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Foto van de maand.  Wie is het?

Wil je iemand verrassen met een origineel 

geschenk voor slechts 60 € ? 

Mail naar: dirk.lefebvre@gmail.com

Vichteplaats 13 | 8570 Vichte | 056 29 30 30  | BIV 500 875

info@immovanparijs.be
www.immovanparijs.be

Vraag uw gratis 
waardebepaling aan.

Een woning groeit niet altijd mee met het gezin. 
Denkt u er daarom aan om in de toekomst een andere 
woning aan te kopen? Het is belangrijk om te weten 
wat uw eigen woning waard is om uw plannen vorm te 
kunnen geven. 
Immo Van Parijs biedt u een gratis en vrijblijvende 
waardebepaling aan. Dankzij onze specialisatie kunnen 
wij u gedetailleerd en nauwkeurig de waarde van uw 
woning voorleggen. 

Neem contact op via: 
lore@immovanparijs.be of 0478 90 00 00 

TE KOOP BEVEREN-LEIE

 • Recente woning op centrale 
    ligging

 • 3 slaapkamers
     • Garage 

 • Zuid-westgerichte tuin

 • EPC: 115 kWh/m² jaar

TE KOOP BEVEREN-LEIE

 • Karaktervolle villa tussen 

   de velden
    • 4 slaapkamers

 • 2 badkamers
    • Grondoppervlakte: 2.621m²
    • EPC: 375 kWh/m² jaar

TE KOOP
Beveren-Leie
TE KOOP
Beveren-Leie

TE KOOP
Beveren-Leie
TE KOOP
Beveren-Leie

mailto:lore@immovanparijs.be


Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

Programma 2023
• zondag 5 maart
 Heerlijk ontbijt i.s.m. Gezinsbond 
 Desselgem
• zondag 19 maart
 Geboortebos
• paaszaterdag 8 april
 Paaseierenraap i.s.m. Gezinsbond 
 Desselgem
• zaterdag 22 april
 Tweedehandsbeurs 'lente-editie'
• donderdag 22 juni
 GOSA Waregem: Daguitstap
• zaterdag 2 september
 Speelgoedmarkt
• zaterdag 7oktober
 Tweedehandsbeurs 'herfst-editie'
• donderdag 26 oktober
 GOSA Waregem: Herfstfeest
• zaterdag 18 november
 Pikkedonkertocht i.s.m. Gezinsbond
  Desselgem en Beweging.net

Uitgebreid buffet voor zowel leden als niet-leden 
met verschillende broodsoorten, zoet en hartig 
beleg, ontbijtgranen, eitjes, vers fruit,...
Tussendoor is er voor de kinderen een kleur- en 
knutselhoek. Aansluitend een ontspannende, maar 
vrijblijvende wandeling voor het hele gezin.
Bijdrage:
• leden: kleuters gratis, kind 6 tot 12 jaar: € 5,00,
  volwassene (12+): € 10 met maximum van € 30 
  per gezin
• niet-leden: kleuters gratis, kind 6 tot 12 jaar: 
  € 10
• volwassene (12+): € 15
Inschrijven voor 20 februari via:
https://beverenleie.gezinsbond.be/
Betaling via overschrijving op rekening nr:
BE76 7370 5012 5195 Gezinsbond Beveren-Leie
(betaling is bevestiging van uw inschrijving)
Info via: Raf Verrue tel. 056 70.26.93
e-mail: gezinsbond.beverenleie.ontbijt@gmail.com

Gezinsbond
Beveren-Leie & Desselgem

Heerlijk ontbijt
5 maart van 8 tot 10 u.

