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Voor de provincieraadsverkiezingen vragen we uw
steun voor de enige Waregemse CD&V kandidaat
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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

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)

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 6 oktober
• van 14.00 u. tot 17.00 u.
• ’t Klokhuis, Kerkdreef nr. 23, Beveren-Leie
• tafelverkoop van baby- en kinderartikelen
• INKOM GRATIS
• Info:   gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

GOSA Waregem

VOORDRACHT

Pikkedonkertocht

• Herfstfeest voor grootouders en senioren
• donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13.45 u.
• SOB “De Roose” , Smedenstraat 4 te Waregem
Programma:
13.45 u. onthaal met koffie, een koekje en een druppel
14.10 u. verwelkoming
14.20 u. ‘uiteenzetting over voeding’ door

Stefanie Desmet
16.30 u. feestelijke koffietafel en huldigen van onze

80-jarigen
Info: Maria Courtens, Nijverheidstraat 11, 056 70 27 05
Deelname in de kosten: voor Gezinsbond leden
€ €6,00, voor niet-leden 10,00 te storten op rek. nr.
BE72 4682 2836 2116 van GEZINSBOND-GOSA
WAREGEM.
Inschrijven: tot 21 oktober, overschrijving geldt als
bevestiging van deelname aan deze activiteit.

Ouderraad Stedelijke Basisschool Beveren-Leie in
samenwerking met de Vrije Basisschool Beveren-Leie

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

VAN KOP TOT TEEN
donderdag 18 oktober 2018 om 20u

Koning Albertstraat 41 te 8791 Beveren-Leie
inschrijven: tegen 12 oktober 2018

via ouderraad.beveren.leie@gmail.com
kostprijs: gratis

georganiseerd door Gezinsbond
Beveren-Leie & Desselgem, Beweging.net

en De Speelberg op
zaterdag 17 november 2018 vanaf 17.00 u.

’t Klokhuis Beveren-Leie

• Tussen 17 u. en 18 u.: vrij vertrek voor een sfeervolle
‘after halloween’ wandeling met onderweg
lekkernijen voor groot en klein.

• Na de wandeling: in de zaal een boeiende
kinderanimatie door De Speelberg. Uiteraard is er
ook ruim tijd voor een gezellige babbel en een
lekkere knabbel (hotdog , frietjes).

• Deelname aan activiteit : 2 euro/persoon.
De knabbel kost 2 euro/hotdog, 2,50 euro/pakje friet
met frikandel en sausje.

Info en vooraf inschrijven bij Luc Lierman
tel. 056.32.49.61

gezinsbond.beveren.tocht@gmail.com

Hot, hot, hot.
De Algarve, meer moet ik jullie niet vertellen. Een
vakantieoord bij uitstek voor zonnekloppers. Een maand
terug nog hot-news: Monchique (slechts 30 km van ons
stageoord vandaan), zwartgeblakerd door bosbranden,
vernieling alom, de natuur neemt en geeft. We vlogen ‘s
avonds, dus niets gemerkt. Aankomst in Faro en de hitte
slaat u als een mokerslag neer. We worden aan de
luchthaven opgewacht en met gehuurde wagentjes (3
stuks) rijden we de dertien km verder gelegen stad Loulé
binnen. Nog snel een pizza voor we rond middernacht
onze slaapplaats voor één week opzoeken. Een plaat-
selijke kleine sporthal met verschillende lokalen waar
we snel de nodige valmatten en kussens inpalmen. Die
meegebrachte luchtmatrassen opblazen is ons met die
hitte toch te veel. ’t Is even wennen, maar we hebben
nog een volle dag vrij om te acclimatiseren voor de stage
echt begint.

