Uit de krant:
De Waterhoek heeft een eigen minivoetbalploeg die meespeelt in de
competiite van het Jeugdcentrum.
Wedstrijden gaan door op woensdag,
donderdag of vrijdag. Om mee te
spelen of voor meer informatie ontacteer je best Toon.
Onze sterspelers zijn: Fred Verhaeghe,
Toon Erauw, Guy Amez, Pieter-Jan
renier, Kurt Heyde, Diego Declercq,
Johan Van Hove, Dominique declercq,
Steven Furniere, Dieter Neirinck en
Stijn Meulebrouck.

In september is het nieuwe seizoen
van start gegaan, met een versterkte
en verjongde ploeg. de speelkalender
vind je op www.waterhoek.be
De uitvalsbasis is dus terug naar
Waregem gekomen: je kan hen gaan
supporteren in het jeugdcentrum.
Zuiderlaan 19.
Volgende wedstrijden:
woensdag 30/11 om 20u30 tegen FC
Pretcylinder
donderdag 8/12 om 21 u tegen Brood
en Banket Vanhulsen
vrijdag 15/9 om 20u30 tegen
Foolsgarden/Petite Madeleine

Energie besparen

Licht in het donker

De Waterhoek zit in een energieproject
waardoor we eerder dit jaar iedereen een
energiedoos konden geven met kleine
besparende middelen. Mocht je nog geen
doos hebben ontvangen, dan kan je altijd
terecht bij één van de bestuursleden.

De donkere maanden komen er weer aan. Tijdens de kerstperiode is er een lopende kerststal met verlichting, waar alle beelden van het kers afereel op verschillende plaatsen in
de Waterhoek staan. Op kerstavond komen ze allemaal samen bij de kribbe. Enkel de drie
Koningen verenigen de groep op 6 januari. De kerstﬁguren worden geplaatst op zaterdag
10 december.

Wil je nog meer besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook nog je steentje
bijdragen tot het milieu? Uiteraard kan dit in
de eerste plaats door minder energie te
verbruiken, maar ook door bewust je
energieleverancier te kiezen. Veel werk?
Toch niet.Maandelijks betaal je routineus de
afrekening van je energiefactuur. Maar heb
je er al eens bij stilgestaan dat je op deze
uitgave kan besparen? Wat deze groepsaankoop zo interessant maakt, is dat je zelf geen
prijzen hoeft te vergelijken. Heb je interesse
dan hoef je je enkel in te schrijven voor 5
februari 2012. Samen met alle ingeschreven
West-Vlamingen kan er dan als groep de
beste prijs worden afgedwongen. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6
februari hun beste bod geven. Na de veiling
krijg je dan een persoonlijk aanbod van de
goedkoopste energieleverancier van de
veiling. En pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Bij de vorige edities
bedroeg de jaarlijkse gemiddelde besparing
die een gezin kon realiseren respectievelijk
€ 225 en € 236.
Interesse in de groepsaankoop? Schrijf je in
via www.samengaanwegroener.be (neem je
eindafrekeningen bij de hand), via het gratis
telefoonnummer 0800 18 711 of de milieudienst van Waregem). Je kan je ook informeren tijdens de infoavond die de Provincie
samen met Imog organiseert op: maandag
19 december om 20u, Kortrijksesteenweg 264
- 8530 Harelbeke.

De periode voor kerstmis staan in verschillende tuinen ﬁguren zoals ezels, herders,
schapen, Maria en Jozef. Al die ﬁguren
komen op kerstdag samen in de tuin van
Marc Callens in de Tapuitstraat 67 om er een
soort kerststal te vormen. Met de subsidies
van BuitenGewone Buurt de Koning Boudewijnstichting kunnen we de beelden updaten en voorzien van nieuwe verlichting.
Graag lanceren we een oproep aan iedereen
om daarnaast ook zelf kerstverlichting in de
eigen voortuinen aan te brengen. Zo wordt
onze wijk in deze donkere dagen toch nog
een baken van licht en wordt het lekker
gezellig. (Misschien kan je hier zelfs de
spaarlampen uit de energiedoos voor
gebruiken.)

