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Achtkoppig wijkcomité doet De Waterhoek bruisen en hoopt die inzet beloond te zien

„Dieven maken hier geen kans”
Q

WAREGEM – Mag
De Waterhoek op
vrijdag 4 juni een
groots buurfeest voor
tweehonderd personen organiseren ? Als
het van het wijkbestuur afhangt zeker,
maar daarvoor heeft
het uw steun nodig.
De Waterhoek is immers een van de vier
genomineerden van
‘Buurt in actie’, een
initiatief van FocusWTV, Radio 2 en Krant
van West-Vlaanderen.

aan de hand van korte portretten
en gezinsfoto’s.
„Met het achtkoppig bestuur en
onze tien voorgangers hebben we
een serieus netwerk uitgebouwd.
We proberen dat te onderhouden
door de bewoners in de bloemetjes
te zetten bij de belangrijke levensmomenten. Op de maandelijkse
vergaderingen is dat het eerste wat
aan bod komt : zijn er in de wijk
kindjes geboren, is er een zieke
die we met een bezoekje moeten
vergasten ? Elk jaar gaan we in de
eindejaarsperiode op bezoek bij de
zestigplussers van de wijk en die
mensen krijgen een doos truffels
aangeboden.”

Sociale controle

Het wijkcomité met de echtgenotes : Erik Veys, Toon Erauw, Lieve Vanhoutte, Guy Amez, Catherine Lagache, Sybille Demeyere, Isabelle Verbeke, Mattie Beyens, Koen Delie, Mie Verhelle, Bart Vandenbussche, Anja Naessens, Janien Van Eeckhout, Fred Verhaeghe, Hade De Volder en Dieter Verspeelt. (GF)

D

e Waterhoek, een bloeiende
wijk op ’t Gaverke gelegen
tussen de Expresweg, de Gentseweg en de Desselgemseweg telt
slechts 5 straten, 170 huizen en
350 inwoners maar kreeg de voorbije jaren niet toevallig de eretitels
‘Dorp met toekomst’ en ‘Buitengewone buurt’. In de Tapuitstraat,

Waterstraat, Kruiskesstraat, Renthuisstraat en Wetstraat valt altijd
wel iets te beleven. Daar zorgt het
wijkcomité onder leiding van
voorzitter Erik Veys voor. „Onze
werking bestaat sinds 1978 en altijd is de machtoverdracht binnen
het bestuur vlot verlopen. Telkens
stonden nieuwe wijkbewoners
klaar om de buren in hun enthousiasme mee te trekken. Al maakt
De Waterhoek nog geen procent
van het bevolkingsaantal van
Groot-Waregem uit, we hopen dat
de hele stad ons steunt om ‘Buurt

in actie’ als laureaat af te sluiten”,
aldus voorzitter Erik Veys. Hij
wordt bijgestaan door Guy Amez,
Mattie Beyens, Koen Delie, Toon
Erauw, Bart Vandenbussche, Fred
Verhaeghe en Dieter Verspeelt.
Opvallend : acht mannen. „Maar
onze vrouwen doen erg veel achter de schermen”, merkt Koen Delie op.

Elk jaar grote barbecue
De hoofdactiviteit is het jaarlijkse
driedaagse wijkfeest tijdens het
eerste weekend van juli met als

hoogtepunt een barbecue waarvoor steevast meer dan vijfhonderd mensen aanschuiven. „De
kermis is voor ons hét evenement
om de wijkbewoners beter te leren
kennen”, aldus Mattie Beyens.
„We maken er trouwens sowieso
een erezaak van om nieuwkomers
zo snel mogelijk op te zoeken en
hen een smoelenboek cadeau te
doen. ”
Dat naslagwerk verscheen twee
jaar geleden ter gelegenheid van
het dertigste werkjaar en laat de
buren met elkaar kennis maken

