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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

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

MARKOFINA BVBA

La Bella
Italia

La Bella
Italia

Madlee
zaterdag 1 september

om 20 tot 21.30 u.

Sandra Kim & Bella
Italia, Ti Sento

vrijdag 31 aug. om 20.00 u.
OC. ´t Klokhuis

De Romeo’s
zaterdag 1 september

om 22.30 u.

Feestcomité
paraat voor

Beveren Kermis

Feestcomité
paraat voor

Beveren Kermis

Ook niet te missen:

• 16 verenigingen
• Pizza- & Pastafestival
• Beverna Cum Laude
• Pizza Run
• Mega Kindermarkt
• Spetterend vuurwerk
• Vespatour
• Heuse zoektocht
• Circus Bottini
• Parochianenkoers
• Win een prachtige fiets!

Beveren Kermis
31 aug. t.e.m. 2 sept.

Beveren Kermis
31 aug. t.e.m. 2 sept.

Je komt toch ook!
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Turn & Trampolineclub-

Beveren-Leie
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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

Met de deur in huis.
We doen het meteen omdat we hier en daar wel

eens de vraag krijgen: “Hoe is het nog met Jef?”
U herinnert zich ongetwijfeld de slechte mare die we

begin dit jaar brachten over onze Jef die ongelukkig

was neergekomen en daarbij een nekwervel brak,

met de ongelooflijk slechte tijding dat hij helemaal

niets meer voelde vanaf zijn schouders. We zijn acht

maanden ver en wat na drie weken het bewegen

van slechts één vinger ons dermate gelukkig

maakte is ondertussen zo flink verbeterd dat Jef

weer kan stappen. Elke week opnieuw hard werken

voor hem in het revalidatiecentrum in UZ Gent. Elke

dag meer kunnen bewegen. Na ongeveer vijf

maand mocht hij zijn automatische rolstoel wisselen

voor een ordinaire handgeduwde. Ondertussen is

hij al meester in het besturen ervan. Hij slaagde er

zelfs in, zonder de hoofdverpleger te waarschuwen,

helemaal alleen de tram te nemen naar de Gentse

feesten. Club en school, een excelbestandje met

bezoekuren en teamwissels zorgden voor per-

manente stuwing om elke dag wat meer te kunnen

tonen bij de vele bezoekers. Vorige zondag leuke

barbecue bij hem thuis om al een klein beetje te

vieren. Hij heeft de hele dag al rondgelopen, soms

nog steunend op één kruk en hij is in onze zaal

alweer een keer van de grond gegaan. Hij wilde

persé weer op de trampoline. Een doorduwertje,

we zitten op meer dan 90 %, maar die laatste tien

komen misschien wat trager en er moet nog hard

gewerkt worden in Gent. Hij blijft er voorlopig nog

een drietal maanden gekluisterd in zijn kamer in het

UZ. Hij heeft zelfs met brio zijn examens afgewerkt.

Een heel pak van ons hart, van dat van zijn familie

en vooral van hemzelf. We blijven duimen.

Geslaagde sportkampen.
Die eerste volledige week van de vakantie is het

altijd druk bij ons. Meer dan 50 jonge gasten en 70

kleuters hebben weer de week van hun leven gehad

in en rond de sporthal en 't Klokhuis. Al onze moni's,

begeleiders en organisatoren staan dan paraat om

materiaal te versleuren, spellekes te ontwerpen,

sprint- en loopnummers te organiseren en nog veel

meer. Het mooie weer stond aan onze kant en veel

is buiten kunnen gebeuren. Dat helpt bij de opkuis,

geen modder in de zaal.
Een fantastische merci aan alle medewerkers.

Wat is vakantie?
Is het persé de wereld ingaan, zo ver mogelijk, of is

het dichtbij genieten van onze tropische zomer?
Alles is goed als je er even tussenuit kan, je

gedachten verzetten, je grenzen verleggen of an-

dere grenzen verkennen. Al tijdens ons tentenkamp

aan de sporthal was de droge zomer ingezet. De

motivatie die onze gasten en gastspringers daar

toonden belooft veel voor het komende seizoen. Wij

ook gaan nog even op vakantie. Nog slechts een

paar uur verwijderd van ons vertrek naar onze

stageplaats in Portugal, zit ik dit artikeltje te

schrijven. Ja, we vertrekken naar het heetge-

blakerde gedeelte tegen de Algarve, op zo'n 20 km

van Monchique, dat zowat verteerd is door het vuur.

