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BEVEREN LEIE-

DINSDAG 9-12. -15 op afspraak

VRIJDAG 9-12. - 14-1 u.15 7.30

WOENSDAG 9-11.00

ZATERDAG op afspraak

MAANDAG 9-12. -15 op afspraak

DONDERDAG 9-12. -15 op afspraak

OPENINGSUREN

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
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HERFSTEDITIE

Beverblaadje
Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)30

Nadruk verboden .Iedere adverteerder is
verantwoordelijk voor zijn eigen teksten.  Verschijnt telkens de laatste

week van iedere maand.

(ook kleine onderdelen)

U zoekt een zelfstandig thuisverpleegkundige
in Beveren-Leie ?

Vercruysse Mieke Statiestraat 162 9870 Zulte 0492 75 70 70

Vanden Buverie Céline- 0498 57 43 84

Vanslambrouck Mia Liebaardstraat 78 8792 Desselgem 0477 77 68 42

Lefevre Virginie Zuidstraat 39 8530 Harelbeke 0485 45 82 97

Huysegoms Karel 0495 20 60 23

Volgende thuisverpleegkundigen zijn werkzaam in uw gemeente:

NAAM GEMEENTE GSMSTRAAT

KRING VAN ZELFSTANDIG THUISVERPLEEGKUNDIGEN
Regio Zuid-West-Vlaanderen

i.
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Weeral een geslaagde kermis!
zie pag. 8

Beverna Cum
Laude 2019

Nico Vandenberghe

Speelgoedmarkt

Gezinsbond
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LENIGTurn & 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
(beverse weetjes)

• www.beverblaadje.be

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

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

• www.blog.seniorennet.be/Beverenleie/

• Gezinsblad “De Bond”
• www.gezinsbond.be

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie

• Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

AGENDA

AGENDA
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Gezinsbond Beveren-Leie

Tweedehandsbeurs

Info en inschrijven via:

kinderartikelen

5 oktober 2019

gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com

voor baby- en

Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie

Tel 056 49 39 06

14.00 u. Welkom met koffie

• Viool: Harold Debusschere

Deelname in de kosten: voor Gezinsbond leden

GOSA gewest Kortrijk
17 oktober 2019

vanaf 13.45 u. in OC. De Wervel,

Programma:

voor Grootouders en Senioren

Processiestraat 6, 8510 Bellegem

14.30 u. Voordracht door Caroline Sey
‘Zinvol ouder worden’

16.00 u. Animatieprogramma met Trio Graffiti

GOSA-Herfstfeest

15.30 u. Koffiekoeken

• Accordeon: Johan Vandecaveye
• Gitaar: Luc Cauwlier

tel 056 70 26 93
Inschrijven via: Raf Verrue vóór 11 oktober 2019

mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com

€ 12 te betalen aan de ingang

Van 14.00 u. tot 17.00 u.
in ’t Klokhuis, Kerkdreef 23

8791 Beveren-Leie

voor Grootouders en Senioren

GOSA Waregem

GOSA-Herfstfeest

vanaf 13.45 u. in de SOB “De Roose”

24 oktober 2019

Smedenstraat 4 te Waregem

Noteer de volgende
datum in je kalender:

16 november ‘Pikkedonkertocht’

Gymnasia Municipal desportivo de Loulé.

We kennen de zaal onderhand al. Enkele jaren terug
was dit de arena van de Europese kampioen-
schappen en we betwistten er al twee World-Cups.
Vorig jaar knalden Joris en Simon er voor het eerst
naar de finale in het synchroonspringen. Twaalf
trampolines staan er opgesteld en we krijgen elke dag
twee trainingssessies voorgeschoteld. Het eerste
halfuurtje opwarming en het zweet gutst al van je
lichaam. Alle ramen en deuren staan open. Lekker
afkoelend dat briesje. Er wordt hard doorgewerkt. ’t Is
eten, drinken, rusten en springen en eten, drinken,
rusten en springen en ’t is gauw 9 uur ’s avonds. Het
wordt wat koeler. Een douchke en dan ’n kwartiertje
stappen naar onze slaapzak voor zover je die nog
nodig hebt. Hier en daar plakt een gekko tegen de
wand, alle luiken gaan ’s nachts open en ook al vergt
het een vol uur eer iedereen
afsluit, de vrede daalt over de nacht. We schuiven
telkens een trainingsshift op zodat we op sommige
dagen wat langer mogen blijven maffen.

