Beverblaadje
BLOEMENEDITIE
jaargang 27 - mei 2020 - nr. 275
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teksten. Verschijnt telkens de laatste week van iedere maand. Niet in juli en augustus. (2.300 ex.)
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Firma Aukey schonk 10 000
mondmaskers aan de stad Waregem
Op donderdag 16 april kreeg de stad
een schenking van maar liefst 10 000
mondmaskers. Deze schenking kwam
tot stand via Alexander Pappijn uit
Beveren-Leie en Alessandro Cormio
van de firma Aukey. De extra voorraad
mondmaskers is zeer welgekomen en
zal in de komende tijd zeker zijn nut
kunnen bewijzen in de verdere strijd
tegen het coronavirus.
Eerste schepen Rik Soens

Door zijn professionele bezigheden bij
een Gentse webshop kwam Alexander
Pappijn in contact met product
marketing manager Alessandro Cormio
van de firma Aukey. Deze internationale producent van mobiele
accessoires zoals powerbanks en oplaadkabels was bereid om een schenking van 10 000 mondmaskers te doen
aan het stadsbestuur van Waregem, na
een eerder contact tussen schepen
Rik Soens en Alexander Pappijn.
Ondertussen zijn alle mondmaskers al
geleverd uit China, in Waregem. Het
stadsbestuur is alle betrokken partijen
zeer dankbaar voor deze schenking.
De stad zal alle exemplaren in de
komende tijd met zorg (laten) verspreiden aan personen en instanties die ze
kunnen gebruiken in de verdere strijd
tegen het coronavirus.

BEVEREN-LEIE
Omwille van het Coronavirus
zijn we voor dringende gevallen
beschikbaar
via mail en telefoon.
Dank voor uw begrip!

Alexander Pappijn
Het Coronavirus treft gans onze planeet op een nooit geziene snelle manier. Niemand van de huidige
generatie heeft dit meegemaakt! Ook onze gemeente Beveren-Leie voelt vreemd aan. Een ongekend
gevoel overvalt ons. Het woord „Corona“ is plots ongewild opgedoken en blijft hangen. Deze oorwurm
verpest ons dagelijks bestaan! Het is wennen ... já wennen! Voor mensen die iemand verloren hebben,
alleenstaanden, gezinnen, arbeiders, zelfstandigen, voor ieder van ons, ... zijn het barre tijden. Gelukkig
komt men in bepaalde straten nog stipt om 8 u. applaudisserend op straat, steunen velen de plaatselijke
handel, doen mensen boodschappen voor elkaar, ... Het is fantastisch vast te stellen hoeveel mensen, in
deze individualistische maatschappij, elkaar nog elke dag steunen. Blijkbaar is dit nobel gegeven niet
verloren gegaan. Oef! Ook in deze moeilijke tijden probeert het Beverblaadje plaatselijk nieuws te brengen zij
het dan, gezien de economische situatie, in een afgeslankte versie. Het Beverblaadje wenst iedereen veel
moed en een blijvende goede gezondheid!

ARGENTA BEVEREN-LEIE
Kortrijkseweg 153
8791 Beveren-Leie,
markofina.bvba@argenta.be

