Kort Nieuws
Nieuwe bestuursleden
Nu Mattie heeft besloten het wat rustiger aan te
doen (of gewoon heeft besloten meer te verteren
op de feesten i.p.v. te werken), gingen we op zoek
naar versterking van het Waterhoekbestuur. We
hebben dit gevonden bij Emmanuel Degroote en
Stijn Debaene. Maar natuurlijk zijn hun vrouwen
even belangrijke schakels. We stellen ze graag
even voor. We wensen hen alvast veel succes met
hun nieuw engagement.

De

Het nieuwe werkjaar van ons Waterhoekcomité
start al onmiddellijk met een nieuwtje.

Waterhoek-gazette

Na 27 jaar trouwe dienst heb ik besloten om de
hechte groep van het bestuur te verlaten.

Een uitgave van het Waterhoekbestuur

Beste Buren,

Niet omdat ik het niet meer zag zi en, verre
van, en van een “burn out” is hier zeker geen
sprake. Nu Janien en ik allebei de actieve (?)
sector van de maatschappij hebben verlaten, is
de tijd rijp om andere dingen te gaan doen.

De Sint komt op de Waterhoek & Bedanking Helpers zomerfeest
Weer om bij de stove te zi en. Voor we ons terug knus in de zetel ze en voor de lange winteravonden, komen we graag nog eens samen
voor een gezellig dubbel-evenement: Het sinterklaasfeest vanaf 18u én de bedanking van de helpers vanaf 20u30. En natuurlijk hét
moment om de buren nog eens te ontmoeten, een gezellige babbel te slaan en een pintje te drinken. De bar is de ganse avond open.

De tijd dat Marnix (Vuylsteke) en ik de strijd aangingen om als “Koning” van de wijk een jaar
mee te draaien in het bestuur, ligt ver achter ons. Nooit gedacht dat dat ene jaartje 27 opvolgers zou krijgen. Het was goed tot en met de laatste dag en in deze volle glorieperiode wil ik
de fakkel doorgeven aan nieuwe mensen die op hun manier de werking kunnen doorze en.
Emmanuel Degroote en Jo Debaene wonen sinds
2006 op de wijk, nl. in de Kruiskesstraat nr. 36.
Emmanuel (°’78) en Jo (°’82) zijn de trotse ouders
van een dochter Lieke (°2007) en een zoon Rune
(°2010). Ze zijn beiden leerkracht in het lager
onderwijs van Ouwegem. Emmanuel is bestuurslid van het muziekfestival Popallure en Jo luistert
huwelijksvieringen op en houdt van lezen.
Waarschijnlijk heb je Jo en Emmanuel al ontmoet
op de feesten, waar ze steevast een handje
helpen en met hun muzikale talenten de mis al
hebben opgeluisterd.

Dit dubbel-evenement gaat door op vrijdag
30 november in de loods van Danny Destoop
in de Wetstraat 237.
Sinterklaasfeest

Wat hebben wij in die 27 jaar toch veel dingen zien veranderen en evolueren binnen onze
kleine buurt. De tijd dat we met de typemachine en stencils aan de slag gingen als secretaris
van het comité ligt mijlenver achter ons.

De kindjes worden verwacht vanaf 18u en
krijgen een sinterklaaskoek en chocomelk.
Eerst voorzien we een leuke knutselactiviteit.

Wat begon als een buurtfeest met vinkenze ing, volksspelen, “versierde ﬁetsen”... om een
paar dingen op te noemen, is door de jaren en vele activiteiten heen, uitgegroeid tot het grootste en gezelligste wijkfeest van Waregem. We mogen toch eens stoefen zeker !

Nieuw smoelenboek
Het smoelenboek dateert al van in 2008 en werd
uitgegeven naar aanleiding van de 30ste editie
van de feesten. Nu zijn we bijna 5 jaar verder en
zijn er al heel wat gegevens veranderd. Voor de
35ste (feest)editie van de Waterhoekfeesten
willen we in 2013 graag een nieuwe versie op
poten zetten: mét een steviger rug deze maal,
zodat ze minder vlug uit elkaar vallen. Je mag je
dus in de komende maanden verwachten aan een
bezoekje van één van de bestuursleden met
fotocamera en in te vullen infofiche.

Ten tweede moet ik jullie buren allemaal bedanken voor de respons en het vertrouwen dat
jullie ons ieder jaar gaven. Jullie als buren hebben ervoor gezorgd dat de initiatieven die het
comité nam altijd een weerklank hadden. Door jullie sympathie is de Waterhoek een hechte
buurt geworden waar het goed wonen is en dat is nu juist wat ik door mijn bijdrage in het
comité altijd heb beoogd. Laat ons dat in de toekomst zo houden!!

