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De Waterstraat ligt eerder afgele-
gen. Maar voor wie denkt het niet
te zullen vinden: vrees niet. Eén
keer per jaar wordt deze rustige
straat omgetoverd tot de meest
kleurrijke straat van het land.
Vanop een ruime afstand is het
kerstdorp al goed zichtbaar. Een
kersthuis, een bar en meer dan
dertig marktkraampjes zorgen
voor een unieke sfeer. Puur door
de omvang zou je denken dat dit
het werk is van de gemeente of
van een professioneel bureau.
Maar het kerstdorp het geestes-
kind van Johan Henry en zijn fa-
milie.
“Het is eigenlijk begonnen als een
uit de hand gelopen hobby, gesti-
muleerd door mijn dochter Belin-
da”, lacht hij. “Toen we meer dan
tien jaar geleden begonnen met
het decoreren van ons huis, wilde
Belinda het graag zo uitgelicht
mogelijk hebben. Mensen waren
dat toen niet echt gewoon en som-
migen dachten zelfs dat we had-
den gekozen voor een nieuwe car-
rière als bordeelhouders”. De vol-

ledige familie barst in schaterla-
chen uit. 

LED

Schoonzoon Jeroen vult verder
aan: “We merkten dat kerstver-
lichting en decoratie na de feest-
dagen vaak aan spotprijzen werd
aangeboden. Gaandeweg zijn we
die liquidaties beginnen opkopen,
jaar na jaar. Uiteindelijk zijn we
geëvolueerd tot het punt waar we
nu zijn: kamers gevuld met deco-
ratie en verlichting die één keer
per jaar worden bovengehaald”.
“Hoeveel decoratiestukken hier
staan, daar heb ik eerlijk gezegd
geen zicht op”. Johan praat verder
terwijl hij de laatste kabels in orde

brengt. “Wat ik wel weet, is dat
hier meer dan 50.000 lampjes
hangen. Meer dan zes weken

heb ik eraan gewerkt. Gelukkig
gaat de afbraak vaak veel sneller
en zou het in drie weken ge-
klaard moeten zijn.” 
50.000 lampjes en een resem
aan decoratiestukken, zoiets
moet toch een aanzienlijke hap
uit het energiebudget nemen?
“Het is een feit dat het vroeger
een kost was waar rekening mee
gehouden moest worden”, laat
Johan weten. “Maar tijden ver-
anderen en wij hebben ook ons
materiaal beetje per beetje ver-
vangen. Ondertussen bestaat
een aanzienlijk deel van de ver-
lichting uit ledlampen, waar-
door het verbruik sterk is ge-
daald.”

VISUEEL SPEKTAKEL

Het Lauwes Kersthuisje, zoals het
project een naam kreeg, is meer
dan alleen maar een huzarenstuk-
je in de wereld van de kerstdecora-
tie. Op 7 december wordt het ge-
koppeld aan een kerstmarkt met
meer dan 30 standhouders. Voor
de bezoekers is ook een bar voor-
zien. De opbrengst van deze
kerstmarkt wordt geschonken aan
basisschool Ter Molen.
Wie wil gaan genieten van het vi-
suele spektakel kan hiervoor ook
in de Waterstraat terecht. Het
kersthuisje blijft actief tot met
Driekoningen.
Info:

www.lauwes-kersthuisje.be

50.000 lampjes, zes weken werk
LAUWE Het uitstallen
van de kerstdecoratie,
een taak waar heel wat
mensen met enige tegen-
zin jaarlijks tegenaan
kijken. Ze denk aan het
gezeul met dozen op zol-
der, lampjes die niet wer-
ken en kerstballen die
kapot in de doos zitten.
Maar voor de familie
Henry uit de Waterstraat
is het echter het moment
waar ze een jaar lang
naar uitkijken.

Duizende lichtjes en kerstversiering zorgen weer voor een feeëriek beeld langs de Waterstraat. We zien op de foto van links naar rechts Lindsey Henry,

Linda Everaert, Johan Henry, Belinda Henry, Jeroen Vanderhaeghe en de kinderen Michaël en Xena Vanneste. (Foto WO)

“Ondertussen 
hebben we vooral
ledlampen, waardoor
het energieverbruik
sterk is gedaald”

JOHAN HENRY
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LAUWE

LAUWE Bij hondenclub De Trouwe Hond Lauwe werden de kampioenen gehuldigd. We zien vooraan van

links naar rechts Chantal Hubeau (clubkampioen ring cat.1), Luc Duquene (clubkampioen ring 3 + West-

Vlaamse kampioen), Ann-Sophie Rampelberg (winnaar groep C), Erwin Ardenoy (winnaar debutanten), Eve-

lyn Debaere (winnaar groep A), Jurgen Herpoel (clubkampioen) en Jeroen Deblaere (winnaar groep B).

Achteraan staan de bestuursleden Eddy Mulle, Krist Debaere, Michaël Delepierre en Johnny Leperre (WO-

foto WO)

Hondenclub De Trouwe Hond zet kampioenen in de kijker

LAUWE In café Astoria huldigden de leden van de spaarkas Marcel

Fontaine naar jaarlijkse gewoonte hun koning en koningin. We zien

vooraan koning Dany Verhaeghe, voorzitster Jacqueline Declercq en

prinses Sylviane Duthois. Achteraan staan bestuursleden Jacky Behae-

gels, Christine Depaepe en Jurgen Vanderhispallie. (Foto WO)

Spaarkas huldigt koningspaar Dany en
Sylviane in café Astoria




