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Goed om weten

Geldautomaat Rekkem?
Eind vorig jaar ontving het stadsbestuur het nieuws dat 
de laatste bank en dus ook geldautomaat in Rekkem zou 
verdwijnen. Rekkem is niet de enige gemeente met dit 
probleem. In 2017 verdween één op de vijf geldautomaten. 
Het stadsbestuur uitte zijn bezorgdheid in een brief aan de 
banken, de bevoegde ministers en de sectorfederatie Febel-
fin. Het schrijven leidde tot een constructief gesprek met 
Febelfin, waarbij het stadsbestuur aandrong op een oplos-
sing. Ondertussen werkt Febelfin ook samen met onze stad 
Menen voor het aanbieden van workshops rond digitaal 
bankieren. Een eerste workshop vond al plaats op maandag 
6 mei. Een infosessie in Rekkem volgt nog.

Lees het volledige artikel op www.menen.be

Wieltjesfeesten 2019!
Tijdens de Wieltjesfeesten 2019 op vrijdag 6 en zaterdag 
7 september is er op vrijdagavond op de Grote Markt een 
gratis concert van pop/rock-coverband Low Budget. Op 
zaterdag starten de Wieljesfeesten met een ontbijt op de 
Grote Markt. In de centrumstraten is er braderie met een 
rommelmarkt (inschrijven kan nu al via www.menen.be), 
een mobiele escape room, straatanimatie, kunstambach-
ten… Op de Grote Markt (kant Groentenmarkt) organi-
seert de stedelijke dienst Veiligheid en Samenleven samen 
met de brandweer een veiligheidsdorp. Na de kinderwiel-
tjesworp rond de middag is er op de Grote Markt een 
aperitiefconcert met de Modern Big Band. Eén van de hoog-
tepunten zal beslist de Wieltjesworp zijn om 15:00 gevolgd 
door een optreden van #LikeMe, de bekende Ketnetserie. 
Vanaf 19:00 staan optredens van The Amazing Flowers, 
Belle Perez met haar nieuwste show Fiesta Perez en Willy 
Sommers Live op het programma.

Later meer detailinfo over het programma
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Menen maakt zich op voor een metamorfose! Op woensdag 19 juni 2019 nodigen De 
Vlaamse Waterweg nv, de Stad Menen en partners je uit om samen vooruit te blikken naar 
de toekomst van Menen op een infomarkt van 16:00 tot 20:00 in CC De Steiger.

Ze stellen je voor hoe de Leiewerken achter de schermen 
zijn voorbereid. Je ontdekt er de ontwerpen van de brug in 
de Rijselstraat en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter 
hoogte van de Grondwetstraat. Verder kan je de resultaten 
inkijken van het lopende participatietraject voor de inrich-
ting van het Barakkenpark en zien hoe DE PANDEN tijde-
lijk leven blazen in leegstaande panden in het centrum van 
Menen. Iedereen is doorlopend welkom tussen 16:00 tot 
20:00 in CC De Steiger. Er is niet alleen nieuwe informatie, 
maar ook ruimte voor interactie.  Wie graag intensiever 
meedenkt over de tijdelijke invulling van panden en toe-
komstige braakliggende terreinen, kan aansluitend terecht 
op een aparte sessie van 20:00 tot 21:00.

LEIEWERKEN MENEN

Om de Leie aan te passen aan de scheepvaart van de toe-
komst, zijn er in Menen een aantal aanpassingen nodig. Zo is 
de brug in de Rijselstraat te laag en moet ze dus vernieuwd 
worden. Ook moet de bocht in de vaarweg rechtgetrokken 
worden. De bestaande krappe bocht maakt het voor grote-
re, langere schepen namelijk onmogelijk om vlot en veilig te 
kunnen passeren. 
Omdat De Vlaamse Waterweg nv met Seine Schelde 
Vlaanderen ook wil investeren in het leven op en naast de 
waterweg, wordt er ter hoogte van de Grondwetstraat een 
nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gebouwd. Het ontwerp 
van deze brug en van de brug in de Rijselstraat kan je op de 
infomarkt ontdekken!
Voor er kan gestart worden met de Leiewerken worden de 
ontwerpen grondig onderzocht op hun effecten op mens en 
milieu. In de komende maanden wordt dan ook gestart met 
de opmaak van een milieueffectenrapport, het zogenaamde 
MER. Ook daarover krijg je meer uitleg op de infomarkt.

INRICHTING BARAKKENPARK

De inrichtingsstudie ‘Barakkenpark’ kadert binnen de acties 
gegroeid vanuit het grensoverschrijdende groen-blauwe 
netwerk in de regio. Voor dit netwerk werden in de loop 
der jaren meerdere visiedocumenten opgemaakt zoals de 
geïntegreerde visie van de Leievallei Kortrijk-Wervik (2008), 
De Meense groenvallei (2010) en het Masterplan Menen - 
Samen de Stad Ontwerpen.
De wijk ‘Barakken’ in Menen werd aangeduid als één van 
de strategische sites binnen het groen-blauwe netwerk. De 
wijk heeft een vrij dicht bebouwde omgeving, met weinig 
privaat of publiek groen en daar willen we met deze studie 

iets aan doen. Tussen deze woonwijk en de Leie bevindt 
zich een open ruimte (momenteel nog geen eigendom 
van de stad Menen), die op dit moment als weide wordt 
gebruikt. De belangrijkste rol van deze site is die van toe-
gankelijke groene ruimte voor de buurtbewoners, waarin 
ecologische opwaardering door natuurontwikkeling een 
kans krijgt, maar ook ruimte voor recreatie wordt voorzien. 
Binnen het Barakkenpark speelt ook de nieuwe fietsers- en 
voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat een 
grote rol. De brug zorgt voor een veilige en vlotte over-
steek, terwijl de omgeving van de bruglandingen nieuwe 
opportuniteiten binnen het netwerk van zachte recreatie 
bieden. Op de infomarkt lichten we toe hoever we staan 
met de studie en wat de mogelijkheden zijn van deze toe-
komstige groene ruimte.

SOCIO-CULTURELE INVULLING
DOOR DE PANDEN

De Vlaamse Waterweg nv geeft een aantal organisaties de 
kans om acht leegstaande panden een tijdelijke invulling te 
geven. Deze panden moeten verworven en gesloopt wor-
den voor de realisatie van de rechttrekking van de bocht in 
het centrum. DE PANDEN zorgt voor een socio-culturele 
invulling van deze panden. De groep bestaat uit een aantal 
organisaties die elk op hun eigen manier, maar toch ook 
samen, die invulling vormgeven. Heb jij zelf ook een idee of 
voorstel om iets te organiseren in één van DE PANDEN? 
Kom dan zeker naar de infomarkt en vertel ons jouw idee.

WORKSHOP ‘BOUW IN TUSSENTIJD MEE’

Heb je zin gekregen om mee te werken en wil je ook iets 
organiseren in een leegstand pand of een braakliggend 
terrein? Wil je meedenken en bouwen aan een nieuwe 
dynamiek in de stad? Dan ben je aan het juiste adres! Aan-
sluitend op de infomarkt, van 20:00 tot 21:00, wordt er een 
workshop georganiseerd waarbij we samen nadenken over 
een tijdelijke invulling van zowel enkele leegstaande panden 
als braakliggende terreinen na de sloop van deze panden. 
Inschrijven is niet verplicht, maar geef gerust een seintje als 
je wil meewerken via seineschelde@vlaamsewaterweg.be.

