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  Garage  -  Carrosserie 
    VERDONCK  LAARNE  

 

Eeuwfeest – 100 Jaar Beervelde 

 

100 jaar Beervelde wàt een mooi én hecht dorp 
we beleven ‘dit’ feestweekend, 100 jaar… echt wel in een notendop. 

Ondertussen 52 jaar Citroën Garage Verdonck… dat kan ook al tellen… 
 
Op het kasteel van Beervelde, dààr is waar hun levenswerk begon. 
Daar woonden ze, (Jacques en Georgette) samen in hun jonge jaren 
en konden ze hun eerste centjes sparen. 

Georgette kon daar haar loon verdienen, 
Zij mocht de’ Graaf en Gravin’ bedienen. 
Het sleutelen aan auto’s, daarin was Jacques sterk, 
En maakte hiervan dan ook zijn levenswerk. 
Om zijn passie uit te voeren, kreeg hij een plaatsje op ’t kasteel, in ‘den Tody’ aangewezen 
Daar heeft hij zich dan ook bewezen. 
 
Het moest er vroeg of laat van komen… 
dat hij van zijn eigen garage begon te dromen. 
Jacques heeft toen de stap gezet, 
dit samen met zijn Georgette. 
Je begon het langs alle kanten te horen, 
het idee van ‘een eigen garage’ was geboren. 
 
Ze hadden in de Rivierstraat een lapje grond, 
Ge ziet van hier dat daar snel een garage op stond. 
In mei 1969 stonden ze daar te blinken, 
En konden ze samen op de ‘opening’ klinken. 
Met twee waren ze sterk, 
En Citroën… dàt werd hun merk. 
Jacques was zijn centen aan het verdienen,  
terwijl Georgette de benzinepomp ging bedienen. 
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De eerste opvolging werd al op ‘het kasteel’ in 1965 verwacht, 
in de maand mei, werd Carine met de ooievaar gebracht. 
De tweede opvolging kon je tien jaar later, in 1975 bespeuren, 
Niko was van kleins af, reeds met auto’tjes, vijzen en sleutels aan’t sleuren. 
De levensduur van de garage was verbeterd,  
want… opvolging was verzekerd. 
Citroën kon klanten met mooie auto’s boeien, 
en je zag dan ook, de garage begon met de jaren te groeien. 
 
Vandaag staan ze als hechte familie aan het roer, ze doen het goed, 
Jacques en Georgette kijken toe, als 80 plussers, met een gerust gemoed. 
 
Zo blijft de familie Verdonck nog vele jaren een begrip in Beervelde en omstreken. 
Met personenwagens en camionetten op onze wegen. 
Voor een Citroënneke, nieuw of tweedehands,  groot of klein 
Moet je dus, bij Garage Verdonck zijn. ���� 
 
Laten we samen met familie bedrijf, bouwmaterialen De Wilde,  
en alle andere sponsers  op dit mooie eeuwfeest, 100 Jaar Beervelde klinken 
Maak er allen een feest van, hef het glas, zodat we samen ééntje kunnen drinken! 
 
Santé 
 
Familie Verdonck 
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