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Goed om weten

Zomerregeling diensten
Alle stadsdiensten en de bibfilialen zijn dicht op 11 juli en 
15 en 16 augustus.
In het stadhuis zijn het Onthaal & dienst Burgerzaken open 
op zaterdag 6 juli, 20 juli en 24 augustus 2019 telkens van 
9:30-11:30. Gesloten op zaterdag 3 augustus 2019.
Stadhuis & Technische dienst Menen zijn van 22 juli tot en 
met 16 augustus enkel open in de voormiddag van 8:30-
12:00: 
Het Gemeentehuis Lauwe en LDC Dorpshuis Rekkem zijn 
gesloten van 22 juli tot en met 16 augustus. Ook de Sport-
dienst en alle sportzalen zijn die periode gesloten. Jeugd-
dienst sluit de deuren van 22 juli tot en met 2 augustus. CC 
De Steiger is dicht van 15 juli tot en met 11 augustus. 
Bib Lauwe is gesloten van 29 juli tot en met 17 augustus en 
Bib Rekkem van 22 juli tot en met 17 augustus. Bib Menen 
is in de voormiddag gesloten in de periode van 22 juli tot 
en met 17 augustus. In de namiddag kun je er dagelijks 
terecht van 13:00 tot 19:00.
Het recreatiezwembad ‘t bADhUIS is ELKE dag open in juli 
en augustus!
De MIROM recyclageparken zijn dicht op 15 augustus.

Zie detail openingsuren op www.menen.be

Sportdienst is verhuisd
Sinds begin juni vind je de stedelijke Sportdienst niet meer 
in het gebouw naast het zwembad ‘t bADhUIS maar in de 
kantoren van zaal Park Ter Walle, waar ook de Jeugddienst 
zit. Door beide vrijetijdsdiensten samen te brengen, zal de 
onderlinge samenwerking geoptimaliseerd worden. Dat zal 
het aanbod van onder andere vakantiekampen, workshops 
en andere dienstverlening alleen maar ten goede komen.
NIEUW ADRES: Sportdienst, J.&M. Sabbestraat 163A, Me-
nen | 056 529 490, sportdienst@menen.be

Kwaliteitskamer erfgoed
Onze stad Menen is rijk aan erfgoed. We moeten deze troef 
koesteren en tegelijk ook mensen die in erfgoed willen 
investeren, aanmoedigen met een deskundige begeleiding 
van hun vergunning. In het verleden gingen jammer genoeg 
al enkele erfgoedpareltjes in onze stad verloren. Ook voor 
moderne ingrepen bij de restauratie van erfgoed waarde-
volle panden, bleek het soms moeilijk om vergunningen 
te adviseren. Daarom richtte de gemeenteraad in juni een 
Kwaliteitskamer op die ons erfgoed in allerhande dossiers 
deskundig kan adviseren. Samen met de intercommunale 
Leiedal maakte de stad Menen al een lijst met de waarde-
ring van alle erfgoedpanden binnen de vestingmuren. Op 
basis van die lijst zullen eigenaars nu dankzij de Kwaliteits-
kamer op een deskundig erfgoedadvies kunnen rekenen.
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Speelstraten in 2019
veel én veilig op straat spelen!

Zoals elke zomervakantie kregen de inwoners van Menen, 
Lauwe en Rekkem de kans om hun straat deze zomer om te 
toveren tot een speelstraat. Het belooft een speelse zomer 
te worden, want wij kregen heel wat aanvragen binnen!

Een speelstraat is niet enkel voor kinderen van die straat, maar voor ALLE kinde-
ren. Kinderen die deze zomer veilig willen spelen, kunnen terecht in onderstaande 
speelstraten. (Let wel: ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen)

WELKE STRATEN IN MENEN, LAUWE EN REKKEM?

In Rekkem wordt de Garennestraat een speelstraat gedurende de volledige 
zomervakantie van 8:00 tot 20:00.