Het leidt allemaal tot een zelden
geziene sociale controle. „In feite
maken dieven hier weinig kans”,
lacht Dieter Verspeelt. „We hebben hier een soort burgerwacht,
maar zonder patrouilles.”
Er zijn nog tal van andere gelegenheden waarop de bewoners elkaar ontmoeten zoals het sinterklaasfeestje en het lenteaperitief.
Komt daar op vrijdag 4 juni ook
een groot buurtfeest bij met een
reusachtige barbecue, Rodenbach,
een live uitzending van Avondpost
(Radio 2) en een optreden van
Paul Michiels en The Cops ? Vanaf vrijdag 23 april kan u daar mee
over beslissen door te surfen naar
www.kw.be/buurtinactie. De Waterhoek rekent op uw steun !
(Tom Van Houtte)

q Luister op maandag 26 april
ook naar Middagpost op Radio 2
(12-13 uur) en kijk vanaf 18.30 uur
naar Focus-WTV.
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De vinkenier

De gulle boer

De bruggenbouwer

WAREGEM – Als fervent vinkenier was de gepensioneerde vlashandelaar Jacques Van Den Driessche (74)
een van de pioniers van de Waterhoekfeesten. „Met enkele buren organiseerde ik enkele jaren een vinkenzetting, maar er kwam sleet op de formule en onze wedstrijd was op sterven na dood. Tot Antoon Ryckoort ons
over een wijkkermis aansprak…”
Het was de redding van de grote vinkenzetting op De
Waterhoek die onder de vlag van de feesten uitgroeide
tot een klassieker. „Nu vindt de zetting plaats op vrijdagmorgen om 8 uur (dit jaar op 2 juli, red.) terwijl dat
vroeger op zondag in de late namiddag was. Ooit telden
we 236 vogels en liefhebbers. Allemaal gingen ze met
een naturaprijs naar huis. De laatste jaren trakteren we
hen op een gratis ontbijt.”
(TVW)

WAREGEM – Enkele huizen van Jacques Van Den
Driessche verwijderd woont in de Tapuitstraat 57 Antoon Ryckoort (76). Hij was van 1978 tot 1993 voorzitter van het wijkcomité en de stuwende kracht achter de
organisatie van een kermis vanuit het kamp van de
buurtbewoners die ijverden voor de bouw van een brug.
„Door de aanleg van de Expresweg bevonden we ons
hier als het ware op een eiland. Na lang aandringen bij
de politieke instanties werd begin jaren tachtig eindelijk
werk gemaakt van een brugje voor fietsers en voetgangers dat honderden schoolkinderen nog dagelijks een
veilige oversteek garandeert.” Ook de tunnel die de Tapuitstraat onder de spoorweg laat duiken dateert uit die
periode.
(TVW)
Sylvain Marlier in zijn weide op De Waterhoek. (Foto HDV)

Jacques Van Den Driessche. (Foto HDV)

WAREGEM – Hoewel de van Nokere afkomstige landbouwer Sylvain Marlier net buiten De Waterhoek in de Desselgemseweg woont, is hij er een graag geziene gast. De man
stelt al meer dan twintig jaar zijn twee hectare grote weide
achter de Tapuitstraat ter beschikking voor de Waterhoekfeesten. Maar vooraleer de tent op het gras kan verschijnen,
moet de stier verdwijnen. En dat blijkt geen evidentie.
„Moest ik die klus alleen proberen te klaren, dan zou ik het
op een lopen moeten zetten. Maar door de hulp van de mensen van het comité schuift hij”, lacht Sylvain.
Vorig jaar beleefde de goedlachse landbouwer de schrik
van zijn leven toen het wijkcomité hem om een luchtdoop
in een Cesna trakteerde. „Ik kon toen best een pamper gebruiken. Ook vijf jaar geleden bezorgden die gasten me een
verschot door een neef uit Australië te laten overvliegen.”

Antoon Ryckoort (r.) kreeg de steun van onder andere
Marc Callens. (Foto HDV)