tel. 056 72 35 35

Markofina BVBA FSMA 104462 cA-cB ON 806 166 010

Alessandro Cormio

vzw

Turn- & Trampolineclub
Beveren-Leie

LENIG
&VLUG

Graagte…
We ondervinden meer en meer hoe graag jonge
mensen in hun club bezig zijn. Het moet immens zijn
hoeveel berichten, filmpjes, face books, whatsapps de
wereld rond geslingerd worden dezer dagen. Ook wij
zijn schuldig. Meteen na onze eigenste “lockdown”
voor onze sport zijn we gestart met wat fitness
programmaatjes, met wat uitdagingen. Tegenwoordig
moet men dat “challenge” noemen om onze, nooit stil
zittende wippers, toch thuis wat bezig te houden en de
link met de club levendig te houden. Gretig gaan ze
erop in en diegenen die voor de virustijd alsmaar in
hun auto wipten en de pagadders rondvoerden naar
eender welke training of wedstrijd, die blijken ook de
thuissport te appreciëren. Ouders doen mee aan onze
hype en dat levert soms hilarische beelden op, ook al
kunnen we niet ontkennen dat ook daar heel wat progressie te bespeuren valt. Zo zien we maar hoe graag
onze leden in de club zijn. Die graagte krijgt zelfs een
piepklein virusje niet klein.
We gaan internationaal…
Parijs laat ons niet los. Julien, onze copain uit Levallois, een graag geziene gast op competitie en op
onze internationale stage begin juli - hopelijk kunnen we
ook dit jaar hiermee aan de slag - stuurde “une
challenge” tussen onze twee clubs door. Sporting
Levallois contra Lenig&Vlug: La France contre la
Belgique. En we waren natuurlijk direct gebeten door
het competitievirus. Uitdaging 1: Het langst op de
handen staan en hopla, direct, iedereen aan de slag.
We zien filmkes van ouders die omvallen, salontafelkes die sneuvelen, flink oefenende leden en
familieleden en we staan alweer aan de leiding. Viktor
is onze evenwichtskunstenaar van topklasse. Momenteel bezetten we plaats 1, 2 en vier, maar we gaan
natuurlijk voor een volledig podium, zoals altijd.
Ondertussen is een tweede “challenge” ook door ons
gewonnen. Het betreft het gehurkt gaan zitten met
platte voeten naast elkaar de armen rond de knieën,
enkele seconden houden en terug recht staan. Eigenlijk
een aangeboren 'oerpositie' die elk klein kind kan
uitvoeren. Kinderen zitten soms minutenlang in die
positie tijdens het spelen, maar langzaamaan gaan we
altijd op stoelen en banken zitten en de zitpositie, die je
overigens nog veel in de minder ontwikkelde landen ziet
als vergader- of eetpositie, verdwijnt uit je opgeslagen
rituelen en gaat verloren. Met wat inspanning kan je
het terug aanleren, maar gegarandeerd val je de eerste
keren gewoon om. Proberen maar.
Kriebelen.
‚t Kriebelt enorm om terug aan de slag te gaan. Het
kraantje in onze springhal is hersteld en ik hoef niet
iedere dag meer langs te gaan. Een nieuwe mat is geleverd met nog wat extra benodigdheden en zo moest ik
er weer eens zijn. De geur van de trampolinehal, een
aroma kan je het moeilijk noemen, blijft beklijven. Nu ze
permanent op slot is lijkt die geur nog intenser.
Zweetlucht die zich heeft vastgezet op matten en
mousseblokken, typisch voor sporthallen waar duchtig
wordt getraind. Volgende week ga ik de matten plaatsen en inpassen en vanaf 't moment dat het weer mag,
ook al zal dat misschien met de nodige veiligheidsmaatregelen zijn, wordt onze immer blijvende
goesting realiteit en kunnen we weer werken naar het

komende seizoen toe.
Bij ons dreigt namelijk een andere virus als we te
lang onze sprongen laten rusten.
Lost skill syndroom..
Iets waar heel wat trampolinisten mee te maken krijgen
is het “Lost skill syndroom”. Het betekent dat je één
of meerdere sprongen plots kwijt bent en niet in staat
bent die op zeer korte termijn weer te produceren.
Waarom we zoveel keer op training zaken herhalen zal
nu duidelijk worden. Iemand zei ooit tegen mij: “Trampolinespringen bestaat uit drie zaken:
1.Oefenen, 2. Oefenen en 3. Oefenen. Het repetitief
herhalen van verschillende sprongen of reeksen werkt
als een chip in een computer. In onze sport herhaal je
een sprong of een deel van een sprong zoveel keer
zodat die sprong als het ware opgeslagen wordt in je
hersenen. Daar gaat hij in een soort opslagkastje, een
fichebakje en telkens je de sprong herhaalt gaat het
kastje even open, bekijk je de fiche en draai je de
oefening.” Wij stoppen in principe slechts drie weken
op een jaar met onze atleten. De meesten stoppen na
het kampioenschap en liggen maandenlang stil,
juist om het fichebakje niet te laten roesten in zijn scharnieren. Met de tijd, zonder herhaling vervaagt de opslag van de fiche, komt er een laagje stof op liggen en
wordt het moeilijker te lezen wat er op genoteerd staat.
Met andere woorden, na verloop van tijd verlies je de
code van je sprong een beetje en als je die niet tijdig
weer instudeert, verdwijnt plots de hele code en heb
je een black out voor die sprong. Meestal is er dan
paniek, want het kan heel ingrijpend zijn voor je
trainingen.
Geduld loont, maar niet altijd.
We kennen er wel een paar in ons circuit. Igor
Galimbatevski, de Russische atleet die meer dan
twintig jaar het wereldmoeilijkheidsrecord op zijn naam
had staan, heeft de man met de hamer ook gezien en
die heeft goed geklopt hoor. Hij, die het presteerde om
in tien sprongen de meeste schroeven en salto's te
draaien, kreeg te maken met het “Lost skill syndroom” en kon door paniek en angst plots zelfs geen
gewone salto meer draaien en heeft het circuit
helemaal moeten verlaten. Michael Jalla uit de
Franse nationale ploeg was op een bepaald moment
al zijn voorwaartse sprongen kwijt en heeft, alle pogingen tevergeefs in meer dan een jaar, uiteindelijk ook de
handdoek in de ring gegooid. Ook onze Simon had
twee jaar terug op training plots een missprong en het
duurde meer dan drie maand hard labeur en volledig
terug van nul starten om voor dat wedstrijddeel
(gelukkig) de figuur helemaal weer meester te worden.
Dus voor ons is het heel erg dringend om terug te kunnen starten. Al was het maar om al de sprongen één
voor één in een uurtje tijd weer eens gedraaid te
hebben. Hopelijk komen we dit door het duivels virusje
dat ons al vier weken thuishoudt niet tegen en kunnen
we dra heel eventjes alles inoefenen.
Onze kalender.
• begin juli: Hopelijk kunnen de kleuter- en
jeugdsportkampen onder voorwaarden
doorgaan.
• eerste weekend van juli: Start van onze vijfdaagse
internationale stage met tentenbivak;
ook hier onder voorbehoud
• en verder: voorlopig niets…
Wordt vervolgd.