In Lauwe worden volgende straten speelstraten:
• Maaibeekstraat: de volledige zomervakantie van 8:00 tot 20:00.
• Kranenbroeklaan: de volledige zomervakantie van 13:00 tot 20:00.
• Prins-Regentstraat: de volledige zomervakantie van 13:00 tot 20:00.
• Julien Cagniestraat: gedurende 2 weken van 1/07 tot en met 15/07/2019 en 

vanaf 05/08 tot en met 31/08/2019 en dit telkens van 8:00 tot 20:00.
• Boldriesstraat: de volledige zomervakantie van 13:00 tot 20:00.

In Menen worden volgende straten speelstraten:
• Parkstraat: 1 week van 13/08 tot en met 19/08/2019 van 13:00 tot 20:00.
• Klimopwindestraat: de volledige zomervakantie van 8:00 tot 20:00.
• Akkerwinde-Klaproosstraat: de volledige zomervakantie van 8:00 tot 20:00.

Hou er dus rekening mee dat deze straten tijdens de vermelde periodes afgezet 
zullen worden door middel van nadars.
Indien je niet de kans kreeg om een speelstraat in te richten (omwille van het 
overschrijden van de deadline, of het niet hebben van informatie...), aarzel niet om 
contact op te nemen met de coördinator op de Jeugddienst.

justine.lobbens@menen.be, 056 529 239

Zomerbar De Klinke 

Binnenkort is ’t zover. Jeugdraad De Klinke tovert het pleintje aan de Donker-
straat in Menen opnieuw om tot pop-up zomerbar! Dit doen we deze keer niet 
alleen, want de vakantie dient nu eenmaal om uit te blazen. Immers, de hele zomer 
cafeetje spelen, begint na een tijdje door te wegen. We schakelden daarom de hulp 
in van verschillende verenigingen uit Menen.
Vanaf 2 juli staan Chiro Mjinde, JOC ’t Kordon, Chiro Pendoender Rekkem, jeugd-
opbouwwerk Menen en de leiding van Scouts JFK Menen in voor het uitbaten van 
de bar. In juli is dat op 2, 9, 16, 23 en 30 juli. In augustus gaan we verder op hetzelf-
de elan: op 6, 14, (met openluchtcinema Boegiewoegie) 22 en 27 augustus is het 
de beurt aan KSA Mjinde, Boegiewoegie, de Jins van Scouts Menen en als afsluiter 
opnieuw JOC ’t Kordon. De zomerbar opent telkens om 17:00.

Volg Jeugdraad De Klinke op Facebook

in juli & augustus
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Leiewerken in Menen
zo gaan de nieuwe bruggen eruit zien
Menen maakt zich op voor een metamorfose! De Vlaamse Waterweg nv werkte, samen 
met stad Menen, achter de schermen hard verder aan de voorbereiding van de Leiewerken 
in het centrum. De voorontwerpen van de nieuwe brug in de Rijselstraat en de nieuwe fiet-
sers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat zijn klaar! De ontwerpen wer-
den op 19 juni onder grote belangstelling, voorgesteld op een infomarkt in CC De Steiger.

LEIEWERKEN MENEN

Om de Leie aan te passen aan de scheepvaart van de toekomst, 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 grotere, langere schepen 
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. Zo investeert Vlaanderen 25 miljoen euro om de 
Leie ook in Menen geschikt te maken voor moderne schepen tot 4.500 ton. Eén 
zo’n schip haalt in één klap 220 vrachtwagens weg van de weg. De Leie in Menen 
wordt zo een schakel in de Seine-Scheldeverbinding: de watersnelweg van de 
toekomst, die onze Vlaamse Havens zal verbinden met Parijs. Bovenop die 
watersnelweg komt in Menen de fietssnelweg Komen-Deinze. En rond de Leie 
komt er veel stadsvernieuwing. De werken worden ingrijpend, maar zullen een 
zegen zijn voor de mobiliteit, economie en leefomgeving in Menen.

