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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.)

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

Beverblaadje
VAKANTIE-EDITIE

Hou nog even vol,
't is bijna kermis.
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OOSTROZEBEKE
WIELSBEKE

BEVEREN(LEIE)

• ze heeft als doelgroep minimaal 20 woonentiteiten,

• de aanvraag dient te gebeuren 2 maand voor de
bijeenkomst.

Eindelijk komt de dag dat we ongeremd (mits wat voor-
zorgsmaatregelen) naar buiten kunnen en afspreken met
gelijk wie, binnen of buiten, met hoeveel we willen, … Bijna
niet te geloven. We moeten echter hiervoor nog een klein
beetje wachten tot (bijna) iedereen gevaccineerd is. En als
het van het huidige tempo en van de vrije vrijwilligers in het
vaccinatiecentrum afhangt, zal het einddoel er snel zijn.

Eindelijk, mogen we gerust zeggen.

Intussen worden er plannen gemaakt om feestjes, optre-
dens, manifestaties te organiseren. Zondag 20 juni kon je
in Beveren reeds genieten van het Belgisch kampioen-
schap wielrennen. De elite-dames kwamen 4 maal door
ons centrum en de heren liefst 8 keer. Dit hebben we te
danken aan de herdenking aan Bevernaar André Defoort,
die precies 80 jaar geleden Belgisch kampioen werd. Om
die reden en omdat zijn vrouw zaliger, Vontje (uitbaatster
van café Sportpaleis langs de Kortrijkseweg) dit jaar 100
jaar zou geworden zijn, werd zondag een pop-upcafé inge-
richt in en om De Kernelle waar de renners langs kwamen.
Maar ook jullie kunnen reeds plannen. De Internationale
’Dag van de Buren’ zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 10
september. Gewoonlijk wordt deze gepland op de laatste
vrijdag van mei, maar om de alomgekende reden werd
deze manifestatie dit jaar uitgesteld. Zelfs vorig jaar werd
deze afgelast of op een andere (sobere) manier
georganiseerd door enkele straatcomités. Zo ging het
comité in de Bermkouter van deur tot deur met een attentie
en zaten de buren van de Hekkeniersstraat samen, maar
op veilige afstand van elkaar.
Ook dit jaar wil het stadsbestuur de initiatieven onder-
steunen. Wie iets organiseert vult een activiteitenfiche in
via de website van de stad www.waregem.be-
/activiteitenfiche en kan ook aanspraak maken op de
feestcheque aan Waregem-
bonnen, aan te vragen via www.waregem.be/feestcheque.
Om in aanmerking te komen voor deze mooie tussen-
komst, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden:

ter waarde van 150 euro

• De activiteit vindt plaats in Waregem,

• alle genodigden moeten afkomstig zijn uit eenzelfde
buurt,

• de activiteit is toegankelijk voor iedere geïnteres-
seerde uit de buurt.

Je kan je feest ook opsmukken met Waregemse
feestvlaggetjes, ballonnen, affiches, uitnodigingen,
gadgets en stoepkrijt, zodat elk initiatief er op zijn vrolijkst
zal uitzien.
Schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci hoopt,
samen met het ganse stadsbestuur, dat het recordaantal
feestende straten in Waregem van 2019, namelijk 59,
overschreden wordt en dat de buurtbewoners elkaar op
deze manier op een feestelijke, leuke manier terug kunnen
vinden na ruim anderhalf jaar in de ban van de pandemie.

Eind goed, al goed en feesten maar !

Kom naar buiten bij de buren op
10 september!

2021
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LENIGTurn & Trampolineclub-

Beveren-Leie

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

Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie

Tel. 056 70 26 93
e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com

Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
https://beverenleie.gezinsbond.be

GEZINSBOND
PROGRAMMA2

0
2

1

2 oktober: Tweedehandsbeurs
• van 14.00 u. tot 17.00 u. in ’t Klokhuis, Kerkdreef

nr. 25, 8791 Beveren-Leie.
• verkoop van baby- en kinderartikelen.
• info en inschrijven via: Kelly Van Kerckhove
Kleine Heerweg 111, 8791 Beveren-Leie,
tel 056 49 39 06
gezinsbond.beverenleie.2dehands@gmail.com.

28 oktober: Gosa Waregem herfstfeest
• in de namiddag met een act door de bekende
Kortrijkse goochelaar Jean-Paul Mertens.

• noteer alvast deze datum, meer info later.

13 november: Pikkedonkertocht

21 november: Geboortebos

4 september: Speelgoedmarkt (tijdens Beveren
kermis)

• plaats: buiten op de stoep in de Kerkdreef B/L
• van 14.00 u. tot 17.00 u.

Programma (afhankelijk van de corona-regels)

• gratis, info en vooraf inschrijven via
gezinsbond.beverenleie@gmail.com

• kinderen verkopen hun speelgoed, kinderlectuur,
fietsjes,…. (geen kledij).

De "nationale première" van het reuzenhuis van 4
t.e.m. 16 september in Kortrijk (JC Tranzit). Info en
Tickets op www.reuzenhuis.org

Het Reuzenhuis

• Jouw huis kind veilig maken? Kruip in de schoenen
van jouw peuter en ga op onderzoek in het Reuzen-
huis. Een ongeval zit in een klein hoekje, of op een
trap met heel hoge treden, in een kookpan, op de
bodem van een diep bad ... De meeste woningen zijn
immers niet gemaakt op kindermaat. In het
Reuzenhuis krijg je de kans om je huis te bekijken
door de ogen van een kind. Alles is drie keer groter
dan in 't echt. Door risicovolle situaties te simuleren,
word je bewust van de gevaren in en rond de woning
en hoe je die kan voorkomen.



KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

Specialiteit: toelevering horeca

FILIP & BRAM

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

Nijverheidstraat 25
8791 Beveren-Leie

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

Geniet van onze
lekkere  DAGSCHOTELS

te verkrijgen vanaf !€5,50
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Coiffure

Ik wens iedereen
een prettige en

zonnige vakantie!
Anniek

IMAGE
Coiffure IMAGE

Tomberg 8 -

Holvoet Anniek

2 Beveren-Leie

Tel. 0477 67 42 84

Wij zijn gesloten van
1 t.e.m. 15 augustus.
Open vanaf 17 aug.

Geniet  thuis van een lekkere BBQ.

JAARLIJKS VERLOF

20 juli t.e.m. 13 aug.

Zaterdag 14 aug.

TERUG OPEN

Gebruik uw spaarkaart 2021

BBQ TIME !

Wij bieden je een groot aanbod fijne specialiteiten.

Beveren  markt
juli en augustus 2021

Beveren  markt
juli en augustus 2021

info@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

juli-aug. 2021

0472 77 85 34

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

voormiddag
namiddag

rechtstreekse aanvoer
uit vismijn

BON(1 bon per klant)

GRATIS 1
nieuw maatje

GRATIS 1
nieuw maatje

PROMOTIE juli-aug. 2021

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Je komt toch ook!

BON

Beverblaadje wenst al
zijn adverteerders
en lezers een
zonovergoten en een
Coronavrije vakantie!
Wij zijn er terug
op 25 augustus.

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

• Opvanggezinnen 2005-2009

• De André Defoort-wandeling:

Deze maand op onze site
www.beverblaadje.be

Ron Verbeke

Foto’s:

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

TE KOOP GEVRAAGD:
STUDIO (2 volw./2 kind.) -

NIEUWPOORT-BAD,
50 m zee, WiFi, zeer verzorgd,

alle comfort.
Geen rokers. Geen huisdieren.

Tel. 056 71 78 39

TE HUUR

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



•
op 25 aug. 2021

vóór 16 aug. 2021
• Graag uw teksten

Terug naar school

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

Beverse Weetjes

Nog meer Bevers nieuws ?

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.

VERZEKERINGENVroeger en nu
i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

Op de foto een uitgebrande vlasloods met een ver-
wrongen staalconstructie, en enkele mensen uit de
buurt die we onder elkaar bezig horen van “ Het is
toch wreed, zo'nen brand…”. Het gaat hier om de
vlashangaar die Karel Himpe destijds had laten op-
richten tijdens de gloriejaren van het vlas omstreeks
1920-1930. Die hangaar stond eenzaam op de blote
onbebouwde hoek van de Grote heerweg en de
Barmbeekstraat. Iedereen in de omgeving kende
algauw die grote loods als “Karel Himpens hangaar”.
Nu kennen we hem beter onder de naam “Tubeco”,
het bedrijf waar kartonnen buizen gemaakt worden.
Aanvankelijk sprak men in onze streek niet over
“vlashangaar”, wel over “vlasschuren”. Die schuren
werden gebouwd in het verlengde van de woningen
van de vlassers in metselwerk, met houten dak-
constructie en met een pannendak. Na de eerste
wereldoorlog werd er al van langs om meer vlas
verwerkt en verschenen de “hangaars” als moderne
ruime gebouwen waarin heel wat meer vlas kon ge-
stapeld worden dan in de schuren van vroeger. Ze
bestonden uit staalconstructies met muren in met-
selwerk of betonplaten en met een dakbedekking in
golfplaten.
De hangaar van Karel Himpe beleefde tweemaal een
vuurzee. Eerst een gewone brand door zelfont-
branding of zo, en in mei1940 een “oorlogsbrand”. De
Belgische troepen hadden, in het kader van de slag
aan de Leie, zich ingegraven achter de rivier om de
Duitse invallkers tegen te houden. Voor de Duitsers
was het oversteken van de Leie ter hoogte van Karel
Himpens hangaar, puur bloot land en meers, zonder
bomen, bijna een zelfmoordopdracht. Behalve de
vlashangaar was er in het landschap zonder bomen
of gebouwen, niets waarachter ze dekking konden
vinden. Van hun kant zorgde de Belgische artillerie
van op de steenweg Bavikhove-Wielsbeke er voor
dat de hangaar langs de Grote Heerweg in brand
vloog. Op beide zijden van de rivier vielen heel wat
slachtoffers. Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de vlashangaar heropgebouwd. Het vlas “mar-
cheerde” immers goed. Na het vlas kwamen de
kartonnen buizen met de nodige verbouwingen en
uitbreiding van de oude hangaar, waardoor het
uitzicht van de omgeving meer dan ingrijpend
veranderd is.

Karel Himpens Hangaar

Thuisverpleging
MIA VANSLAMBROUCK

Regio GROOT-WAREGEM

0477 77 68 42

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 !

Beverblaadje

Statiestraat 162
9870 Zulte

0492 75 70 70

THUISVERPLEGING

Vercruysse Mieke

Thuisverpleging CLCVM
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aroline Vansteenhuyse

inda Nachtergaele

aroline Deloof

irginie Lefevre

elissa Demasure

Wij zijn er voor u in deze moeilijke tijden !!!

0485  45 82 97

Regio: Desselgem - Beveren-Leie

Centraal telefoonnummer:

St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie

Tel. 056 71 33 35

CHRIST BAERT

Proef onze heerlijke

BBQ-specialiteiten

Proef onze heerlijke

BBQ-specialiteiten


