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V.U.: Software Applications | Raf Demortier
info@beverblaadje.be | www.beverblaadje.be

V.U.: Software Applications | Raf Demortier
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Nadruk verboden .Iedere adverteerder is verantwoor delijk voor zijn eigen(ook kleine onderdelen) -

30teksten.  Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand.  Niet in juli en augustus. (2. 0 ex.)

BEVEREN LEIE-

ARGENTA BEVEREN-LEIE
153Kortrijkseweg

8791 Beveren-Leie,
markofina.bvba@argenta.be

tel. 056 72 35 35

U kan ons bereiken via telefoon en mail en maken graag een afspraak.
Dank voor uw begrip.

CORONA:
uit veiligheidsoverweging in ons kantoor niet vrij toegankelijk voor bezoekers.
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LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

Programma
GEZINSBOND

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,
Tel. 056 70 26 93

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com
Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”

https://beverenleie.gezinsbond.be

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 Beveren-Leie
Komende activiteiten

AFGELAST!

Naar aanleiding van de
maatregelen die genomen werden

in de bestrijding tegen het
coronavirus (COVID-19),

14 november eveneens af te
lassen.  Namens het bestuur

dank voor het begrip en zorg voor
uw gezondheid en ook voor die

van anderen!

5 september
Tweedehandsbeurs van

en de

heeft het bestuur van Gezinsbond
Beveren-Leie beslist om de

Speelgoedmarkt van

3 oktober

Pikkedonkertocht op

NIET te laten
doorgaan.  In samenspraak met
het bestuur van de Gezinsbond

Desselgem en Beweging.net
beslist om de activiteit

Beveren kermis 2007
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Wekelijks
op de markt:
• woensdag aan de kerk te Desselgem
• woensdag op de markt te Beveren-Leie

voormiddag
namiddag

rechtstreekse aanvoer
uit vismijn

BON
Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

(1 bon per klant)

GRATIS 100 gr. VISSALADE

PROMOTIE september

BON GELDIG

de-hoevekip.be

bij aankoop
van €12,50

gratis 1kg. friet

Bon enkel geldig
in

op de markt in Beveren-leie.
1 bon/klant/dag

september 2020

BON

0472 77 85 34

Van alle
markten thuis!

Beveren  markt
Ideaal voor je wekelijkse aankoop van topproducten!
Vind je favoriete marktkramer elke woensdagnamiddag van 14 tot 18.30 u. op het Kerkplein van Beveren-Leie.

Onze
maandelijkse

rubriek

Je komt toch ook!

Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke
regio Beveren-Leie, Desselgem, Deerlijk, Sint-Eloois-Vijve

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline

0495 20 60 23 Huysegoms Karel

info@leiezorg.be www.leiezorg.be

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

Arno Bruynee l

www.alfacare.be

info@alfacare.be

0491 52 53 14

0 5 6 6 1 7 1 11

THUISVERPLEGING

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42
Nog meer info: www.waregem.be

zondag en feestdagen van 9.00 - 18.00 u.)

Antigifcentrum:

• centraal nummer: (zaterdag,0903 399 69

• (24/24 u.- 7/7)070 245 245

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

• zaterdag: 08.00  - 16.00 u.

• centraal nummer 0903 99 000

+ weekends en feestdagen)

• donderdag: 14.00  - 18.00 u.

(van 22.00 - 9.00 u.)

Recyclagepark, Leenakkerstraat 73:
• dinsdag: 14.00  - 18.00 u.
• woensdag: 14.00  - 18.00 u.

Apothekers:

Tandartsen:

• vrijdag: 14.00  - 18.00 u.

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

• vrijdag: 09.00 - 12.00 u.

Deelgemeentehuis ´t Klokhuis:
• dinsdag: 13.30 - 16.30 u.

NUTTIGE BEVERSE INFO
(openingsuren)

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.



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

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Specialiteit: toelevering horeca

FILIP & BRAM

Gebruik uw

spaarkaart 2020 !