In Loulé gaan we samen met de club uit St-

Genesius-Rode en natuurlijk heel wat Portugezen

een weekje flink trainen. Onze jonge gasten hebben

zowat de helft van het deelnemersbedrag kunnen

vergaren met een koekjesactie. Kwestie van de

portemonnee van mama en papa wat te sparen. Het

was de voorwaarde die we als club hebben gesteld

opdat ze zouden mogen meegaan. Eigen initiatief

nemen, super gemotiveerd zijn en zorgen voor een

duit in 't zakje. Een stukje vakantie, weer een

nieuwigheid voor onze springers en vooral inter-

nationaal van mekaar leren.

Helemaal op schema.
“Only the lonely”, superhit van Roy Orbison, maar

voor Simon echte realiteit. Het was nog net geen

augustus en hij stond alweer dagelijks (met één

rustdagje ertussen per week) op die trampoline. Hij

heeft in september een aantal testen voor de boeg

voor het wereldkampioenschap, een world cup in

dezelfde stad als onze stageplaats en hopelijk ook

een ticket voor St-Petersburg in november voor het

wereldkampioenschap. Telkens is er ook een trainer

aanwezig en we kregen zelfs een hele equipe

noorderburen een weekend op bezoek waar we ook

de graantjes van meepikken op trainingsvlak. We

zien gestaag verbetering, maar die ultieme ge-

slaagde oefening, daar willen we onze klasbak mee

zien uitpakken op die testen en world cup, zodat hij

met een gerust hartje Rusland onveilig kan maken.

Ondertussen hebben we achter hem een hele ploeg

klaarstaan die het binnen een paar jaar van hem

moet overnemen. Dus Portugal is alweer een baken

waar we verder op willen bouwen voor de toekomst.

De grote meute.
Starten doen we de tweede week van september.

Dan komt de grote meute er weer aan en wordt onze

zaal zowat 20 uur per week door de verschillende

springgroepen bevolkt. Het bestuur zat niet

helemaal stil, buiten die drie weken dat iedereen de

ecologische afdruk eventjes buitenspel zette, en we

hebben ondertussen al een paar vergaderingen

achter de kiezen. Hopelijk zit tussen de nieuwe-

lingen alweer een paar klasbakken waar we binnen

tien jaar verder artikels kunnen aan wijden. De weg

is lang, maar 't blijft leuk werken met al dat jong

geweld dat je moet polijsten, stroomlijnen,

afpeigeren en klaarstomen. LENIG EN VLUG:

ALIVE AND KICKING.

Kalender.

11/9 begin van ons nieuw seizoen.  Voor

inschrijvingen zie onze site:

Lenigenvlug.eu
15/9 selectietest wereldkampioenschap 2018

in Beveren-Leie (org. Lenig en Vlug)
30/9 tweede selectietest wereld-

kampioenschap 2018 in Alkmaar

(Nederland)
4-7/10 World cup trampoline in Loulé

(Portugal: Simon en coach Philippe)
20/10 onze zoveelste kaas- en wijnavond

('t Klokhuis: org. Lenig en Vlug).

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)

SPEELGOEDMARKT

• 1 september ( )kermis Beveren-Leie
• van .13.00 tot 16.00 u
• op de stoep in de Kerkdreef
• : speelgoed, kinderlectuur,verkoop van

fietsjes, .... (geen kledij).
• : geen inschrijving (op eigengratis

verantwoordelijkheid).
Info: Raf Verrue, tel. 056 70 26 93
gezinsbond.beverenleie@gmail.com

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

HERFSTFEEST
GOSA Gewest Kortrijk

• Herfstfeest
• 2018 vanaf 14.00 uurdonderdag 4 oktober
• OC. De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule
• :Programma

- 14 u.  Welkom met koffie
- 14.30 u. Lezing/Performance door

Bart Moeyaert
We krijgen op verschillende manieren een kijk op
wat hij denkt en doet. Hij verhaalt over het
(kroostrijk…) gezin waarin hij opgroeide, het
ontstaan van zijn boeken…. Er wordt natuurlijk
tijd voorzien voor een vragenronde.

- 15.30 u.  Koffiekoeken
- 16.00 u. Animatieprogramma met Arnold

Sercu, Bart Verhelle en Piet Soete
• :Prijs

- € 12,00 per persoon te betalen aan de ingang
• Info en inschrijven:

Raf Verrue voor 28 september
- tel 056 70 26 93
-  gezinsbond.beverenleie@gmail.com
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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

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.

30
Marc

Vercruysse

30
Marc

Vercruysse

3
Rik

Soens

3
Rik

Soens

18
Valerie
Maebe

18
Valerie
Maebe

6
Pietro

Iacopucci

6
Pietro

Iacopucci
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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 !