EEN NIEUWE, OPEN BRUG

Het voorontwerp van de nieuwe brug in de Rijselstraat is klaar. De nieuwe brug 
wordt naast de bestaande brug gebouwd, aan de westelijke zijde. Het wordt een 
stalen brug met een lengte van 61 meter en een betonnen wegdek. De brug rust 
op V-vormige pijlers, waardoor er op de brug een open zicht op de omgeving 
ontstaat. Om de brug fietsvriendelijk te maken, wordt er een afgescheiden fiets- 
en voetpad voorzien aan beide zijden van de brug en zijn de aanloophellingen 
slechts 4 %. Deze flauwe helling zorgt ervoor dat deze hogere brug voor fietsers 
vlot toegankelijk is. In het ontwerp is er ook ruime aandacht voor zowel de 
omgeving als het erfgoed van de streek. Op de landhoofden van de nieuwe brug 
zal gewerkt worden met een baksteen bekleding die verwijst naar de bestaande 
vestingsmuren.

BUURT EN BRUG IN BALANS

Bij een nieuwe brug hoort ook een nieuwe omgeving. Tijdens de Leiewerken 
vernieuwt de Vlaamse waterwegbeheerder dan ook het openbaar domein 
op beide oevers. De concrete invulling van deze nieuwe publieke ruimtes ligt 
echter nog niet vast en wordt bepaald in samenwerking met stad Menen. Ook 
de tijdelijke invulling van een aantal braakliggende terreinen tijdens de werken 
is nog niet bepaald. Op de infomarkt werd er, in samenwerking de stad, de 
werkgroep DE PANDEN en enkele enthousiaste inwoners, druk nagedacht 
hierover.

NIEUWE FIETSVRIENDELIJKE VERBINDING

Naast een nieuwe wegbrug bouwt De Vlaamse Waterweg nv ook een nieuwe 
fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat. Deze brug 
zal een belangrijke verbinding vormen voor het fietsverkeer in de omgeving en 
ligt bovendien op de fietssnelweg Komen-Deinze. Het ontwerp van de nieuwe 
fietsers- en voetgangersbrug lijkt op dat van de nieuwe brug in de Rijselstraat, 
maar toch krijgt de brug, met een lengte van 62 meter, een eigen identiteit. 
In plaats van de v-vormige pijlers van de wegbrug, wordt hier gekozen voor 
eenvoudige, schuine palen die de brug zullen dragen. Een flauwe helling van 4% 
zorgt ook hier voor een vlotte doorgang van het fiets- en voetgangersverkeer.

VOLGENDE STAPPEN IN DE LEIEWERKEN

De voorontwerpen van de nieuwe brug in de Rijselstraat en de nieuwe 
fietsers- en voetgangersbrug worden momenteel omgezet in een definitief 
ontwerp. Ondertussen wordt ook gestart met de opmaak van het milieuef-
fectenrapport, het zogenaamde MER. De werken voor de nieuwe fietsers- en 
voetgangersbrug zullen eind 2020 van start gaan. Vooraleer de werken in het 
centrum van Menen kunnen starten, moeten alle panden gesloopt zijn. Deze 
sloopwerken starten midden 2020. De eigenlijke Leiewerken starten ten 
vroegste midden 2021 en zullen vermoedelijk tegen eind 2024 volledig afge-
rond zijn.

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

www.seineschelde.be/locatie/menen
© beelden Vlaamse Waterweg
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Binnenkort op vakantie?
De politie houdt een oogje in het zeil
Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van 
huis weg? Zorg er dan voor dat jouw woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers. Er zijn 
tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan 
een oogje in het zeil houden. Dit afwezigheidstoezicht is zelfs helemaal gratis!

Wanneer je voor (langere) periode afwezig bent, biedt politiezone Grensleie de 
mogelijkheid om jouw onbeheerde woning in de toezichtrondes op te nemen. Dit 
afwezigheidstoezicht is bedoeld voor mensen die minstens 7 dagen weg zijn van huis 
door vakantie, werk of een ziekenhuisverblijf. Terwijl je weg bent, komt de politie 
voorbij jouw huis of appartement. Merken ze iets ongewoons op, zoals een losge-
maakt kelderrooster of een geforceerde achterdeur, dan gaan ze binnen kijken of er 
iets aan de hand is. Ze verwittigen ook onmiddellijk de contactpersoon die je opgaf bij 
jouw aanvraag. Deze aanvraag breng je minstens 7 dagen voor vertrek in orde. Zo kan 
de politie tijdig de toezichtrondes plannen. Maak meteen ook goede afspraken met 
vertrouwenspersonen zoals familie, buren of vrienden. Ook zij kunnen perfect een 
oogje in het zeil houden. Door de krachten te bundelen zorgen we samen voor een 
groter veiligheidsgevoel.