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

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

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

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Specialiteit:

Folder:

•
• i

e

eigen charcuterie
eder weekend kip
n ribbetjes aan het spit

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

Website:

Facebook:

• bezoek onze website:
www.boefferke.be

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

• dagelijkse promoties

Varkentjes
van eigen kweek

Je kan ons nu ook volgen op Facebook.
Ontdek onze dagelijkse promotie's.

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

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

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign
fotografie | belettering | drukwerk

digitale prints | groot formaat printing | kopie
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individuele begeleiding via

loopbaancheques VDAB

€40 voor 4 u. begeleiding

STRESS- en BURN-OUT COACHING

LOOPBAANBEGELEIDING
De Vlaamse Overheid investeert in jouw loopbaan via de

Loopbaancheques van de VDAB. Iedereen die werkt, heeft

er recht op: zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

NANCY CINJAERE

Praktijk De Lokaerde

Beveren-Dries 2

8791 Beveren-Leie

0476 04 38 37

nancy@delokaerde.be

www.energylifecoach.be

Voel je je uitgeblust in je job en zoek je een nieuwe uitdaging?

Zoek je een betere balans tussen je werk en je privéleven?

Kun je je huidige job fysiek of mentaal niet meer aan?

Wil je je talenten beter kunnen inzetten?

Wat na burn-out?

S
it makes sense

Maandblad exclusief voor
Beveren-Leie: 2300 bussen.

Ontdek iedere maand
uw advertentie op

www.beverblaadje.be

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

Onder de bezetting

7
B .BEEVERBLAADJEHERFSTEDITIE

op 29 sept. 2020

De soldaten sleten hun tijd ondertussen niet in
ledigheid. Dagelijks marcheerden zij al zingend
op de kasseien van de Sint-Jansstraat en de
Schoolstraat. Getuigen uit de buurt van de wijk
het Ganzenpaneel vertelden ons ooit dat die
militairen oefenden in en om het gewad. Dit was
een waterplas, die nu opgevuld is, gelegen op de

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden we in
ons land van mei 1940 tot en met september
1944 de Duitse bezetter over de vloer. Niet dat er
hier in Beveren bestendig Duitse soldaten te zien
waren. Voornamelijk in de jaren 1940 en 1941
waren er bezettingstroepen ingekwartierd,
vermoedelijk met het oog op de "slag om
Engeland" die Hitler wilde voeren. Toen hij inzag
dat hij Engeland niet kon innemen van op zee
met de boten die hier beschikbaar waren, ging hij
zijn troepen elders gaan inzetten. In de
voornoemde jaren 1940-1941 waren de soldaten
ingekwartierd bij burgers en op de boerderijen.
Ze kregen opleiding in de Gemeentelijke
Jongensschool. De onderwijzers gingen met hun
klas dan maar een tijdelijk onderkomen zoeken
in de gemeente in een kleine weverij of in een
vlasmagazijn.

hoek van de Kortrijkseweg en de Stuiven-
bergstraat, nu volgebouwd met woningen. Ze
moesten met bloot bovenlijf en met hun kleren en
wapens op het hoofd, waden doorheen dat
water.

Ooit sloegen ze een pontonbrug over de Leie ter
hoogte van de hoeve "Goed te Beaulieu" zoals te
zien is op bijgaande foto. Die werd in november
1942 gemaakt door een zekere Otto, een Duitse
soldaat die ingekwartierd was bij de familie
Marcel Schotte in de Grote Heerweg, en is zo in
het archief van Irene Schotte bewaard gebleven.
Ook maakten die soldaten een “neptank” op de
speelplaats van de jongensschool om de
waarnemers in Engelse vliegtuigen te misleiden.
Vlasmachienenbedrijf Depoortere moest voor
die tank het geraamte in metaal leveren, terwijl
de gebroeders schrijnwerkers Maurice en Leon
Demeyere Duitse soldaten over de vloer kregen
in hun atelier op de Knok om de “neptank” te
vervolledigen met houten latwerk, triplex en het
nodige schilderwerk.

