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“Er zijn in totaal naast de gewone
lichtdecoratie ook 25 verlichte fi-
guurtjes, samen goed voor 9940
lampjes”, doet Johan Henry zijn
verhaal. “Wij hebben altijd van de
kerstsfeer gehouden. Voor we
twee jaar geleden weer naar Lau-
we kwamen wonen na een omme-
tje in Kortrijk versierden we ook
al overvloedig het huis en de ra-
men. Hier krijgen we de gelegen-
heid om meer te doen en vorige
winter ben ik ermee begonnen.
Toen nog bescheiden, maar de
plannen rijpten om het nog groot-

ser aan te pakken. Na de nieuw-
jaarsperiode ging ik dan op zoek
naar figuren, die ik kon aankopen
met soms tot zeventig procent kor-
ting. Wat je nu ziet, is het resultaat
daarvan en ik ben niet van plan
om ermee te stoppen. Volgend
jaar wil ik het nog grootser aan-
pakken.”

Pas na sinterklaasfeest
Vorige week vrijdag werd er een
kleine officieuze plechtigheid
voorzien om de kerstverlichting in
gang te steken. Heel wat familie,

vrienden en buren verschenen op
de afspraak. Hoe lang kan men dit
lichtspektakel bewonderen ? “Ik
hou er mij aan om de kerstverlich-
ting niet te laten branden vooral-
eer het sinterklaasfeest volledig
voorbij is. Vorig jaar deed ik alles
weg na Driekoningen, maar de bu-
ren vroegen me om er dit jaar de
sfeer iets langer in te houden, dus
besloot ik alles te laten hangen tot
15 januari. Langer kan, maar vroe-
ger niet”, besluit Johan Henry.

(WO)

9940 lichtjes zorgen voor uitzonderlijke kerstsfeer

“Grootser aangepakt”

Familieleden, vrienden en buren verzamelden voor de officieuze plechtigheid van de kerstverlichting. We
zien de initiatiefnemers Johan Henry en Linda Everaert rechtstaand als vierde en vijfde van links. (Foto WO)

Q LAUWE – Bij Johan Henry en Linda Everaert langs de Waterstraat
100 kan men niet naast de uitzonderlijke kerstverlichting kijken. De
voortuin en oprijlaan worden in een ware feeërieke kerstsfeer onderge-
dompeld.

Komen eten bij Viva-SVV met Carine Ramon

LAUWE – Viva-SVV nodigde Carine Ramon uit Menen uit om een culinair gerecht te maken. Carine Ramon
was enkele maanden geleden te zien in ‘Komen eten’, het populaire kookprogramma van VT4. De deelne-
mers konden smullen van scampi’s op zijn Japanees, een harmonie van ganzenlever en een taartje van ma-
caroni gevuld met ricotta, kabeljauw en mosseltjes. Dat alles overgoten met heerlijke wijnen. (Foto WO)

Luc Vansteenkiste
Stefaan Vansteenkiste
Paradijsstraat 79 - 8930 REKKEM
Tel. Luc: 0495202588 - Tel. Stefaan: 0497380645
Fax 056422471

Handel in eet-, plant- en
voederaardappelen
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DAGBLADHANDEL
ROOK- EN VOEDINGSWAREN

ALLE PRODUCTEN VAN DE NATIONALE LOTERIJ

• Postpunt: postzegels, faxdienst, fotocopies... 
• Officieel verkooppunt van afvalzakken

MISTIAEN KATHY
Moeskroenstraat 882 • 8930 LAUWE • Tel. 056423854 •  Fax 056423854

Open van 7.30u.-12u. & 14u.-19u. • Zo. & ma. gesloten

Veel lees-
en speelgenot

in 2012

Veel lees-
en speelgenot

in 2012

MOESKROENSTRAAT 719

8930 REKKEM

TEL. 056 41 53 38

De beste wensen
voor het
nieuwe jaar
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Aalbeeksesteenweg 25 8930 Lauwe
Tel. 056415280 Fax 056415256
E-mail: info@lavaertgroup.com www.lavaertgroup.com

Verwerking bouw- en sloopafval
Groencompostering, Afbraakwerken

Een goede gezondheid in 2012
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Larstr. 46 OOO1 T. 056416331
LAUWE GSM 0475519714
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SCHOONMAAKBEDRIJF

PERFECTION
Meensesteenweg 188

8890 Dadizele
Tel. 056 42 13 46 - Fax 056 50 21 72

Gsm Peggy 0475 81 41 28
Gsm Alex 0477 34 29 47

E-mail: perfection@skynet.be

Periodieke
schoonmaak
van kantoren,
lokalen e.d.

Reinigen van
privé-woningen

Opkuis na nieuwbouw,
verbouwingswerken
en brand

Grote schoonmaak-
beurten, ontvetten
van gevels, vloeren
en terrassen

Reinigen van
vensters en

ramen
privé en industrie

Afwassen van
dakgoten

Veranda’s

Plafonds

Ontmossen van
daken

We wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten!
PERFECTION zorgt ook in 2012 voor verzorgd werk zonder meer!
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