Gewenning.
De meesten hebben er al een vakantie met thuis
opzitten en zijn al flink gebronzeerd. Op zondag gaan we
met de bende (samen met een ploegje uit St-Genesius-
Rode), op aanraden van de uitnodigende Portugese
club, naar één van de mooiste stranden. Luilekker
genieten van zon, zee, vooral de zee -want afkoelen is
om het half uur wel nodig- en strand. We kennen
onderhand wel de stad Loulé, weten zelfs zonder GPS
nog de plaatselijke Lidl te vinden om wat inkopen te
doen. We zijn er voor de derde keer. Enkele jaren terug
was er het Europees kampioenschap, dan nog een
World cup vorig seizoen en nu zijn we er alweer. Binnen
een maand staan we er terug met Simon voor nog eens
een World cup. Die gasten ginder houden van
organiseren.

Immense zaal.
“El gymnasia municipal” is een behoorlijk groot complex
net buiten de stad. Maandagmorgen 9 uur: de stage
begint, maar we zijn vooralsnog nagenoeg alleen. In de
voormiddag sijpelen nog atleten en trainers binnen van
zowat 12 Portugese clubs en het wordt een gezellige
bedoening. Vanaf de middag wordt de planning strikt
gevolgd, wat in een zuiders land toch wel uitzonderlijk is.
Normaal is “Manana” hier meer gebruikelijk, ’t is te
zeggen: een kwartier later is ook niet mis, is ’t vandaag
niet, ’t zal voor morgen zijn, enz…. Nee, we beginnen
stipt en de groepswissels worden gerespecteerd. Wel is
er een siësta tussen halftwee en vier uur, maar dan
vliegen we er weer in tot halfnegen. Zware dagen, twaalf
uur per dag in een sporthal doorbrengen.
Ontbijt, middagmaal en avondmaal worden allemaal in
de zaal voorzien. Goed geoliede organisatiemachine
hier, met extra vrijwilligers voor maaltijden.

Collegialiteit.
Na een paar dagen helpt iedereen iedereen, en onze
jeugd die verbroedert al flink met de plaatselijke
jongelingskes. Selfies en filmkes worden flink
uitgewisseld met die verdomde GSM’s die me flink de
kriebels bezorgen. Zelfs in de slaapzak zie ik geregeld
licht opflitsen en ‘k moest eventjes uit mijn krammen
schieten om die veel teveel gebruikte dingen ’s nachts
volledig te bannen.
Op woensdagmiddag staan twee dubbeldekkers klaar
om met z’n allen even het trainingsgeweld opzij te zetten
aan de azuurblauwe kust van de Algarve. Om zes uur
terug naar de sporthal voor de jongeren. De trainers
hebben wat we noemen een “technische vergadering”. ’t
Komt hierop neer, de barbecue is opgesteld bij Pedro

thuis, we kunnen er een frisse duik nemen in zijn
zwembad en genieten van natjes en droogjes en
ondertussen wordt wat gekeuveld, gegekscheerd en
bijgepraat. Zij die 30 jaar terug rivalen waren op
internationale tornooien blijken nu nog altijd diezelfde
microbe te hebben en zijn trainer en ouder geworden
van hun eigen kroost binnen hun club. Om tien uur zijn
we stipt bij de sporthal en halen we iedereen op voor een
welverdiende nachtrust.

Zweten vooral.
Er is nogal wat afgezweet die week. Zeker voor
herhaling vatbaar. Op vrijdagavond is er solidariteit alom
om op te ruimen: 12 trampolines en een paar containers
valmatten. Werkmannen gevraagd dus en daar helpen
we graag bij. Om uit te blazen hebben we op zaterdag
nog een dagje kust en we komen op zondagmorgen
rond 4 uur in de ochtend terug in Oostende aan. Een
ervaring rijker, twintig tubes zonnecrème lichter, met
weerom een bagage aan bijgeleerde sprongen, de
prima inzet voor het nieuwe werkjaar. Leuk dat onze
jeugd zelf een actie in mekaar stak. Met een goed
gelukte koekenverkoop konden ze één derde van de
stageprijs afpingelen, wat natuurlijk ook eens leuk is
voor de betalende ouders.

