier in flessen werd per bak thuis geleverd door
een drietal plaatselijke handelaars die verdeelden
voor de brouwerij van Stasegem, Bavik uit

Bavikhove, Maelfait uit Kuurne en nog andere
brouwerijen.

We overlopen het gezelschap in volgorde van de
cijfers: Magdalena Vlieghe (x Julien Depoortere),1.
2. 3.Zulma Wulfaert (x Alberic Dewinter), Alice
Gekiere (x Antoon Vandorpe), Elza Victor (x
Roger Moerman), Maria Callemein, Jacqueline
Deneve (x Gerard Delmeire), Agnes Beyls (x Jan
Coussement), Madeleine Van Driessche (x Abel
Timmerman), Margriet Debaere, Madeleine
Moerman, Maria Dujardin (x Jeroom Terrijn),
Marie-José Berteijn (x Pol Vanderstraeten),
Elvire Dooms (x Albert Courcelle), Elisa Adijns (x
Achiel Seijnaeve), …. , Germaine Heijse (x
Maurice Follet), Rachel Verstraete (x Paul
Thiers), Jeanne Degezel le (x Camiel
Deconinck), Esther Cnockaert (x Gentiel
Seyns), Maria Debaere (x Maurice Peirs),
Clara Debaere, Alice Myngheer,(zuster van
nr.28), …. Seynhaeve (x Gerard Lecluyse),
Margriet Coussement (x Gerard Coeman), …. ,

4.
5. 6.

7.
8.
9. 10.

11. 12.
13.

14.
15. 16.
17.

18.
19.

20. 21.
22.

23. 24.
25

26. 27.de buschauffeur, Agnes Debaere (x Gerard
Blauwblomme), onderpastoor Gerard
Myngheer, …. , Irene Debaere (x Maurice
Vandenberghe), Julia Verstraete (x Gentil
Courtens), Margriet Victor (x Jeroom Vandorpe),

28.
29 30.

31.
32.

33. 34. 35. 36.…. , …. , Angèle Claeijs (?), Maria
Dewaele (x Maurice Seijnaeve), Irma Himpens
(x Gustaaf Mestdagh), Marie Coopman, ….
Coopman (x Joseph Bossuyt), Marie-Thérèse
Degreve (x Leopold Pappijn), Suzanne Degreve
(x Gaston Deruyck), Yvonne Degreve (x Marcel
Peers), Agnes Callewaert (x André Peers),
Martha Lippens (x Jules Vercruysse).

37.
38. 39.

40.
41.

42.
43. 44.
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LENIG
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

• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

• www.gezinsbond.be

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

• Gezinsblad “De Bond”

• www.beverblaadje.be
• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/

(beverse weetjes)
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Championnat de France 2018 Calais

We krijgen wat geld om twee World Cups mee te doen
(er zijn er zes elk jaar) en daar moeten we van
profiteren. Een als je het budget voor Nina
Derwael onder je ogen krijgt. Dik boven de één miljoen
euro voor die afdeling van de gym en wij, wij moeten ons
tevreden stellen met een luttele , zuinig te
besteden hoor, want anders komen we in dezelfde
situatie terecht als de twee voorbije jaren waar we alles
uit eigen zak hebben betaald. Maar we zijn geland in
Minsk. Een uurtje rijden naar de stad van de vroegere
militaire luchthaven die nu opgeblinkt en modern oogt.
We waren er al eens te gast vijf jaar terug en kijken naar
een nog meer geëvolueerde uitgegroeide moderne
stad met annex druk verkeer. (Hoe los je het eco-
probleem op als ook hier iedereen een wagen krijgt?).
Ons competitieoord is voor mij de tot nu toe

peulschil

6000 euro

grootste
zaal die ik onder ogen kreeg. Maar liefst 17.000
zitplaatsen telt deze arena. Ondergronds loop je binnen
de vijf minuten naar een gigantische 400 meter
schaatspiste (voor ons omgetoverd tot warming-up
hall) en weer vijf minuten verder in de catacomben kom
je in een wielerpiste terecht waarbij het Kuipke en het
Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent
beschaamd wegkwijnen. Russen en sport, het blijft
een uithangbord.

