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Info & boekingen

899 euro pp

GA MEE MET WTV  
NAARMALTA

Ga mee met WTV naar Malta en verblijf samen 
in het prachtige All Inclusive Seabank Resort &  
Spa (****) van 4 tot 11 oktober 2014.

Nederlandstalige begeleide excursies

Zorgeloze vakantie

Optreden van Flip Kowlier

Yoga met Ingeborg

HET
WILGENBROEK
Wilgenbroekstr. 60 Oostkamp - Tel. 050405030 - alle info www.hetwilgenbroek.be

DB11/570805A4

plantenkwekerij

FEBRUARI = HELLEBORUSMAAND
IEDERE DAG OPENDEUR 13-18 U. 

1, 2, 3/02/14 UNIEKE TENTOONSTELLING HELLEBORUSVARIËTEITEN
& VOORSTELLING ALLERNIEUWSTE HELLEBORUS

Gedurende de hele maand februari is de kwekerij open, ook op zondag. 
Iedere zaterdag en zondag zijn er gratis rondleidingen. In de namiddag worden

voordrachten gegeven over diverse tuinthema’s. 
Eveneens tentoonstelling sculpturen, tearoom,... 

I WAREGEM

“Twaalf jaar geleden huurden we
ons eerste lokaal in de Storme-
straat. We vonden het belangrijk
om in het straatbeeld aanwezig te
zijn, de nieuwsgierigheid te prik-
kelen en zo naamsbekendheid te
krijgen”, vertelt voorzitter Guy
Adams. “Net daardoor groeide
ons ledenaantal sterk en voelden
we dat ons lokaal te krap was. Bo-
vendien moesten we verhuizen
omdat het gebouw verkocht werd
en we niet konden blijven.”
Het vrijzinnig humanistisch cen-
trum nam toen tijdelijk haar in-
trek in het leegstaande pand naast
de vroegere Kringloopwinkel in ’t
Kwaestraetje. “Intussen zochten
we naar een gebouw om te kun-
nen kopen”, vult Bart Devlae-
minck aan. “Ons oog viel op res-
taurant Fellini, waar we toen ei-
genlijk de buren van waren. We
besloten om het gebouw te kopen,
maar dat had heel wat voeten in
de aarde.”

LIJVIG DOSSIER
Om alles financieel rond te krij-
gen, diende Poincaré een dossier
in bij de Vlaamse overheid. “Nor-
maal kan je voor 30 procent van je
project subsidies krijgen, tenzij je
een lijvig dossier opstelt om te to-
nen dat je grensoverschrijdend
werkt en het geld echt verdient.
Daar hebben we heel hard aan ge-
werkt, om alle regeltjes en contro-
les te kunnen passeren. Wij mik-
ten op 90 procent subsidies en
kregen uiteindelijk 75 procent.
We hadden geluk dat we net op
dat moment onze aanvraag in-
dienden, want na ons was het niet

mogelijk om nog meer dan 30
procent te kunnen krijgen”, legt
Guy uit. “Nu spreken we over
315.000 euro subsidie. We kregen
ook van stad Waregem een steun
van 100.000 euro en als vzw heb-
ben we er 150.000 euro inge-
pompt via eigen middelen en een
lening. Dat was een pak meer dan
de oorspronkelijke 180.000 euro
die we eerst planden om te ver-
bouwen, maar we wilden meteen
goed werk leveren. Daarom leg-
den we de lat dus hoger, ook fi-
nancieel.”

ONVOORZIENE
ELEKTRICITEITSKABELS
Voorwaarde voor de subsidiëring
was dat Poincaré een gebouw zou
renoveren. “En dat had meteen
heel wat voeten in de aarde”, lacht
Bart, de drijvende kracht achter de
bouwcommissie van Poincaré.
“Zowat elke hindernis die je kan
overkomen tijdens een renovatie-
project, hebben we gehad. Zo lie-
pen er bijvoorbeeld twee grote
elektriciteitskabels onbeschermd
over de zolder die energie gaven
aan heel wat appartementen in de
buurt. Het was putje winter, dus
pas na de tussenkomst van enkele
ingenieurs konden de juiste be-
slissingen genomen worden om
alles veilig aan te passen. Maar dat
vertraagde de verbouwing meteen
met vier maanden. Maar opgeven
was geen optie, ons nieuwe cen-
trum moest en zou er komen.”