Stilzitten heeft geen zin.
We zijn keihard gestart dit jaar, intens, maar ’t is nodig.
Simon traint zowat dagelijks omdat hij zich nog moet
kwalificeren voor het wereldkampioenschap in
november in Rusland. Hij is in bloedvorm en ’t zou toch
eens moeten lukken. Nog twee selectieproeven te gaan.
Voorlopig staat nog niemand op de lijst en momenteel
kan hij de beste papieren voorleggen. Maar ja, ’t moet
lukken, de perfecte twee reeksen springen en dan
meedoen met alle besten ter wereld. Trampoline-
springen, it ‘s a hell of a job.
Van alles weer op de kalender, maar eerst moeten al die
nieuwelingskes hun eerste ervaring opdoen op onze
trampolines. Het jaar is gestart, er moet geschoven
worden met uren, veranderd worden van groep en de
Kaas- en Wijnavond verschijnt weer in ons draaiboek.
Waar is die vakantie alweer gebleven? Ik snak naar nog
eentje.

Kaas-en wijnavond.
20 oktober, zaterdagavond zeven uur. Een lange tafel
vol met kazen (een vijfentwintigtal soorten) , dit
overgoten met een lekkere wijn of een lekker
streekbiertje en je avond kan niet meer stuk. Meestal
gaat een paar gelukzakken nog huiswaarts met een
stevige prijs en wij weten rond middernacht wat we extra
kunnen aankopen dit jaar. ‘t Wordt een stevige dag.
Diezelfde dag staat een selectieproef op de agenda in
St-Genesius-Rode. We zullen ons terughaasten om
samen met u een aperitiefke te drinken. Soms zou een
extra week in ’t jaar deugd doen om alles wat Lenig &
Vlug plant wat meer gespreid te laten gebeuren.

Kalender.
15 september: selectieproef voor ’t wereldkam-

pioenschap bij ons in de zaal
29-30 september: jurycolloquium in Parijs voor Lipi
30 september: selectieproef voor ’t wereldkam-

pioenschap in Alkmaar (ned). Lipi
vlug vanuit Parijs naar Alkmaar
dus.

4-6 oktober: World cup in Loulé (Portugal)
Lipi en Simon

20 oktober: selectieproef Belgian Open
trampoline in St-Genesius-Rode

Kaas-en Wijnavond in ’t Klokhuis (org Lenig en Vlug).
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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

BISTRO TEA ROOM BRASSERIE~ - ~BISTRO TEA ROOM BRASSERIE~ - ~

vrijdag 19 oktober om 19.30 u. stipt

DE

FINALE

QUIZ

ZET JE TANDEN IN EEN SPANNENDE DETECTIEVEZAAK!

5 VERDACHTEN ... 5 MOTIEVEN ...
EEN MOORDMENU ALL-IN €65

EEN EXCLUSIEVE COMBINATIE !

Beverna Cum Laude 2018

Op 31 augustus werd een nieuw erelid
Beverna Cum Laude bekend gemaakt.  Daar de
nieuwe ridder, André Goussaert, niet aanwezig

kon zijn, werd hij door Karel Platteau op een
passende wijze in beeld gebracht.

vervolg pag. 8

reservatie
gewenst

De winnaar
krijgt:

bon 100€

én magnum
champagnefles
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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

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

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

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

Callewaert Karien Vlamingenstraat 43 8530 Harelbeke 0477 29 35 45

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
.

www.chiropractor-desimpele.be

In het kader van de week van de rug
nodigen wij u graag uit voor een lezing

over chiropraxie en lage rugpijn op
zaterdag 20 oktober om 17 u.

Deze lezing is gratis en vindt plaats
in de Hoonakkerdreef 19

te Beveren-Leie.