Leiewerken in Menen en Seine Schelde Vlaanderen:
De Vlaamse Waterweg nv, 09 292 12 11

www.seineschelde.be/locatie/menen
DE PANDEN: info@depanden.be

Barakkenpark: BUUR, 016 89 85 50, els@buur.be

Infomarkt Leiewerken 19 juni
De Leiebrug naar de toekomst
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Team 8930 stelt beleidsnota voor
Samen Menen Maken 2019-2024 
Team 8930 is ontzettend trots om de komende zes jaar, samen met zijn inwoners, de 
mooie stad Menen te mogen besturen. Menen is een boeiende stad met tal van uitdagingen, 
maar ook met heel veel mogelijkheden. Samen met de inwoners wil Team 8930 de stad 
Menen tijdens deze bestuursperiode echt in beweging zetten.

Als bestuursploeg wil Team 8930 volop de kaart trekken van participatie en 
actieve betrokkenheid van onze inwoners bij het reilen en zeilen van onze stad. 
‘Samen Menen Maken’, daar gaat Team 8930 resoluut voor in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen en respect. In de buurten en de wijken wil de bestuurs-
ploeg de inwoners uitdagen om zelf concrete acties te ondernemen met een 
burgerbudget. Daarnaast wil Team 8930 de inwoners van Menen, Lauwe en Rek-
kem zoveel mogelijk betrekken bij concrete projecten met participatiemomen-
ten, infovergaderingen en workshops. 
Team 8930 wil ook een toegankelijk en laagdrempelig bestuur zijn voor elke 
Menenaar, Lauwenaar en Rekkemnaar. Binnenkort kan elke inwoner met al zijn 
vragen terecht bij een centraal meldpunt. Op die manier krijgt elke vraag stee-
vast een antwoord en komt de dienstverlening dichter bij onze inwoners.
Team 8930 gelooft in de stad Menen en haar inwoners. Elke dag wil het bestuur, 
samen met haar burgers, bouwen aan een sterk en positief imago voor Menen, 
Lauwe en Rekkem. Optimisme, overtuiging en goesting zijn onze motor. Elke 
Menenaar, Lauwenaar en Rekkemnaar moet fier zijn op zijn stad en deelgemeen-
ten. In alles wat we doen, promoten we actief onze stad naar de buitenwereld.

3 TOPPRIORITEITEN
Team 8930 stelt drie topprioriteiten voorop. Samen met de inwoners maken 
wij van Menen een veilige stad. De komende zes jaar rollen wij een concreet 
veiligheidsplan uit voor Menen met een evenwicht tussen preventie en repressie. 
Wij leggen de focus op positieve veiligheid en zorgen dat elke inwoner zich thuis 
voelt en verbonden is met zijn buurt of wijk. Met regelmatige wijkbezoeken 
willen wij een rechtstreekse band met onze inwoners creëren.
Een tweede prioriteit is van Menen een nette stad maken. Wij voorzien hier-
voor de nodige werkingsmiddelen en investeren in snelle interventieteams die 
onmiddellijk op het terrein actief zijn. Als stad geven wij ook het goede voor-
beeld en onderhouden wij consequent ons openbaar groen en straatmeubilair. 
Samen met jullie dragen wij zorg voor onze publieke ruimte. Met nette buurten 
zetten wij iedereen aan om op straat te komen en elkaar te ontmoeten.
Ten slotte willen wij bouwen aan een warm en inclusief Menen. Menen is van 
iedereen: elke inwoner verdient alle kansen om volwaardig deel te nemen aan 
onze lokale samenleving. Bij elke beslissing staan wij stil bij de impact op onze 
inwoners die het moeilijk hebben. Wij investeren in onze kinderen. Met brugfi-
guren leggen wij de link tussen welzijn en onderwijs en ondersteunen wij actief 
de ouders.

BELEIDSNOTA KOMT NAAR JE TOE
Team 8930 komt ook naar je toe. Op 24 mei werd het beleidsplan al voor-
gesteld aan onze inwoners van Rekkem. Op 14 juni tussen 16:00 en 18:00 
gebeurt dat ook op de Grote Markt in Menen en van 18:00 tot 20:00 op het 
Delorsplein. Op 21 juni is iedereen van 17:00 tot 19:00 welkom op de Plaats in 
Lauwe.
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11 BELEIDSDOELEN
1. VEILIG MENEN

• Sanctionerend ambtenaar voor 
een vlotte en kordate bestraffing 
van overlast

• Lokaal veiligheidsplan met een 
lokale veiligheidscoördinator

• Positieve veiligheid met een sterke 
buurtwerking en een doelgerichte 
inzet van gemeenschapswachten

2. AANTREKKELIJK MENEN

• Heraanleg van de Grote Markt in 
Menen en de plaats in Lauwe

• Verplicht conformiteitsattest voor 
elke huurwoning in Menen

• Centraal en geïntegreerd woonlo-
ket in Menen

• Centraal en hedendaags gebou-
wenbeheer

3. NET EN MOBIEL MENEN

• Propere straten en pleinen dankzij 
snelle interventieteams

• Ambitieus mobiliteitsplan ‘Rou-
teplan Menen 2030’ met onder 
meer invoering van schoolstraten

4. WARM MENEN VOOR IEDER-
EEN

• Programmaregisseur voor ar-
moedebestrijding met focus op 
kinderarmoede

• Duurzame activering
• Systematisch linken van welzijn 

aan onderwijs met brugfiguren
• Alle groepen mensen betrekken
• Kwaliteit in ons (kunst)onderwijs 

met de focus op talenten
• Betaalbare en kwalitatieve oude-

renzorg

5. MENEN ADEMT CULTUUR

• Cultuur dicht bij de mensen 
brengen in de buurten en wijken

• Menen als erfgoedstad in de 
markt zetten

• Stedelijke bibliotheek wordt een 
open huis voor jong en oud

• Menen cultureel laten leven met 
CC De Steiger en OC Lauwe

• Herbestemmen van de St-Fran-
ciscuskerk tot een culturele 
ontmoetingsplaats

6. MENEN, WAAR JEUGD GEEN 
GRENZEN KENT

• Hedendaagse infrastructuur met 
een specifiek jeugdhuizenplan

• Investeren in nieuwe en betere 
speelinfrastructuur

• Behalen van het label kindvriende-
lijke stad

7. SAMEN MENEN LATEN 
BEWEGEN

• Werk maken van een bewegings-
vriendelijke openbare ruimte

• Renovatie sportzaal Vauban
• Ondersteuning van lokale sport-

clubs met duidelijk en doordacht 
subsidiereglement

8. GROEN EN 
KLIMAATVRIENDELIJK 
MENEN

• Menen vergroenen door systema-
tisch bomen aan te planten

• Realisatie van een nieuw stadsbos
• Verduurzaming van het stedelijk 

patrimonium met investeringen in 
duurzame energie

• Ijveren voor een dierenasiel in 
Menen

• Lancering van een voederpas voor 
zwerfdieren

9. MENEN, ONDERNEMENDE 
GRENSSTAD

• Aanpakken leegstand in het 
centrum met een krachtig 
premiestelsel en een duidelijk 
afgebakend kernwinkelgebied

