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CHRYSANTENEDITIE

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-

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg
8791 Beveren-Leie,

153

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

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

OPENINGSUREN

SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

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

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

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

zondag . -12.00 u.9 00

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

Gebruik uw

spaarkaart 2018 !Gebruik uw

spaarkaart 2018 !

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

Inbraakbeveiliging

Meerpuntssloten

Herstellingen

Veiligheidscilinders

Het zal jou maar overkomen!
Ongewenst bezoek

Vrijblijvend voor het algemeen
van het bestaande van uw huis

advies opwaarderen
veiligheidsniveau T

CONSULTANCY.CASAERT BE 0632.579.065

Spaar voor
je pensioen en
geniet een maximaal
belastingvoordeel

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

argenta.be

Onze winterproducten zijn er terug ... !LEKKER

• bloedworst • gekookte poten

• smout • hutsepot
• wildpatés • scheutelvlees

• vette darmen

OPEN op zondagvoormiddag

van 9 tot 12 u. !

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

Beveren-Leie

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie

• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
• Gezinsblad “De Bond”
• www.gezinsbond.be
• www.beverblaadje.be
• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/

(beverse weetjes)

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

Gezinsbond Beveren-Leie,
Desselgem en Beweging.net
organiseren een boeiende en
sfeervolle Pikkedonkertocht.
zaterdag 17 november 2018

vanaf 17 u.
’t Klokhuis Beveren-Leie

Gezinsbond Beveren-Leie,
Desselgem en Beweging.net
organiseren een boeiende en
sfeervolle Pikkedonkertocht.
zaterdag 17 november 2018

vanaf 17 u.
’t Klokhuis Beveren-Leie

Programma
GEZINSBOND

lees verder pag. 4

INSCHRIJVINGSFORMULIER
op pag. 4
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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.

“LAVANDI”
Kerkplein 30 - Beveren-Leie

Tel. 056 72 63 02

Za. 10.00-12.00 u.
Ma.-Vr. 08.45-12.15 u.

OPEN voormiddag namiddag avond

of bij ons op kantoor:
= op afspraak bij u thuis

Voor vrijblijvende info of
offertes, steeds welkom bij:

BELEGGINGEN
KREDIETEN

VERZEKERINGEN

Zowel voor uw

GSM 0475 61 63 02
mail: didier.laporte@lavandi.be

zorgen wij graag, reeds            ,
voor het

„ “persoonlijk advies op uw maat

30
jaar

OPENDEURDAG
zaterdag 24 november 2018 van 10u. tot 12u.

voor ouders met hun peuters die instappen in 2019
Van harte welkom!

Opendeurdag gemist?
Bezoek aan de school en inschrijven kan ook tijdens de schooluren.
Buiten de schooluren en op zaterdag volgens afspraak.

Stedelijke Basisschool – Koning Albertstraat 41 – 8791 Beveren-Leie
tel. 056 71 39 50 - e-mail: info@beveren-leie.be

VERKIEZINGEN 2018
Waregem gaat verder met CD&V en burgemeester Kurt



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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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

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Desmedt Chantal Onledegoedstraat 42 8800 Roeselare 0486 23 09 92

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

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

Callewaert Karien Vlamingenstraat 43 8530 Harelbeke 0477 29 35 45

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

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

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM GEMEENTE GSM TEL.STRAAT

(*) vervanger: De Meyere Lies

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.
s.

m
.

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eventueel lidnummer . . . – . . . – . . .

Tel………………. mailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

…deelnemers aan Pikkedonkertocht x € 2 /pp. = €……

… st hotdog  x € 2 st. = €……

… st friet, frikandel en sausje x € 2,50/bakje = €……

Totaal te betalen = €……

Vervolg van pag. 2& VLUG

v
z
w

LENIG

GEZINSBOND inschrijvingsformulier PIKKEDONKERTOCHT
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i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Ooit, in verleden eeuwen, was dit stukje straat een
onderdeel van de weg die zuidwaarts liep vanaf de
Beverse kerk tot aan de Wagenaarstraat. Het was de weg
die van Beveren naar Deerlijk leidde via de Paander-
straat en de Hoogstraat. De Leenakkerstraat en de
Spijkerlaan bestonden toen nog niet. Die dateren pas van
omstreeks 1900. De Poekelaan heette hier vroeger
Leopold III-laan, voordien Pontweg, te voor Courtens-
straat en Varentstraat. Langs de Poekelaan, die nu bijna
met woningen volgebouwd staat, stonden vóór 1900 drie
boerderijen, waarvan nu nog een overblijft. Verder
stonden er zes of zeven tweewoonsten, huisjes zonder

