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VRIJDAG 20 DECEMBER 2013I LAUWE

ONZE MEDEWERKER EN
FOTOGRAAF
Wilfried Ossieur, Leopold Sabbe-
straat 56, 056 41 83 65.

CONTACT

APOTHEEK
NV Debaere, Roeselarestraat 100 in
Wevelgem, 056 41 28 46 (22 de-
cember).
NV, Grote Markt 44 in Wevelgem,
056 41 11 13 (25 december).

TANDARTS
Centraal nummer 056 22 06 25 op
zaterdag van 16 tot 18 uur en op
zondag van 10 tot 12 uur en van 16
tot 18 uur.

HUISARTS VAN WACHT
056 52 08 20.

POLITIE
056 51 01 11, of op maandag en
woensdag (9-11 uur) wijkkantoor
Lauwe, 056 41 57 67.

BRANDWEER
101 of 112. (WO)

WEEKDIENST

LAUWE

INBRAAK
Afgelopen zondag werd ingebro-
ken in een huis aan de Dronckaert-
straat. De daders hebben de wo-
ning helemaal doorzocht. (Lien)

FEITEN

LAUWE

GIANNI MEERSMAN
De fans van Gianni Meersman
worden op vrijdag 20 december
vanaf 18.30 uur verwacht in café
Astoria. Gianni maakt er zijn op-
wachting omstreeks 19.30 uur.
Daarna vindt een interview plaats,
een foto- en handtekensessie en
de trekking van een gratis busreis
naar de Amstel Gold Race in 2014.
Nieuwe leden of geïnteresseerden
zijn ook welkom.

ROBERTO’S LIVE BAND
Neos zet op donderdag 26 decem-
ber het nieuwe werkjaar in met een
nieuwjaarsmaaltijd en het optreden
van Roberto’s Live Band. Op dat-
zelfde moment zal men de kampi-
oenen huldigen. Deuren open
vanaf 11.30 uur in feestzaal Ter
Biest.

KERST BIJ ZIEKENZORG
Op donderdag 26 december is er
een kerstviering bij Ziekenzorg in
de lokalen van de gemeentelijke
basisschool. Aanvang om 14 uur. Er
is een Heilige Mis, een koffietafel
en accordeonmuziek gebracht door
Marino Punk.

RECREATIEF WANDELEN
Wandelgroep Vaste Vuist Lauwe is
op zoek naar gedreven recreatieve
wandelaars om de groep te verge-
zellen. Men start elke zondagmor-
gen om 7.45 uur op het pleintje ter
hoogte van de Kerselarenlaan.
Iedereen, ongeacht leeftijd, kan
meestappen in een rustige wande-
ling van ongeveer 12 kilometer.
(WO)

VARIA

Op donderdag 12 december is in
Kortrijk Germaine Bruneel (85)
overleden. Germaine werd op 5
november 1928 in Menen gebo-
ren. Ze was getrouwd met Jozef
Vanwynsberghe. Germaine was
moeder van twee kinderen Caro-
line en Monique. Ze was groot-
moeder van vijf kleinkinderen en
overgrootmoeder van twee ach-
terkleinkinderen. Germaine
woonde in de Koning Boudewijn-
straat in Lauwe. De afscheids-
dienst had plaats op 18 decem-
ber in de Sint-Bavokerk in Lauwe.
(Begr. Deman)

OVERLIJDENS

LAUWE

Germaine Bruneel
5/11/1928 – 12/12/2013

Op dinsdag 10 december is Ro-
main Depauw (78) thuis in Lauwe
overleden. Romain werd op 7
september 1935 in Lauwe gebo-
ren. Hij was getrouwd met Clau-
dine Vercaemer en woonde in de
Spoorwegstraat in Lauwe. De
afscheidsdienst had plaats op
zaterdag 14 december in de
Sint-Niklaaskerk in Rekkem.
(Begr. Deman)