FUNCTIONALITEIT
Uiteindelijk konden alle plannen
toch in realiteit omgezet worden.

Licht en ruimte staan centraal in
het ontwerp, dat door architect
Benoit Ottevaere op papier gezet
werd. “We hebben ons niet ge-
mengd met de materiaalkeuzes of
kleuren”, vertelt Bart. “Voor ons
was functionaliteit belangrijker.
We beschikken over een uitgerus-
te keuken, een koelcel, vergader-
zaal, bureau, een bar, een podium
en ruimte voor ongeveer 100 per-
sonen. Boven is er nog een poly-
valente ruimte met kleine bar. De
trap hebben we voorzien van een
traplift.”
“Binnenkort volgt nog een kunst-
werk dat we centraal een plaats
zullen geven”, aldus Guy. “Dat
was ook een van de voorwaarden
van de overheid, om op die ma-
nier cultuur breed uit te dragen.
We hebben een cultuurcommis-
sie opgestart om de juiste keuze te
kunnen maken.”

CONSULENT
Nu Poincaré genoeg ruimte heeft,
is er ook de mogelijkheid om een
vrijzinnig humanistisch consu-
lent te werk te stellen. Evelien
Vandenbussche zal die taak op
zich nemen. Drie dagen per week
is ze in Waregem en de andere
dagen werkt ze in vc Mozaiek in
Kortrijk.
Guy benadrukt dat Poincaré een
open huis wil zijn : “Iedereen die
onze levensbeschouwing respec-
teert, is welkom om een van de
ruimtes te huren en te gebruiken.
Voor een babyborrel, een koffieta-
fel na een rouwdienst of een to-
neelrepetitie : dat is perfect moge-
lijk.” (Jozefien Eggermont)

Vrijzinnig centrum
huist in nieuw gebouw
WAREGEM q Na vier lange jaren van plannen, onderhandelen en verbouwen
kan Poincaré eindelijk verhuizen naar een nieuwe stek. Op 1 februari wordt het
pand ingehuldigd. Het voormalige restaurant Fellini in ’t Kwaestraetje – een zij-
sprong van de Stormestraat – is nu hun nieuwe uitvalsbasis met bureau, keuken,
vergaderzaal en ontmoetingsruimte.

Lieven Vanhoutte, Martine Herpol, Tony Adams, Bart Devlaeminck, Veerle Vleeshouwers en Guy Adams zijn blij
dat het nieuwe vrijzinnig centrum de deuren kan openen. (Foto JE)

WAREGEM q Na lang wach-
ten heeft burgemeester Kurt
Vanryckeghem nu toch een in
zijn ogen aanvaardbare achtste
plaats gekregen op de CD&V-
lijst voor de Vlaamse verkiezin-
gen van 25 mei. Aan de top
zeven van de lijst was er geen
schuiven meer, maar in sa-
menspraak met lijsttrekker
Hilde Crevits en voorzitter
Wouter Beke werd een typisch
Belgisch compromis uitgedok-
terd.
“Ik ben heel blij dat ik deel uit-
maak van de West-Vlaamse
CD&V-ploeg onder leiding van
Vlaams minister Crevits”, zegt
Kurt Vanryckeghem. “Ik zal
mij volop inzetten om samen

met de andere kandidaten de
kiezer ervan te overtuigen dat
de keuze voor CD&V een be-
trouwbare en goede keuze is
voor de toekomst. Samen zul-
len we strijden voor de achtste
zetel en ik weet me daarin ge-
steund door voorzitter Wouter
Beke en minister-president
Kris Peeters.”
De achtste stek op de lijst is een
strijdplaats, maar de Waregem-
se burgervader hoopt als een
van de populairste van de regio
op een zo groot mogelijk aantal
voorkeurstemmen zodat de
partijtop niet aan hem voorbij
kan voor een zitje in het
Vlaams parlement. (TVW)