zijn eigen schermtijd

Voor een weekje trainen in de zonovergoten
Algarve, daar mag je wekker al eens vroeg je vredige
nachtrust verstoren. Afspraak aan de sporthal om 4
uur 30 op zaterdagmorgen. De minibus in en
nagenoeg geen kat op de baan. We slingeren langs
Vlaamse autostrades richting “koningin der bad-
steden”- Oostende. De “blauwe TUI vogel” staat al
op de tarmac. Om 8u lift hij zijn landingsgestel boven
Middelkerke in zijn buikholte en hop… negen sprin-
gers van Beveren zijn erop uit naar Loulé in de
Algarve. ’ t Is nog even dutten en met het uurverschil
staan we al om kwart over negen in de al zwoele
inkomhal van Faro. We hebben chance, ’t zal hier
vandaag maar 28 graden worden met een lichte
zeebries. Zalig als je weet dat in ons kleine landje
ondertussen 30 graden op de teller staat. Twee uur
later zijn we gehuisvest in het kleine dansschooltje
waar we als eerst-gearriveerden de matrassen maar
voor het uitkiezen hebben. Samen met de club van st-
Genesius-Rode palmen we de in. Tegen
de middag brandt de zon al op het strand op onze,
reeds in België, getaande huid, zodat voor menig
atleet de zonnecrème maar bijkomstig is. We hebben
’t weekend om te acclimatiseren en nog wat rust op te
zoeken. Met de jonge meute echter kan er van rust
geen sprake zijn. Afkoelen in de oceaan, tussendoor
ravotten en frisbeeën, voetballen of volleybal op ’t
strand, leuk tijdverdrijf maar…

spiegelzaal

het onverbiddelijke
trainen…- daar zijn we voor gekomen - is op maan-
dagochtend een feit.

Pedro, de man achter deze stage, maakt een jaartje
carrièreswitch. Hij vertrekt naar het piepkleine
eiland Timor (ooit Portugese kolonie) om er les te
geven. Vertrekken zonder feestje is geen optie bij
de Portugezen. Terwijl de kids in de sporthal ver-
blijven voor sport en spel vaart een afgehuurde
catamaran uit de haven van Albufeira langs de

Vroeg opstaan….

Derde dag, halve rustdag.

’t Is wetenschappelijk bewezen. Veel trainen na me-
kaar geeft , vooral in de kalkver-
houding in je gestel, waardoor blessuregevaar dreigt.
Dat weten ze ginder ook en op woensdagmiddag mag
iedereen na de eerste training naar ’t grote gemeen-
telijk zwembad. . Hij
loopt er Djogo Ganchino en Djogo Abreu (wereldtop-
pers in ons vak en ondertussen goede vrienden) te-
gen ’t lijf en die komen net uit Amerika van een wed-
strijd. Ze willen graag wat inspringen, meteen

de derde dag een dip

Iedereen uitgezonderd Simon

de
superboost voor Simon om ook op zijn vrij moment
nog een uur te knallen. Met graagte blijf ik in hun buurt
om nog wat kennis op te snuiven en voor iedereen het
matje te gooien. Wat een training!

We zijn uiterst tevreden over de catering van de stage.
Fantastische vrijwilligers, wat zouden we doen zon-
der hen. Zonder hen, geen clubleven. Lekker, divers,
steeds met voldoende drank en een dessertje
voorgeschoteld. Toch zijn we blij om onze laatste uren
op Portugese bodem te vertoeven in een plaatselijke
Mexicaan. We zijn met 22, Belgen en Portugezen, en
dat waren ze niet gewoon daar in dat kleine res-
taurantje. ’t Duurde allemaal wat lang, maar ’t was
lekker en er werd helemaal niet gezeurd. Afscheid
nemen van onze sympathieke Marco, Nuno, Katja
en Pedro met een tequila. ’t Wordt een veel te korte
nacht want om 6 uur worden we met twee taxi’s
opgehaald. Klein snackje op de luchthaven. We heb-
ben een tussenvlucht naar Almeria waar we anderhalf
uur taxiën op de tarmac. We halen nog net de laatste
sprongen van de demonstratie op Beveren Kermis
van onze jongelingskes die het talrijke publiek ver-
gasten op hun acrobatieën terwijl de Urban-trail heel
wat enthousiaste lopers doorheen onze trainingshal
voerde. We zijn dus weer gestart voor een boeiend
jaar.

