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The IT Consultancy company
you can trust 

Onafhankelijk en Belgisch, direct en zonder omwegen, 
de link tussen het project en de oplossing.
Reeds 20 jaar de full service IT-dienstverlener die 
doelbewust investeert in zijn relaties met klanten en 
consultants.

Beervelde-Dorp 46 - 9080 Lochristi - www.imalink.be

Projectontwikkeling en renovatie

Con-Struct bvba is gespecialiseerd in kleinschalige
totaalprojecten in renovatie, nieuwbouw en project- 
ontwikkeling. Con-Struct treedt zowel op als bouwheer 
en als aannemer wat ervoor zorgt dat de afstand naar 
de eindklant toe steeds zeer kort is. 

Sint-Baafsdreef 40 - 9080 Lochristi - www.con-struct.be

Hospitaalstraat 2 - 9080 Beervelde
www.coppens-druk.be



Beste Beerveldenaar,

100 jaar Beervelde is een bijzondere verjaardag.
Het moment om eens terug te blikken naar wat was, 
onder de aandacht brengen van al het moois van vandaag 
en waar mogelijk vroeger en nu bewaren als herinnering voor morgen.
Daarop is ons programma gebaseerd.
Beervelde vroeger, vandaag en morgen.  

We maken er samen een fijn feest van! 

Danny Sey 
Dirk Verschueren 
Jelle Neyt

#EeuwigBeervelde
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Belgische kost
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Gratis receptie

Kunst in het Koetshuis

Gratis familieportret

Op hete kolen lopen
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Kinderdorp

Beerveldse gelukzak

Beervelde vroeger

Retrofototentoonstelling

Filmfestival

Contact: Kloosterstraat 8A - 9080 Beervelde - 09 355 81 23 
www.beervelde100.be - info@beervelde100.be



BEERVELDEBEERVELDE
100 jaar   

Eeuwig Beervelde

Culinair eeuwfeest
zaterdag 4 september 

Bij een eeuwfeest horen lekker 
eten, heerlijke drankjes en een 
gezellige sfeer.
 
Er is voor elk wat wils en daarom 
kan je kiezen uit 3 formules op 
verschillende locaties.
 
Finaal komen we allemaal samen 
voor een gepaste afsluiter in het 
dorp.

INSCHRIJVEN



Culinair eeuwfeest

Formule 1 BELGISCHE KOST  

Deze formule gaat door op één locatie, de
Pastorietuin.
Vanaf 18u00 staat het aperitief klaar. 
Daarna kunnen we terecht in de plaatselijke
frituur voor een pakje friet met stoofvlees of 
frikandel of saté of vegetarisch alternatief.
 
Prijs: 12,00 euro – 8,00 (kinderen -12 jaar)

Formule 2 HEERLIJK FEESTMENU 
 

Voor het aperitief worden we verwacht in 
MOK tussen 18u00 en 18u30.
Daarna wandelen we door naar de
Gemeenteschool voor het heerlijk 
feestmenu: warme Beenhesp en worst met 
koude groenten, aardappelsalade en pasta.
  
Prijs: 22,00 euro – 15,00 (kinderen -12 jaar) 

Vooraf inschrijven!

Bij elke formule is vooraf reserveren de enige garantie op deelname. 
Zie www.beervelde100.be 
Lukt het je zelf niet om in te schrijven, vraag het aan je familie, buur of bel 09 355 81 23. 



Formule 3 FIJNPROEVERSMENU  

Hier spreken zowel de gerechten van ‘t Hoveke van Barevelt als de
verschillende unieke locaties tot de verbeelding. 
 