De laatste foto’s van De Tapuit
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Flash-Back
Mini Micro-Macro
Prijskamp op de Waterhoek! Herken je de sterren
op deze foto uit de oude doos? Mail het antwoord
naar waterhoek@telenet.be en maak kans op een
leuke prijs: een sportparaplu. Deze zal worden
overhandigd op het sinterklaasfeestje.

Sinterklaasfeest en bedanking helpers
Op vrijdag 25 november is het nog eens tijd om gezellig samen te komen. We doen dit bij
Günter en Vicky in de Wetstraat 229. We hebben een gevuld programma voor jullie
samengesteld.
We beginnen om 18u30 met sprookjesvertelster Agnes
Verleye van de Elfenkring die een vertelsessie van sinterklaasverhalen voor de kinderen zal brengen. Kom dus zeker
op tijd. Bovendien is er gratis chocomelk en klaaskoek voor
alle aanwezige kinderen.
Om kwart over zeven gaan we op zoek naar de sint. Hij zal
zich wel ergens op de Waterhoek hebben verscholen. Hij
vergezelt ons terug naar binnen waar hij op zijn troon zal
plaats nemen. Alle kinderen kunnen hun brief, tekening, …
afgeven en krijgen een grote zak snoep in de plaats.

Op www.waterhoek.be vind je nog een heleboel andere foto’s terug uit de oude doos.
Hier alvast enkele voorbeelden.

Vanaf half negen ze en we de helpers van de
voorbije zomerfeesten in de bloemetjes met
een leuke a entie.
En natuurlijk is iedereen welkom. Een leuk
gesprek met de buren, alle dranken aan € 1,
een warme hotdog…we maken ons klaar voor
de winter. Tot vrijdag!
Verteller i.s.m.

Namen Comedy night bekend
De laatste drie jaar hebben we op zaterdagavond op de Waterhoekfeesten een nieuwe
traditie uitgebouwd die op veel bijval mag rekenen. Gili is pas bekend geworden nadat
hij op de Waterhoek mocht spelen. Ook Piv Huvluv, Arnout Vandenbossche en Bert
Gabriëls werden gesmaakt. En iedereen is het eens dat Steven Mahieu het zeker zal
maken in het wereldje. Moeilijk dus om dit te evenaren (met beperkte budget).
Toch denken we dat we weer enkele goeie
namen hebben vastgelegd : Guga Baul en
David Galle. David Galle is een Vlaamse
stand-upcomedian die opgroeide in Wervik.
In 2011 is David Galle de eerste komiek die
in het vernieuwde Comedy Casino op
Canvas speelt, en is hij te zien op Eén als vast
panellid in het programma De Kazakkendraaiers. In 2011 is Galle verder te zien als
“mediawatcher” in Villa Vanthilt en als
panellid van Vrienden Van De Veire. David
Galle is als een Stradivarius op een rommelmarkt. Een onverwachte, onbekende parel
die wacht om door u ontdekt te worden en
hij mist ook een snaar of twee. Met de
charme van een Franse wc vertelt hij de van
de pot gerukte grappen.
V.U: Waterhoek vzw
pa Tapuitstraat 90
8790 Waregem
waterhoek@telenet.be

Guga was misschien wel dé ster van de
afgelopen Nacht van de Humor en we zagen
hem schi eren in het bekroonde Tegen de
sterren op (VTM). Als hij in de huid kruipt
van Sergio Herman of Alex Agnew, allebei
meesters in hun vakgebied, verheft hij
bewonderen tot een heuse stiel. Die stiel
bestaat erin ‘zichzelf te verplaatsen in het
denken van die meester en zodoende zijn
gedragingen en stem over te nemen.’ Want
zonder hulp van make-up of pruiken
metamorfoseert hij probleemloos van Jan
Becaus via Raymond van het Groenewoud
naar Tom Boonen. En weet hij uit die gave
charmante comedy te puren. Guga is in volle
voorbereiding voor zijn eerste avondvullende theatershow.