Vanaf 19u neemt de grote sint dan plaats op
zijn troon en kunnen de kindjes hun verlanglijstje doorgeven, de kleurplaat afgeven of
gewoon iets in zijn oor ﬂuisteren. In ruil
krijgen ze een grote zak snoep.

Uitnodiging

Beste ouders en grootouders, natuurlijk zijn
ook de kleinkinderen of de vriendjes van de
kinderen welkom.

Ten derde moet ik vooral mijn vrouwke Janien bedanken. Zij heeft mij altijd gesteund en
geholpen in alles wat ik voor de Waterhoek ondernam. Meer zelfs : zij heeft ervoor gezorgd
dat de huidige groep van vrouwen een hechte groep werd en eigenlijk een 2de kracht is gaan
vormen die heel wat werk voor zijn rekening neemt en die om de haverklap met nieuwe
ideeën en support komt.

Nieuwe namen Comedy Night bekend

Kortom chapeau !!

Seppe Toremans dwaalt sinds 2000 rond in
de Vlaamse Comedy scène. In 2001 en 2005
stond hij in de ﬁnale van Humo’s Comedy
Cup. Nog in 2005 stond hij in de ﬁnale van
het stand-up comedy concours van het
Amsterdams Kleinkunst Festival. Seppe is
de MC van dienst, wat betekent dat hij het
geheel aan elkaar klapt en plakt.

Het spreekt vanzelf dat ik ons huidig bestuur zal blijven steunen in al hun toekomstige
plannen want ik weet dat de Waterhoek met hen in goede handen is. Ze blijven voor altijd
mijn vrienden en ik wens hen alle succes toe voor de toekomst.
Bedankt voor alles en tot ziens ergens op de Waterhoek.
Ma ie

Bedanking helpers
De afgelopen Waterhoekfeesten waren weer
een Grand-Cru editie. Op de binnenpagina
vind je een korte sfeerreportage terug. Deze
feesten zijn slechts mogelijk door de medewerking van bijna 90 helpers. Graag willen
we allen bedanken met een persoonlijke
a entie. Deze wordt overhandigd om 20u30.
Het zou leuk zijn mocht je er bij zijn.

Om 18u30 gaan we de sint zoeken. Breng
dus zeker je veiligheidshesje en een zaklamp
mee. Waar zou hij zich nu weer verstopt
hebben?

Indertijd begonnen als “jonkie” tussen de bestuursleden van het 1ste uur en nu al de “nestor”
van de bende : het gaat allemaal zo vlug. Maar steeds opnieuw was mijn enthousiasme voor
de goeie gang van zaken niet te stuiten.
Het is niet meer dan passend dat ik een woord van dank richt aan alle bestuursleden waarmee
ik in de loop der jaren heb mogen samenwerken. En ja, er zijn ook moeilijke perioden geweest
maar we zijn er altijd in geslaagd om daar, door creativiteit, samen het hoofd aan te bieden en
er sterker uit te komen.

Stijn Debaene (broer van Jo) en Inge Steeland
wonen in het klein Waterstraatje nr. 118 sinds
augustus 2004. Stijn (°’80) en Inge (°’80) hebben
twee dochters: Fran (°2005) en Anse (°2008). Stijn
is vrachtwagenchauffeur bij Monument en Inge
werkt bij TVH. Hun meeste vrije tijd werd de
voorbije jaren opgeslorpt door de verbouwingswerken aan hun huis. Dit jonge koppel zijn reeds
jaren lang helpende handen tijdens de feesten.

N°7 - JAARGANG 3- OKTOBER 2012

We ze en graag de traditie verder van de laatste vier jaar met comedy op zaterdagavond
tijdens de Waterhoekfeesten. We kozen voor 2013 terug voor 3 namen, een mix van bekend
en minder bekend volk.

Thomas Smith wordt vaak omschreven als
de comedian die het ﬂegma en de ﬂow van
de pure Engelse stand-up comedy weet te
vertalen naar een Nederlandstalig equivalent. Een stand-up comedian ‘pur sang’ dus.

V.U: Waterhoek vzw
p.a. Tapuitstraat 63
8790 Waregem
waterhoek@telenet.be

Thomas verloochent zijn Britse roots duidelijk niet. Hij kruipt met een paar simpele
houdingen en bewegingen moeiteloos in de
huid van een dier, of zelfs een apparaat!
Xander De Rycke werd bekend bij het grote
publiek toen hij in 2007 de ﬁnale won van de
Comedy Casino Cup op Canvas waar hij o.a.
Philippe Geubels en Iwein Segers achter zich
liet. Zelf hield Xander zich ver weg van
tv-programma’s, maar focuste zich vanuit de
onderbuik van de comedy door naar de
topcomedians in Vlaanderen. Momenteel
toert hij met zijn derde show.