EEN HANDVOL PREVENTIETIPS
• Hou ramen en deuren gesloten, ook als je maar even weg bent.
• Hang geen labels met adres aan jouw sleutelbos. Verstop ook geen sleutels in een 

bloembakje, onder de voetmat of in jouw tuinhuis.
• Registreer waardevolle bezittingen en neem er foto’s van. Zeker juwelen en 

kunstvoorwerpen zijn soms moeilijk te beschrijven.
• Sluit jouw tuinhuisje af om te vermijden dat inbrekers hulpmiddelen vinden om 

hun slag te slaan.
• Geef je woning een bewoonde indruk. Laat in bepaalde kamers een lampje bran-

den dat met een timer op vastgelegde tijdstippen aan- en uitgeschakeld wordt.
• Sociale media: vermeld nergens adresgegevens of hoe lang je niet thuis bent.

AANVRAAG DOEN?
Je kan het afwezigheidstoezicht op 2 manieren aanvragen:
1. Online via www.police-on-web.be.
2. In het lokaal politiekantoor (maak een afspraak op www.pzgrensleie.be).

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt 
vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. 
Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van 
brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk te plaatsen. Zodra de rookmelder rook op-
merkt, zorgt het alarmsignaal voor eenieders redding.

VERPLICHT VANAF 2020!

Rookmelders zijn nu al verplicht voor: huurwoningen (incl. 
kamers), zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appar-
tementen, studio’s) en kamers bestemd voor de huisvesting 
van studenten, nieuwbouwwoningen, woningen die worden 
gerenoveerd en woningen waarvoor een bijzondere sociale 
lening wordt toegekend.
Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning waarin de eige-
naar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken. 
Wacht dus niet langer en plaats zo snel mogelijk rookmel-
ders in jouw woning.
Wat als je geen rookmelders in jouw woning plaatst? Dan 
voldoet je woning niet aan de minimale veiligheids-, gezond-
heids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse over-
heid vanaf 2020 oplegt. Wie vandaag een woning zonder 
rookmelders verhuurt, krijgt geen conformiteitsattest. Het 
verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders 
is strafbaar. De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige 
rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder 
kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de 
huurder die batterijen tijdig vervangen.

WAAR ROOKMELDERS PLAATSEN?

Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige woning 
(eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwo-
ning op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. 
In kamerwoningen moet er bovendien in elke kamer een 
rookmelder zijn. 
Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke 
ruimte waar je doorheen moet op weg naar buiten (de 
kortste vluchtweg). Kelders en zolders die rechtstreeks 
toegankelijk zijn moeten minstens één rookmelder heb-
ben. Dat is ook het geval voor een kelder- of zolderruimte 
waarin zich een technische installatie bevindt. Deze ver-
plichtingen zijn ook van toepassing op kelders en zolders in 
gedeeld gebruik (bv. in appartementsgebouwen en kamer-
woningen).

Wist je dat je een rookmelder kunt kopen aan het 
onthaal in het stadhuis Menen, dorpshuis Rekkem 
en gemeentehuis Lauwe en dit voor slechts 16 euro?

056 529 366, huisvesting@menen.be

Waarom rookmelders plaatsen?
ze redden levens én weldra verplicht

Rookmelders redden levens

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. 
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van 
slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich ra-
zendsnel. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en 
doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Ze 
zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra 
de rookmelder rook opmerkt, zorgt het alarmsignaal dat u 
en uw huisgenoten zich tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Rookmelders zijn binnenkort 
in elke woning verplicht
Rookmelders zijn al verplicht voor:

• huurwoningen 
(incl. kamers)

• zelfstandige woningen 
(eengezinswoningen, 
appartementen, studio’s) 
en kamers bestemd 
voor de huisvesting 
van studenten 

• nieuwbouwwoningen 

• woningen die wor-
den gerenoveerd 

• woningen waarvoor 
een bijzondere sociale 
lening wordt toegekend

WAAR ROOKMELDERS 
PLAATSEN? 
Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige won-
ing (eengezinswoning, appartement of studio) of kamer-
woning op elke verdieping minstens een rookmelder 
hebben. In kamerwoningen moet er bovendien ook in 
elke kamer een rookmelder zijn. 