LEZING OVER CHIROPRAXIE
EN LAGE RUGPIJN

hans.desimpele@kinderchiropractor.be

BELGISCHE
VERENIGING VAN
CHIROPRACTORS

UITNODIGING

Ben je er graag bij?
Gelieve u op voorhand in te schrijven
via telefoon: 056 755 754 of via mail:
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Vrijdag 19 oktober 2018

Meer info en volledig programma: http://www.steepletochten.be

Vanaf 19 u. „ “ doorheen Waregem (afstand: +/- 5 km)Sfeervolle Lampionnentocht
Inschrijving (lampion+drankje inbegrepen): 7,5 - gezinsprijs (vanaf 4 personen) 20€ €

Sport Vlaanderen (Bloso) Centrum - Veldloopstraat Waregem

„ “Markt
in Beveren-Leie

groot succes

Op 5 september werd het startschot
gegeven voor de éérste „Markt“ in

Beveren-Leie. Meteen een groot succes!
Het enthousiasme onder de

marktbezoekers was groot mede door het
gevarieerd aanbod.

De „Markt“ vindt plaats iedere
woensdag van 14.00 tot 18.30 u.

op het Kerkplein.



Het Kermisweekend was, mede het
fantastisch weer, een geslaagde editie!
Het Kerkplein was terug „the place to be“.
Het voltallig feestcomité, 16 verenigingen
en vele vrijwilligers zorgden voor een
boordevol aanbod van festiviteiten. Voor
ieder wat wils.
Het Beverblaadje was er uiteraard ook bij.
Geniet van enkele sfeerfoto’s. Spijtig
kunnen we niet alle initiatieven in beeld
brengen.

Beveren Kermis terug
spetterende uitvoering!

Parochianenkoers: net voor de streep

Proficiat BGJG voor de geslaagde Kindermarkt

De Romeo’s waren TOP!

Kon ik maar meedoen met Let’s Dance!

iedereen uit de bol met De Romeo’s

grote belangstelling voor alle podiumoptredens

spetterend vuurwerk

Beveren Kermis mag je toch niet missen!

Optreden
van
Let’s Dance.
Pure klasse!

Goud, zilver en brons bij de Parochianenkoers

... en springen maar ...

massale belangstelling voor de Kindermarkt

alle pannen van het dak met De Romeo’s

Madlee deed de beentjes strekken Piet Decaevel winnaar Tourné Locale

La Bella
Italia

La Bella
Italia
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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

Net niet

de laatste krant van

Uitgegeven door drank- en spijshuis ´t Leckerke.
Redactie: Peter Vercruysse en Linda Delodder