Veel op een rijtje de laatste tijd. Twee keer naar Parijs ,
ook nog naar Beveren-Waas en ten slotte nog het
Vlaams kampioenschap meepikken in Brugge. Oh ja,
voor ik het vergeet: we zijn nog naar afgereisd
voor een flinke World Cup. Je zou bijna vergeten dat
tussenin al deze belevenissen ook nog

Minsk

moet gewerkt
worden. Wie zich moest selecteren heeft dit ook
gedaan voor beide competities, maar we zitten wel met
wat leuke uitschieters dit jaar. De meesten hadden zich
al bij de eerste selecties geplaatst en konden vrijuit wat
moeilijker reeksen draaien, eens met, dan weer zonder
succes. Wat ons opvalt: de concurrentie in België is
verzwakt, of zijn wij het die zo sterk uit de startblokken
zijn geschoten. Tot nu spreken we alleen maar van
podiumplaatsen voor onze ploeg. En waar blijft de
rest???

Die finale is genieten. Twee rood-geel-zwarte turn-
pakken tussen de allergrootsten. Dit wordt genieten. De
nationale TV brengt alles in beeld, je moet op een zetel
gaan zitten na je prestatie en wordt in close-up in heel
Belarus uitgezonden. We kregen extra aandacht hoor,
want Joris mispakte zich op sprong drie en vloog luttele
seconden door de lucht helemaal naast de tram-
poline. Zijn val, gelukkig zonder erg, werd wel drie tot
vier keer herhaald en vertraagd weergegeven. Het
publiek was even weer helemaal wakker en bij. Plaats 8
werd het uiteindelijk maar we zijn gerustgesteld, niet
gekwetst en we waren erbij. Op naar de volgende
wereldbeker dan maar in september in het Spaanse
Valladolid.

Even schrikken.

Weinig weekends thuis.

Belarus, here we come.

Twee keer op rij finale.
Individueel hebben onze kracks niet echt goed ge-
presteerd. Onze jongens namen deel aan de grootst
bezette World cup ooit. De hele wereld was er en wie
moest ’s morgens de spits afbijten? Ja , onze Simon.
Geen ochtenddier zijnde, liep het mis en voor Joris
was het een hele prestatie dat hij met zijn zenuwen de
reeks doorsprong en daarmee in de middenmoot
eindigde. Synchroonspringen dan maar. 33 ingeschre-
ven koppels, ook al geen peanuts om in dit deel-
nemersveld aan te treden. We starten in de tweede blok
en staan na het opgelegd werk op plaats 10. Niet slecht
dus. De vrije reeks gaat wonderwel goed samen en we
zien plaats drie verschijnen op het scorebord. Even de
wangen knijpen toch, want dit ziet er goed uit. Hopen
maar dat in het laatste blok niet de allersterksten sprin-
gen en dat we binnen de eerste acht eindigen. Een uur
later kennen we het verdict: Voor de tweede keer in de
geschiedenis van onze sport treden Belgen aan in
de finale van een World Cup; 5 plaats. Fantastisch
toch.

de

18/5: Belgisch kampioenschap individueel en
synchroon in Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Er staat nog wat te gebeuren.

1 tot 5/7: sportkampen in de sporthal Beveren-
Leie (org. Lenig  en Vlug)

Wolfpack.
Een woordje dat de laatste maanden ingang heeft ge-
nomen in het wielerpeleton. The Wolfpack van
Deceuninck-Quick-Step met al hun overwinningen. Ik
moet zeggen dat ik mij twee weken terug bij het Vlaams
kampioenschap een beetje waande.
In Brugge ging het kampioenschap door met in de
voormiddag het synchroonspringen. Vier titels stonden
er op de affiche en onze
mee. ’s Namiddags gaan we individueel van start.
Zeven categorieën van de tien doen we mee. Saartje bij
de jongsten moet nog de duimen leggen voor eentje
van de kust terwijl we alle andere categorieën

Patrick Lefevere

wolfpack graaide ze alle vier

domine-
ren. We zien alleen maar blauwe trainingspakken op
het hoogste schavotje en de speaker nomineert Lenig &
Vlug Beveren-Leie tot vervelens toe in de microfoon.
Joris zet er nog
neer. Jammer dat ik niet hetzelfde budget heb als “de
Patrick” hoor. Mijn rekening is alleen maar kleiner ge-
worden bij een traktatie in de bar terwijl die van Lefevere
telkens weer aandikt bij een overwinning. Hopelijk was
dit maar de generale repetitie voor het komende
Belgisch kampioenschap want nu gaan we voor een

een nationaal record moeilijkheid

7
op 7. Trainen maar.