Wat als u geen rookmelders 
in uw woning plaatst?
Dan voldoet uw woning niet aan de minimale veiligheids-, 
gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse 
overheid vanaf 2020 oplegt.

Wie vandaag een woning zonder rookmelders verhuurt, 
krijgt geen conformiteitsattest. Het verhuren van een wo-
ning zonder de nodige rookmelders is strafbaar. 

Wie is verantwoordelijk bij verhuur? 
De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rook melders 
aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest voor 
een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder 
die batterijen tijdig vervangen.

Let op! 

• Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in 
elke ruimte waar u doorheen moet op weg naar 
buiten (de kortste vluchtweg).

• Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk 
zijn moeten minstens één rookmelder hebben. Dat 
is ook het geval voor een kelder- of zolderruimte 
waarin zich een technische installatie bevindt. Deze 
ver plichtingen zijn ook van toepassing op kelders 
en zolders in gedeeld gebruik (bv. in appartements-
gebouwen en in kamerwoningen).  

SLAAPKAMER
BUREAU

LEEFRUIMTE HAL

INKOMHAL

BADKAMER

KEUKENGARAGE

Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning 
waarin de eigenaar zelf woont over de nodige 
rookmelders beschikken. Wacht dus niet langer en 
plaats zo snel mogelijk rookmelders in uw woning. 
Zo maken we wonen in Vlaanderen samen veiliger. 

WAAROM  
ROOKMELDERS 
PLAATSEN? 

Hoe beschermt 
u zich tegen 
brandgevaar?

Meer informatie?
Ga naar 

www.wonenvlaanderen.be/rookmelders

Nog vragen?
Mail naar 

rookmelders.wonen@vlaanderen.be

VU
: H

elm
er Rooze, H

avenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel

Waaraan moet een rookmelder voldoen?
• De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn 

en voldoen aan de norm NBN EN 14604.

• Zowel een type met vervangbare batterij als een 
type met een niet-vervangbare batterij komt in 
aanmerking. Een model met niet-vervangbare batte-
rij met een levensduur van tien jaar is aan te raden.

• Kies een toestel dat beschikt over een testknop.

Al die kenmerken vindt u op de verpakking.

Waar vindt u een rookmelder? 
Rookmelders vindt u in de doe-het-zelfwinkel in uw 
buurt, in gespecialiseerde zaken of in online webwinkels. 

ROOKMELDERS 
PLAATSEN IS HEEL 
EENVOUDIG
Installatie:
Iedereen kan een rookmelder plaatsen: u hebt er geen 
vakman voor nodig.  Omdat de meeste toestellen 
auto noom (op batterijen) werken en een zelfklevende 
achterzijde hebben, kunt u ze zonder boren of schroe-
ven aan het plafond vastplakken. U plaatst de rook-
melder best in het midden van het plafond. 

Onderhoud:
Om zeker te zijn dat de rookmelder goed werkt, moet 
u hem op de juiste plaats hangen en goed onderhou-
den. Raadpleeg daarom altijd de handleiding van de 
fabrikant.

Stof de rookmelder regelmatig af.

Test de rookmelder een keer per maand, 
bijvoorbeeld elke eerste donderdag van 
de maand (met een druk op de testknop).

Vervang op tijd de batterijen (bij 
rookmelders met vervangbare batterij) 
of de rookmelder (bij rookmelders 
met niet-vervangbare batterij).

LET OP!