't Leckerke
Sint-Jansstraat 106 8791 Beveren-Leie Tel. 056 70 03 30| |

| 0436.296.102 | www.leckerke.beBTW

bvba

anno

1570

Gelukkig is het maar tijdelijk. In februari 2019

wordt deze gerenommeerde zaak heropend, zij
het deels onder een andere vorm.
"'t Leckerke staat op een straathoek die eeuwen-
lang het kloppend hart van Beveren was. In dit
huis, en bij zijn voorgangers, hebben heel wat
Beverse dorpsbesturen gezeteld en zijn genera-
ties en generaties Bevernaars hun pintje of hun
dreupelke komen drinken. Het bescheiden hoe-
vetje heeft zijn oorsprong in de 'nevelen der
tijden', omstreeks 1260. Gedurende eeuwen ging
het uithangbord 'Het Leckerke' tegen de voor-
gevel om vervolgens 'Communael Huijs' te
worden, 'Gemeentehuis' en tenslotte 'De Goede
Hoop'. Halfweg de twintiger jaren van deze eeuw
werd de oudste herberg van Beveren opgedoekt,"
lezen we in het Bevers Schetsboek van Etienne
Ducatteeuw en wijlen Michel Debrouwere.
Een attractie in 't Leckerke was 'den bak' of het pri-
son van Beveren dat jaren geleden opgewaar-
deerd werd tot wijnopslagplaats. De gevangenis
dateert nog van de jaren dat 't Leckerke het
gemeentehuis was van Beveren, in de schaduw
van de kerk, die tot WOII op de huidige begraaf-
plaats stond.
In de Leenakkerstraat baatte Leon Vercruysse
eind de jaren 70 Handicraft uit. Dit was een galerie
waar kunst, handgemaakte huisversiering en
Portugees aardewerk konden aangeschaft
worden. Door noodzaak moest Handicraft op
zoek naar een nieuw onderkomen. Wijlen Leon
liet zijn oog vallen op het hoevetje dat in de
volksmond steeds 't Leckerke genoemd werd.
Als stielman maakte hij van een deel van het
hoevetje een gezellige verkoopszaal en galerie.
In 1981 kreeg de locatie een nieuw uithangbord
'Handicraft'. Niet lang erna - in 1982 - wellicht op
aandringen van de vele bezoekers aan de
tentoonstellingen en de kunstwinkel, werd aan-
geknoopt met de eeuwenoude traditie: er werd
een gezellig café ingericht dat uiteraard de naam
't Leckerke kreeg.
In 1986 kwam Peter met zijn echtgenote Linda
Delodder met het idee om de zaak uit te breiden
en stilletjes aan werden de nog beschikbare
ruimtes ingepalmd voor de gelagzaal
/restaurant.
Na al die jaren is 't Leckerke aan

grondige renovatie toe. Elektriciteit, chauffage,
nieuw dak, isolatie, ... Dergelijke werken kunnen
niet in een handomdraai. Daarom besloten Linda
en Peter om een ruime tijd te sluiten.

Nieuw concept
't Leckerke zal vanaf februari 2019 terug open zijn
elk eerste weekend van de maand, van vrijdag tot
zondag, met het tot op heden gekende concept,
de gekende kaart, de gekende gezelligheid, alles
als van tevoren. Wie wil reserveren moet nog
even op zijn honger zitten. Vanaf december kan er
geboekt worden op het gekende nummer 056 700
330.
Wat nieuw is is dat de resterende weekends en
weekdagen 't Leckerke afgehuurd kan worden
voor bijeenkomsten, seminaries, babyborrels,
huwelijksfeesten,... Boekingen kunnen gebeuren
bij de firma Remmerie - verhuurfirma van feest-
materiaal van dochter Valentine Vercruysse en
Arjen Saelens - op het nummer 056 37 42 56 of
info@verhuurremmerie.be. Er zal keuze zijn
tussen :
• : klein zaaltje met bijhorende keuken't Breugelke
- geschikt voor 25 à 30 personen
• : huidig restaurant met bovenver-'t Leckerke
dieping (vroegere kunstgalerie) en de be-staande
keuken - geschikt voor ongeveer 80 personen.
Voor beide zalen zijn tafels en stoelen inbe-
grepen. Ander materiaal wordt gehuurd bij
Remmerie. Voor de rest mag je zelf instaan, zelfs
voor eigen dranken, eigen traiteur/foodtruck/kok
of zelf koken.
We zien uit naar de heropening van deze vaste
waarde in het Beverse Bourgondische leven.
We wensen Peter en Linda en kinderen veel
succes met deze nieuwe uitdaging.

't Leckerke is niet meer ?

Peter en Linda
Erelid 2018

Een kustwerk ontworpen door
Filip Hatse wordt opgestuurd.

Het Beverblaadje is ook te
lezen in het hoge Noorden

op www.beverblaadje.be

vervolg van pag. 3
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Op zaterdag en zondag kunnen
wij jullie nu ook verwennen met

een snack: spaghetti, croques, ...
Kom en geniet!

TIP

START sportseizoen
onze lekkere keuken is terug OPEN

VERGEET onze  boeiende kaartingen niet
op 26 + 27 + 28 oktober !