OC. ´t Klokhuis, Kerkdreef, Beveren-Leie

Brieven aan Jonge Ouders
Bij een geboorte van uw kindje kan je gratis 
‘Brieven aan Jonge Ouders’ van de Gezinsbond 
ontvangen en dit zowel voor leden 
en niet-leden. Deze boekjes 
beschrijven de evolutie van de 
kindjes tot 2,5 jaar.  Wens je deze 
boekjes te ontvangen, stuur een mail 
naar www.goedgezind.be/geboorte-
melden



 

MARKTSTRAAT 25, 8530 HARELBEKE I T 056 714 573 

WWW.OPTIEKVANDEPUTTE.BE

OPEN: DI-VR 9-12U & 13:30-18U

ZA 10-12U30 & 13U30-17U I ZO & MA: GESLOTEN

 

Op 
vakantie 

met 
daglenzen

VERLOF 2023: 19 & 20/5, 22/7, 1-5/08



OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u.

Ambachtelijke 
beenhouwerij
| vers vlees | eigenbereide 
charcuterie | dagschotels | 

| tal van bereide gerechten |

• 1kg steak "alwayo"
• 1kg koteletten of 
• spieringkoteletten
• 1kg kaasburger
• 1kg worst
• 1 kg gehakt
• 1kg kaaslappen
• 1 kg kipfilet

• 1 kg gehakt
• 1 kg worst
• 1 kg hamburger nk.
• 1 kg entrecoteburger

Normaal € 45,9

Colliprijs € 36 

hetzij € 9,1/kg.

• 150gr hespenworst
• 150 gr kippenwit
• 150 gr salami Westfal
• 150 gr pain de
                 strasbourg
• 150 gr preparé
• 150 gr crabsalade

Normaal € 14,85

Colliprijs € 12,90 
hetzij € 14,85/kg.

De vlees- en gehaktcolli kan ook verkregen 
worden per 500 gr. in plaats van 1 kg. 

VALENTIJNMENU
Tomatenroomsoep

Kaaskroket „eigenbereiding“

Gelardeerd gebraad in 
Leffesaus

Chocomousse
23/p.p.

€ 

Vleescolli Gehaktcolli Charcuteriecolli

Normaal € 103. 47 

 Colliprijs € 81
hetzij € 10,13/kg.

Thuislevering mogelijk

tussen 12 en 14 u.
Vóór 10.30 u. besteld ´s middags geleverd!

(Regio Beveren-Leie)

Nijverheidstraat 25   
8791 Beveren-Leie  

tel. 056 19 23 38
info@meatboetiek.be

NIEUW TELEFOONNUMMER!



Uitslag eindejaarsactie 2022-2023
UITGEVER LOTLOTNUMMERGEWONNEN PRIJS

Klusjeman enkele uren per week.
 Bijverdienste / Liefst gepensioneerd.

  Bellen 0476 96 48 60
mail: job@yourhome.be

WIJ ZOEKEN

   
 

Trekking „Eindejaarsactie“
Foto: Rita Sabbe 



WINNAARS!

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

rechtstreekse aanvoer 
uit vismijn

BONGRATIS 100 gr. 
tonijnsalade 

(1 bon per klant)

PROMOTIE februari 2023

BON GELDIG

Bij aankoop vanaf 15€ en afgifte van deze bon

Je komt 

toch ook
in 2023?

Beveren markt 
februari 2023

WINNAARS!

299

7

groot assortiment brood
lekker banket 

onze gekende chocoladefiguren
belegde broodjes

voorverpakte charcuterie/kaas 
bake-off

broodautomaat 24/24 u.

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

      
vandenbuverie@hotmail.com.be www.leiezorg.be

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

NIJVERHEIDSLAAN 72 DEERLIJK 

 WEVERIJ VAN MEUBELSTOFFEN
 

werft dringend aan: 

   Internationaal 
Verkoper 

INTERIEURSTOFFEN

  
Tel. afspraak:   056 77 47 53

N.V. 