Waterhoek anno 1770
Hoe zag onze wijk er 250 geleden uit? Geen spoorweg, geen Expressweg en geen Desselgemsebaan, dus
moeilijk om enkele herkenningspunten te vinden. Enkel de Gentsesteenweg was duidelijk te zien die
enkele jaren ervoor als een van de eerste steenwegen Kortrijk en Gent verbond.
De Ferrariskaarten geven de toestand van de Zuidelijke Nederlanden net voor het begin van de Industriële
Revolutie weer in detail. We zi en bovendien op het einde van het Ancien Régime, toen het landschap nog
niet veel verschilde als in de middeleeuwen. Het wordt meteen duidelijk hoe sterk de gebieden zijn geëvolueerd naarmate de impact van de mens op zijn omgeving groter werd. Op de kaart merken we de naam
Cauwenhoek op.

Cauwenhoek
Een synoniem voor de Tapuithoek is de "Cauwenhoeck". Het landboek van Waregem van 1764 leert ons dat
"Den Tappuyt" toen eigendom was en bewoond door ene Francis Cauwe. Reeds in 1529 staat een Joos
Cauwe uit Sint-Eloois-Vijve ingeschreven als buitenpoorter van de stad Kortrijk. Blijkt dus dat verschillende
generaties Cauwes deze hoek drie eeuwen lang bewoond hebben. De laatste vertrok in 1847 ten tijde van de
hongerjaren. De naam "Cauwenhoeck" had echter al zijn oorsprong.
Den Tappuyt
De Tapuitstraat had rond 1846 een andere naam: Groote Straete van Nieuwenhove. Op de grens met de
Waregemse deelgemeente Sint-Eloois-Vijve ter hoogte van nr. 200 stond het café Den Tappuyt. Links ervan
bevindt zich de Moorstraat. Vroeger stonden hier vier huisjes waarvan er heden slechts een overgebleven is.
In het Waregemse landboek van 1758 staat dat Vijve en Waregem elkaar raken in ‘een rechte linnie tot aen
het lindeken staende op den cnock voor d’herberghe "Den Tappuyt"’. We lezen dus dat het huis toen al
onder de naam "Den Tappuyt" bekend stond. De naam verwijst trouwens niet naar de vogelsoort, maar dat
er werd geschonken tot de tap uyt was. Schuin tegenover de herberg stond een lindeboom waar de schepenen van de Heerlijkheid "De Vroone" in de Middeleeuwen recht spraken.
Deze heerlijkheid, die zich zowel op het grondgebied van Waregem als van Sint-Eloois-Vijve uitstrekte, was
een twaalftal hectaren groot. Bij de lindeboom moet ook nog op de vooravond van de Franse Revolutie
(1789) een schandpaal gestaan hebben waaraan de Vijfse en Waregemse kruimeldieven gebeurlijk enkele
uurtjes werden vastgebonden.
De herberg hield nog een hele tijd stand en in 1924 werd het laatste pintje getapt. Op de vroegere plaats
wonen nu Johan Steelant en Anniek Toye.
De herberg "Den Tappuyt" en de Cauwes zijn verdwenen, maar de Tapuit en de Cauwenhoek blijven in
lengte van dagen stand houden.
Op de kaart van 1844 hiernaast zie de de voetwegels (waarvan er reeds vele zijn verdwenen) en de bebouwingen in onze wijk rond die tijd. Deze kaart kan je groter bekijken op onze website.

WEGEN
9 Waregem-Desselgem
39 Geetebaardstraat
40 Hoogmolenstraat
41 Caseelstraat
45 Holiefantstraat
46 Spitaalstraat
57 Pijkstraat

61 Paanderstraat
62 Tapuitstraat
63 Waterstraat
64 Kleine Tapuitstraat
65 Waalshoekstraat
66 Ossekopstraat
67 Keerkenstraat

VOETWEGEN
100 Loswegel
103 Tapuitwegel
126 Molenwegel
127 Molenwegel
129 Neerhofwegel
132 Molenwegel

133 Krekelwegel – Damwegel
136 Waterwegel

