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Kafé-o-Lait in nieuwe handen
LAUWE Na meer dan 14 jaar geeft Yasmine Donckels de sleutels van
haar geliefde Kafé-o-Lait door aan Nathalie Mortelé.
Gelegen in het centrum van Lauwe is dit een etablissement waar
iedereen ooit wel eens is geweest. Met Yasmine aan het roer kon het ook
niet anders, de pittige dame is sinds jaar en dag de hoeksteen van het
sociale reilen en zeilen in de grensgemeente. “Er zijn momenten van
komen en er zijn momenten van gaan”, laat ze optekenen. “Ik voelde
dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging in het leven en ben blij dat ik
de fakkel kon doorgeven aan Nathalie.”
Met Nathalie Mortelé is de florerende zaak in goede handen. “Ik kan
niet alleen teren op een opleiding in de prestigieuze Spermalie-school,
ik combineerde mijn dagtaak in het onderwijs reeds enige tijd met een
job in de horeca”,klinkt het gemotiveerd. “Tijdens mijn opleiding leerde
ik via haar zoon Yasmine kennen en we zijn altijd contact blijven
houden. Toen ik vernam dat de zaak klaar was voor een overnemer, heb
ik dan ook geen seconde getwijfeld.”

OOK OP VRIJDAG- EN ZATERDAGAVOND OPEN
De organisatoren van de Zeepkistenrace met op de voorgrond Joan Vander Beken, Djess ‘den beir’ Camertijn en
Tim Sabbe. Bovenaan James Ferraine en Kris Debaere. (Foto WO)

Zeepkisten racen weer
door de Sabbestraat

Over de toekomst van Kafé-O-Lait bestaat weinig twijfel. “We gaan
verder op hetzelfde elan maar zullen natuurlijk wel onze eigen accenten
leggen”,zegt Nathalie. “De meest cruciale verandering zal terug te vinden zijn in onze openingsuren. Vanaf juli gaan we ook op vrijdag- en
zaterdagavond klanten bedienen.” Vertrekken doet Yasmine in stijl. “Op
29 juni beleef ik hier mijn laatste dag en dan trakteer ik de bezoekers op
een gratis drankje”, sluit ze af. (CLL)

LAUWE Ready, set, go! Op zaterdag 29 juni razen voor de derde keer tientallen
zeepkisten naar de finish in Lauwe.
De sfeer van het formule-1 circuit,
zonder het geluid van ronkende
motoren. Beter kan de Zeepkistenrace van Lauwe niet worden
omschreven. Met zelfgemaakte
bolides racen de deelnemers de
Leopold Sabbestraat af, in de hoop
heelhuids en als snelste over de
aankomst te zoeven.
Volgens TWEK Events, de organisatie achter de race, is iedere deelnemer alvast een winnaar. “Wie
inschrijft, betaalt 15 euro en krijgt
hiervoor een drankkaart van 10
euro retour”, grapt Joan Vander
Beken. “Dus winnen begint eigenlijk al bij het inschrijven. Vandaag zijn er 23 teams ingeschreven, 5 meer dan vorig jaar en de
inschrijvingen zijn nog niet afgesloten. Het is dus niet ondenkbaar dat er nog wat extra teams

aan de start zullen verschijnen.”
Hoewel de vaste ingrediënten, zoals de schuimbak en de gevreesde
jump, nog steeds van de partij
zijn, werd er ook dit jaar gesleuteld aan het parcours.

KORTER PARCOURS
“Bij vorige edities werd duidelijk
dat niet iedereen evenveel sensatie zag”, klinkt het. “Het is belangrijk dat zowel de deelnemers als
de kijkers volop van de belevenis
kunnen genieten. Dit jaar werd
het parcours dan ook korter gemaakt zodat de adrenalinerush op
elke vierkante centimeter voelbaar
is. Wie denkt dat we dan ook meteen de race eenvoudiger hebben
gemaakt, heeft het fout. Starten
doen de racers nog steeds vanop
het beruchte startpodium, dat als

bijnaam ‘the beast’ kreeg.”
Net zoals voorgaande jaren worden ook de tweewielers van stal
gehaald.
“In samenwerking met de LWU
wielerbond organiseren we ook
dit jaar een parochianenkoers”,
vult Joan aan. “We gaan ook dit
jaar op zoek naar ‘den beir van
Lauwe’, de snelste inwoner van
onze gemeente. Vorig jaar won
Djess Camertyn deze titel en hij
staat te trappelen om zijn felbegeerde trui te verdedigen. Het
parcours is loodzwaar dus het belooft alvast een slopende race te
worden.”
Inschrijven voor de zeepkistenrace of de parochianenkoers
kan nog steeds via mail, op
twek8930@gmail.com

Yasmine Donckels (links) laat haar zaak over aan Nathalie Mortelé. (foto
WO)

2.200 euro voor vzw Morning Tears
MENEN Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het Psychiatrisch Cen-

trum Menen een actie voor een goed doel. “Een goed doel waar we
altijd zoeken naar een link met een van onze personeelsleden. Dit jaar
was Tina Goosens de link aangezien haar broer verbonden is met vzw
Morning Tears”, aldus Geert Vanacker.
“Vorig jaar steunden we een klein medisch centrum in Gambia, nu de
vzw Morning Tears, een internationale non- profit organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen van veroordeelde moeders in de
gevangenis. De vzw zorgt voor de basisbehoeften van de kinderen die
er in embarmelijke omstandigheden leven maar probeert ook het
gevangenispersoneel training te geven om de moeders pedagogisch
bij te staan.”
“Daarnaast werkt de vzw ook meer structureel aan sensibilisering en
bewustmaking van de plaatselijke overheden om op termijn de rechten van het kind te vrijwaren in deze vaak penibele omstandigheden.
Om het bedrag bijeen te krijgen, organiseerden we een Ethiopische
maaltijd voor personeel en patiënten, er was een pop-upcafé in de
vroegere gebouwen van de Figuranten, we verkochten Ethiopische
koffie en chocolade paaseieren en organiseerden een pronostiek rond
de Ronde van Vlaanderen, samen goed voor 2.200 euro. Dat alles
werd mogelijk gemaakt door onze SSSt-werkgroep, die bestaat uit een
vijftiental vrijwilligers”, zegt Geert Vanacker. (WO-foto WO)