De bijgaande foto’s geven een goed beeld van hoe onze
gemeente veranderd is sinds het einde van de tweede
wereldoorlog. Beide opnames gebeurden op dezelfde
plaats in de Poekelaan. Bovenaan zien we Rosanne
Degroote en haar echtgenoot Aloïs Verbrugghe met de
fiets omstreeks 1955 in wat toen nog Leopold III-laan
heette. De Poekelaan van toen bestond uit een
zogenaamd “gravierbaantje” met op beide zijden een
graskant en een gracht. De elektriciteitsdraden hingen
nog op grote houten palen met spaarzaam bedeelde
straatlampen. In de verte achter de fietsers zien we de
woning die het echtpaar John Siau-Depla daar kort na
1950 had laten bouwen. Ze droeg het opschrift “Rood-
kapje”. Die woning vinden we terug op de tweede foto uit
2016, in een heel andere omgeving evenwel. De straat is
nu volgebouwd met comfortabele woningen, er is een
wegdek in asfalt, voetpaden in betontegels, elegante
straatlampen met ondergrondse voorzieningen als
elektriciteit, aardgas, waterleiding, riolering, telefoon en
kabel-tv, allemaal dingen waar men in 1955 nog niet van
gehoord had.

VRIJDAG 7 december 2018 van 13.30u – 15.00u

ANDERE DATA OPENDEUR vrij 15/2 – zat 23/3 – vrij 10/5 – vrij 14/6

Zestig jaar geleden

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

verdieping. Daarvan is er nu nog één over. Landbouw,
werken aan het vlas en thuisweven op het houten
weefgetouw zorgden toen voor het inkomen van de
bewoners van de Poekelaan, net zoals bij de andere
Bevernaars.

Poekelaan 2016

Leopold III-laan 1955
nu Poekelaan
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Stationswijkfeest 2018 Beveren-Leie

Uitslag grote tombola 2018
Stationswijkfeesten

1) 1492 reserve 951

STATIONSWIJKFEESTEN

2018

5 95
6 1761
7 2695

2 1493
3 1068

1 1492

4 1563

13 2867

16 1193

10 2697
11 685
12 744

15 219

9 2893
8 2808

14 2334

26 875

17 1586
18 195

25 1480

32 837

28 1071
29 1223

24 942

27 2541

20 772
21 2647
22 2665
23 2500

33 2285

19 2610

30 2492
31 2844

38 2863

40 2061

36 2146
35 2673
34 2714

37 257

39 634

41 2105
42 1213
43 1706

45 2618
44 2219

46 2816

50 2327

48 2107
49 284

47 2410Hierbij dankt het bestuur de talrijke
sponsors, aanwezigen en vrijwilligers
voor hun inzet. Zonder hen zou er geen
feest kunnen plaatsvinden. Hopelijk
mogen wij volgend jaar opnieuw op uw

Met een zonovergoten vrijdagnamiddag
ging het 48 Statiewijkfeest van start.
De senioren en vrouwen van de wijk
werden getrakteerd met een gesmaakt
optreden van Rita Verreecke die met
haar komische vertolking van "zuinige
Maria" de aanwezigen tot meerdere
malen toe aan het lachen bracht. Later
op de avond werd er gekaart voor
groentenbokaals. De zaterdag startte
opnieuw onder een blauwe hemel met
een mountainbike en later op de
namiddag waren er talrijke ploegen die
in de Bounce-it bubble Football en
Cubbing competitie onder een loden zon
tot het uiterste gingen om de 1 plaats te
behalen. De kinderen konden een
toertochtje maken met een huifkar door
de stationswijk, waarna ze op de
verschillende spelen hun hartje mochten
ophalen. Later op de avond brachten
verschillende artiesten een show voor de
aanwezigen. De zondag startte met de
eucharistieviering voor de overledenen
van de wijk, die gevolgd werd door de
jaarlijkse zeer lekkere beenhesp-
maaltijd. Na de trekking van de prijzen
brachten de "Ze Quaffeurz" een recital
waar menig aanwezige de meeste
moeite had om de beentjes stil te houden
en de tent tot een dansvloer omtoverde.
Daarna werden de feesten met een
pintje in de hand naar het einde geleid.

ste

ste

aanwezigheid en steun beroep doen.
Met dank van het Bestuur van de
Stationswijk.
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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.

Beveren-Dries 2
Beveren-Leie
0476 76 05 87
056 70 39 20

• Iedere dag open van 6.00 tot 22.00 u. !
• Zakjes van 5 - 10 én 20 kg.

AARDAPPELAUTOMAAT

TUINEN KOEN
VERCRUYSSE

volgend Beverblaadje
Sinterklaaseditie

op 20 november 2018



Nog meer Bevers nieuws ?

• „ “
op 20 nov. 2018

vóór 10 november
• Graag uw teksten

Sinterklaaseditie

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,
contante betaling - 0477 26 62 74

GEVRAAGD:

Hoogstraat 162
8540 Deerlijk
056 72 34 03

info@kantoordeleeuw.be
www.kantoordeleeuw.be

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.

Uw gemoedsrust onze zorg!
0643.801.2720451.600.623

BEDANKT!

Rik Soens Valerie
Maebe

Pietro
Iacopucci

Marc
Vercruysse


