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DEZE HANDELAARS

WENSEN U 

FIJNE FEESTEN!!!
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LAUWE

Het koppel bouwde het pand om
tot een hippe en trendy frituur,
waar je frietjes kan bestellen om
mee naar huis te nemen of gezel-
lig kan tafelen.

PROEFDRAAIEN

“Op zondag 3 december hadden
we alvast eens proefgedraaid voor
vrienden en familie”, vertelt Justi-
ne. “De dag nadien was Sjamayee
open voor het grote publiek. We
zijn nu meer dan een week bezig
en mochten al enorm veel positie-
ve reacties ontvangen.” 

Justine studeerde aan hotelschool
Ter Groene Poorte in Brugge. Het
stond in de sterren geschreven dat
ze een eigen zaak zou beginnen.

“Maar een restaurant openen zag
ik niet meteen zitten”, geeft ze
toe. “De ouders van Kobe hadden
een frituur. Toen we elkaar enkele

jaren geleden leerden kennen, wa-
ren we het er meteen over eens
dat we ooit zelf een frituur zou-
den openen. In het weekend gin-
gen we al eens bij zijn ouders hel-
pen en zo hebben we de nodige
ervaring opgedaan. Toen mijn zus
tijdens haar zoektocht naar een
huis op de frituur in de Spoorweg-
straat stuitte, waren we meteen
verkocht.” 

EIGEN BEREIDINGEN

Behalve de traditionele frituurs-
nacks biedt Sjamayee ook eigen
bereidingen aan. “Ik heb een re-
sem gerechten op de kaart gezet.
Stoofvlees, vol-au-vent, vispanne-
tje, scampi, hutsepot, balletjes in
tomatensaus...”, overloopt Justine
de kaart. “Je kan die meenemen
of hier opeten, want we hebben
ook veel aandacht besteed aan het
interieur. We werkten vooral met
zwart-wittinten en marmerplaten,
zodat de klanten in alle gezellig-
heid van hun maaltijd kunnen ge-
nieten.” (TGM)

Justine en Kobe bakken ze bruin
NIEUWE UITBATERS VOOR POPULAIRE FRITUUR SJAMAYEE

LAUWE Justine Note-
baert (20) uit Wevelgem
en haar vriend Kobe Van-
depitte (28) uit Ieper
staan sinds maandag 4
december tot uw dienst
in frituur Sjamayee in de
Spoorwegstraat 1 in Lau-
we. 

Justine Notebaert en haar vriend Kobe Vandepitte, de nieuwbakken zaak-

voerders van frituur Sjamayee. (Foto WO)

ONZE MEDEWERKER

Stefaan Lernout, stefaan.lernout@

gmail.com, 0478 88 32 61 

ONZE FOTOGRAAF

Wilfried Ossieur, wilfried.ossieur@

telenet.be, 0479 99 25 69 
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CONTACT

LAUWE Maurice Vermeeren (83)

is op zaterdag 9 december in

woonzorgcentrum Sint-Gerardus

in Lauwe overleden. Hij werd

geboren in Rollegem op 20 sep-

tember 1934. Maurice was de

echtgenoot van Paulette Goude-

seune, vader van vijf kinderen en

grootvader van drie kleinkinde-

ren. Hij had ook al een achter-

kleinkind. De afscheidsdienst

heeft plaats op vrijdag 15 decem-

ber om 10 uur in de Sint-Bavo-

kerk in Lauwe. (AV/Begrafenissen

Deman)

OVERLIJDENS

Maurice Vermeeren
20/09/1934-09/12/2017

LAUWE Via de facebookpagina

van ‘t Koereurke, gerund door

Wilfried Ossieur, kan je volgend

jaar mee naar het WK wielrennen

in Innsbruck (Oostenrijk). Vertrek

op donderdagmorgen 27 sep-

tember, terug op maandagvoor-

middag 1 oktober. Prijs: 449 euro

per persoon, busreis heen en

terug, drie nachten in half pensi-

oen in Hotel Walfriede in Fugen,

transport ter plaatse met ver-

plaatsing naar start en aankomst

inbegrepen. Info en inschrijvin-

gen: 056 41 83 65. (WO)

Met ‘t Koereurke 
naar WK wielrennen
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Djess Camertijn
Koning Boudewijnstraat 157 - 8930 Lauwe - Tel. 0477284519

djesscamertijn@skynet.be

Aalbeeksesteenweg 25 8930 Lauwe
Tel. 056415280 Fax 056415256
E-mail: info@lavaertgroup.com www.lavaertgroup.com

Verwerking bouw- en sloopafval
Groencompostering, Afbraakwerken

We wensen iedereen een goede gezondheid in 2018
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Stefaan Vansteenkiste Paradijsstraat 79 - 8930 REKKEM
DB442681J7

MOESKROENSTRAAT 719

8930 REKKEM

TEL. 056 41 53 38

De beste wensen
voor het
nieuwe jaar

DB709253K4

LAUWE Het was vrijdagavond

gezellig kuieren op het sfeervolle

kerstmarktje in de Waterstraat,

dat opgetrokken is rond het met

bijna 43.000 lampjes versierde

Kersthuisje. Té druk werd het

nooit, het was vooral een komen

en gaan van mensen, de hele

avond lang. De meeste bezoe-

kers waren te vinden in de bar

van het Kersthuisje zelf en - zoals

u op de foto ziet - ook aan het

kraampje van basisschool Ter

Molen, waar je terecht kon voor

een glaasje cava en waar de

kinderen eendjes konden vis-

sen... (Foto WO)

Gezellige drukte in en 
rond het Kersthuisje 