Eerst gaan we het be-
twisten in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Een weekje la-
ter komen de kleinsten aan de beurt in onze eigen
sporthal voor een selectietestje van de Belgian
Open(25/5) trampolinecompetitie. En dan zijn we al
eind mei en gaan we , je weet wel, waar
ooit de Olympische winterspelen doorgingen. The
place to be voor het Franse kampioenschap. Logeren
wordt er een probleem, maar we konden op zo’n dertig
km wel wat vinden.

Belgische kampioenschap

naar Albertville

Normaal is het dan helemaal afgelopen met ons sei-
zoen. Een top van de G7 in Metz stak daar echter een
stokje voor. De stad is helemaal door ordediensten ge-
barricadeerd het weekend van vijf mei en logeren was
er onmogelijk geworden , laat staan je in de beveiligde
zone begeven voor een kampioenschap trampoline. De
teamkampioenschappen van Frankrijk werden dus
noodgedwongen verplaatst naar 15/16 juni. Dit viel niet
bij iedereen in goede aarde, ook in Frankrijk is dat de
examenperiode van het „baccalaureat“, maar ze wilden
van geen wijken weten en zodoende trekken we ook
dan weer naar Metz. We hebben er twee finaleplaatsen
van vorig jaar te verdedigen in de eerste divisie en een
winnaarsplaats in tweede. Dus ook daar zetten we ons
grof geschut in. Leuk maar wat een jaar is dit
geweest.

Onze kalender.

25/5: BOT selectie in Beveren-leie
(org. Lenig en Vlug)

31/5 en 1/6: Championnat de France in Albertville
15/16/6: Championnat de France par équipe in

Metz
OEF: vakantie

5/ tot 10/7: internationale stage trampolinespringen
in Beveren-leie (org. Lenig en Vlug).

Start om 19.30 u. aan

• dinsdag 16 juli

Gezinsfietstochten

“De Kernelle” Beveren-Leie.

We fietsen op een rustig tempo.

• dinsdag 4 juni

Gezinsbond Beveren-Leie

• dinsdag 27 augustus

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

GOSA Groot Waregem
Daguitstap naar

Maria Courtens

• 12.30 u. een driegangenmenu in Bergen

provincie Henegouwen

Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie

Info bij:

nr BE72 4682 2836 2116 Gezinsbond GOSA
Waregem.

• 14.30 u. stadswandeling in Bergen met een
Nederlandstalige gids

• 8.00 u. vertrek met de bus van op de parking
kapel O.L.V. ten Bale

• 10.00 u. bezoek aan de scheepslift Strépy-Thieu.

• 18.30 u. als afsluit:
een bezoek aan restaurant Mont-Saint-
Aubert met 3 lekkere broodjes met
beleg + koffie of thee. Van daaruit een
mooi uitzicht op de stad Doornik.

op donderdag 27 juni 2018

• 20.30 u. terug in Zulte.

Deelname in de kosten: Gezinsbond leden €60,
(niet-leden €75) te storten op rekening

Inschrijven vóór 16 juni, overschrijving geldt als
bevestiging van deelname aan deze activiteit.

Tel 056 70 27 05



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

OPEN op zondagvoormiddag

van 9 tot 12 u. !

vrijdag GESLOTEN

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

8 30 15 3 30
8 30 15 3 30

zondag . -12.00 u.9 00

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

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

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

Gebruik uw

spaarkaart 2019 !Gebruik uw

spaarkaart 2019 !

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

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

Specialiteit:

Varkentjes
van eigen

kweek

Folder:

Website:

•
• i

e

eigen charcuterie
eder weekend kip
n ribbetjes aan het spit

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

• Bezoek onze website:
www.boefferke.be

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

Vercruysse Mieke Statiestraat 162 9870 Zulte 0492 75 70 70

Vanslambrouck Mia Liebaardstraat 78 8792 Desselgem 0477 77 68 42

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM GEMEENTE GSMSTRAAT

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.
s.

m
.

ALLES voor een gezellige

BBQ
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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

• dinsdag: 13.00 - 17.00 u.

• woensdag: 14.00  - 18.00 u.

Apothekers:

• centraal nummer (van 19.00 u. tot 8.00 u.1733

zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)

• donderdag: 14.00  - 18.00 u.

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:

• vrijdag: 08.30 - 12.00 u.
Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:
• dinsdag: 14.00  - 18.00 u.

• vrijdag: 14.00  - 18.00 u.
• zaterdag: 08.00  - 16.00 u.

• centraal nummer 0903 99 000
(van 22.00 - 9.00 u.)