Wistje-datjes

vervolg zie pag. 7





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 ?

Callewaert Karien Vlamingenstraat 43 8530 Harelbeke 0477 29 35 45

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

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.
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volgend Beverblaadje
(Herfsteditie)

op 2 oktober 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



i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Vroeger en nu

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)
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In enkele van de voorgaande Beverblaadjes ging het over het voormalige Beverse station op
de spoorlijn Gent-Kortrijk. Toen hier in 1951 een klein maar praktisch gebouwtje in baksteen
werd ingehuldigd voor de Beverse treingebruikers, was iedereen in de wolken. Gedaan met de
houtconstructie die voordien een station moest voorstellen. In die dagen werd hier nog druk van
de trein gebruik gemaakt. Heel wat Bevernaars werkten in de Noord-Franse textielfabrieken en
trokken elke dag op en af daarheen. Die “boemeltreintjes” hielden in elk station halt om volk op
te laden. Het autoverkeer was helemaal nog niet zo druk als we het nu kennen. Nauwelijks 5 %
van de Bevernaars beschikte over een auto. Het stationsgebouwtje was dus zeer welkom en bij
gelegenheid van de inhuldiging werd op de stationswijk een stoet ingericht om het nieuwe
gebouw te verwelkomen. Onder de deelnemers van deze optocht was ook de Beverse
“Pijpensociëteit Deugd en Vreugd”. Die had enkele trouwe leden wonen op de stationswijk die
vermoedelijk gaarne aan die optocht wilden meedoen. Daarvoor spraken ze voerman Gilbert
Speleers aan die langs de Deerlijkstraat, de huidige Spijkerlaan, op de stationswijk woonde. De
wagen van Gilbert werd ontdaan van alle kolenstof en netjes versierd met guirlandes en
stroken Belgische vlag. Vooraan werd een opschrift aangebracht dat luidde: “De Smoorgilde
Deugd en Vreugd viert het station vol geneugt”. Vermoedelijk was die rijmelarij van de hand van
meester Jozef Stevens die toen op de wijk woonde. Op de foto herkennen we met hun lange
witstenen pijpen, van : Gerard Noreille, Maurits Vandenberghe,links naar rechts vooraan
Hector Voet, Charles Degroote, Jan Desimpelaere en Emiel Desimpelaere. :Op de achtergrond
Jozef Debaere, Jozef Huyzentruyt, Julien Deconinck en Gerard Deleersnijder.

De Beverse “smoorgilde” werd opgericht in 1910 in de nu verdwenen herberg “De Kloef” op de
hoek van de Schoolstraat en de Gentseweg, bij klompenmaker Jan Desimpelaere. Die staat
met zijn zoon Emiel op de bijgaande foto. De leden van die sociëteit kwamen op vastgelegde
zondagavonden samen in “De Kloef” waar ze elk drie gram tabak kregen met de opdracht
daarmee zo lang mogelijk mee te roken, elk uit zijn eigen lange stenen pijp. Als bewijs dat een
roker niet “dood” zat, moest die op elk verzoek van de toezichter van dienst op iedere “smoring”
een wolkje rook uit zijn pijp blazen. Elk jaar waren er een viertal “smoringen” en wie meest
minuten haalde werd dat jaar koning. Omstreeks 1952 verhuisde de pijpenrokersclub naar de
herberg “’t Fonteintje” in de Sint-Jansstraat. Die herberg heette toen nog “In den Handboog-
Gemeentehuis”, en de straat luisterde naar de naam Deerlijkstraat. Bij de uitbaters André
Vandermeiren-Alice Deconinck vond de club onderdak tot omstreeks 2008. Toen kwam “’
Fonteintje” een tijdlang leeg te staan en moesten de pijpenrokers op zoek naar een nieuw
onderdak voor hun bijeenkomsten. Dat vonden ze met behulp van het stadsbestuur, dat op die
manier de oudste Beverse vereniging een handje toestak.

De pijpensociëteit  in 1951

Wistje-datjes



Hoogstraat 162
8540 Deerlijk
056 72 34 03

info@kantoordeleeuw.be
www.kantoordeleeuw.be

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

Nog meer Bevers nieuws ?

Beverse Weetjes

• „ “Herfsteditie
op 2 okt. 2018

• Graag uw teksten
vóór 22 september

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

Beverse Weetjes
Nog meer Bevers nieuws ?

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

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

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

JANEEN

RECLAME-

DRUKWERK
BEVERBLAADJE

Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u

dit klevertje voor
op de brievenbus.

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

spaghettisaus

Winnaar „ “KRISTALLEN KROON
voor de beste bolognaisesaus!