oranjerode kuststrook van de Algarve. Drankjes en
hapjes à volonté, gezellig sfeertje, socializen op de
golven van wat typische muziek. Na een uurtje varen
wordt het anker uitgelaten en kan iedereen naar
hartenlust bij een ondergaande zon het zilte nat in-
duiken. Super gewoon. Tegen half elf zijn we weer in
de haven en iets later vervoegen we, weerom een
onvergetelijke ervaring rijker, onze kroost in de
slaapzaal.

Vrijdagavond, geen trainingskampkost meer.

18 oktober: open Masters in Collomiers
(Toulouse) alle Franse licenties

Stressen voor selectie.

Je zou voor minder. In een korte tijdspanne moeten
Simon en Joris drie mogelijkheden benutten om hun
kwalificatie te halen voor het wereldkampioen-
schap. ’t Is dus trainen en trainen geblazen. Momen-
teel zes op zeven. ’t Is voor alle twee werken, snel naar
de sporthal rijden, anderhalf tot twee uur trainen, eten
en de binnen. Tijd om nog iets anders is er
niet en de goesting waarschijnlijk ook niet meer. Je
voelt de stress dreigen. Soms is het

beddebak

wat grimmig tij-
dens de trainingen, maar de motivatie druipt eraf
Alkmaar

.
bijt de spits af voor de eerste selectietest half

september. Een weekje later verbouwen we onze
sporthal voor een tweede test bij ons en begin oktober
tarten we weer onze ecovoet door naar Valladolid in
Spanje te vliegen voor een World-Cup. Eén keer
knallen is genoeg en ze mogen zich aan een flinke
jetlag verwachten. Als ’t lukt, en ’t zit er dik in, vliegen
we begin december naar het land van de rijzende
zon, jawel, naar Japan, meer bepaald naar Tokio.
Duimen maar.

Onze kalender.

14 september: eerste kwalificatietest voor WK in
Alkmaar

5/6 oktober: World-Cup Spanje Valladolid (Joris,
Simon, Bieke en Lipi)

2 november: verplaatste Kaas- en Wijn avond in
´t Klokhuis (org. Lenig en Vlug)

21 september: tweede kwalificatietest voor WK in
Beveren-Leie

27 oktober: derde selectieproef BOT in
St-Pieters-Leeuw.

9 september: Iedereen is weer gestart bij de club.
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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

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.

Jozef werd geboren te Beveren-Leie op 5
januari 1928 als eerstgeborene van 5 in
een bakkersgezin. Hij werd het brood-
bakken met de paplepel ingegeven en
kon op vrij jonge leeftijd aan de slag als
bakkershulp bij zijn vader. Van 1960 tot
1987 was hij zelfstandig bakker en liet
toen de zaak over aan zijn zoon Pol. In de
volksmond werd de bakkerij genoemd als
‘de groene bakkerij’, naar de groene
kapjes boven deur en vensters. Jozef
ging niet ver uit de buurt van de bakkerij
wonen. Hij werd de dichtste buur.
Intussen bestaat de bakkerij meer dan 90
jaar.