JANEEN

RECLAME-
DRUKWERK BEVERBLAADJE



Vroeger en nu

Met dank aan de Heemkundige Kring 
(Etienne Ducatteeuw)

Op 23 mei 1940 werd de Beverse kerk 
bij de Leie in de lucht geblazen door 
Belgische geniesoldaten. Ze zou door 
de oprukkende Duitse troepen ge-
bruikt kunnen worden tijdens de 
komende slag aan de Leie om de 
Belgische stellingen op de linker 
Leieoever te bespioneren en te 
bestoken. Na de oorlog was het 
uitkijken naar een ruimte om de druk 
bi jgewoonde kerkdiensten een 
onderdak te bieden. De feestzaal bij 
het klooster langs de Grote Heerweg 
en feestzaal-turnzaal op de verdieping 
van de gemeentelijke jongensschool, 
beide gebouwd omstreeks 1930, 
werden als de best geschikte plaatsen 
bevonden. Het was immers oorlog en 
van fondsen om nieuw te bouwen was 
geen sprake. De dagelijkse missen in 
de week, de vroegmis en hoogmis op 
zondag, gingen door in de zaal van het 
klooster en de zondagse mis om 9.00 
uur greep plaats boven in de zaal van 
de jongensschool.
Ondertussen werd de toekomst van de 
gemeente gepland. De plaats van een 
nieuw centrum met een nieuwe kerk 
zoveel mogelijk in het midden van de 
gemeente, werd vooropgesteld. Na de 
oorlog werd er achter die plannen 

spoed gezet. Men zou gezien de 
omstandigheden beginnen met een 
noodkerk. De familie De Brabandere 
uit Bavikhove, eigenaar en uitbaters 
van de nu verdwenen hoeve “Goed te 
Anzegem”, schonken de grond die 
nodig was voor die noodkerk. Die lag 
langs de toenmalige Barmstraat die nu 
Kerkdreef heet. Die straat werd toen 
doorgetrokken tot op de Kortrijkseweg 
en ondertussen fel verbreed. Die 
noodkerk was als gebouw niet veel 
meer dan een veredelde vlasschuur: 
muren van assenbetonsteen, een dak 
van golfplaten en een vloer van 

betontegels. Maar Beveren was zeer 
gelukkig in die naoorlogse dagen met 
die ruimte waarin ook een doksaal 
opgetrokken was voor de zangers en 
voor koster André Nolf met zijn 
harmonium. Op de foto zien we enkele 
stielmannen bij de opbouw van de 
noodkerk t i jdens een schaftt i jd 
halfuurtje. Van l.n.r. Leon Meyfroot, 
Antoon Ducatteeuw met zijn zoontje 
Jozef. Sylvère Vanhoutte en? De 
aannemer van de metselwerken was 
Jozef Ducatteeuw, vader van Antoon. 
De eerste heilige mis in de noodkerk 
werd opgedragen op kerstdag 1947.



TE KOOP GEVRAAGD

Beverse WeetjesNog meer Bevers nieuws ?

  

LA MATA ALICANTE, nieuw 
appartement, 2 slaapkamers + 

badkamer, zeezicht ***,
strand 50 m., terras en garage, 

WiFi en TV-Vlaanderen.
Tel. +32 497 36 06 95 of

056 70 29 56

TE HUUR

grafisch ontwerp | huisstijl | webdesign 
fotografie | belettering | drukwerk 

digitale prints | groot formaat printing | kopie

Kasteelstraat 15
8531 Hulste
0494 90 70 05
hallo@design15.be
www.design15.be

VALENTIJNMENU
(3 kwaliteitsvolle wijnen, waters 

en frisdranken inbegrepen)

RESERVEER TIJDIG!
Verkrijgbaar vanaf vrijdag 10/02/2023 
t.e.m. donderdag 16/02/2023.

 

Coupe champagne met tongstrelend hapje

.
Passionele carpaccio van goudbrasem 

met clementine

.
Een omhelzing van heilbothaasje met 

mousseline van broccoli 

.
Idyllisch intermezzo van frambozensorbet

.
Filet pur met pepersaus liefdevol 
geserveerd met jonge groenten en 

peervormige kroketjes

.
Hartjesdessert

Koffie met liefdesversnaperingen   

all-i
n

€ 78
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