• DE EERSTE WEEK KAN JE GRATIS DE LES
NAAR KEUZE KOMEN PROBEREN

NIEUW UURROOSTER DANSSCHOOL

Sint-Eloois-Vijve en Waregem op onze website:
www.letsdance-bl.be

• AANVANG LESSEN VANAF 14 SEPTEMBER

LET'S DANCE BEVEREN-LEIE
Bekijk ook ons aanbod voor Deerlijk,

10u30 Klassiek Ballet B 8-11 j.

Vrije Basisschool, Beveren-Leie

11u45 Klassiek Ballet A 5-7 j.

13u30 Pointes +12 j.

09u00 Peuterdans 2-3 j.

12u30 Klassiek Ballet C +12 j.

19u30 Disco +11 j.

vrijdag:
18u30 Disco Techniek

11u30 Modern B 9-12 j.

zaterdag:

09u30 Kleuterdans 4-6 j.

14u00 Modern C na selectie

Koning Alberstraat

zaterdag:

10u45 Dancing Kids 6-9 j.

woensdag:
13u00 Cheerleading Academy 6-9 j.

16u00 Streetdance B 10-12 j.

20u30 Clipdance Volwassenen

14u00 Kleuterdans 4-6 j.

17u00 Streetdance A 6-9 j.
18u00 Mini DISCO.very (Team) na selectie
19u00 TM DISCO.very (Team) na selectie

15u00 Cheerleading Academy +10 j.

17u30 Breakdance Beginners 6-10 j.
18u30 Clipdance A/B 9-12 j.
19u30 Clipdance C +12 j.

LET’S DANCE - SINT JANSSTRAAT

maandag:

GYMTASTIC • SPORTHAL BEVEREN-LEIE •
www.turnclubgymtastic.be

NIEUW:
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Dit jaar hebben we moeten zoeken naar evene-
menten en gebeurtenissen. Die waren er, maar in
veel mindere mate dan in het verleden.

De Nederlanders noemen het mondkapje, maar bij
ons kreeg het reeds diverse benamingen: mond-
lapje, doekje, camouflage, tot 'smoelendoek' of
'meulesleunse'.

En toen kwam er de verlossing. Er mocht speel-
pleinwerking zijn, er mocht op kamp gegaan wor-
den, maar onder strikte voorwaarden. Hier werden
bubbels gedoogd van 50. Onderzoek en ervaring
hadden uitgewezen dat jongeren niet zo vatbaar
waren voor het verdomde virus en er zeker niet zo
ziek van werden.

* , die in de
paasvakantie niet mocht opgestart worden door
corona, opende op 6 juli de deuren tot 17 juli. Een
tweede periode is voorzien van 17 tot 28 augustus.
De twee bubbels van vooraf ingeschreven kinderen
bleven de ganse week dezelfde en hygiëne en
ontsmetten waren hier ook hoofdzaak. Er bleef een
bubbel op de Speelberg, de andere trok naar de
Stedelijke Basisschool.

De speelpleinwerking De Speelberg

Elk jaar geven we in de augustuseditie van het
Beverblaadje een overzicht van alle activiteiten
die plaats vonden tussen eind juni en eind
augustus.

Corona heeft er alles mee te maken natuurlijk. We
hoorden de afgelopen maanden dagelijks termen
als Covid, lockdown, pandemie, quarantaine, ver-
soepeling, bubbels van 5, 15 en dan weer 10,
anderhalve meter, opnamecijfers, virologen, Veilig-
heidsraad, maatregelen, … Eén van die maat-
regelen was het mondmasker. We moeten het zo-
wat overal bij hebben, het altijd dragen in winkels en
het opzetten zodra je het centrum van Waregem in
duikt.