• Klantvriendelijk en eenvoudig 
parkeerbeleid

• Gezellige sfeer en een sterke 
beleving in de handelskern

• Van Menen een echte onderne-
mersvriendelijke stad maken

• Menen toeristisch op de kaart 
zetten

10. MENEN, STAD OP MENSEN-
MAAT

• Digitale dienstverlening verder 
uitbouwen

• Investeren in een moderne en 
dynamische stadsorganisatie

• Als stad durven investeren en 
actief naar subsidies zoeken

11. TOEGANKELIJK EN 
PARTICIPATIEF MENEN

• Eén centraal meldpunt voor alle 
Menenaars

• Gloednieuwe huisstijl
• Systematisch aan een positief 

imago voor Menen werken
• Lancering van een burgerbudget in 

de wijken

De volledige beleidsnota vind je op 
www.menen.be

Groen en klimaatvriendelijk Menen: het wagenpark van de stad 
Menen werd onlangs verduurzaamd met de aankoop van een 
100% elektrische wagen.

Menen, ondernemende grensstad: deze leegstaande panden in 
de Rijselstraat gaan tegen de vlakte. Er komt een tijdelijk parkje, 
binnen de 2 jaar een nieuw project.
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Academie voor Beeld
Beeldend talent gezocht (m/v) - 6/99j 

JONG GELEERD = LATER NOG STEEDS CREATIEF BEZIG

1STE GRAAD
BEELDATELIER (6-7j) 
2u/week - max. 2 jaar (Menen, Lauwe & Rekkem)
Is jouw kind een creatieve duizendpoot en/of wil je dit bij jouw kind versterken? 
Is je kind steeds op zoek naar een uitdaging en wil het tekenen, schilderen, kunstig 
bouwen, kleien en zich beeldend ‘amuseren’ en de gekste ideeën tot leven bren-
gen? Dan is het beeldatelier een aanrader om de complexe wereld te ontdekken.

2DE GRAAD
ANIMATIEFILM* | BEELDATELIER (8-11j)
2u/week - max. 4 jaar (Menen*, Lauwe & Rekkem) 
Vanaf de tweede graad kan je kind al naargelang zijn interesse kiezen om zijn 
avontuur binnen het beeldatelier verder te zetten of alsnog te starten, want star-
ten kan op elke leeftijd… Je kind kan vanaf 8 jaar ook kiezen om de basiskennis 
van de kunst van het bewegend beeld te ontdekken. Binnen animatiefilm leert je 
kind stap voor stap een cool filmpje maken. (*Animatiefilm enkel in Menen)

3DE GRAAD
ANIMATIEFILM | ARCHITECTUURATELIER | BEELDATELIER (12-17j)
4u/week - max. 6 jaar  (Menen)
Ben je tussen 12 en 17 jaar? Dan bieden we je drie boeiende mogelijkheden aan 
om je creatief te ontplooien en je in groep uit te leven. ‘Animatiefilm’ als je jouw 
verhaal/creatie tot leven wil brengen in een bewegend beeld, ‘Architectuuratelier’ 
als je jouw (leef)ruimte wil ontwerpen (vb. via het bouwen van maquettes…) en 
‘Beeldatelier’ waar je jouw wereld via diverse beeldende technieken en inzichten 
kan exploreren.

NOOIT TE LAAT OM TE STARTEN IN DE ACADEMIE 
BEELDHOUWEN & RUIMTELIJKE KUNST | FOTOKUNST | KERAMIEK | PROJECTATELIER | GRAFIEKKUNST | SCHIL-
DERKUNST | TEKENKUNST | THEORETISCHE RICHTING: BEELD & CULTUUR…

BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNST (4de graad) 
2 lesmomenten/week - 5 jaar (Menen) - vanaf 18j (vanaf 16j 
mits competenties 3de graad)
Ook als volwassene kom je binnen de academie aan je trek-
ken. Je kan met of zonder voorkennis starten binnen diverse 
beeldende, inhoudelijk en praktisch sterke richtingen. Tel-
kens staat je persoonlijk verhaal centraal en begeleiden kun-
stenaars/leerkrachten je binnen een ateliergebeuren waar je 
met gelijkgestemden werkt aan een persoonlijk oeuvre.

SPECIALISATIE  
2 lesmomenten/week - 2 jaar (Menen) - vanaf 18 jaar mits 
competenties bereikt
Ter vervolmaking kan je mits toelating starten binnen de 
kortlopende richting ‘Specialisatie’. Dit kan het verder 
verdiepen zijn van een al gevolgde optie, maar het kan ook 
een cross-over zijn met een andere optie waardoor de be-

heerste kennis uitgebreid wordt met de knowhow van een 
aanvullende optie. Het 2de atelier verbreedt de blik en mo-
gelijkheden door grenzen te doen vervagen of te verleggen.

MUSEUMBEZOEK & KUNSTGESCHIEDENIS
Theoretische richting ‘Beeld & Cultuur’ 
2u/week – 3 jaar (Menen) 
Deze kortlopende opleiding richt zich tot de ‘beschouwen-
de’ kunstbeoefenaar, de kunstliefhebber. Beeld & Cultuur 
is een brede theoretische en beschouwende opleiding die 
zowel de nodige aandacht schenkt aan de geschiedenis en 
actualiteit van de beeldende en audiovisuele kunst als aan 
het theoretische en kritische discours binnen de kunstwe-
reld. De theorie wordt ook bijna maandelijks getoetst aan 
de werkelijkheid door middel van een museumbezoek.

Info & inschrijven zie www.academiemenen.be



1STE GRAAD
KLANKKRIEBELS voor 1ste en 2de leerjaar
Klankkriebels zijn initiatielessen muziek of een combinatie 
muziek en woord voor kinderen van 6 en 7 jaar. Heeft jouw 
kind interesse in vertellen, zingen, rijmen of muziek maken? 
Dan is deze cursus van 1u/week iets voor hem/haar!

2DE GRAAD
MUZIEKATELIER EN INSTRUMENT/ZANG | Rich-
ting Klassiek of Jazz-Pop-Rock | Voor zowel kinderen 
vanaf 3de leerjaar/8 jaar als voor volwassenen
Muziekatelier volg je vanaf de start van je muziekopleiding. 
Het is voor vier jaar lang het klassikaal vak dat bij de 2de 
graad hoort. 2u/week maak je kennis met o.a. noten lezen, 
ritmes slaan en samen musiceren. Daarnaast kies je een 
instrument: 1u/week volg je instrumentles bij een gespecia-
liseerde leerkracht. Om een keuze te kunnen maken uit het 
ruime aanbod van instrumenten, kom je best langs op onze 
opendeurdag op 26 juni 2019 vanaf 14:00.