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu

Oktober 1918
Beveren bevrijd

Van begin oktober 1918 af begonnen de Duitse
troepen zich van het front aan de IJzer terug te trekken
tot achter de Leie. In hun zog volgden drommen
vluchtelingen te voet, met “kortewagens” en
steekkarren. Ze kwamen uit Menen, Wevelgem,
Lendelede, Sint-Eloois-Winkel en zo meer, plaatsen
waar het eindoffensief al aan de gang was. De
Duitsers richtten mitrailleursnesten in langs de Leie, te
Beveren op boerderijen als het Goed te Beaulieu bij
boer Vercaempt, en op de Cleurvinck bij boer Arthur
Van Acker. Ze verschansten zich ook in de woningen
langs de Sint-Jansstraat, de toenmalige “Beveren
Plaatse”.

Op 16 oktober bliezen ze de Leiebrug tussen
Desselgem en Ooigem op en ook de rails bij het
spoorwegstation te Desselgem. De Belgische en
Engelse artillerie op de linkeroever van de Leie kwam
nader en mikte op de Duitse stellingen in de woningen
en boerderijen. Zo werd een deel van de toen pas
opgestarte Beverse weverij “Schotte en Dewaele” in
de Sint-Jansstraat vernield, getuige daarvan de
bijgaande foto. Op 16 oktober sloeg een granaat in op
de woning van Marie Messiaen in de Sint-Jansstraat.

Daar woont momenteel Greet Stevens. Marie en haar
zoon Camiel Vandenhende vonden daar op slag de
dood. Tussen 19 en 20 oktober drongen Engelse
troepen, meer bepaald Noord-Ierse, die ’s nachts over
de Leie waren geraakt, de Duitsers verder achteruit in
de richting van Desselgem en Deerlijk. Op zaterdag

vervolg pag. 11



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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SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Specialiteit:

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

Gebruik uw

spaarkaart 2018 !Gebruik uw

spaarkaart 2018 !

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
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OPEN!

• iedere dag van 9 tot 18.30 u.

• op zondag en maandagGESLOTEN

PARKING ACHTERAAN !

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

WAREGEM

SPOORLIJN

IZEGEM
ROESELARE

RICHTING
E17

DEERLIJK

HARELBEKE

Reeds 36 jaar ervaring!

(Bloemen Mimosa)

Spijkerlaan 83 | Beveren-Leie
0494 26 24 20

´t Kwekerijtje
dat is kwaliteit

en toch niet duur !!!

grote keus

winterviooltjes

10 stuks ! € 4

Breng uw bloembakken
mee.  Wij vullen ze gratis

met winterbeplanting!
Enkel bloemen en aarde te betalen !!

Tip!

onze gekende

AZALEA’S

VERSE boeketten !

ze zijn er terug
Vanaf 10 oktober

grote keus chrysanten.

OOK bloemstukken.

bestellen voor 1 november

Tip!

18 augustus laatstleden werd op de plaats waar ze de
rivier over staken bij de herberg “De Meersbloem”
langs de Tweede Aardstraat te Bavikhove, een
monumentje onthuld. Te Beveren werd voornamelijk
in de buurt van de onlangs verdwenen hoeve
Janseune in de Deken De Bostraat, fel gevochten. De
Duitsers hadden zich daar stevig verschanst.
Naarmate zij in de richting van Desselgem
achteruittrokken lag Beveren dan onder vuur van de
Duitse artillerie die de oprukkende Engelsen wilde
bestoken.
Zo sloeg op zondag 20 oktober een Duits projectiel in