Om 18u00 starten we op Residentie Feestpaleis met het aperitief en 
hapjes. 
	 Bruschetta	–	tomaat	-	ham	–	balsamico
	 Loempia	van	fijne	groentjes	-	chilisaus	 	
	 Viskroketje	–	mesclun	-	tartaar   

Daarna stappen we door naar het Leerklooster voor een degustatie- 
menu met kleine maar fijne gerechtjes. 
	 Carpaccio	van	rund
	 melktoast	–	truffel	-	zongedroogde	tomaat	-	parmezaan
	 Cappuccino	van	gele	paprika
	 chorizo
	 Sint-Jacobsvrucht
	 crème	van	erwt	-	groene	asperge	–	hazelnoot
	 Hoevekip
	 rivierkreeftstaartjes	–	bisque	-	spitskool
	 Duroc	d’Olives
	 jonge	wortel	–	aardappelmousseline	-	zoetzuur

Met het dessert sluiten we dit menu af in de tuin van Imalink. 
 	 Panna	Cotta	&	rode	vruchten
	 Chocoladebrownie
	 crème	anglaise	-	amarena	kersenijs	

Prijs: 78,00 euro 
Inclusief aangepaste wijnen

BEERVELDEBEERVELDE
100 jaar   

Eeuwig Beervelde

Culinair eeuwfeest
zaterdag 4 september 

Vooraf inschrijven!

Bij elke formule is vooraf reserveren de enige garantie op deelname. 
Zie www.beervelde100.be 
Lukt het je zelf niet om in te schrijven, vraag het aan je familie, buur of bel 09 355 81 23. 



Vooraf inschrijven!

NAGENIETEN
IN BEERVELDE-DORP  
Na een heerlijke maaltijd kunnen we de avond 
feestelijk afsluiten met een drankje en aangepaste 
muziek op het kerkplein of in het Pop-Up Café in 
de pastorietuin.  
Er zijn optredens voorzien van Salty Gray, Willem 
De Sutter en Trio De Janeiro.
Iedereen is er welkom!

  

www.facebook.com/ 
popupcafedepastorie

In het Pop-Up Café kan je 
reeds vanaf 14u00 terecht 
voor een gezellige namiddag 
of als opwarmertje voor het 
culinair eeuwfeest. 
Voor de allerkleinsten is er 
een springkasteel! 
  



Familiedag in het Park
zondag 5 september 

Beleef een fijne namiddag samen met de familie en iedereen
die een band heeft met Beervelde. 

Inkom via de Toverstraat, start om 11u00
 

GRATIS RECEPTIE VOOR ALLE BEERVELDENAREN
 
 Van 11u00 tot 13u00. 
 Met de steun van Bouwmaterialen De Wilde en Citroën garage
 Verdonck kunnen we samen klinken op eeuwig Beervelde!
 Inschrijven via www.beervelde100.be !
 

KUNST IN HET KOETSHUIS
 
 Een blik op Beervelde door de lens van enkele gepassioneerde
 fotografen, een tentoonstelling doorspekt met kunst, aangevuld   
 met de ingezonden gedichten en de deelnemende kinder-
 tekeningen. 
 Preview van “Beervelde vroeger” 
 Toegang van 11u00 tot 19u00



CATERING 
Summer in the Park voorzien een ruim aanbod aan drinks, snacks en food.

ANIMATIE AAN DE ZOMERBAR
Doorlopend programma van 13u30 tot 18u00 met: 
  
• Gratis familieportret
• Interviews met prominente Beerveldenaren 
• Muziekoptreden van Erline
• Uitdaging: 100 Beerveldenaren lopen op hete kolen
• Manten en Kalle, de reuzen uit Zaffelare op bezoek
• Demonstraties en stands van verschillende verenigingen
• Uitreiking prijzen
• Hondenanimatie
• ... 
 

VOOR DE KINDEREN 

• Schattenjacht in het park
• Workshop koekjes versieren gecombineerd met feeërieke fotoshoot.
• Springkasteel, grime,...
 
 

UITREIKING BEERVELDSE GELUKZAK
       Wie wint één jaar lang gratis shoppen in Proxy Delhaize Beervelde.  
       Iedereen maakt evenveel kans om te winnen, zorg dat je aanwezig bent!

Meer details 

op www.beervelde100.be



Omdat uw wagen onze service verdient

Familiebedrijf Garage Carrosserie Tankstation Verdonck biedt 
een eerlijke en professionele service door goed opgeleide vak-
mensen. We staan u te woord met deskundig advies en geven 
graag antwoord op al uw vragen.  
Garage Verdonck is ooit gestart aan het park van Beervelde, 
ondertussen reeds meer dan 50 jaar ervaring.
 