WOORDATELIER JONGEREN | Voor kinderen vanaf 
3de leerjaar/8 jaar
In het woordatelier maken kinderen kennis met juiste 
uitspraak en de beginselen van podiumpresence. Bij ons kan 
een geboren acteur of spreker zijn ei kwijt. Verkleedpartij-
en zijn hier geen zeldzaamheid. Kom gerust eens kijken op 
onze opendeurdag op 26 juni 2019 vanaf 14:00 en proef van 
de woordworkshops.

OPLEIDING WOORD VOLWASSENEN
Startende volwassenen komen terecht in een aparte klas 
woordlab in de 3de graad. Zij volgen 2 uur/week les: 1 uur 
dramastudio en 1 uur woordstudio. In deze lessen wordt 
er gewerkt aan o.a. uitspraak en vertolking. Op deze lessen 
staat geen leeftijd, dus het is nooit te laat voor je eerste 
speech of om jouw podiumkriebels wakker te maken!

NIEUW 
OPSTART BLAZERSATELIER: alle blazers, maar ook 
slagwerkers zijn welkom in deze nieuwe klas. Naast je 
individuele instrumentles krijg je hier 2u aaneensluitend een 
groepsles waarin je alle praktische en theoretische basis-
kennis aangeleerd krijgt via je eigen instrument! Ook star-
tende tieners en volwassenen volgen vanaf nu een VIER-
JARIG TRAJECT. In het derde jaar van de 3de graad krijg 
je extra keuzemogelijkheden GROEPSMUSICEREN en 
begeleidingspraktijk.

Academie voor Muziek & Woord
Muzikaal talent of woordkunstenaar?

info & inschrijven
www.academiemenen.be
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EXPO ‘ACADEMIE VOOR BEELD’
ATELIERS 1STE, 2DE & 3DE GRAAD (6-17 JAAR)

MENEN | za 8 t.e.m. za 22 juni | Locatie & openingsuren: CC de Steiger, Waalvest 1.
Vrijdag 7 juni opening om 19:00 met voorafgaand muzikale omkadering vanwege de 
afdeling Muziek. 
LAUWE | zo 16 juni  | Locatie:  Basisschool Wonderwijzer, Atelier & Zolderverdiep, 
Hospitaalstraat 14 (via kinderopvang). Openingstijden: 11:00-12:30 & 14:00-17:00.
REKKEM | zo 23 juni | Locatie: Basisschool Barthel, Moeskroenstraat 525.
Openingstijden: 10:00-12:30 & 14:00-17:00.

ATELIERS 4DE GRAAD & KORTLOPENDE OPLEIDINGEN: 

‘SPECIALISATIE’ en ‘BEELD & CULTUUR’ (+18 jaar)
MENEN | 21, 22 & 23 juni | Locatie:  Bruggestraat 43, gratis parking.
Openingstijden:  vr 19:00-21:30 | za 14:00-18:00 | zo 10:30-17:30.



Meer plastics in blauwe PMD-zak
Het is zover, vanaf 1 juni mogen er meer plastic verpakkingen in de blauwe zak. Voor de ge-
legenheid wordt de PMD-zak omgedoopt tot “de nieuwe blauwe zak”. Maar wat verandert 
er? En wat houden die nieuwe PMD-sorteerregels precies in?

WAT MAG ER VOORTAAN IN DE BLAUWE ZAK?
Alle lege plastic verpakkingen: naast de plastic flessen en flacons mogen er ook 
plastic schaaltjes, botervlootjes, bakjes, potjes en tubes erin. Maar ook folies  (bv plastic 
rond meerdere verpakkingen, afsluitfolie van een doos, …) en plastic zakjes mogen er 
voortaan bij. Metalen verpakkingen: zoals blikken, kroonkurkjes, metalen koeken-
dozen, aluminium schaaltjes, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, metalen 
deksels en doppen. Drankkartons: van bv melk, fruitsap, soep …

NIET ALLES ZOMAAR IN DE BLAUWE ZAK!
Om optimaal te kunnen sorteren en recycleren, moeten we enkele regels volgen:
• alle verpakkingen moeten leeg zijn.
• steek alle verpakkingen los van elkaar in de zak. Alleen zo kan de sorteerinstallatie 

de verpakkingen herkennen en apart uitsorteren. Steek de verpakkingen dus NIET 
in elkaar of samen in kleinere zakjes. 

• verwijder plastic folie van de plastic schaaltjes en steek deze los in de blauwe zak
• win extra plaats door plastic flessen, drankkartons en blikjes in de lengte plat te 

duwen. Voorzie flessen en drankkartons na het platdrukken van hun dop.

WAT MAG NIET?
• verpakkingen met een inhoud groter dan 8 liter, met een kindveilige sluiting, die 

giftige of bijtende producten bevat hebben of verpakkingen van motorolie, pestici-
den en siliconentubes

• piepschuim en andere plastic voorwerpen zoals emmers, regenponcho’s, -laarzen...

EEN NIEUWE BLAUWE ZAK?
Ja, er zijn nieuwe blauwe zakken met de aangepaste sorteerregels in de winkelpunten 
verkrijgbaar. De prijs ervan is dezelfde. De huidige blauwe zakken mag je verder blijven 
gebruiken, ook om de extra toegelaten plastic verpakkingen erin op te bergen.
De ophaaldag, zoals vermeld op de ophaalkalender, blijft behouden. Omdat er meer vo-
lume wordt opgehaald kan het uur waarop de ophalers bij jou langskomen, wel wijzigen. 
Zet daarom altijd jouw afvalzak de avond voor de ophaaldag buiten (vanaf 17:00).

8

ASBEST OOK IN JOUW HUIS?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Tijdens de 20ste eeuw werden 
asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de 
gezondheidsrisico’s van asbest.

Waar kan asbest in een gebouw voorkomen? Golfplaten, vloerbedekking, pijpen, dakleien, vensterdorpels, isolatiemateri-
aal...: het zijn maar enkele voorbeelden van de duizenden producten waarin tot eind vorige eeuw asbest werd verwerkt. 
Iedereen die verbouwt, kan te maken krijgen met asbest. Maar dat is geen reden tot paniek. Meestal is er geen gevaar en 
kan het asbest beter blijven zitten. In het andere geval kan je het vaak best veilig verwijderen. Bij twijfel moet je beroep 
doen op gespecialiseerde firma’s.

ww.asbestinfo.be

www.mirom.be/pmd
056 528 130
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OP STAP MET EEN GIDS
ZONDAG 2 JUNI EEN DAGJE IN EIGEN STAD!

Maak kennis met onze voornaamste toeristische 
troeven en herontdek jouw stad.

10:00 | Bezoek Duitse Militaire Begraafplaats ‘Menen Wald’. 
De grootste uit WO I van West-Europa (Week van de be-
graafplaatsen) Adres: Groenestraat, Menen | Gratis.

14:00 | Stadswandeling ‘De vestingen voorbij’. De vestingen 
in het straatbeeld van Menen dateren uit de Hollandse peri-
ode. Menen is daarmee de enige stad in de ruime regio met 

Hollandse vestingen. Deelname: 2 euro | Afspraak: Stadsmu-
seum ’t Schippershof, Rijselstraat 77, Menen.