Nadat de scholen voor veel leerlingen niet meer
opengingen - met uitzondering van een dagje naar
school om hun achtergebleven spullen op te halen -
vroegen veel ouders zich terecht en bijna hopeloos
af hoe de aankomende grote vakantie er zou uitzien.
Wat zou er te beleven zijn voor hun kroost? Wat zou
er te bieden zijn naast de dagelijkse portie
schermen (TV, laptop, ipad, …)?

* Leieland trok dit jaar
naar Bocholt, naar het Delvenhof. Ook hier waren
bubbels (niet in betekenis van de lekkere drank of
andere naam voor kleine mannen) aan de orde. De
drie kleurencodes toonden de weg naar de ge-
scheiden ingang tot de gemeenschappelijke ruimte
(circustent), het sanitair, de EHBO, het poetsgerief.
Alles netjes geregeld om een veilig, leuk kamp te
laten plaats vinden. Super enthousiast vertrokken
ze in het station Waregem waar ze mogelijk met nog
meer enthousiasme zich in de armen konden sluiten
van ouders en familieleden.

Het Chirokamp van Chiro

* sloot in rare omstandigheden af.
De kinderen hebben zich daar vermoedelijk niet
zoveel van aangetrokken, maar de zesdejaars na-
men van hun lagere school in bijzondere omstandig-
heden afscheid. De leerlingen van de Vrije Basis-
school deden er een hele week over om afscheid te
nemen, de zesdes van de Stedelijke Basisscholen
werden voor hun diplomaoverhandiging uitgeno-
digd naar het Regenboogstadion.

Het schooljaar

In de Stedelijke basisschool nam Stefaan Dewaele
na 13 jaar afscheid als directeur. Helemaal weg is hij
niet, want hij wordt coördinerend directeur van de
Waregemse Stedelijke Basisscholen. Hij wordt in
Beveren vervangen door Tine Debrouwere.

plek. Het biedt een unieke kijk op de Gaverbeek met
haar weilanden eromheen en haar biodiversiteit. In
de schoorsteen van het Meershuisje zit een
periscoop waardoor je een prachtig, panoramisch
zicht krijgt op het landschap. Naast een leuk plekje
om de natuur optimaal te ontdekken, is het
kunstwerk ook een herkenbaar punt middenin de
natuur. Het Meershuisje bevindt zich in de
Gaverbeekse Meersen, het natuurgebied dat in de
volksmond beter bekend staat als de Oude
Spoorwegberm.

* voor wie in deze moeilijke
periode wat ontspanning zoekt en eventjes buiten
zijn bubbel wil treden: KSK Beveren-Leie, de lokale
voetbalploeg, is klaar voor het komend seizoen. Er
was dan ook een heel aantal transfers. Komen erbij :
Tjorven Messiaen, Lennert Deschrijver, Siebe en
Bjarne Defoor, Berre De Smet, Cas Anckaert, Jary
Vlaemynck, Branko Baert, Michiel Deweer en
Rachid Farih. Hebben blauw-wit verlaten : Aaron
Nuytten, Ruben Verhaeghe, Maxim Damman,
Joachim Pandelaere, Dylan Lavaert, Jari
Vansteenkiste, Desmond Igbinovia, Dial lo
Abdoulaye, Kevin Mpenza, Bruno Demeulemeester
en Kevin Vanherzeele.

Ook een aanrader

Er werd een hoop activiteiten afgelast en we zien
niet onmiddellijk of deze trend nog een tijd zal
aanhouden. Beveren Kermis zal zeker niet in de ge-
kende vorm georganiseerd worden tijdens het
eerste weekend van september. Daar wordt op dit
moment druk over nagedacht. En hopelijk kunnen
de scholen op een normale manier terug opstarten
en open blijven.
Wij, van onze kant, hopen voor elkeen het beste en
vragen de medewerking om het voor iedereen
gezond te houden.

Hou afstand en doe je 'meulesleunse'aan !