Dokters:

+ weekends en feestdagen)
Tandartsen:
• centraal nummer: (zaterdag,0903 399 69

Markt, Kerkplein:
• Iedere woensdag van 14.00 tot 18.30 u.
Antigifcentrum:

Nog meer info: www.waregem.be

• (24/24 u.- 7/7)070 245 245

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)

JANEEN

RECLAME-
DRUKWERK

BEVERBLAADJE Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u

dit klevertje voor
op de brievenbus.

Vakantie-editie
op 25 juni 2019
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Het stadsbestuur gaf onlangs het bevol-
kingscijfer per 1 januari 2019 vrij. Waregem telt
38.261 inwoners waarbij centrumgemeente
Waregem er 23.759 voor haar rekening neemt.

Beveren telt 2.646 mannen en 2.676 vrouwen
wat op een totaal komt van 5.322 ‘zielen’. We
klokten vorig jaar af op 5.300 inwoners wat be-
tekent dat er op 1 januari 2019, 22 mensen
meer in onze deelgemeente wonen.
Denk nu niet dat we dit te danken hebben aan
het natuurlijk overschot. Nee, er werden 43
kindjes geboren in 2018 maar er ontvielen ons
liefst 44 parochianen. Dat betekent dat we een
natuurlijke groei hebben van -1.

Nieuwe inwoners zullen er in de nabije toe-
komst zeker bijkomen. We denken hierbij aan
de verkaveling tussen Kleine Heerweg, Sint-
Jansstraat en Grote Heerweg waar straks de
wegenwerken starten en waarvoor een
vergunning afgeleverd werd voor 146 loten
voor ééngezinswoningen. Er worden ook heel
wat bewoners verwacht op het einde van de
Grote Heerweg, het nieuwe rusthuis dat reeds
flink uit de grond aan het rijzen is. Keerzijde van
de medaille zal jammer genoeg zijn dat het
sterftecijfer in onze gemeente flink zal oplopen,
gezien de (hoge) leeftijd van de bewoners. Het
verkeer in onze gemeente en zeker op de
Kortrijkseweg zal wellicht ook gevoelig
toenemen. We ki jken reeds met veel
belangstelling uit naar de nieuwe aanleg van
deze drukke verkeersweg.

Er kwamen heel wat mensen naar Beveren-
Leie wonen. We mochten 342 nieuwe mensen
verwelkomen, waarvan 233 van een andere
gemeente en 109 van een andere Waregemse
deelgemeente. Evenwel trokken 319 Bever-
naars naar andere oorden. Dit wil zeggen dat
Beveren afsloot met een positief migratiesaldo
van 23.
Iedereen dacht dat de nieuwe wijken, zoals de
Interlinsite en de Kattestraat, voor een boost
zouden zorgen, maar dit is nog niet het geval.

Beveren-Leie is sinds 2018 terug de grootste
deelgemeente. Beveren werd enkele jaren
voorbijgestoken door Desselgem. In Des-
selgem wonen 5.23O en in Sint-Eloois-Vijve
3.950 inwoners.

Beveren blijft Waregems
grootste deelgemeente

met 5322 inwoners.

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

BARBECUESPECIALITEITEN

REGIONAAL ADVERTEREN

SAMEN: 24.000 bussen!  Interesse? mail naar info@beverblaadje.be
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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



7
B .BEEVERBLAADJE



7
B .BEEVERBLAADJE

•
op 25 juni 2019

vóór 15 juni
• Graag uw teksten

“Vakantie-editie“

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

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,

GEVRAAGD:

contante betaling - 0477 26 62 74

Nieuwpoort-Bad (4 pers.), 50 m. zee,

Inl.: 056 71 78 39 of
GSM 0494 31 73 11

STUDIO TE HUUR:

WIFI, geen rokers, geen huisdieren.
Per week of weekend.

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

• Bankieren
• Kredieten
• Sparen en Beleggen
• Verzekeringen

Uw bank- en verzekeringskantoor
met een persoonlijke aanpak.

Steeds ter uwer beschikking
voor bijkomende informatie.

zonnig appartement, Kortrijkseweg
224/11 -  Beveren-Leie,

met groot terras 8x8 m, instapklaar.

Termote Immoburo 056 72 83 38

TE HUUR: TE HUUR:

4 pers., terras zeezicht, WIFI,
nieuw appartement Costa Blanca,

TV-Vlaanderen, vrij
v.a. 12 september,

tel. +32 497 36 06 95

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

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.