Het artikel van “Lenig en Vlug”
wordt gesponsord door:

Bankieren met gezond verstand

Kantoor Billiet-Deryckere
Kerkdreef 10 - 8791 Beveren-Leie
tel. 056 70 59 46 - fax 056 70 51 57

www.crelan.be | billiet-deryckere@pandora.be

GEZINSBOND

Programma
BRIEVEN AAN JONGE OUDERS
Deze boekjes beschrijven de evolutie van de kindjes. Doe zeker eens de moeite om deze boekjes te
lezen, want ze worden zeer graag gelezen door de
jonge ouders. Deze boekjes worden gratis aangeboden door de Gezinsbond aan alle gezinnen
(leden en niet-leden) tot de leeftijd van 2,5 jaar.
Wenst je deze boekjes te ontvangen? Mail dan zo
vlug mogelijk de volgende gegevens naar
gezinsbond.beverenleie@gmail.com of via de
website www.gezinsbond.be.
• Naam + vn. + geboortedatum van de vader
• Naam + vn. + geboortedatum van de moeder
• Naam + vn. + geboortedatum van het pasgeboren kindje
• Naam + vn. + geboortedatum van eventuele andere
kindjes in het gezin.
• Volledig adres
• Lid van de Gezinsbond: ja/nee - indien ja: lidnr. a.u.b.

Ieder gezin (leden en niet-leden) ontvangt bij een
nieuwe geboorte van een kindje een geboortegeschenk via onze onthaalverantwoordelijke Johanna
Hooghe en de gezinnen die een eerste kindje
mochten verwelkomen hebben recht op een gratis
kennismaking lidmaatschap van de Gezinsbond
gedurende ongeveer één jaar. Ook hiervoor hebben
we bovenstaande gegevens nodig.
Zeer belangrijk!!! Wegens de wet op de privacy
krijgt de Gezinsbond deze gegevens niet meer
via de overheidskanalen. Probeer gezond te
blijven, zowel uzelf als uw naastbestaanden.

Secretariaat Gezinsbond Beveren-Leie
Raf Verrue, Nijverheidstraat 92, 8791 Beveren-Leie,
Tel. 056 70 26 93
e-mail: gezinsbond.beverenleie@gmail.com
Facebook: “Gezinsbond beveren-leie”
https://beverenleie.gezinsbond.be
Ontvangt u onze activiteitenfolder nog niet per mail, stuur
een berichtje naar gezinsbond.beverenleie@gmail.com

VERZEKERINGEN

Wij zij
n
verhui
sd!

aqua@home
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.

Goed
verzekeren
is een
eerlijke
prijs en een
degelijke
service.

info@aquaathome.be
Spijkerlaan 45 | Beveren-Leie
0475 85 92 19 | www.aquaathome.be

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

Wij bieden u deze en zijn
steeds bereid uw portefeuille
te evalueren.

De Vos Lucien
Liebaardstraat 247 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 72 06 72 - fax 056 72 05 20 - GSM 0475 68 99 36

Vercruysse Mieke
THUISVERPLEGING

Kwaliteitsvolle verzorging op maat !