* , daar pakte het stadsbestuur
mee uit tijdens de zomermaanden. Mits inschrijving
en met een maximum van 200 personen kon
deelgenomen worden aan een rits activiteiten en
optredens. Dit project landde in Beveren op 31 juli
en 1 augustus. Er waren de speelstraten: op vrijdag
in de Spijkerlaan, Courtensstraat en Reigerput; op
zaterdag op de Interlinsite. Kinderen konden daar
naar hartelust spelen en ravotten met een hoop
ontsmet spelmateriaal. Intussen waren er work-
shops Yoga, BMX en een picknickmoment. Op het
kerkplein werd het podium ingenomen door
Husband&Wife, dansscholen Let's Dance en Dance
Control, Eline en Jonas Defoort, het Bevers
Harmonieorkest, Cie Krak, Lee Anderson, Berlaen
en Piv Huvluv. Wie er was kreeg waar voor zijn geld
onder een (sterk) stralende zon.

'Tournee Congé'

* 2020 organiseert
Intercommunale Leiedal een kabbelend kunsten-
parcours op en langs het water in de 13 steden en
gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. Het par-
cours kreeg de naam 'Contrei Live'.Het centrale
thema van het parcours is 'water'. 16 kunstenaars
en ontwerpers uit binnen- en buitenland nodigen het
publiek uit om de streek te verkennen op en over het
water en stil te staan bij het belang ervan.

Van 9 juli tot en met 26 oktober

Ook in Waregem komt er een kunstwerk, namelijk
'Het Meershuisje'. Het kunstwerk, dat letterlijk een
huisje is, doet dienst als uitkijkpost en bezinnings-

* van het stadsbestuur in
coronatijden: fotozoektochten. Een wandelfoto-
zoektocht in en rond Sint-Eloois-Vijve en de Korte-
ketenfietszoektocht werden georganiseerd en
lopen ook nu nog tot eind deze maand (zie
www.waregem.be). De fietstocht langs de Korte-
ketenbedrijven komt ook langs in Beveren-Leie (nl.
langs champignons Desmet en boerderij Willem
Putman in de Wagenaarstraat).

Andere intiatieven

Wist je datjes



•
op 29 sept. 2020

vóór 19 sept. 2020
• Graag uw teksten

HERFSTEDITIE

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

Beverse Weetjes

Beverblaadje

Nog meer Bevers nieuws ?

STUDIO (4 pers.) - NIEUWPOORT-
BAD.  50 m zee, WiFi, zeer verzorgd,
alles aanwezig. Geen rokers, geen

huisdieren. Tel. 056 71 78 39

TE HUUR

of 0494 31 73 11of
daniel.vandeputte1@telenet.be
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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.

Wij zijnverhuisd!

Ontdek de nieuwe site
van het Beverblaadje op

www.beverblaadje.be

NIEUW ITEM:
„EXTRA“

filmpjes en foto’s fijn om terug te zien.

Deze maand:

• Beveren Kermis 2011
• Nieuwjaarsreceptie 2012

• Koester 2014

• Beveren Kermis vanaf 2003

Lees opnieuw alle Beverblaadjes
vanaf 2018!

Veel kijk- en leesplezier!

video

foto’s

HUIS / BOUWGROND
TE KOOP

Oostrozebeeksestraat 87
Ooigem

Prachtig gelegen in een gezellige buurt met
een grote oppervlakte van .

Grootste gedeelte van de oppervlakte is bouwgrond!
Ideaal voor zelfstandige.  Een grote loods

mag bijgebouwd worden! Tuin Z.O. gericht.
Deze interbellumwoning mag ook, indien gewenst,

afgebroken worden.

EPC 920 kWh/m² - € 257.000 -
Een aankoop met veel potentieel!

0474 60 20 26

1585 m²

UNIEK
+ grote

(bebouwbare)oppervlakte
authentieke
elementen
rustige ligging
mooie tuin
privacy

+

+
+
+

JANEEN

RECLAME-
DRUKWERK BEVERBLAADJE

Beverblaadje niet ontvangen?
Mail ons en wij bezorgen u

dit klevertje voor op de brievenbus.