15:00-17:00 | Beklim het belfort en bezoek de kazematten. 
Een gids is ter plaatse voor een woordje uitleg | Gratis.

Doe-tip met de kids: ga op zoek naar ‘De Leiedief’, een 
gezinszoektocht langs de boorden van de Leie en in het 
Diefhondbos. Folder gratis te verkrijgen bij de Dienst Toe-
risme in het stadhuis. De zoektocht kan het ganse jaar door 
gedaan worden.

056 529 417,  toerisme@menen.be

Zomerse boottochten op de Leie
De lente kriebelt nog volop… en daar komt de zomer al stilaan piepen! Niets heerlijker 
dan onder een stralend zonnetje een boottochtje te maken, onze regio vanop het water te 
ontdekken en op die manier van vakantie in eigen land te genieten.

De partners van Toerisme Grensleie bundelden opnieuw de krachten en werkten een mooi en gevarieerd programma van 
Leieboottochten uit voor de periode juni tot en met september. 

ZONDAG 23 JUNI | WIJNTASTING OP HET WATER 
Proef een aantal West-Vlaamse wijnen en sluit af met brochet-
tebroodjes op bbq.
Vertrek: 11:00 in Wevelgem | Terug: 14:00 in Wevelgem | 49 euro.

ZATERDAG 29 JUNI | ITALIAANSE NOCTURNE
Zomerse ambiance en een heerlijke Italiaanse keuken.
Vertrek: 19:00 in Menen | Terug: 23:00 in Menen | 49 euro.

ZATERDAG 20 JULI | ROCKBOAT
Herbeleef je wilde jeugdjaren en geniet van een ambachtelijke 
hamburger.
Vertrek: 19:00 in Menen | Terug: 23:00 in Menen | 50 euro.

ZONDAG 11 AUG. | ZOETE ZONDE IN EZELGEM
Maak kennis met de folklore van de Kuurnse ezels en zijn 
streekproducten. ’s Middags is een lunch voorzien van gegrilde 
zalm en krieltjes.
Vertrek: 11:00 in Menen | Terug: 19:00 in Menen | 50 euro + 7 
euro lunch.

VRIJDAG 16 AUG. | CUP CAKES & BARRISTA, GE-
ZINSBOOTTOCHT
Terwijl de kinderen zich uitleven met het versieren van cup 
cakes worden de volwassenen ingewijd in de kunst van het 
koffie schenken.
Vertrek: 14:00 in Menen | Terug: 17:00 in Menen | 31 euro (kinde-
ren 24 euro).

ZATERDAG 31 AUG. | LA GRANDE BRADERIE DE 
LILLE
In Rijsel vindt de grootste rommel- en brocantebeurs van Eu-

info en inschrijven
056 529 417
toerisme@menen.be 
www.toerisme-leiestreek.be/boottochten

ropa plaats. Ga op zoek naar leuke spulletjes en snuif er de 
sfeer op. ’s Morgens is een brunch voorzien op de boot, wie 
terugkeert met de boot geniet van een heerlijk dessertbuffet.
Bus heen, boot terug: Vertrek: 8:00 in Wervik | Terug: 17:30 in 
Wervik | 40 euro
Boot heen, bus terug: Vertrek: 9:00 in Wervik | Terug: 19:00 in 
Wervik | 54 euro

ZONDAG 15 SEP. | DEGUSTATIETOCHT ARMENIË 
EN DE WERELD
Aan boord word je verwend met Armeense hapjes en 
muziek. In Harelbeke kan je op de wereldmarkt ‘Ol tegaere’ 
kennis maken met wereldse proeverijen.
Vertrek: 11:30 in Wevelgem | Terug: 18:30 in Wevelgem | 50 euro
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Familiegroep Dementie op 13 juni
Eetproblematiek en dementie
Van, voor en door mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie. Deze 
familiegroep rond het thema Eetproblematiek bij personen met dementie wordt bege-
leid door Mevrouw Sabine Boerjan van het Expertisecentrum Dementie Paradox en vindt 
plaats op donderdag 13 juni om 14:00 én om 19:00 in het serviceflatgebouw De Vlasblom-
me, Grote Molenstraat 43 in Lauwe.

Mensen met dementie kunnen problemen krijgen met eten. Om verschillende 
redenen kan het voorkomen dat ze niet meer willen of kunnen eten.
Het is belangrijk om zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te blijven eten, dit 
geldt ook voor mensen met dementie. Mevrouw Sabine Boerjan van het Ex-
pertisecentrum Dementie Paradox staat samen met jou stil bij dit onderwerp 
tijdens de familiegroep voor personen met dementie regio Menen.

Tijdens deze familiegroep gaan we dieper in op dit thema. Na de uiteenzet-
ting is er tijd voor persoonlijke getuigenissen en een gesprek in groep onder 
lotgenoten.

Graag inschrijven via 056 527 280 of ldc.allegro@menen.be
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Zorgcafé op 3 juni in LDC Allegro
Wat is dementie? Hoe ga je ermee om?
Familie, partners en mantelzorgers van personen met dementie vragen zich vaak af wat de 
oorzaak is van dementie. Daarnaast maken heel wat senioren zich zorgen bij geheugenpro-
blemen.

Om een juist beeld te vormen over dementie is het belangrijk dat mensen 
duidelijke en correcte informatie krijgen over dementie. Wat is dementie, welke 
vormen bestaan er? Kunnen we preventief iets doen? Hoe weten we of iemand 
aan dementie lijdt? Bestaat er medicatie om de symptomen te genezen of af te 
remmen? Hoe zit het met erfelijkheid? Tijdens deze voordracht geven we een 
duidelijke omschrijving van wat dementie is en wat het niet is. We gaan in op het 
verloop van het dementieproces en waarmee we rekening dienen te houden. 
Weten en beseffen mensen met dementie dat ze ziek zijn? In hoeverre beschik-
ken zij nog over een eigen wil of gedacht?

Maandag 3 juni 2019 om 19:00 in LDC Allegro, Volkslaan 302 in Menen
Onder begeleiding van Kathleen Vandenbroucke (expertisecentrum Sophia).

LDC Allegro 056 52 72 80
LDC Dorpshuis 056 43 37 00



Nieuws uit de Bib
DE FESTIVALKOORTS STIJGT…

De zomerfestivals hebben zich opnieuw uitgesloofd om mooie affiches te 
presenteren. Gewoon een beetje rondlopen, luisteren (met oordopjes!) naar 
bands en chillen met een drankje en een frietje erbij. Zomerfestivals zijn totaal-
belevingen. Muziek doet magische dingen met je, muziek biedt troost als je je 
even niet zo goed voelt, helpt je nog blijer te voelen of maakt het leven gewoon 
een stuk mooier. Thuisblijvers, niet getreurd. Bibliotheek Menen laat je proeven 
van de muziek en de sfeer van de festivals. Kom in juni neuzen naar cd’s en dvd’s 
van je favoriete band. Misschien ontdek je zelfs een nieuwe favoriete band in ons 
aanbod op onze festivalstands in de bib.

WAT DOEN WE DEZE ZOMER?