op de hofplaats van de hoeve “Het Geestendaalken”
bij Camiel Courtens langs de 11de-Julilaan. Camiel
zat met zijn gezin en enkele mensen uit de buurt,
ondergedoken in de gemetselde aardappelkelder die
tegen de woning aanleunde, toen plots een Engelse
soldaat het erf kwam opgelopen op zoek naar een
spade. Die had hij nodig om zich beter te kunnen
ingraven en beschutten tegen vijandelijk vuur. De
ondergedokenen liepen vol enthousiasme naar hun
“bevrijder” toe, toen daar een Duits projectiel ontplofte
met zware gevolgen. Twee geburen, de gebroeders
Gustaaf en Aloïs Vandenbroucke waren zo goed als
op slag dood. Marina, de 22-jarige dochter van Camiel
Courtens werd zwaar gekwetst door de Engelsen
weggevoerd achter de linies naar het Elisabeth-
hospitaal op het “Couthof” te Proven, waar ze op 27
oktober zou overlijden. Camiel wist toen nog niet dat
zijn zoon, soldaat Emiel, op 10 oktober gesneuveld
was te Handzame…

Op diezelfde 20 oktober kwam ook Felix Huyzentruyt,
om het leven door een obusinslag. Hij was een zoon
van Romaan. “Felix Maantjes” zei men in Beveren. Hij
woonde met zijn gezin langs de Stagestraat in een
“driepikkel”, een tweewoonst, gebouwd in L-vorm.
Felix zat met de zijnen verscholen in de gemetselde
“onderoven” van het ovenbuur, het gebouwtje waar
wekelijks brood gebakken werd. Toen hij even naar de
woning liep om een paar dekens te halen, werd hem
dat noodlottig.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

GRATIS

WEEKEND VAN DE
KLANT 6-7 okt.

WEEKEND VAN DE
KLANT 6-7 okt.

notensalami’tje
bij uw aankopen

Op diezelfde 20ste oktober kwamen op de
Bulkenhoek langs de Kortrijkseweg nog drie
Bevernaars om het leven bij granaatinslagen: Gustaaf
Velghe, Aloïs Vanderbrugghen en de 18-jarige Arthur
Mahieu. Diezelfde dag werd de 17-jarige Madeleine
Vereecke zwaargewond tijdens beschietingen in de
b u u r t v a n h a a r o u d e r l i j k e w o n i n g i n d e
Nijverheidsstraat. Ook zij werd afgevoerd achter het
front en overleed te Poperinge op 25 oktober 1918. Ze
werd naamloos ter aarde besteld in een massagraf.
Haar familie kon nadien geen enkel spoor van haar
terugvinden. Op het Beverse kerkhof herinnert een
klein grafmonumentje aan deze burgerl i jke

oorlogsslachtoffers. Of die daar allemaal op die plek
begraven liggen is niet zeker. Op het ogenblijk van die
beschietingen waren heel wat Bevernaars over de
Leie gevlucht naar Hulste en Lendelede omdat de
toestand hier te gevaarlijk en onhoudbaar geworden
was. Het bovenstaand verslag berust hoofdzakelijk op
mondelinge getuigenissen. Officiële documenten zijn
ons niet bekend, behalve dan de Engelse, Franse en
Duitse militaire regimentsdagboeken die wijzen op
hevige gevechten te Beveren en te Desselgem.



Nog meer Bevers nieuws ?

• „ “Chrysantenteditie
op 30 okt. 2018

• Graag uw teksten
vóór 20 oktober

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

Beverse Weetjes

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

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

Omdat ook

de senioren

moeten

vertegenwoordigd

zijn bieden we

onze diensten

aan.

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

Vraag je kantoorhouder om meer info of surf
naar actie.argenta.be/auto
Vraag je kantoorhouder om meer info of surf
naar actie.argenta.be/auto
* De korting -10% is geldig op de premie volledig omnium (exclusief BA)
als je kiest voor de module volledige omnium in combinatie met de opties Rechtsbijstand Safe en
Bestuurder+.
** De polis Autoverzekering is een autoverzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta
Assuranties nv.  De algemene voorwaarden vind je op www.argenta.be of bij je kantoorhouder
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