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MENEN / LAUWE

LAUWE De vriendengroep van Studax WS Lauwe kwam onlangs bijeen voor een gezellige reünie. Het werd een bijeenkomst van zo’n zestig

oud-leden. De voetbalploeg werd opgericht in 1964 en stopte in 2005. “De ploeg speelde meer dan tien keer kampioen”, weet oud-secretaris

Antoine Coghe. “Er werden ook uitstappen en reizen met die vriendengroep georganiseerd.” Bij de studax speelden veel oud-leden van de eer-

ste ploeg van WS Lauwe, RC Lauwe, SV Wevelgem, KFC Marke, KV Kortrijk, Moeskroen.... (GF)

Gezellige reünie van de vriendengroep van Studax WS Lauwe

REKKEM In café Oud Reckem

hielden de Bavikschutters hun

47ste kampioenenhulde en ko-

ningsschieting. 

Martine Guillemijn bij de vrouwen

en Nick Vanleeuwen bij de heren

toonden zich over een heel jaar

het trefzekerst en werden dan

ook gehuldigd als de kampioe-

nen. 

Ook op de koningsschieting

trokken beide boogschutters de

titel van koningin en koning naar

zich toe. (CB)

Kampioenen bij
de Bavikschutters

LAUWE In Kortrijk is op 4 decem-

ber Jean Marie Claeys (68) over-

leden. Hij werd op 15 december

1949 in Lauwe geboren. Hij was

de echtgenoot van Rita Vande

Ginste. Het paar had een doch-

ter, een zoon en enkele kleinkin-

deren. De afscheidsdienst vond

plaats op 11 december in intieme

kring. (AV/Begrafenissen Deman)

OVERLIJDENS

Jean Marie Claeys
15/12/1949 - 04/12/2018

LAUWEDe kerstmarkt rond

Lauwes Kersthuisje viel dit week-

end letterlijk in het water. Door

de vele regen- en windbuien in

de vooravond haakten heel wat

standhouders af of vertrokken

nog voor alles begon. 

Spijtig vooral voor de organisato-

ren, die hun vele voorbereidend

werk, zagen teloorgaan. Toch

vonden we in de stand van de

GO Ter Molen nog een groep

dapperen die de weersomstan-

digheden, die in de avonduren

veel beter waren, trotseerden.

Daar was er ook nog wat animo

en ze konden op heel wat bezoe-

kers rekenen. (WO-foto WO)

Weer speelt het
kerstmarktje rond
kersthuisje parten 

MENEN/GELUWE Het woonzorg-

centrum Ter Beke in Geluwe

organiseert een kerstmarkt waar

ook de vzw MS-huis Menen ‘Sa-

men voor MS’ aanwezig zal zijn.

Het MS-Huis Menen heeft de

psychologische ondersteuning

van patiënten en partners altijd

heel belangrijk gevonden. Zowel

de patiënten als de sympathisan-

ten gingen het afgelopen jaar

creatief aan de slag. 

Het resultaat van hun werken

wordt tijdens de kerstmarkt op

vrijdag 14 en zaterdag 15 decem-

ber tussen 14 en 17 uur aan de

man/vrouw gebracht. (SLW)

MS-huis ook
aanwezig op
kerstmarkt
Ter Beke

LAUWE

SAMANA CREATIEF

Bij Samana is er op donderdag 20

december een creanamiddag in

samenwerking met Okra. Het af-

werken van de kerstkrans staat op

de agenda. Iedereen is welkom

vanaf 14 uur in het zaaltje Emmaüs,

Wevelgemstraat 19. Info bij Anne-

Mie Demeester op 056 41 52 98.

Op donderdag 27 december is er

dan om 14 uur het kerstfeest in De

Wonderwijzer met optreden van de

Okra dansgroep.

BLOEMSCHIKKEN

Men kan op donderdag 20 decem-

ber in zaal Astoria terecht om

onder deskundige begeleiding een

kerstbloemstuk met een persoonlij-

ke touch te maken. Aanvang om 19

uur. Inschrijven kost 20 euro, met

de Uitpas 10 euro. Inschrijven is

betalen en dat kan bij Linda De-

brouwere op 056 41 75 88. (WO)

VARIA.

MENEN In het woon- en zorgcentrum Huize Ter Walle was er een tentoonstelling van 104 kunstwerken, die in de namiddag per opbod werden

verkocht. De opbrengst zal gebruikt worden voor de aankoop van een rolwagenfiets voor de cliënten van het woonzorgcentrum Huize Ter Walle.

Op de foto zien we schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA), de directie, afgevaardigden van de sponsors Cera en Kiwanis Wervik en tal

van kunstenaars. De veiling bracht 5.132 euro op. Als men daarbij de sponsoring van Cera (2.500 euro) en Kiwanis (1.200 euro) optelt, komt men

al dicht in de buurt van de som die nodig is voor de aankoop. (Foto WO)

Kunstveiling brengt 5.132 euro op voor aankoop rolwagenfiets Huize Ter Walle