Jozef was een fervent tuinier en maakte
kaders. Hij was ook lid én bestuurslid van
talrijke verenigingen. Beroepshalve werd
Jozef tot viermaal toe vereremerkt als
meesterbakker. Hij kreeg ook een

Het nieuws van het overlijden van Jozef
op 23 augustus kwam onverwachts. Hij
had niet meer de beste gezondheid, maar
hij was nog steeds in beeld tijdens zijn
dagelijkse wandelingetjes met de hond.
Hij werd met spoed opgenomen in het
ziekenhuis, maar hulp kon niet meer
baten.
Jozef en zijn echtgenote Marie-Louise
Decraene, die ruim 60 jaar elkaar
getrouw waren, zijn altijd druk bezig
geweest. Ze runden samen de bakkerij.
Vier kinderen werden geboren uit hun
huwelijk. Helaas moesten ze vrij snel hun
enige dochter afgeven. Later overleed
ook hun zoon Julien. Jozef werd opa van
9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Bakker Jozef Deconinck is overleden

ereteken omdat hij 80 maal bloeddonor
was. Laatst was bloemen kweken, TV
kijken en wandelen met de hond zijn
tijdverdrijf.
Jozef was ook sterk verbonden met de
parochie. Naast het wekelijks kerkbezoek
was hij lid van de parochieraad, buurt-
medewerker en acoliet (misdienaar).
Naast diverse buitenlandse reizen kreeg
Lourdes de voorkeur. Ze zijn liefst acht
maal in het Franse bedevaartsoord ge-
weest. Ze trokken ook twee maal naar
Rome en wie kan dat zeggen: ze maakten
tweemaal een audiëntie mee bij de Paus;
in 1983 ter gelegenheid van een inter-

aqua@home

info@aquaathome.be

Spijkerlaan 45 | Beveren-Leie

0475 85 92 19 | www.aquaathome.be

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.

Jozef was ook een trouwe lezer van het
Beverblaadje. Regelmatig kwam hij
Beverblaadjes ophalen om uit te delen in
het rusthuis in Desselgem.

nationale bakkersreis en in 1994 naar
aanleiding van de aanstelling van Jan
Schotte tot Kardinaal.
We betuigen bij deze onze deelneming
aan de familie en Marie-Louise in bij-
zonder. Veel sterkte in deze moeilijke
periode. Beveren-Leie bewaart veel
mooie herinneringen aan de ‘warme’
bakker Jozef.

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



Kom zeker een kijkje nemen

in onze showroom !

Ramen en deuren
PVC Hout Alu

Garagepoorten
Zonwering

Raamdecoratie

Contact: 056 44 91 35
info@thimaco.be
www.thimaco.be

en burelen: 8791 Beveren-Leie
Toonzaal Kortrijkseweg 252

DAVIDSFONDS
Beveren-Leie

Vers Geperst - BoekenbeursVers Geperst - Boekenbeurs
Op zondag 6 oktober 2019

van 10 tot 13 uur

bij wijnhandel Sacacorchos,

Kortrijkseweg 224/1

Beveren-Leie
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CHRYSANTENeditie
op 22 oktober 2019

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

Bijna alles is mogelijk!
Breng gerust een bezoekje, echt de moeite waard!

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, ...

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk

digitale prints | groot formaat printing | kopie
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St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

Proef onze heerlijke

BLOEDWORST

Proef onze heerlijke

BLOEDWORST

Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:

• (24/24 u.- 7/7)070 245 245

Nog meer info: www.waregem.be

• woensdag: 14.00  - 18.00 u.
• donderdag: 14.00  - 18.00 u.

+ weekends en feestdagen)

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

• zaterdag: 08.00  - 16.00 u.
Apothekers:

Dokters:
(van 22.00 - 9.00 u.)

• centraal nummer 0903 99 000

• dinsdag: 14.00  - 18.00 u.

• vrijdag: 08.30 - 12.00 u.

Tandartsen:
• centraal nummer: (zaterdag,0903 399 69
zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)

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

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

• vrijdag: 14.00  - 18.00 u.

