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Het lijkt nog oneindig veraf, maar in deze

onzekere tijden komt Kerstmis beangsti-

gend snel dichterbij voor de familie Henry.

“Al van voor de zomervakantie waren we

volop bezig met de voorbereidingen van

onze vijfde kerstmarkt. Zo wilden we dit

jaar voor het eerst ook een loopwedstrijd

organiseren”, vertellen Johan Henry (66) en

zijn schoonzoon Jeroen Vanderhaegen

(37). “Deze tweede coronagolf heeft ons

doen beslissen om de kerstmarkt af te bla-

zen. We weten niet hoe alles zal evolueren.

Dat bezorgt ons erg veel stress, want vooraf

moeten we heel wat kosten maken. Het

drukwerk alleen al – spandoeken, affiches

en flyers – bedraagt meer dan duizend eu-

ro. Ook de stroomgroepen en de mobiele

toiletten moeten we vooraf vastleggen”,

weet Jeroen.

“We zijn bang dat een nieuwe lockdown

ons plots voor een voldongen feit zal plaat-

sen. Daarom nemen we met spijt in het

hart nu al deze beslissing. Sponsors en

marktkramers die al toegezegd hebben,

krijgen hun geld teruggestort”, aldus Johan.

NIEUWE VERLICHTING

Betekent de annulatie van de kerstmarkt

2020 meteen ook het einde van de unieke

kerstsfeer in de Waterstraat? Dat is de vraag

die op de lippen brandt. Want al tien jaar

lang lokt een zee van kerstlichtjes heel wat

nieuwsgierigen naar het kersthuisje van Jo-

han Henry. Onder lichte dwang van familie

en buren liet hij zich in 2016 ertoe overha-

len om een kerstmarktje te organiseren

voor een goed doel. 

“Al heel wat mensen zijn me komen vragen

hoe het nu verder moet. Geen paniek, ik zal

mijn huis opnieuw versieren. Vorig jaar

was het kersthuisje goed voor 58.300 kerst-

lichtjes. Intussen heb ik al nieuwe kerstver-

lichting bijgekocht”, sust Johan.

‘ L A U W E ’ S K E R S T H U I S J E ’ A N N U L E E R T N U A L F E S T I V I T E I T E N

Geen kerstmarkt, wel
tienduizenden lichtjes 

Er is me zondag nogal wat duide-

lijk geworden: ik ben een verschrikkelij-

ke huisvrouw. Méér nog: ik ben hele-

maal géén huisvrouw. Natuurlijk wist

ik al een lange tijd dat ik er geen talent

voor heb. Dat was vaak de reden waar-

om ik zelden bezoek binnenlaat. Daar-

om schakelde ik ook hulp in bij het

poetsen. Maar sinds zondag besef ik

daadwerkelijk waarom ik eigenlijk

nooit spontaan bezoek krijg: mijn

huishouden is werkelijk rampzalig! 

Terwijl ik in mijn hoofd moest

verwerken dat ik vanaf nu bijna con-

stant een mondmasker zal moeten

opzetten, besloot ik eindelijk werk te

maken van het opruimen van mijn

keuken. Opeens besefte ik dat ik bij het

schoonmaken van mijn koelkast,

dampkap, oven… eigenlijk gewoon een

mondmasker had moeten dragen want

het was waarlijk ongezond. Nu ik sta

erom bekend een beetje te overdrijven.

Toch is dit hier geenszins het geval. Het

was ronduit beschamend. 

Waarom voel ik de nood dit te

delen? Ten eerste wil ik me openlijk

excuseren aan iedereen die over de

vloer kwam. Het moet een verschrikke-

lijke ervaring geweest zijn voor mensen

met smetvrees. Ten tweede wil ik me

ook verontschuldigen aan wie in de

toekomst op bezoek zou komen: dit is

het beste wat ik eruit kon persen, uit

die huisvrouwhandjes. 

De laatste levensles die ik hieruit

puurde? Dat ik een extra reden vond

waarom mannen zich zelden willen

binden. Als liefde door de maag gaat,

gaat dat waarschijnlijk niet alleen op

voor wat er op het bordje ligt… 

Huisvrouw

TINE ZIET

Fan van
antiek?
Vanaf 2 augustus is Menen een
antiekmarkt rijker. Ben jij fan
van oude spullen? Ga je er
koopjes jagen? Of geef jij eerder
de voorkeur aan nieuw materi-
aal?

“Een antiekmarkt in

Menen vind ik een

superidee! In antiek

zit een ziel en het

voorwerp heeft

meestal een leven

achter de rug. Het

fascineert me om te

achterhalen waar

sommige objecten

vandaan komen. Vroeger was ik ook wel te

vinden voor een veiling waar we soms

onze kans waagden met een bod. Zo koch-

ten we onze eerste antieken stukken. Op

rommel of antiekmarkten ga ik op jacht

naar het ultieme verzamelobject.”

“Zelf antiek gekocht
per opbod”
WIM SUFFYS (60) 
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“Persoonlijk vind ik

antiekmarkten wel

eens leuk om te

doen, maar dit mis-

schien één of twee

keer per jaar. Een

grote fan ben ik dus

niet. Het is vooral de

gezellige sfeer op

antiekmarkten die me

aanspreekt. Wanneer ik dus naar een an-

tiekmarkt ga is het voornamelijk om te

snuisteren tussen allerlei leuke spulletjes.

Meestal koop ik niets. Ik denk dus niet dat

ik de antiekmarkt in Menen ga bezoeken,

ook door corona.”

“Gezellige sfeer
spreekt me aan”
ANNE-SOPHIE ZONNEKEIN (16)
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“Het is niet zo dat ik

doelbewust antiek-

markten afschuim op

zoek naar waardevol-

le voorwerpen, maar

als er ergens iets

dichtbij is, ga ik er

zeker langs om wat

te snuisteren. Enkele

jaren terug had ik

een prachtige kast gezien op een markt.

Helaas voor mij was het meubel al ver-

kocht. Niet enkel de voorwerpen op zich

vind ik mooi, maar ook de verhalen die aan

voorwerpen gekoppeld zijn. Ja, ik ben best

wel fan van oude spullen.”

“Favoriete kast 
bleek al verkocht”
FILIP VAN CAENEGHEM (39)
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DOOR TINE MONIEK

LAUWE Nu een tweede corona-

golf een feit is, nemen Johan

Henry en Jeroen Vanderhaegen

van ‘Lauwe’s kersthuisje’ een

drastische maar moedige beslis-

sing. In het midden van de zo-

mer beslissen ze om de kerst-

markt van zaterdag 19 december

in de Waterstraat te annuleren.

DOOR CARLOS BERGHMAN

Vorige week maakte Johan Henri, initiatiefnemer en organistor van de kerstmarkt rond het kersthuisje
in de waterstraat bekend dat de markt nu al geannuleerd is. Op de foto zien we hem met zijn organise-
rende familie met op de voorgrond kinderen en kleinkinderen van de organisator en verder bovenaan
v.l.n.r. Belina Henry, Bart Vanneste, Johan Henry, Linsey Henry, Linda Everaert en Mathias Beckaert.
(Foto WO)
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