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Waterhoek krijgt buurtfeest

Toen de wijkbewoners het goede nieuws vernamen, ontkurkten ze meteen enkele flessen champagne. (Foto Hein Demeyer)

Groots eetfestijn en optredens op vrijdag 4 juni

Barbecue tussen het vlas
Q

WAREGEM – De
Waterhoek, een levendige wijk in Waregem,
is met verve de laureaat geworden van
‘Buurt in actie’, het
gezamenlijke initiatief
van Focus-WTV, Radio
2 West-Vlaanderen en
Krant van West-Vlaanderen. Op vrijdagavond 4 juni wacht de
wijk een groots buurtfeest met barbecue,
frietjes, bier én optredens van Paul Michiels
en The Cops.

E

r werden vier projecten genomineerd die onder elkaar zouden uitmaken wie Buurt in actie
van 2010 zou worden. Voonaamste criteria waaraan moest worden
voldaan : het leven in de buurt
aangenamer maken en een prettige
sfeer in de wijk creëren en laat het
nu net die zaken zijn die het Waterhoekcomité al meer dan 30 jaar
weet te realiseren.
Samen met de collega’s van Focus-WTV en Radio 2 gingen we
dinsdagavond
het
heuglijke
nieuws melden aan het wijkcomi-

De concurrenten
GITS/WESTROZEBEKE/PROVEN – Behalve De Waterhoek
waren de Lindenwijk in Gits, de
wijk Den Appel in Westrozebeke en de Eekhoutewijk in Proven
genomineerd voor Buurt in Actie.
De buren van de Lindenwijk in
Gits hadden nochtans hun best
gedaan. Ze maakten zelf een
buurtlied Vrolijke, vrolijke buren
naar de Vrolijke vrienden van
Nonkel Bob.
Den Appel uit Westrozebeke had

zelfs al wat ervaring met wedstrijden, want de wijk won ondermeer al Dorp met Toekomst.
En de Eekhoutewijk in Proven
schaarde zich meteen met volle
overtuiging achter de jonge initiatiefneemster Femke Vandromme, die ervan droomt ooit een
kapperszaak te kunnen beginnen
in haar wijk. Maar ze konden
dus niet op tegen De Waterhoek.
Vorig jaar ging de prijs naar de
Klokkeput in Ettelgem die een
feest won met Yevgueni.

Koen Delie en Guy Amez van het wijkcomité werden door de drie organiserende media ‘overvallen’. (Foto HDV)

té. In geen tijd werden flessen
champagne aangerukt en ontkurkt
en ontspon zich een klein volksfeest, een klein voorsmaakje op
wat volgen moet. „We lieten niets

„Speciaal
opgerichte
Facebookgroep
telt 380 leden”
aan het toeval over om stemmen te
ronselen : er werden pakken mails

verstuurd en we richtten een Facebookgroep op die zowat 380 leden
telt”, vertelt Guy Amez. „Ook het
stadsbestuur liet zich niet onbetuigd. Je kon op de officiële website niet naast onze banner kijken”, zegt voorzitter Erik Veys.
De Waterhoek telt een kleine 400
bewoners. Zowat de helft wordt
op het buurtfeest verwacht. „We
gaan iedereen de kans geven om
zich in te schrijven en de eerste
200 zullen er zeker bij zijn.” Wellicht vindt het feest plaats in en
rond de hangar van vlashandelaar
Paul De Baere aan de Waterstraat.
(TVW)
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