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“Met Ellip-Sis organiseerde ik
vroeger al een shopping namid-
dag”, duidt organisatrice Cindy
Faes. “Nu zien we het iets uitge-
breider en hebben we meerdere
handelaars uit de buurt uitgeno-
digd om een stand te openen. Je
kan een heel verscheiden aanbod
vinden.” 

Naast Ellip-Sis, die kledij aan de
man, of liever de vrouw, brengt, is
er plaats voor medische pedicure
Lieve Corve, kapster Kimberly De-

meester en kan je bloemschikken
met Nancy Vervenne. Verder vind
je er Shanti Shanti, die kaarsen en
workshops brengt, Victoria juwe-

len van Frank Buyse en een stand
van Mylène en Mylène Beauty van
Sabine Verschelde. Een laatste
stand wordt ingenomen door zan-
ger Axel Lane, want ook dat zijn
de feestdagen: dans en muziek.
Bovendien maken de bezoekers
een kans op een vipticket voor een
optreden van Axel Lane. 
Doorlopend verzorgen de deelne-
mers demonstraties en wie langs-
komt krijgt een goodiebag, zolang
de voorraad strekt. Ook de kerst-
man is aanwezig, bij hem kan je
terecht voor een dikke knuffel en
een fotoshoot. “Op die dag speelt
Club Brugge zijn laatste wedstrijd
in de Champions League, we ho-
pen dus op flink wat vrouwelijke
aanwezigheid”, lacht Cindy. 
De X-Mas Shopping Party vindt
plaats op woensdag 7 december
van 15 uur tot 22 uur in Zaal Asto-
ria, Hospitaalstraat 67. De toe-
gang is gratis. (SLW) 

“Meerdere handelaars uit
de buurt uitgenodigd” 
TALRIJKE OPKOMST VERWACHT VOOR INDOOR X-MAS SHOPPING IN ZAAL ASTORIA

LAUWE q Onder de
naam X-mas Shopping
stomen een aantal hande-
laars in feestzaal Astoria
de bezoekers klaar voor
de komende feestdagen.
Naast standen en work-
shops maken de bezoe-
kers ook kans op een
vipticket voor een optre-
den van Axel Lane. 

De organisatoren van de kerstshopping en enkele deelnemers v.l.n.r.:

Sabine Verschelde, Lindsay Faes, Cindy Faes, Jurgen Vanderhispallie,

Kimberley Demeester en Sonja Tuytens. (Foto WO)

Zes jaar geleden bracht Johan
Henry (63) voor het eerst kerstver-
lichting aan rond zijn huis. “Voor-
dien woonde ik in een drukke
straat in Kortrijk”, begint hij. “Het
was er niet mogelijk om veel ver-
lichting te plaatsen. Na onze ver-
huizing naar de Waterstraat in
Lauwe kon het wel. De eerste
maal plaatste ik zo’n 10.000 licht-
jes. Jaarlijks kocht ik nieuwe slin-
gers en figuren aan. Ik heb onder-
tussen een kamer vol dozen met
kerstverlichting. Vorig jaar flik-
kerden er iedere avond 36.000

lichtjes en dit jaar zijn het er op-
nieuw wat meer.” 

SCHOONZONEN

Voor een buitenstaander lijkt dit
jaarlijkse ritueel een heuse opga-
ve, maar dat wil Johan niet horen.
De voorbereiding duurt drie we-
ken, want de lichtjes gaan pas aan
na Sinterklaas. Om alles weer op
te bergen zijn er twee weken no-
dig. “Ik doe alles zoveel mogelijk
zelf. Voor het hoogtewerk krijg ik

hulp van mijn schoonzonen Mat-
thias Becquart en Jeroen Vander-
haegen. In de dakgoot kruipen
doe ik niet, want ik heb hoogte-
vrees.”
Bij de start, de eerste keer dat de
lichtjes effectief aanfloepen, wer-
den in het verleden de familie en
de buren uitgenodigd voor een
hapje en een drankje. Het waren
diezelfde schoonzonen die Johan
en echtgenote Linda Everaert er-
van overtuigden om een kerst-

marktje te organiseren. “Te veel
werk, en ik weet niet hoe ik daar
moet aan beginnen”, stribbelde
Johan eerst nog wat tegen. Toen
Jeroen voorstelde om het compu-
terwerk op te knappen, gaf Johan
uiteindelijk toe en was de eerste
kerstmarkt van Lauwes kersthuis-
je een feit.

SCHENKING

Meteen toonden zich heel wat ge-
interesseerden bereid om een
stand uit te baten, ondertussen
hebben 25 personen hun deelna-
me al bevestigd. Vanzelfsprekend
zijn er verschillende drank- en
eetgelegenheden, maar je vindt er
onder meer ook juwelen, cosmeti-
ca, gepersonaliseerde geschenken
en nog veel meer. De opbrengst
van de bar wordt geschonken aan
de werking van basisschool Ter
Molen in Lauwe. “Iedereen is wel-
kom, de opening van ons kerst-
huisje moet een gezellige bedoe-
ning worden”, besluit Henry.
“Daar zal de aanwezigheid van de
kerstman en sneeuwvrouw zeker
toe bijdragen.” (SLW)

De opening van het lichtspektakel
en de kerstmarkt in de Waterstraat
is op vrijdag 9 december van 17.30
uur tot 23 uur. Voor info: http://
www.lauwes-kersthuisje.be/

Kerstmarkt in
Lauwes kersthuisje
LAUWE q Het is onder-
tussen een vertrouwd
beeld in de Waterstraat.
Rond de kerstperiode
fonkelen aan huisnum-
mer 100 duizenden kerst-
lichten. De monden van
de voorbijgangers vallen
als het ware open bij het
zien van allerlei verlichte
kerstfiguren. Johan Hen-
ry en zijn familie combi-
neren de opening van dit
spektakel voor het eerst
met een kerstmarkt. 

Johan Henry, samen met zijn echtgenote Linda Everaert, de kinderen en

kleinkinderen, zet dit jaar keer een heuse markt op. (Foto WO)
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Op donderdag 24 november

werd Alixe (50 cm; 3,105 kg)

geboren in de kraamafdeling van

het Kortrijkse AZ Groeninge. Ze

is het dochtertje van Bram Ketels

en Lien Meert. Het wiegje van

Alixe staat in de Kleine Molen-

straat. (EDB- foto EDB) 

GEBOORTEN

LAUWE

Alixe

Op maandag 21 november werd

Yesse (52 cm; 3,390 kg) geboren

in de kraamafdeling van het

Meense AZ Delta. Hij is het zoon-

tje van Dieter Werbrouck en

Shana Houthaeve. Samen met

broer Yaro en zusje Yenna zal

Yesse opgroeien in de Lendak-

kerlaan 15. (MPM-foto MPM) 

LAUWE

Yesse

KAARTING

De fanclub van wielrenner Gianni

Meersman organiseert vrijdag een

soep en hutsepot groentenkaarting

en gratis tombola in café Astoria.

De winnaar ontvangt 500 gram

groenten. Inleg anderhalve euro of

vijf euro voor vier kaarten. Aanvang

om 18 uur. (WO) 

VARIA