Antigifcentrum:

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)



6
B .BEEVERBLAADJE

Hubert werd geboren op 3 december 1929
in Beveren-Leie in een gezin van 7 kinders
waarvan 6 opgroeiden. Vader was
klompenmaker, moeder huisvrouw en
uitbaatster van een kruidenierszaak.
Hij liep school tot zijn 13,5 jaar. Hij had oog
voor de natuur en zag hoe zijn vader uit een
blok hout een paar prachtige klompen kon
maken. Hij leerde het hout kennen en wist
welk soort het beste was. Dit deed hem
ongetwijfeld besluiten om timmerman te
worden. Hi j g ing aan de s lag b i j
Detremmerie in Deerli jk, algemeen
schrijnwerk. De familie Detremmerie
specialiseerde zich gaandeweg in keukens
bouwen en later in badkamers. Op heden
kennen we de firma als het gerenommeerd
bedrijf in badkamermeubelen. Hubert
werkte er zijn ganse loopbaan en mocht op
58 jaar met pensioen. Onlangs maakte hij
de verjaardag mee van het 80- jarig
bestaan van het bedrijf.
Hubert was een rasechte timmerman,
maar ook iemand die alles kan. Hij werd
door de oogarts eens 'verweten' voor

Hubert en Irma Roobroeck- Decraene
65 jaar gehuwd

bricoleur - te zien aan de vele krassen en
putjes in zijn bril.
Hij bouwde en verbouwde zijn hele leven
aan zijn woning. Enkel de 'kuip' liet hij
metsen.
Zijn huis, zijn tuin en zijne „lochting“ waren
zijn hobby's.
Irma werd ook op 3 december geboren in
Harelbeke, maar zes jaar later dan Hubert.
Ook zij groeide op in een gezin van 6 kinders.

Ze werkte te Florins in Kortrijk, waar ze
elastieken maakten voor in de kledij, tot de
geboorte van haar zoon Ronny in 1955.
Later ging ze nog even werken bij Cubbens,
weverij in Harelbeke.

Ze bleef thuis en ontfermde zich over haar
gezin en haar huishouden. Wassen,
plassen, strijken, kousen stoppen, stof
afdoen, dat was haar leven.

Ze liep in Harelbeke school tot haar 15 jaar,
waarvan 1 jaar huishoudkunde.

Toen Gratienne, Heidi en later Veerle
geboren werden was er geen tijd meer om uit
te gaan werken.

Irma was en is nog altijd een huismus.

Het gezin kreeg naast de 4 kinderen, 8
kleindochters en 12 achterkleinkinderen.

Afgezien van een vakantie in Oteppe, een
dagje aan zee, een busuitstap naar Parijs en
het wekelijkse bezoek aan de kapster, is
Irma altijd thuis aan te treffen. Nooit stond
iemand aan een gesloten deur. Het was/is
dan ook altijd „den zoeten toeval“ bij
meme/bobonne voor haar nageslacht.

Ze woonden na hun huwelijk 3 jaar in
Harelbeke, tot 1968 in Beveren-Leie
(Deerlijkstraat) en tot voor kort in de
Pikkelstraat in Deerlijk. Nu hebben ze hun
nestje gemaakt in de Kortrijkseweg te
Beveren-Leie in de geborgenheid en
nabi jhe id van hun zoon Ronny en
schoondochter Christa.
Daar werden ze gehuldigd door het
s t a d s b e s t u u r m e t n a m e d o o r d e
burgemeester, Schepenen Rik Soens, Jo
Neirynck en Philip Himpe en raadslid Marc
Vercruysse.
Ook de burgemeester van Deerlijk, Claude
Croes, liep nog even langs om zijn ex-
gemeentenaren te feliciteren met hun 65-
jarig huwelijk.

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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Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw).

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu

De Trouwstoet

Op de bijgaande foto zien we een
trouwstoet in het Beveren van 1953. We
bevinden ons in de meimaand van dat jaar,
in de huidige Schoolstraat op de plaats
waar de Roestraat op de Schoolstraat
uitgeeft. In de achtergrond rechts zien we
de weide bij de boerderij van Robert Van
Tieghem met het kapelletje van Onze-
Lieve-Vrouw van Vlaanderen, op de hoek
van beide straten. De Schoolstraat heette
toen nog Kerk- en Waterstraat en de
Roestraat lu is terde naar de naam
Kattestraat. Op de hoek zien we de al lang
verdwenen loodsjes van Napoleon
Vercruysse met vooraan het rijnzand en de
betonciternes op de werf die Remi
Ducatteeuw daar had. Links op de
achtergrond staan de stapels betonstenen,
ook het werk van Remi. De Schoolstraat,
die nu een betondek heeft, was toen nog
met grijs-bruine kasseistenen geplaveid en
had op de rechterkant, niet zichtbaar op de
foto, een tamelijk diepe gracht waar
doorheen de Vennebeek vloeide. De
kasseitjes lagen er nog maar sinds de jaren
1930 toen de nieuwe jongensschool daar in
gebruik genomen werd. Het waren
“afdankertjes” uit de Sint-Jansstraat die dan
een nieuw wegdek van grijze graniet-
kaseien had gekregen. Ondertussen is de
voor- en achtergrond op deze foto onher-
kenbaar veranderd en volgebouwd met
woningen.