Tijdens de zomermaanden kan je in de bibliotheek van Menen terecht voor 
folders, flyers, kaarten… van verschillende musea, tentoonstellingen en wan-
delingen. Spring binnen in de bib en vertrek met een koffer vol ideeën! Enkele 
mogelijkheden geven we je nu al mee: Kunstenfestival in Watou, Triënnale voor 
hedendaagse kunst in Doornik, Theater aan Zee in Oostende

BABBELS IN DE BIB

Wil je meer Nederlands spreken, je spreekangst overwinnen, leuke mensen leren 
kennen? Sinds half januari is iedereen wekelijks welkom in bibliotheek Menen 
voor een ongedwongen babbel. De babbels vinden plaats op vrijdag van 9:30 
tot 11:00 en op dinsdag van 17:30 tot 19:00. Op volgende data ben je van harte 
welkom: 4 juni, 14 juni, 18 juni en 28 juni.

OPROEP VAKANTIELEZEN

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen uit het eerste leerjaar (starten in het 
tweede) wekelijks komen lezen onder begeleiding van een volwassene. We zijn 
op zoek naar iemand die de kinderen wil begeleiden. Interesse? Neem contact 
met ons op via bibliotheek@menen.be of via 056 515 870.

11

Week van de Bij ook in Menen!
Van zondag 2 juni tot en met zondag 9 juni 2019 organiseert het Departement Omgeving voor de zesde maal 
de Week van de Bij. Deze week wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties ten voorde-
le van bijen. Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten 
en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven.

In 2019 willen we de bijen helpen door de stad te vergroenen. De stedelijke Groendienst heeft daarom 500 m² bloemenrand 
ingezaaid op de begraafplaats aan de Dadizelestraat. En in samenwerking met de provincie en Stadlandschap Leie en Schelde 
werd een zoemrijk grasland ingezaaid in de groenzone in de Schonekeerstraat. Het woord zoemrijk verwijst naar de aanwe-
zigheid van veel zoemende insecten (bijen, sprinkhanen...). Dus, met al deze bloemen laten we het ook in Menen zoemen! 
De stad Menen gaat ook een samenwerking aan met een imker, die 2 bijenkorven op ons domein zal plaatsen en ook honing 
zal leveren.

milieu@menen.be, 056 529 372
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UiT in MENEN
V.U. UiT in MENEN (agenda): Culturele Raad, Grote Markt 1,
8930 Menen - evenementen@menen.be - T 056 529 412
Deadline vakantienummer: voer je activiteiten vóór 10 juni in via www.uitdatabank.be.

UiT in MENEN agenda
JUNI 2019 www.menen.be/uitinmenen

 ZATERDAG 1 JUNI

WORKSHOP | KIJK IK FIETS! | 
Samen met jou leert jouw kind fietsen 
zonder steunwieltjes | 09:00 | Park 
Ter Walle, Menen | 12 euro | sport-
dienst@menen.be | 056 529 491

NATUUR | BEHEERSWERKEN 
DOMEIN LEIEKANT LAUWE | 
14:00-16:30 | Menenstraat 150, Lauwe 
| www.natuurpuntdeleiemeersen.be

 ZONDAG 9 JUNI

PLECHTIGHEID | 61STE HERDEN-
KING POLITIEKE GEVANGENEN 
| Herdenking van de Politieke Gevan-
genen, overleden in de concentratie-
kampen tijdens 2de Wereldoorlog | 
09:00 | Oude Stedelijke Begraafplaats, 
Ieperstraat, Menen | Gratis

 WOENSDAG 12 JUNI

SPORT | OPENDEUR VAST VUIST 
| Opendeur en inschrijvingen voor 
het sportjaar 2019-2020 | 16:00-19:30 
| Sporthal Ter Leie, Lauwe | Gratis | 
0476 992 367 | www.vastevuist.be

 VRIJDAG 14 JUNI

BEHEERWERKEN | GROENGE-
BIED NOORDKAAI MENEN | 
14:00-16:30 | Groengebied Noord-
kaai, ingang van het domein langs de 
Noordkaai | jozef.bousse@gmail.com 
| 0476 477 831

 ZATERDAG 15 JUNI

SPORT | 45STE BREUGHELLOOP 
REKKEM | 15:00 | LDC Dorpshuis, 
Plaats 30, Rekkem | Gratis |
www.breughelkermis.be

EVENT | 10 JAAR TONEELGROEP 

ALBATROS LAUWE | Feest met 
barbecue | 18:30 | Kantine Racing 
Lauwe, Dronckaertstraat | 25 euro, 
-12j: 12,50 euro | reservatie@alba-
troslauwe.be | 0468 469 493

WANDELEN | WELKE TOEKOMST 
VOOR ONZE SOCIALE ZEKER-
HEID? | Wandeling in Menen rond 
het thema sociale zekerheid | 09:30 
| Stadhuis, Menen | 5 euro | 056 260 
600 | info@vormingplusmzw.be

 ZONDAG 16 JUNI

NATUUR | ONTHULLING PLAK-
KAAT GEBOORTEBOS | Alle gezin-
nen die ingeschreven waren voor het 
geboortebos 2018 worden uitgeno-
digd om het herdenkingsbord te ont-
hullen | 10:00 | Voetpad tussen brug 
A19 en Krommebeekstraat-Brugge-
straat, Menen | 056 517 410

EVENT | SENIORENNAMIDDAG | 
Met onder meer optreden van Cindy 
Debue | 14:00-18:00 | CC De Steiger, 
Menen | 5 euro | 0474 776 839

 DONDERDAG 20 JUNI

REIZEN | REISREPORTAGE 
TASMANIË | Eric en Leen geven 
een gevarieerde en boeiende repor-
tage over Tasmanië | 14:00 | CC De 
Steiger, Menen | 3 euro | 056 422 902 
| eric.nemegeer@telenet.be

 VRIJDAG 21 JUNI

BEHEERWERKEN | BRAMIER 
LAUWE | 14:00-16:30 | Ingang van 
het domein (langs de spoorweg) Vroe-
gere koer Novobloc: Spoorwegstraat, 
Lauwe | jozef.bousse@gmail.com | 
0476 477 831

 ZATERDAG 22 JUNI

MUZIEK | THE SINGIN KLARINET 
JAZZSTORIA BAND | JazzStoria 
Concert “The Singin Klarinet” Jan 
Demeere met voorprogramma van 
“Het Jazzkwartet” | 19:00 | Feestzaal 
De Club, Larstraat 8, Lauwe | 12 euro 
(10 euro vvk) | jazzstoria@disc.be

 ZONDAG 23 JUNI

SPORT | G-SHOW VOOR JONGE-
REN MET EEN BEPERKING | Een 
mix van G-gym en G-voetbal. Kom en 
ontdek het plezier van deze G-jonge-
ren | Sporthal Ter Leie, Lauwe | Gratis 
| www.vastevuist.be

 DINSDAG 25 JUNI

CULTURELE AVOND | DE WE-
RELDKEUKEN MET COUSCOUS 
ROYALE | 17:30 | WZC OLV Midde-
lares, Rekkem | 10 euro | 056 430 050