Burgemeester krijgt
achtste plaats
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WAREGEM q NV Reso : aanvullen
en ophogen van braakliggend
terrein, Anzegemseweg zn, Ware-
gem. Sebastien Verschuere – Vicky
Depuidt : verbouwen en uitbreiden
van bestaande woning, School-
straat 44, Beveren-Leie. Geert
Vanderhaegen – Darline Vande-
wiele : slopen van woning en ver-
bouwen en uitbreiden van bestaan-
de woning tot 4 woongelegenhe-
den, Processiestraat 8-10, Ware-
gem. NV Constructis : bouwen van
meergezinswoning (8 woongele-
genheden) met garages na slopen
van bestaande bebouwing, Oscar
Verschuerestraat 25, Waregem.
Pavel Goeminne – An Deraedt :
bouwen van alleenstaande woning,
Remi Baertlaan 75, Sint-Eloois-
Vijve. BVBA VV Project : bouwen
van 5 aaneengeschakelde wonin-
gen, 5 bergingen en 11 garages na
slopen bestaande bebouwing,
Sint-Jansstraat 83-91, Beveren-Leie.
Kristien Spiessens : bouwen van
alleenstaande woning met carport/
berging, Ter Lindenstraat 13, Des-
selgem. Davy De Groote – Eveline
Bohez : bouwen van halfopen
woning en tuinberging, Hoge Kou-
ter 17, Waregem. Kevin Staelens –
Tatjana Putman : bouwen van
halfopen woning + carport, School-
straat 41, Beveren-Leie. (YVW)

BOUWVERGUNNINGEN

WAREGEM G Maandag 3 februari
om 19.30 uur wordt in café Den
Hemel in de Stationsstraat het
startsein gegeven van de Vol-
bloedactie, georganiseerd door
Rotary, het Rode Kruis en het
stadsbestuur. De actie zelf staat
gepland op 19 en 20 februari in
de raadzaal van het stadhuis.
(YVW)

Aftrap van
volbloedactie

WAREGEM G Zaterdag 1 februari
programmeert Jefi de animatie-
film Ernest et Celestine. Deze film
werd onlangs genomineerd voor
een Oscar in de categorie ‘ani-
matiefilms’. De animatiefilm is
een Frans-Belgische co-produc-
tie, gebaseerd op de boeken van
de Waalse auteur Gabrielle Vin-
cent, die in 2000 stierf. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro voor
niet-leden en 3 euro voor leden.
Start om 14.30 uur. Meer info via
veerle.polfliet@skynet.be. (YVW)

Animatiefilm
met Jefi

Wie over rouwprentjes, foto’s of
andere informatie over oud-strij-
ders, civielarbeiders, burgerlijke
en militaire slachtoffers uit Groot-
Waregem beschikt, mag Marc
Feys contacteren. Alle info wordt
zorgvuldig ingescand en daarna
terugbezorgd aan de betrokkenen.
“Behalve de naam, wil ik graag
vermelden onder welke eenheid
deze Waregemnaren vochten, wa-
re ze officier of gewoon soldaat,
hebben ze tijdens de oorlog een
militair ereteken gekregen...? Bij
mijn weten bestaat zo’n uitgebrei-
de lijst nog niet”, vertelt hij.
Voor deelgemeente Desselgem

bestaat er alvast een ge-
lijkaardige lijst, samenge-
steld door priester Jozef
Coussement. “Mocht het
mogelijk zijn, dan zou ik
die lijst graag willen uit-
breiden en bijvoorbeeld
toevoegen wie
welke rang
had”, al-
dus
Marc

Feys. “Van Beveren-
Leie bestaan er ook
lijsten, over Sint-
Eloois-Vijve kan ik
me nog niet uitspre-
ken en wat Waregem

betreft, heb ik weet
van een zestigtal bur-

gerlijke slachtoffers.
Er wacht mij

nog enorm
veel lees-
werk”,
lacht hij.