Rivierstraat 62, 9270 Laarne - www.citroenverdonck.be

Meer dan alleen bouwen

Ons familie bedrijf is sinds 3 generaties gevestigd in Beervelde/
Lochristi. Gedurende deze periode hebben we ons aanbod 
steeds uitgebreid en kunnen we u één van de meest complete 
service bieden als bouwmaterialen handelaar. 
Dit familiebedrijf is in 1860 begonnen met vervoer d.m.v. 
paard en kar. Hiermee gaat hun geschiedenis verder terug 
dan die van de gemeente Beervelde. 
 
Toleindestraat 25, 9080 Beervelde - www.bmdewilde.be

Twee bijzondere sponsors met elk een apart verhaal 
Lees er meer over op www.beervelde100.be



Familiedag in het Park
Samen starten met z’n allen. 
GRATIS RECEPTIE VOOR ALLE BEERVELDENAREN (*)

Eindigen met één jaar lang gratis shoppen 

UITREIKING BEERVELDSE GELUKZAK (*) 

Bij deze wedstrijd mag de winnaar zich gelukkig 
prijzen want deze gelukzak wint immers de Beer-
veldse gelukzak van Proxy Delhaize.
Je kan er niet voor studeren, je kan er niet voor trai-
nen, de winnaar wordt puur op geluk bepaald.
Iedereen die aanwezig is aan de zomerbar op het 
eind van de namiddag maakt kans om de Beerveld-
se gelukzak te winnen. Het lot en eliminatie bepa-
len wie de uiteindelijke gelukzak wordt.
 

(*) De Beerveldse gelukzak bevat voor één jaar maandelijks een 
waardebon t.w.v. 100,00 euro/maand bij Proxy Delhaize.

zondag 5 september 

Een gezellige familiedag kunnen we niet beter 
starten dan met een gratis receptie. 
Met de steun van Bouwmaterialen De Wilde 
en Citroën garage Verdonck kunnen we samen 
klinken op ons eeuwig Beervelde. 
Vooraf inschrijven via www.beervelde100.be 
is noodzakelijk! 
Lukt het je zelf niet om in te schrijven, vraag het aan je 
familie, buur of bel 09 355 81 23. 
  

(*) De receptie is gratis voor alle huidige inwoners van 
Beervelde en hun kinderen, ook indien die niet meer in 
Beervelde wonen. Niet Beerveldenaren betalen 10,00 
euro voor deelname.

INSCHRIJVEN



Rivierstraat 62 - 9270 Laarne
www.citroenverdonck.be

Toleindestraat 25 - 9080 Beervelde
www.bmdewilde.be

Beervelde-Dorp 46 - 9080 Lochristi
www.imalink.be

Sint-Baafsdreef 40 - 9080 Lochristi
www.con-struct.be

Rivierstraat 15 - 9080 Beervelde
www.facebook.com/Proxydelhaizebeervelde

Antwerpsesteenweg 81 - 9080 Lochristi
www.bilia-verstraeten.bmw.be

Hospitaalstraat 2 - 9080 Beervelde
www.coppens-druk.be

Christoffel Columbuslaan 5
Haven 7080 A - B-9042 GENT

www.aelterman.be 

Beervelde-Dorp 69 - 9080 Beervelde Beervelde-Dorp 80 - 9080 Beervelde
www.chapeau-deluxe.business.site



DANK!  
De organisatie 100 jaar Beervelde draait op de medewerking van vele vrijwil-
ligers, de verenigingen van Beervelde en de steun van verschillende handela-
ren, gemeente Lochristi en Erfgoed Viersprong.
Met de winst van onze festiviteiten willen we alle deelnemende verenigingen 
steunen die immers door de coronacrisis inkomstenverlies hebben geleden. 