 WOENSDAG 26 JUNI

OPENDEUR | ACADEMIE VOOR 
MUZIEK EN WOORD |
www.academiemenen.be |
zie LEIEDRAAD p. 7

60STE KOEKUIT-IN-FEEST
29 & 30 JUNI
zaterdag: rommelmarkt, streekbieren-
kaarting | zondag: kubb- en petanque-
tornooi, aperoconcert, warme maal-
tijd, Jess FM live, optreden dansgroep, 
optreden ‘t Westvlams Gemiengeld 
Vintekoor | Wijkcentrum de Koekuit, 
Hogeweg 312, Menen | Gratis | http://
users.telenet.be/koekuit

 ZATERDAG 29 JUNI

EVENT | 3DE ZEEPKISTENRACE 
| Met je eigen gemaakte zeepkist tal 
van hindernissen overwinnen en zo de 
snelste tijd neerzetten | 13:00-19:00 
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| Leopold Sabbestraat 77, Lauwe | 
Gratis | twek8930@gmail.com

FIETSEN | GEZINSFIETSTOCHT 
TTC AND LEIE LAUWE | Gezins-
fietstocht van ongeveer 30km, met 
aansluitend een BBQ | 13:30 | Sport-
centrum E. Vandemoortele, Lauwe | 
0479 752 020

 ZONDAG 30 JUNI

EVENT | SENIORENNAMIDDAG | 
Met onder meer optreden van Chris 
Cappoen | 14:00-18:00 | CC De Stei-
ger, Menen | 5 euro | 0474 776 839

WIELRENNEN | AREND DER 
JUNIOREN GROTE PRIJS B&R 
REKKEM | Wedstrijd voor de Beker 
van België | 14:30 | B&R, Lauwestraat 
71, Rekkem | Gratis |
www.sportievehoop.be

Doorlopend bezoekersnamiddag met 
randactiviteiten (14u tot 17u)
Geleide bezoeken:
• 2 assistentiewoningen van Huize Coulon
• Woonzorgcentrum
• Dorpshuis 
Randactiviteiten in het Woonzorgcentrum 
en in het Dorpshuis.

Vrijdag 21 juni 2019

Naar aanleiding van de 

officiële opening van de 
assistentiewoningen Huize Coulon 

en 10 jaar lokaal dienstencentrum Dorpshuis
IEDEREEN WELKOM vanaf 14u tot 17u. 

We spreken af in het woonzorgcentrum O.L.V. - Middelares, 
Priester Coulonstraat 9 REKKEM,  voor de start van het bezoek.
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Bilitis lingerie op maat • Scholen a/d Leie • Accofisc • All Fire Security • Kazematje meer dan kaas • GTV •  Traiteur Robert • Asfaltwerken Pascal De Saedeleer • Café COSMO • COLORA Menen • Dakwerken Dendauw  
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Björn DEPOORTERE
Timmer- en schrijnwerken
Alle karweien

webdesign & grafisch ontwerp 

www.caluconstruct.be

 

elektro. be
ELEKTRO OPLOSSINGEN & VENTILATIE
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Brasserie

Loker
0473/801 637 - 0470/523 625

De Rare Vos

THUISVERPLEGING
RANDY KUYPERS

GROEPSPRAKTIJK
056 / 53 18 97

0474 / 86 70 73

VANTOMME
CONTAINERS
0475 51 54 18

 

 

UiT in MENEN is dé informatiebron voor jouw vrije tijd. 
Wil je jouw evenement GRATIS gepubliceerd zien in vrije-
tijdskalenders, websites en e-nieuwsbrieven van de stad 
Menen en andere overheden? Surf dan naar www.uitdata-
bank.be, maak een login aan en geef er jouw activiteiten in.
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Steigernieuws
Maandblad van Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., 27ste jaargang, nr. 10
Afgiftekantoor 8500 Kortrijk Mail - Erkenning: P2A6007
Maandelijks - juni 2019 - verschijnt niet in augustus - V.U. G. Vanryckegem, Waalvest 1, 8930 Menen.
Afz.: Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., Waalvest 1, 8930 Menen

CULTUURCENTRUM MENEN
STEIGERNIEUWS JUNI 2019

www.ccdesteiger.be

Punten sparen?
Het kan bij ons!

SEIZOENSWISSEL
vrijdag 7 juni 
Stadsmuseum ‘t Schippershof

Het seizoen 18-19 zit er nog niet helemaal op en ziedaar … het 
volgende staat al in de steigers.  We popelen om onze wilde plan-
nen met jou te delen! Binnenkort rolt de seizoensbrochure van 
de drukpers en zetten we het volledige aanbod op 
www.ccdesteiger.be. 

Gewoontegetrouw laten we je ook graag live kennismaken met 
ons nieuw podiumprogramma tijdens onze seizoenswissel. We 
blikken er terug op het afgelopen seizoen en geven een inkijk 
in de nieuwe voorstellingen en projecten. Dit doen we met een 
multimediale en geanimeerde tentoonstelling, die je ook het 
ganse weekend nog kan bezoeken. Verschillende artiesten komen 
een voorproefje geven van wat ze het komende seizoen zullen 
brengen in CC De Steiger. Verder is er ook een hapje en een 
drankje voorzien in een gezellig kader.

Gratis - beperkt aantal plaatsen – reservatie aangewezen!
Start om 19.00 u. en om 20.00 u.

Info en Tickets: 056 51 58 91, info@ccdesteiger.be

Onze nieuwe brochure gratis thuis ontvangen?  
Bel 056 51 58 91 of mail naar info@ccdesteiger.be.

- Abonnementen zijn te koop vanaf dinsdag 11 juni.  
- Losse tickets zijn verkrijgbaar vanaf maandag 1 juli.

Je kan ook online reserveren, op www.ccdesteiger.be



HOBBY & VORMING

CULTUURCENTRUM DE STEIGER, 
Waalvest 1, 8930 Menen,  t 056 51 58 91
info@ccdesteiger.be - www.ccdesteiger.be

OPENINGSUREN:
- maandag, woensdag en vrijdag:  8.30 tot 17.00 u.
- dinsdag: 8.30 tot 12.00 u. en 13.00 tot 17.00 u.
- donderdag: 10.00 tot 12.00 u. 
  en 13.00 tot 19.00 u.
- zaterdag: 9.00 tot 12.00 u.

SLUITINGSDAGEN:
CC De Steiger is gesloten op zaterdag 1 juni 
(Hemelvaartweekend) en op maandag 10 juni 
(Pinkstermaandag).

INFO

Fietstochten 50+ 
Donderdag 20 juni: dagfietstocht naar Ingelmunster
Vertrek om 9 uur op de parking van het CC, inclusief lunch in ’t Goed Ter Couteren.
Inschrijving voor 14 juni in het onthaal.
Prijs: € 25 per persoon (inclusief verzekering) 

Wens je kennis te maken met ons aanbod ‘Hobby en Vorming najaar ‘19’? 
Wordt verwacht:
‘Chinese theeceremonie’ en ‘Olijfolie, het vloeibare goud’ met Ann Vansteenkiste, ‘De gezondheids-
cirkel’ met Hilde Demurie, Botanisch tekenen, Kalligrafie, Gitaarspelen, Handwerk, Easy yoga, Tai Chi, 
BBB, Koken en bakken met glutenvrije melen en granen, Hand- of voetreflexologie, Fotografie …
We sturen de brochure op midden augustus.  Wil je ze graag thuis ontvangen, geef dan nu al een 
seintje via info@ccdesteiger.be.

ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

donderdag 13 juni om 20.15 u. - cafetaria
PHIL GATES (usa)

Uptempo blues, soul en funk met een New 
Orleans twist. Phil Gates heeft al een vijftal 
albums op zijn conto staan, maar voelt zich het 
meest in zijn sas op het podium. 

Kaarten: € 11,00. Bijna uitverkocht!

COMPUTERCURSUSSEN
Komend najaar organiseren wij opnieuw een ruim aanbod computercursussen i.s.m.  Creo Kortrijk.  
Daarvoor kan nu al ingeschreven worden (ook online via www.ccdesteiger.be). 
Er is een verminderd inschrijvingstarief voor o.a. cursisten met een wachtuitkering bij vdab, +66 arbeidsonge-
schikt, personen met een handicap ingeschreven bij het Vlaams agentschap, …
Elke reeks bestaat uit 15, 10 of 5 lessen en er worden maximum 16 cursisten per reeks aanvaard. 
Betaling bij inschrijving is noodzakelijk. Meer info over de lesinhoud van de reeksen vindt u op www.creo.be

MoMent Begin einde Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma (vm) 08.45 11.50 Starten met computer - deel 1 105 16/09/19 20/01/20

Ma (vm) 08.45 11.50 Ontdek je smartphone / tablet * 105 16/09/19 20/01/20

Ma (nm) 13.30 16.35 Starten met internet 105 16/09/19 20/01/20

Ma (nm) 13.30 16.35 Android * 105 16/09/19 20/01/20

Ma (av) 18.30 21.35 Android * 105 16/09/19 20/01/20

Ma (av) 18.30 21.35 Nieuwsbrieven opstellen met Mailchimp 45 16/09/19 14/10/19

Di (vm) 08.45 11.50 Photoshop workshop 105 17/09/19 21/01/20

Di (nm) 13.30 16.35 Fotoboeken en gadgets 80 17/09/19 26/11/19

Di (nm) 13.30 16.35 Smartphone fotografie * 45 03/12/19 21/01/20

Wo (vm) 08.45 11.50 Smartphone in een notendop * 45 18/09/19 16/10/19

Wo (vm) 08.45 10.00 Typlessen voor volwassenen 80 23/10/19 22/01/20

Wo (nm) 13.30 16.35 Haal meer uit je iPhone / iPad * 80 18/09/19 22/01/20

Wo (av) 18.30 21.35 Prezi-presentaties maken 45 18/09/19 16/10/19

Wo (av) 18.30 21.35 iMovie 45 23/10/19 27/11/19

Do (vm) 08.45 11.50 Photoshop Elements  Workshop 105 19/09/19 23/01/20

Do (nm) 13.30 16.35 Integratie Word / Excel 80 19/09/19 28/11/19

Do (nm) 13.30 16.35 Canva 45 05/12/19 23/01/20

Do (av) 18.30 19.45 Typlessen voor volwassenen 80 19/09/19 28/11/19

Vr (vm) 08.45 11.50 Photoshop  Workshop 105 13/09/19 17/01/20

* eigen toestel meebrengen. Programma onder voorbehoud.

TENTOONSTELLINGEN

GLASSSSSSSS
van 9 juni tot en met 30 juni in de Kazematten (Oude Leielaan)

Voor de vierde keer vindt in de historische site De Kazematten 
de tentoonstelling ‘Glassssssss’ plaats.
In deze 200 jaar oude ruimtes, stellen 9 glaskunstenaars tentoon. 
Dit oude patrimonium van de stad Menen leent zich zeer goed 
voor deze tentoonstelling. De 8 kazematten die gerestaureerd 
zijn, zijn eilandjes, waar de 8 kunstenaars ieder voor zich hun 
tentoonstelling kunnen opbouwen. Stuk voor stuk kunstenaars 
die hun passie in hun objecten weerspiegelen.
Verschillende disciplines van glaskunst zijn vertegenwoordigd.
We zien werk van:  
Jane-Sylvie  Van den Bosch (B), David Beliën (Nl), 
Pascal Coudyser (Fr), Patrick van Tilborgh (B), 
Maurice La Rooy (Nl), Sabine Snykers (USA), Ben Pattin (B), 
Ingrid Cappozi (Nl) en Erwin Houssin (B, curator).

Open vanaf  9 juni tot en met 30 juni elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Gratis toegang.
De Kazematten bevinden zich op het einde van de Oude Leielaan.

Opening op zaterdag  juni om 16.00 u.



WOONLOKET
13 JUNI

14:00-16:00:
LDC Dorpshuis Rekkem
16:15-18:00:
Gemeentehuis Lauwe

STADHUIS MENEN
Grote Markt 1 - 056 529 200
info@menen.be - www.menen.be
Openingsuren:
Ma. & Di.: 8:30-12:00
Wo.: 8:30-12:00 & 14:00-17:00
Do.: 8:30-12:00 & 16:00-18:30
Vr.: 8:30-12:00
1ste  & 3de Za.: 9:30-11:30

GEMEENTEHUIS LAUWE
Lauweplaats 21 - 056 411 030
Openingsuren:
Ma. & Di.: 9:00-12:00
Wo.: 14:00-17:00
Do.: 16:00-18:30

DORPSHUIS REKKEM
Lokaal Diensten- & Cultuurcentrum
Plaats 30 - 056 433 700
Openingsuren:
Ma. t.e.m. Do.: 9:00-12:00 & 13:30-17:00
Vr.: 9:00-12:00 & 13:30-16:30

OCMW MENEN
Noorderlaan 1/A000 - 056 527 100
ocmw@menen.be - www.ocmwmenen.be

WACHTDIENST DOKTERS
Menen en Rekkem:
Wachtpost De Meander
Fabiolalaan 1-3, Menen, T 1733
Openingsuren:
za., zo. en feestdagen van 8:00-20:00
www.wachtpostdemeander.be
Lauwe: Centraal nummer: 056 520 820

WACHTDIENST APOTHEKEN
Op www.apotheek.be, 0903 99 000
of via het uithangbord aan elke apotheek.

WACHTDIENST TANDARTSEN
Centraal nummer: 0903 399 69
op za. en zo. van 9:00-18:00.

BUURTINFORMATIENETWERK
Volg BIN Menen: www.bin-pzgrensleie.be

LEIEDRAAD is op FSC®-gelabeld 
papier gedrukt. Het FSC®-keurmerk is 
een bewijs dat het papier uit bossen 
komt die beheerd worden conform de 
FSC®-standaard. Deze standaard geldt 
internationaal gezien als een garantie 
voor verantwoord bosbeheer.
INFO www.fsc.be

nuttige info

De afdeling fotokunst van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks een beeld opgenomen in of rond Menen. Foto: Christian 
Bonte. Les Figurettes Fénoménales tijdens het Reckebilck feest op het Vander Merschplein.
www.academiemenen.be