Praktisch
Datum: Vrijdag 30 november
Aanvang Sinterklaasfeest: 18u
Aanvang bedanking Helpers: 20u30
Locatie: bij Danny Destoop, Wetstraat 237

Sinterklaas op de Waterhoek

Verslag
Vrijdag
Alle goede dingen beginnen met een vinkenzetting. Zo'n 131 vogels twittertweetten de
Waterhoekfeesten op gang. Een vinkenfeesteditie
deze keer: voor de 40ste maal. Initiatiefnemers
Germain Valcke en Jacques Vandendriessche
werden dan ook in de bloemetjes gezet. Er waren
ook 5 boeketten op regelnummer te winnen. De
vinkeniers bleven lang nababbelen. Daarna waren
er de kwekerijbezoeken. Ruim 45 deelnemers
brachten een bezoek aan de freezekes van Paul
Biebau, de perkplanten van Follens-Vansteenkiste
(1,6 ha onder glas!) en leerden over het boomenten bij Herman en Greta. Alle sprekers
vertelden met veel passie over hun werkzaamheden en de interesse van de deelnemers was zeer
groot. Bij de koffietafel naderhand vervoegden
nog een tiental personen de groep. ’s Avonds was
er bloemschikken en kaarting, met opvallend
veel kaarters dit jaar, zodat de tent goed gevuld
was. Intussen was ook de minivoetbalcompetitie
van start gegaan. De tent sloot om 03u30.
Zaterdag
De mountainbiketocht lokte zo'n 310 mensen
die het er dit keer zonder grote ongelukken vanaf
brachten. Een goede boterham met oofflakke was
de beloning. In de namiddag hadden we wel wat
regen, maar de sportieve minivoetballers lieten
het niet aan hun hart komen. De bolling viel dan
wel letterlijk in het water. Bij de kindernamiddag
hadden de vrouwen er veel werk in gestoken en
dit werd dan ook met volle teugen gesmaakt door
de aanwezige idolen. Voor herhaling vatbaar. Tijd
dan voor de Comedy. Door het regenweer, was
de backstageruimte (what's in a name?) omgetoverd tot een modderige brij en was de vergelijking
met Werchter niet ver weg. Met 350 aanwezigen
vreesden we een beetje voor chaos, maar dat
kwam pas later op de avond. Guga was technisch
gezien een voortreffelijke imitator en David Galle toffe peer - speelde de pannen van het dak en had
de ganse zaal mee. Het aansluitende Happy
Hour overrompelde ons een beetje. Wat doe je als
iemand 25 pinten bestelt die er dan plots 50
worden? De DJ, onze eigen Tim Vanhoutte uit de
Waterstraat, had een sublieme Top 50 playlist in
elkaar gebokst, waardoor er veel volk op de
dansvloer bleef staan. De tent sloot om 05u.
Zondag
De eucharistieviering dit jaar stond in het teken
van 'de koers van oes leven' met Marnick Donze.
Net toen de BBQ ging beginnen was er een korte
maar hevige stortbui... en er waren 515 kaarten
verkocht. Iedereen stormde naar binnen, maar
wat al vele jaren werd gevreesd -'ze kunnen nooit
allemaal in de tent'-, loste zich wonderbaarlijk
vanzelf op: sommigen bleven lang aperitieven,
anderen gingen in de kleedkamers van de
mini-voetballers zitten, iedereen schoof wat
dichter, anderen namen op het podium plaats... en
na een halfuurtje kon er vooralsnog buiten worden
gegeten. De rest van de namiddag was de zon
terug van de partij en werd de weide van boer
Marlier het gezelligste terras van Waregem. De
demonstratie van de Apollo-flyers en de
minivoetbal zorgde voor veel sfeer. Het
deklatschieten werd gewonnen door de 10-jarige
Andreas Vanhoucke en hij won een vat bier van
5L!!! Volgend jaar zullen we onze prijs moeten
aanpassen in playmobiel of lego. Molenpark won
voor de derde maal op rij de het toernooi. De
Kemels brachtten uitstekende Nederlandstalige
rock en popsongs en dat werd wel gesmaakt. Een
defecte digicorder zorgde er voor dat we het
eerste doelpunt misten in de finale Spanje-Italië
op groot scherm. Na een klein halfuurtje was het
euvel hersteld en kregen we zowaar nog 3
doelpunten te zien. 4-0 voor Spanje, goed voor
wie de Spaanse vlag op zijn wang geschminkt had
gekregen. De tent sloot om 3u30.

Alle foto’s en meer vind je op www.waterhoek.be