LAUWE

Romain Depauw
7/09/1935 – 10/12/2013

Op vrijdag 6 december is in
Kortrijk Robert Langlois (83) over-
leden. Robert werd op 3 februari
1930 in Semmerzake geboren. Hij
was getrouwd met Georgette
Buyck en vader van een zoon
Dirk. Robert woonde in de Hugo
Verrieststraat in Lauwe. De uit-
vaartdienst had plaats op vrijdag
13 december in de Sint-Bavokerk
in Lauwe. (Begr. Deman)

LAUWE

Robert Langlois
3/02/1930 – 6/12/2013

“Exact zijn het 22.352 lampjes”,
opent Johan Henry (60). “Dat zijn
er nog eens 6.000 meer dan vorig
jaar en ruim de helft meer dan in
2011. Dan spreken we alleen van
de buitenkant want binnen flikke-
ren er ook nog eens 600 lichtjes.
In de tuin staan 61 figuren opge-
steld en een lange slinger van
lichtslangen waarvan ik de lengte
niet kan in schatten. Dat alles
wordt aan elkaar gekoppeld door
136 stopcontacten en is opgedeeld
in twee circuits. Als men mij
vraagt of er ooit een einde komt
aan de uitbreiding van dit licht-
spel moet ik ‘neen’ antwoorden.” 

HOOGTEVREES
“Ik zou nu graag nog wat meer in
de hoogte willen werken, naar het
dak toe. Er is slechts één groot
probleem : ik heb last van hoogte-
vrees. Ook mijn echtgenote ziet
dat om diezelfde reden ook niet
zitten. Mijn schoonzoon Mathias
stelde al meermaals voor om te
helpen, maar dat wimpelde ik

steeds af. Misschien is dat de
noodgedwongen oplossing voor
volgend jaar, we zien wel.”
Johan en Linda’s oudste dochter
Belinda ligt aan de basis van het
spektakel aan de Waterstraat. 

“Ik ben drie weken
bezig met de opbouw
van dit lichtspel”

JOHAN HENRY
Eigenaar woning Waterstraat

“Toen we nog in Kortrijk woon-
den, zorgde zij tijdens de kerstda-
gen voor veel versiering en ver-
lichting in de woonkamer. Blijk-
baar werkte dat op termijn aanste-
kelijk, want ik heb de microbe nu
ook te pakken gekregen. In Kort-
rijk hadden we echter geen moge-
lijkheden om buiten iets speciaals

te creëren, maar daar kwam ver-
andering in toen we vier jaar gele-
den naar Lauwe verhuisden. Toen
wij in 2010 met de jaarwisseling
in ons huis kwamen wonen, zorg-
de ik meteen voor lichtjes in de
bomen. Een jaar later ben ik echt
begonnen met buiten een kerst-
sfeer te creëren.”

DRIE WEKEN OPBOUWEN
“Ik begin eraan na onze jaarlijkse
uitstap naar de Ardennen halver-
wege november. Na de testfase
volgt de opbouw. In totaal ben ik
een kleine drie weken bezig, dat
zijn minstens 120 uren in totaal.”
Johan geeft nog mee dat de ver-
lichting pas aan gaat na Sinter-
klaas en gedoofd wordt na Drieko-
ningen. “De eerste zaterdag na
het aansteken van het lichtspel ko-
men familie en buren langs om
glühwein en chocomelk te drin-
ken tijdens een gezellig samen-
zijn. Elk jaar opnieuw geniet ik
met volle tegen van deze periode.”
(WO)

Op en top kerstsfeer
langs huis in de
Waterstraat
LAUWE q De woning van Johan Henry en Linda Everaert langs de Waterstraat
is tijdens deze donkere dagen van ver te zien. Ruim 22.000 kerstlampjes versieren
er de tuin, voor- en zijgevel van het huis. Je kan er onmogelijk onopgemerkt
voorbijrijden. “Ik heb de microbe van onze dochter Belinda gekregen”, getuigt
Johan. “Volgend jaar wil ik zelfs nog een stapje verder gaan.”

We zien schoonzoon Mathias Beckaert, dochter Lindsey Henry en ontwerper van het lichtspektakel Johan Henry
voor zijn versierde woning langs de Waterstraat. (Foto WO)