MEEWERKENDE VERENIGINGEN  

Chiro Beervelde
Ferm
Gemeentelijke basisschool Lochristi
Gezinsbond Beervelde
Klein Beervelde
KLJ Beervelde
KWB Beervelde
Landelijke gilde 

vtbKultuur Lochristi De Lootse Filmclub
Okra
Retrofototentoonstelling
Samana
Vrienden van Kasongo-Lunda
Vrije basisschool De Sprankel
Vzw SC Reinaert

FIETSZOEKTOCHT 100 JAAR BEERVELDE 
In het kader van Beervelde100 is er een fietszoektocht 
waaraan je gratis kan deelnemen en die je leidt langs 
de mooie plekjes van Beervelde. 
De routebeschrijving is aangevuld met interessante 
“weetjes”. 
Er is een wedstrijd aan verbonden met een mooie 
hoofdprijs en enkele kleinere prijzen.
Om aan de wedstrijd deel te nemen moet uw formulier 
binnen zijn tegen uiterlijk 27 september.
Reglement, routebeschrijving en antwoordblad zijn te 
verkrijgen via www.beervelde100.be of op papier in 
café De Bonte Koe.   
Antwoorden kunnen afgegeven worden of (bij sluiting) 
in de brievenbus (voordeur) gedeponeerd worden in 
De Bonte Koe.
Verdere info via de www.beervelde100.be.



 Beervelde-Dorp 58 - 9080 Beervelde Beervelde-Dorp 79 - 9080 Beervelde
www.lopolis.be

Kloosterstraat 29 - 9080 Beervelde
www.hrdacademy.be

Magretstraat 89 - 9080 Beervelde
www.le-magret.be

Kloosterstraat 29 - 9080 Beervelde
www.hrdacademy.be

Gentse Steenweg 477 - 9160 Lokeren
www.facebook.com/wijnimportpeter

Haanhoutstraat 59a - 9080 Beervelde
www.schrijnwerkenhans.be

Beervelde-Dorp 87, 9080 Beervelde

Heistraat 59 - 9080 Beervelde 
www.hoveke.be

De Wallekens 16 - 9270 Kalken
www.facebook.com/vanpoeckedranken



CELIEN DE BRAUWER
Podologiepraktijk PodoConsult
Beervelde-Dorp 40 – 9080 Beervelde
www.podologiebeervelde.be

DAKWERKEN HEIKKI DE SMET GCV
Parochiedreef 20 – 9080 Beervelde
0478 30 19 65 – www.dakwerkenheikki.com

ZAAL SFEERVELDE
Beervelde-Dorp 58b – 9080 Beervelde 

KAPSALON KATTY
Dames en heren – enkel op afspraak
Heistraat 21 – 9080 Beervelde
09 356 80 39

ROB VERHUUR
Verhuur & verkoop van hoogwerker, 
schaarlift, verreiker en heftruck
Zevestraat 2 – 9080 Lochristi
09 369 42 36 – www.robverhuur.be

KEURSLAGERIJ WIM EN MICHELINE
Beervelde-Dorp 50 – 9080 Beervelde
09 238 18 22

Ambachtenlaan 16 - 9080 Lochristi
www.vanderpoorten-bvba.be

www.lochristi.be www.erfgoedviersprong.be

 www.summerinthepark.be



Publiciteitspagina: dit kermisprogramma wordt u aangeboden door Chapeau deluxe



Alhoewel de parochie Beervelde reeds in 1809 werd
opgericht zou het nog tot 1921 duren dat Koning
Albert 1 een wet tekende die Beervelde tot een
zelfstandige gemeente maakte.
Op 20 september 1921 werd, na de benoeming van
de eerste burgemeester, Cyriel Drieghe, ook de eerste gemeenteraad samen-
gesteld: het begin van het zelfstandige Beervelde.
 
In het kader van de viering “100 jaar Beervelde” organiseren de 5
ouderenverenigingen (CD&V senioren, NEOS, OKRA, Samana en VIEF) van 
groot Lochristi samen een “Eeuwfeest Academie”.
 
Gastspreker is historicus Bert Vervaet (°Zaffelare, 1945). Hij is licentiaat in de 
sociologie, doctorandus in de theologie en licentiaat in de godsdienstweten-
schappen. Al sinds zijn prille jeugd is hij bezig met plaatselijke geschiedenis. 
Zo ook met deze van Beervelde.
 