ROUWPRENTJES
Tijdens WO I raakte Marc Feys’
grootvader zelf gewond door een
granaatscherf. “Ook dat is een
aanzet geweest om deze lijst te
willen samenstellen”, klinkt het.
Eenmalig de lijst volledig is, zal ze
in een boek van De Gaverstreke
verschijnen.
Marc Feys is altijd al geïnteres-
seerd geweest in geschiedenis.
“Geschiedenis boeit me enorm”,
vertelt hij. “Ik ben ook een verza-
melaar van rouwprentjes. Ik ge-
loof dat ik er 14 à 15.000 in mijn
bezit heb. Een tiental jaar geleden
ben ik begonnen met het samen-
stellen van de stamboom van de
familie Feys. Dat was het begin
van mijn verzameling rouwprent-
jes. Tegen 2017/2018 zou ik dit
project willen afgewerkt hebben.
Ik wil hiermee in de eerste plaats
vooral een eerbetoon bewijzen
aan diegenen die nog nergens ver-
meld worden in de geschiedenis-
boeken.” (ED)

Info: Wie Marc Feys wil helpen,
kan een seintje geven via marc_feys
@skynet.be of 056 60 69 19.

“Eerbetoon bewijzen”
MARC FEYS ZOEKT INFORMATIE OVER GROOT-WAREGEMNAREN TIJDENS WO I
WAREGEM q Marc Feys, onderhoudstechnicus in het Heilig Hartcollege, wil een gedetailleerde lijst opstellen
van oud-strijders, civielarbeiders, gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog uit
Groot-Waregem. “Een zware klus”, vertelt hij. “Daarom wil ik een warme oproep doen aan iedereen uit de
regio die meer informatie heeft.”

Marc Feys: “Er wacht mij nog
enorm veel leeswerk.” (Foto ED)

GEBOORTEN
8/1 Tim Bruneel – 5/1 Arthur Coop-
man – 7/1 Nina Demeyer – 11/1 Finn
Segaert – 6/1 Alexander Ovaere –
15/1 Arthur Bogaert – 12/1 Staf
Deblock – 7/1 Simon Devroe – 17/1
Estée Rogge – 13/1 Ilias Kasmi – 11/1
Morris Lippens – 16/1 Shirin Frennet
– 2/1 Guillaume Ballegeer.

OVERLIJDENS
14/1 Marc Verschuere (12/1/1940) –
13/1 Marleen Delbeke (29/2/1952) –
18/1 André Caurette (29/5/1930) –
17/1 Ivonne Uyttenhove (25/8/1923)
– 18/1 Cecile Nolf (8/1/1938).

BURGERLIJKE STAND

Tegen eind mei moeten de na-
men van de kandidaten voor het
voorzitterschap bekend zijn. “In
september stop ik er mee, maar ik
verdwijn niet helemaal uit het
beeld aangezien ik wel bestuurs-
lid wil blijven”, zegt Henri Van

Cauwenberghe.
Waregem Winkelstad is een over-

koepelende organisatie van alle
handelaarscomités in het cen-

trum. De vzw verenigt de bestu-
ren van de Stormestraat, Stations-
straat, de Markt, Het Pand en de
Holstraat. Samen organiseren ze
in de loop van het jaar enkele acti-
viteiten of ondersteunen ze pro-
jecten die te maken hebben met
de locale economie, denk maar
aan de maandag van de Waregem
Koersefeesten of ‘Waregem in de
kijker’ dat een wisselend succes
kende en heel afhankelijk was van
de weersomstandigheden.
Naast een nieuwe voorzitter moet
ook het bestuur van de vzw ver-
nieuwd worden. “Dat is nodig om
nieuwe ideeën te lanceren of ini-
tiatieven te nemen en het han-
delscentrum van Waregem een
meerwaarde te geven”, klinkt het.

(DJW) 

Waregem Winkelstad
zoekt nieuwe voorzitter
HUIDIG VOORZITTER HENRI VAN CAUWENBERGHE PLEIT VOOR VERJONGING

WAREGEM q Volgens
huidig voorzitter Henri
Van Cauwenberghe (61)
is het tijd voor verjon-
ging aan het roer van de
middenstandsorganisatie.
De Waregemnaar wilde
de voorzittersfakkel in
2011 al doorgeven, maar
toen meldden zich geen
kandidaten.

Henri Van Cauwenberghe stopt in september als voorzitter, maar blijft in
het bestuur van Waregem Winkelstad zetelen. (Foto HDV)
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