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Op dinsdag 10 januari werd Os-

car (50 cm; 3,540 kg) geboren in

de kraamafdeling van het Kortrijk-

se AZ Groeninge. Hij is het zoon-

tje van Tom Deknudt en Veerle

Debaes. Samen met zusje Lisa

zal Oscar opgroeien in Lauwe.

(EDB- foto EDB)

GEBOORTEN

LAUWE 

Oscar

THEATER MET FEMMA

Op zaterdag 4 februari gaat Fem-

ma naar het Theater Antigone in

Kortrijk voor de opvoering van ‘De

reuzen van het gebergte’. Het

wijkproject groeide uit de sociaal

artistieke werking van het Theater

Antigone. Verzamelen om 19 uur

op Lauweplaats. Inschrijven voor

27 januari bij Roos Laevens op tel.

056 40 08 76. Ingangsprijs voor de

voorstelling bedraagt drie euro.

(WO) 

VARIA

LAUWE G Op vrijdag 27 januari

organiseert wandelgroep de 12

Uren van Lauwe zijn eerste wan-

deltocht van het nieuwe jaar.

Traditiegetrouw richt de organisa-

tie zich daarvoor op Desselgem,

waar de Howitzertocht op het

programma staat. De wandelaars

hebben keuze tussen verschillen-

de afstanden die opgedeeld zijn

in lussen van vier, zes of zeven

kilometer. Er kan dus naar har-

tenlust worden gecombineerd. 

Tijdens de eerste vier of zes

kilometer wordt gewandeld voor-

bij De Howitzer die het wandel-

pad langs de Leie aansnijd om

dan via De Mote terug te keren

naar de startplaats. Wie de twee-

de lus aanvat, eveneens zes

kilometer, kiest voor een tocht

langs de Leiekant en keert via

kronkelende wegen terug naar

Den Opstal en richting aankomst.

Een derde en laatste lus van

zeven kilometer gaat langs de

ander kant van Desselgem. Via

de visputten en de binnenpaad-

jes gaat het terug naar de aan-

komst. Starten kan tussen 8 en 15

uur in CC De Coorenaert, G. De

Coornaertdreef 7 in Desselgem.

Extra informatie over de Howit-

zertocht: Marie-Madeleine Viane,

op het telefoonnummer: 

0474 475 881 (WO) 

Stappen in en
rondom
Desselgem

LAUWE G Op zondag 22 januari

vindt in heel Vlaanderen ‘Toast

Literair’ plaats. Het Davidfonds

Lauwe zet zijn beste literaire

beentje voor en combineert de

literaire activiteit met een aperi-

tief voor de aanwezigen. De

lezing met en door dichter Ber-

nard Dewulf begint om 10.30 uur.

Inschrijven kost 12 voor leden

van het Davidfonds en 15 euro

voor niet-leden. Meer informatie

op davidsfonds.lauwe@telenet.be

of op 0478/33 14 09 (SLW)

Literair
aperitief met
Bernard
Dewulf

Johan Henry en zijn echtgenote,
organisatoren van de kerstmarkt
rond het kersthuisje in de Water-
straat in Lauwe, hebben een

cheque ter waarde van 1149,13 eu-
ro geschonken aan GO! Ter Mo-
len. Dinsdag werd in het bijzijn
van de leerkrachten van de basis-

school en de leden van de Vrien-
denkring de winst, bekomen tij-
dens het evenement, overgemaakt
aan de school. (WO)

Royale cheque voor
GO! Ter Molen
LAUWE q Johan Henry en zijn echtgenote konden een cheque van 1149,13 euro
overhandigen aan de leerkrachten van basisschool GO! Ter Molen. 

Organisatoren Johan Henry en zijn echtgenote overhandigden in het bijzijn van de leerkrachten en leden van de

Vriendenkring 1149,13 euro aan basisschool GO! Ter Molen. (Foto WO)

In WZC Andante in Menen is op

14 januari Gérard Lepere (86)

overleden. Hij werd geboren in

Lauwe op 10 september 1929.

Gérard was de echtgenoot van

Josette Provoost. Zij overleed in

2014. De uitvaart vond plaats op

donderdag 19 januari. (AV/www.

ghillemyn-uitvaartzorg.be)

OVERLIJDENS

LAUWE

Gérard Lepere
10/09/1929-14/01/2017 Pierrette Germonprez (77) is de

trotse overgrootmoeder van

Helena Feraine (6 weken). We

herkennen ook grootmoeder

Myriam Vaernewyck (53) en ma-

ma Lize Deltour (28). Ze wonen

allemaal in Lauwe. 

(MPM-foto MPM) 

VIERGESLACHT

LAUWE

Van Pierrette tot
Helena

In café De Wandeling werden

zaterdagavond bij de Bekenhof-

kaarters de kampioenen van het

voorbije kaartseizoen gehuldigd.

We zien op de foto vooraan

v.l.n.r.: Johan Cottenie (rode

lantaarn), Hedwige Verstraete

(tweede kampioen), Luc Houthae-

ve (kampioen) en Marleen Hout-

haeve (derde kampioen). Op de

achtergrond zien we de uitbaters

van café De Wandeling Jean-

Marc Lavaert, Nicole Boudrez en

voorzitter van de Bekenhofkaar-

ters Stefaan Vanhaute. 

(WO-foto WO)
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Luc Houthaeve
kampioen bij de
Bekenhofkaarters