0498 57 43 84 Vanden Buverie Céline
0495 20 60 23 Huysegoms Karel
info@leiezorg.be

www.leiezorg.be

Thuisverpleging

THUISVERPLEGING

Arno Bruyneel
0491 52 53 14
www.alfacare.be
0 5 6 6 1 7 1 11
info@alfacare.be

MIA VANSLAMBROUCK

Statiestraat 162
9870 Zulte
0492 75 70 70

Regio GROOT-WAREGEM
0477 77 68 42

Specialiteit:
• eigen charcuterie
• ieder weekend kip
en ribbetjes aan het spit

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

Vergeet uw nieuwe
spaarkaart 2020
niet!

Website:
• bezoek onze website:
www.boefferke.be

Facebook:
• dagelijkse promoties

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
8.30-12.15 u.
GESLOTEN
8.30-12.30 u.
9.00-12.00 u.

14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.
14.30-18.30 u.

Varkentjes
van eigen kweek

SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ

FILIP & BRAM
KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
Specialiteit: toelevering horeca
Bedankt voor jullie vertrouwen
in deze moeilijke tijden.
We blijven ons best doen om
jullie in alle veiligheid te bedienen.
Geniet thuis van een lekkere BBQ.
Wij bieden je een groot aanbod fijne specialiteiten.

• gegarandeerd zonder
antibiotica!

14.00-18.00 u.

OPEN op zondagvoormiddag
van 9 tot 12 u. !

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

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

Coronatijdperk Vroeger en nu
i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie
Sinds half maart zijn we ook in België in de ban van
het Covid-19 virus. Hopelijk hebt u het niet moeten
meemaken van nabij. Evenwel zijn er in BeverenLeie de afgelopen weken heel wat sterfgevallen genoteerd. Bij deze onze deelneming in het diepe leed.
Ook het bedrijfsleven viel grotendeels stil, de kinderen mochten niet meer naar school, het sociale leven viel volledig plat. Met de legendarische woorden: 'Blijf in uw kot !' was de opdracht voor iedereen
duidelijk: blijf zoveel mogelijk thuis, zo draag je zorg
voor jezelf en iedereen in uw omgeving. Het doet
ook raar aan om rijtje te schuiven aan de supermarkt
en om favoriete winkels niet te kunnen bezoeken.
Maar, het komt goed.
Het stadsbestuur schakelde eveneens over naar
een andere versnelling. Nadat de nationale veiligheidsraad duidelijke signalen en richtlijnen had gegeven, moest ook het stadsbestuur een hoop
maatregelen nemen. Dagelijks wordt er vergaderd
met het ganse schepencollege, samen met deskundigen uit de medische sector en de verschillende
stadsdiensten.
Genomen maatregelen: stadhuis en welzijnshuis
enkel toegankelijk na telefonische afspraak, ontmoetingscentra, bibliotheken, zwembad en speelpleinen gingen op slot 'tot nader order', alle grote
manifestaties tot eind augustus werden geschrapt,
stedelijke initiatieven tot eind juni werden afgelast,
…
Waar het zal eindigen en wanneer de maatregelen
zullen versoepelen, zullen we mondjesmaat te weten komen.
Intussen heeft het stadsbestuur een oproep gedaan
naar vrijwilligers om de 80-plussers af en toe eens
op te bellen. Dit mag een groot succes genoemd
worden en de meeste mensen zijn aangenaam verrast met deze babbel. Er werd ook een oproep gelanceerd om mondmaskers te bekomen (met gunstig resultaat, zie apart artikel). Intussen is de bedeling naar de zorgsector hiervoor gestart.
Straks zal iedere Waregemnaar ook een mondmasker in de bus ontvangen. Het stadsbestuur beloofde aan iedere inwoner een Waregembon van 25
euro. Hoe en wanneer deze zal bezorgd worden,
daar zijn ze nu volop mee bezig. U moet geen
initiatieven nemen hierin. U wordt tijdig op de hoogte
gesteld. Volg de opgelegde maatregelen strikt op
en we komen er wel.
Hou het gezond!
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

OPENINGS
UREN:
ma.
7-13 u. / 14
-2
di.
GESLOTEN 0 u.
woe.
7-13 u. / 14
-2
do.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
vr.
7-13 u. / 14 0 u.
-2
za.
7-13 u. / 14 0 u.
-20 u.
zo.
7-13 u. / 14
-20 u.

Tachtig jaar geleden
Beveren zonder kerk.