De bruid en bruidegom vooraan de stoet
zijn Roger Degroote en Maria Vercruysse.
De thuis van Roger, zoon van Charles
Degroote en Clara Deboevere, bevond zich
in een tweewoonst langs de Schoolstraat,
hier net niet in beeld. Maria was de dochter
van Napoleon Vercruysse en Josima
Ducatteeuw, wier woning langs de Roe-

De “jonge trouwers” waren allebei nauw
betrokken bij de werking van kajotters en
kajotsters in Beveren. Roger, die beroeps-
halve vlaswerker was, werd als vrijgestelde
van het ACW aangesteld op de gemeente
Moen, waarheen het jonge paar na hun
huwelijk zou verhuizen. Uiteindelijk werd
Roger daar de zeer graag geziene
burgemeester. Maria Vercruysse stierf al in
1958, vijf jaar na haar huwelijk. Ze was pas
29 jaar. Roger overleed in 1971 op 44-jarige
leeftijd. Geen hoge top voor de jonge
trouwers dus. We herkennen vooraan in de
stoet Roger Degroote en Maria Vercruysse,
daarna Jan Verc ruysse en André
Demuynck die zouden optreden als getui-
gen. Verder Napoleon Vercruysse en Clara
Deboevere, Charles Degroote en Josima
Ducatteeuw, Leon Demeyer en Rachel
Ducatteeuw.

straat te zien is vlak naast de beide
loodsjes. Bruid en bruidegom konden geen
dichtere buren zijn. De stoet trok te voet
naar de kerk, eigenlijk de noodkerk langs de
Kerkdreef, die sinds Kerstmis 1947 in
gebruik was. De avond voordien waren ze
burgerlijk getrouwd in het gemeentehuis,
het huidige Fonteintje, voor burgemeester
Jules Callens en secretaris Achiel
Vancraeynest. In de noodkerk maakten
pastoor Jozef Devisscher en zijn onder-
pastoors Liefooghe en Myngheer de dienst
uit. In 1953 waren er in Beveren nog maar
heel weinig auto’s. Alles ging nog te voet of
met de fiets. Verre verplaatsingen ge-
beurden met de autobus.

SLAGER-TRAITEUR

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
specialiteit: toelevering horeca

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

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

OPEN op zondagvoormiddag

van 9 tot 12 u. !

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

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

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

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

zondag . -12.00 u.9 00

Gebruik uw

spaarkaart 2019 !

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!



•
op 22 okt. 2019

vóór 12 okt.
• Graag uw teksten

Chrysanteneditie

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

Beverse Weetjes

Beverblaadje

alsook overschotten van winkels en
faillissementen. Vlugge afhaling,

GEVRAAGD:
TE KOOP

Antieke meubelen en klein gerief, volledige
inboedels, marmer en bronzen beelden,

schouwgarnituren, ivoor, royal duc,
schilderijen, lusters, oude juwelen,
postkaarten en religieuze beelden,

contante betaling - 0477 26 62 74

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
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.
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Het kermisweekend was weer een geslaagde editie.  Het Kerkplein was terug „the place to be“.  Geniet van enkele sfeerfoto’s.
Door omstandigheden konden wij maar op zaterdag enkele foto’s nemen.

hup

HOLLAND

hup

hup

HOLLAND

hup

Lenig en Vlug Urban Bever-run Lenig en Vlug