Niemand anders dan Bert Vervaet, kent beter de geschiedenis van deze kleine 
Lootse deelgemeente. Met een uitzonderlijk verteltalent neemt Bert Vervaet 
zijn luisterpubliek graag mee op een reis doorheen de rijke geschiedenis van 
het landelijke dorp: Na een lange, zeer lange aanloop, werd in 1921, onder 
impuls van graaf André de Kerchove, uit delen van 5 aangrenzende gemeen-
ten, het zelfstandige Beervelde gevormd. 55 jaar later op 1 januari 1977 werd 
Beervelde samen met Zaffelare, Zeveneken en Lochristi gefusioneerd.
 
Zowel de voorgeschiedenis, de oprichting van de gemeente, als het uitgebrei-
de verenigingsleven worden door Bert uitvoering behandeld. Een verhaal vol, 
soms hooggespannen, ideologische tegenstellingen tussen de Kerk, het Kas-
teel en het Volk. 

Een niet te missen aanrader voor alle Lochristenaren en Beerveldenaren in 
het bijzonder.
Deze voordracht staat open voor alle geïnteresseerden, ook voor niet leden.
Meer info: www.Beervelde100.be 

PRAKTISCH:
Datum : maandag 6 september om 14h30
Plaats : zaal Sfeervelde - Beervelde
Deelname: 5 euro (koffie inbegrepen)
Inschrijven: Omwille van organisatorische redenen is op voorhand inschrijven 
noodzakelijk.
Dit bij voorkeur via volgend e-mailadres: Academie.Beervelde100@gmail.com
 
Bij grote overschrijding van het maximum aantal toegelaten deelnemers 
wordt ‘s avonds een 2de sessie voorzien.

De geschiedenis van Beervelde
maandag 6 september 

voordracht



Beervelde vroeger
De ouderen onder ons zullen met heimwee 
terugblikken op de typische plekjes, personen 
en gebeurtenissen in het landelijke Beervelde 
van de 20ste eeuw.
Voor de jongeren is het een unieke gelegen-
heid om kennis te maken met het plattelands-
leven in de vorige eeuw.

DANKMIS 
In de parochiekerk op maandag 27 september 
om 10u00.
Voor 100 jaar Beervelde en gedachtenisviering 
voor de overledenen.  



RETROFOTOTENTOONSTELLING
Met een verzameling van meer dan 500 foto’s, voorwerpen en documenten 
zal een uniek beeld geschetst worden van Beervelde, vooral van de 20ste 
eeuw.
 
PRAKTISCH: 
Datum:     vrijdag 24 september: 13u00 tot 18u00
    zaterdag 25 september: 9u00 tot 17u30
    zondag 26 september: 9u00 tot 19u00
    maandag 27 september: 11u00 tot 19u00
Plaats:     in de parochiekerk van Beervelde
Deelname: gratis
 

FILMFESTIVAL BEERVELDE 100
De “vtbKultuur De Lootse Filmclub” verzamelde meer dan 30 verschillende films 
van Beerveldse amateurcineasten o.a. Cyriel Verschraegen, Roger De Maesschalck, 
Wilfrid Bruyneel, Edgard en Lena Schepens, Oscar Coppens, Danny Sey,…  
Alle films belichten het verhaal van het landelijke leven in  Beervelde.
De originele films op pellicule of op videocassettes, sommige in zwart/wit, andere 
in kleur werden door de filmclub gedigitaliseerd, gerestaureerd, bewerkt, en van 
muziek en commentaar voorzien.
Om een zo breed mogelijke audiovisueel overzicht te geven van de Beerveldse
gebeurtenissen en verenigingen presenteert de filmclub een potpourri, een
gevarieerd mengsel van filmfragmenten uit deze films. Hiervoor werden de meest 
films ingekort tot max. 5 minuten.
Het volledige programmaoverzicht is terug te vinden op www.beervelde100.be

PRAKTISCH: 
Datum:     zaterdag 25 & zondag 26 september
    telkens een voorstelling om 10u00, 14u30 en 19u00 
    de voorstellingen duren ongeveer 2 uur.
Plaats:     zaal Sfeervelde
Deelname: gratis



BILIA VERSTRAETEN
Uw BMW Verdeler te Lochristi

Antwerpsesteenweg 81
9080 Lochristi
www.bilia-verstraeten.bmw.be  