Op bijgaande foto's zien we de vroegere Beverse
kerk die op het huidige kerkhof stond. Haar
verdwenen omtreksmuren zijn daar nu aangeduid
met een taxushaagje. De foto met de zuidgevel van
het gebouw met zijn torentje, dateert uit omstreeks
1900. De toenmalige pastoor Jozef Neurath poseert
er met zijn huishoudster Rosa Devacht. Tussen hen
in staat de graftombe in arduin van de familie De
Brabandere, met tegen de kerkmuur de grafplaat
van pastoor Petrus Joseph Delahousse en nog
enkele grafstenen in arduin. Tegen de zuidgevel
zien we, tussen een haagje van cipressen, het
kalvariekruis met de gekruisigde Christus. De
inkomdeur van de kerk zat op de oostgevel onder
het torentje. Het altaar bevond zich op de westkant
in het koor en de sacristie paalde aan de zuidkant
van dat koor.
De andere foto is genomen in de zomer van 1940
door de Waregemse arduinkapper Jozef Plasman.
Die was komen zien of eventuele grafmonumenten
die hij op het Beverse kerkhof geplaatst had, niet
beschadigd waren bij het opblazen van de kerk op
donderdag 23 mei van dat jaar. Er was toen al heel
wat puin geruimd. Twee jonge Bevernaars poseren
op de resten van de zijmuren en op de zuidgevel
hangt het kalvariekruis nog op zijn plaats.
Het was de bedoeling van de Belgische
geniesoldaten om enkel het torentje van de kerk op
te blazen maar het resultaat van de ontploffing was
duidelijk meer dan vooropgesteld was. Alles begon
op 10 mei toen de Duitse troepen ons land binnen
vielen en verder oprukten richting Frankrijk. Ons
Belgisch leger kon niet anders dan zich, samen met
Franse en de Engelse troepen, terugtrekken.
Uiteindelijk zou men pogen om de aanvallers achter
de Leie tegen te houden en daarom groef ons leger
zich in op de linkeroever van de rivier. De kerktorens
van Harelbeke en Beveren die dicht bij de Leie
stonden, moesten opgeblazen worden daar ze door
de Duitse aanvallers als waarnemingspost konden
gebruikt worden.
Er heerste paniek in onze streek. Vanaf woensdag
15 mei kwamen hele horden vluchtelingen voorbij
op de Kortrijkseweg. Allemaal trokken ze richting
Frankrijk. Onderpastoor Eli Liefooghe die wist dat
de Duitse bezetter in de Eerste Wereldoorlog alle
koperwerk had opgeëist, verzamelde zijn
kandelaars en andere koperen voorwerpen. Hij
groef een put vlak naast de kerkmuur en verborg
daarin al zijn waardevolle stukken. Waar konden ze
veiliger zijn? Donderdag 23 mei was het
Sacramentsdag, een soort misdag met
zondagsdienst. Koster André Nolf was afwezig,
gemobiliseerd als zoveel andere jonge Bevernaars,
in dienst van het Belgisch leger. De jonge Marcel
Vancompernolle, student aan het college te
Waregem, bespeelde zo goed mogelijk het orgel
tijdens de kerkdienst in de plaats van de koster. Om
10.00 uur dezelfde dag kwam een delegatie van het
leger de gemeentelijke autoriteiten verwittigen wat

ze van plan waren met de kerktoren. In allerijl
werden de waardevolle stukken uit de kerk
overgebracht naar het klooster in de Grote
Heerweg. Zes kisten dynamiet werden per bootje
aangevoerd van over de Leie en om 11.30 uur vloog
praktisch heel de kerk de lucht in. Van de toren, de
voorgevel en het dak van de kerk was niets meer te
bespeuren. Maanden verliepen eer Eli Liefooghe
zijn koperwerk terugvond onder het puin. Het
duurde tot een paar jaar na de oorlog eer de
gebroeders Vandorpe al het puin verwijderd hadden
om daarmee de omgeving van hun vlasroterij bij de
Leie op te hogen. Tot kerstdag 1947 werden de
kerkdiensten gehouden in de feestzaal van het
klooster en in de bovenzaal van de jongensschool.
Van 1947 tot Pinksteren 1970 gebeurde dat in de
noodkerk die gebouwd werd langs de Kerkdreef.
Pas op Pinksteren 1970 werd de huidige kerk in
gebruik genomen.

Met dank aan de Heemkundige Kring
(Etienne Ducatteeuw)

TE HUUR
STUDIO (4 pers.) - NIEUWPOORT-BAD. 50 m
zee, WiFi, zeer verzorgd, alles aanwezig. Geen
rokers, geen huisdieren. Tel. 056 71 78 39 of 0494
31 73 11of daniel.vandeputte1@telenet.be

BBQ
SPECIALITEITEN

CHRIST BAERT
St.-Jansstraat 58 - 8791 Beveren-Leie
Tel. 056 71 33 35

Beverblaadje
• Vakantie-editie
op 29 juni 2020
• Graag uw teksten
vóór 20 juni 2020
Nog meer Bevers nieuws ?

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

