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CONTACT

REKKEM Op zaterdag 25 novem-

ber beloofden Daphné Reynaert

en Maxwell Deweer elkaar eeu-

wige trouw. Het echtpaar woont

met de kinderen Mathis (10),

Manon (7) en Morgan (1,5) in de

Triloystraat in Rekkem. (Foto WO)

HUWELIJKEN

Daphné en Maxwell 

REKKEM Rekkem is een vierge-

slacht rijker. U ziet op dit mooie

vrouwenportret Lucienne Martin

(73), Laetitia Dewinter (52), Maële

Deweer (32) en Lowena Decruy-

enaere (7). (Foto WO)

VIERGESLACHT

Van Lucienne tot Lowena

LAUWE Bij de Marcel Fontainespaarders worden jaarlijks een koning en een koningin verkozen. Die eer viel

dit jaar Pierre Dewitte en Rosanne Olieux te beurt. Rosanne en Pierre mochten dan ook samen op de foto

met het bestuur en enkele van hun medespaarders. (Foto WO)

Marcel Fontainespaarders kronen koningspaar Rosanne en Pierre

DOOR STEFAAN LERNOUT

Johan Henry (64) en echtgenote
Linda Everaert brachten zeven
jaar geleden voor het eerst kerst-
verlichting aan rond hun huis in
de Waterstraat 100. De eerste keer
ging het om pakweg 10.000 licht-
jes. Dit jaar zullen er dat bijna
43.000 zijn! “Het houdt eigenlijk
niet op”, lacht Johan. “Er zijn in
totaal 86 verlichte figuren, er
komt ook een verlichte tunnel en
verder alles wat er de voorbije ja-
ren al was...”

“Dit jaar neem 
ik geen risico...”

En dat is niet min. Voor het spek-
takel heeft Johan 234 meter licht-
slangen nodig, 180 stopcontacten,
21 verlichte beelden, enkele figu-
ren die de muur bekleden, een
rijdende trein van zeven meter
lang en een rad van vier meter
hoog. En dat jaagt het elektrici-
teitsverbruik natuurlijk de hoogte
in. “Dat klopt”, zegt Johan. “Vorig
jaar was onze stroomgenerator
opeens defect. Een kleinigheid,
maar wel vervelend. Dit jaar neem
ik geen enkel risico: ik heb twee
generatoren gehuurd!”

OLIEBOLLEN

Dat moet ook wel, want de kerst-
markt die Johan vorig jaar organi-
seerde, bleek zo’n groot succes

dat een tweede editie zich op-
drong. Er zullen 35 kraampjes
staan, goed voor 260 meter markt.
“De standhouders komen uit heel
Vlaanderen: Geraardsbergen,
Etikhove, Leuven, Ronse, Zerke-
gem, Brugge, Antwerpen, Ever-
gem, Geluwe en natuurlijk ook
uit Lauwe. Ik heb geen idee hoe
ze hier terecht komen”, glimlacht
Johan. Het aanbod op zijn kerst-
markt is dan ook heel divers: een
heel assortiment hapjes – van
oliebollen tot Tibetaanse gerech-
ten –, dameskledij, juwelen en

handtassen. De officiële opening
vindt plaats op vrijdag 8 decem-
ber. “Het wordt stilaan een hele
organisatie, wat mij betreft hoeft
het niet meer te groeien”, geeft
Johan toe. “Maar vorig jaar kregen
we zoveel positieve reacties, dat
we niet geaarzeld hebben om er
dit jaar weer voor te gaan.”

SNEEUWVROUW

Rudolf the Rednose Reindeer, de
Kerstman en de Sneeuwvrouw
zullen weer voor animatie en
mooie foto’s zorgen. De bar wordt

in eigen beheer uitgebaat. Net zo-
als vorig jaar schenken Johan en
Linda de opbrengst van hun ini-
tiatief aan basisschool Ter Molen
in Lauwe. “Vorig jaar mochten we
een bedrag van 1.100 euro over-
handigen”, zegt Johan trots. “Dat
is natuurlijk mooi meegenomen,
maar het belangrijkste is en blijft:
iedereen een gezellige en sfeervol-
le avond bezorgen.”
De opening van het lichtspektakel
en de kerstmarkt is gepland op
vrijdag 8 december om 17 uur,
het einde is voorzien om 23 uur. 

Lichtjes voor donkere dagen
KERSTHUISJE VAN JOHAN EN LINDA OPENT OP VRIJDAG 8 DECEMBER DE DEUREN 

LAUWE Het kersthuisje van Johan Henry en echtgenote Linda Everaert in de Waterstraat is de moeite waard
om een ommetje te maken. Want aan het nummer 100 fonkelen tijdens de kerstperiode tienduizenden licht-
jes. De opening van het feeërieke spektakel gaat ook dit jaar gepaard met een kerstmarkt.

Bezieler Johan Henry en echtgenote Linda Everaert, hier samen met Caroline Henry, Jeroen Vanderhaeghe en

Luca en Noa, in hun feeëriek verlichte kersthuisje. (Foto WO)

REKKEM Guiseppe Grisi (98) is op

19 november in Residentie Ma-

noir Fleuri overleden. Hij werd

geboren in Salo Brescia (Italië) en

was de weduwnaar van Gabriëlle

Legleye. Ze hadden twee zonen,

drie kleinkinderen en drie achter-

kleinkinderen. Het afscheid vond

plaats in intieme familiekring.

(AV/Begrafenissen Deman)

OVERLIJDENS

Guiseppe Grisi
04/08/1919-19/11/2017

LAUWE Op zaterdag 16 december

wordt in zaal Myra een eetfestijn

– met op het menu kip aan ‘t spit

– georganiseerd ten voordele

van de Lauwse aspirant Maxime

Vande Meulebroecke. De deuren

gaan om 18 uur open. Kaartjes

kosten 15 euro en 10 euro voor

kinderen en kunnen besteld

worden bij Nico Vande Meule-

broecke, 0477 48 26 77. (WO)

Eetfestijn voor 
aspirant Maxime

LAUWE Nadat de eerste bestem-

ming werd afgevoerd, is er een

andere oplossing gevonden om

het Heilig Hartbeeld te plaatsen.

Het beeld zal een plaats krijgen

helemaal rechts van het school-

gebouw in de Lauwbergstraat,

rechts dus van het huidige direc-

teurs- en secretariaatsgebouw,

het vroegere klooster. (WO)

Heilig Hartbeeld