ROOKMELDERS
TESTKNOP

NIET 
VERVANGBARE 
BATTERIJEN
> MIN 10 jaar

NBN/14604

AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN

AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BEWONENVLAANDEREN.BE

Samen Menen Maken doen we zo
De leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren door verkeerspaaltjes in de 
Poedermagazijnstraat te plaatsen: een kleine, maar noodzakelijk ingreep. De 
stad Menen kreeg van terecht bezorgde inwoners door dat automobilisten de 
bocht bij kruisend verkeer afsneden en op de stoep reden. Onze politie en de 
stedelijke dienst Mobiliteit onderzochten meteen wat mogelijk was, met als 
resultaat dat op korte termijn in overleg met de buurt een prima oplossing 
gerealiseerd werd.
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Hitte- en ozonplan stad Menen
wees voorbereid en zorg voor anderen
De Stad ontwikkelde samen met het OCMW, de Politie en het Rode Kruis een hitte- en 
ozonplan. Doel: de meest gevoelige en meest blootgestelde personen van onze Stad te be-
schermen tegen de eventuele dramatische gevolgen van hittegolven en/of ozonpieken. 

Nieuws uit de Bib
WEDSTRIJD: STUUR EEN SELFIE

Zin in een fijne Shop- en Beleefbon van stad Menen? Maak op een of ander zomerfesti-
val een ludieke selfie! Zorg er voor dat je op de foto een verband legt met de bib. Blijf 
je thuis? Neem dan een coole selfie van jezelf, in een strandstoel met een boek of aan 
de festivaltafels in de bib. Sturen naar bibliotheek@menen.be of plaats je selfie op de 
Facebookpagina bibliotheekmenen. Uiterste inzenddatum: zaterdag 31 augustus 2019.

EEN KLEINE STAP VOOR EEN MENS, EEN REUZEN-
SPRONG VOOR DE MENSHEID

‘That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind’. Met deze legendarische 
woorden zette Neil Armstrong 50 jaar geleden op 21 juli 1969 de eerste stap op de 
maan.  Bibliotheek Menen herdenkt van 19 tot 27 juli deze gebeurtenis met een kleine 
tentoonstelling en presenteert fotomateriaal en allerlei boeken.

TOUR DE FRANCE

Dat de Tour de France op 6 juli 2019 op de Brusselse Grote Markt begint, is al even 
bekend. Deze Tour staat in het teken van een dubbele mijlpaal: de gele trui bestaat 
honderd jaar en Belgisch wielericoon Eddy Merckx vierde vijftig jaar geleden zijn eerste 
van vijf Tourzeges. Bibliotheek Menen volgt dagelijks de Tour. We brengen jullie op de 
hoogte van het parcours, de ritwinnaars, de gele, groene en bolletjestrui… Bezoek vanaf 
1 juli tot 2 augustus 2019 onze tentoonstelling over de Tour met panelen van wijlen 
Nesten, foto’s uit de Tourgeschiedenis, een echte koersfiets, truitjes, enz. Het Museum 
van de Wielersport en de Organisatie Gent-Wevelgem stelden heel bereidwillig allerlei 
materialen ter beschikking. Onze nationale trots Eddy Merckx, die het startschot geeft 
van deze 106de editie, krijgt eveneens extra aandacht.

ZOMER VAN VLIEG
WAT PROEF JE IN BIB MENEN OF BIB LAUWE?
Leuke activiteit voor mama’s, papa’s, oma’s en opa’s met de (klein)kinderen

Schilderen met choco, heksensoep brouwen of eten met je voeten? Hoe verfijnd is 
jouw smaakzin? Aten Romeinen ook cornflakes als ontbijt? En eten we over 200 jaar 
enkel nog astronautenvoeding of insecten? Je weet niet hoe zuur een citroen is voor 
je hem zelf geproefd hebt. Je weet pas echt waar een watermeloen zijn naam aan te 
danken heeft, wanneer je het sap van je kin voelt druipen. Ben je jonger dan 12 en ben 
je een straffe speurneus? Kom deze zomer van 1 juli tot 31 augustus schatten zoeken in 
de Meense bibliotheek aan de Waalvest en de Lauwse bibliotheek in de Lauwbergstraat.
Bibliotheek Lauwe is van maandag 29 juli tot en met zaterdag 17 augustus gesloten!

VAKANTIELEZEN IN BIB MENEN EN LAUWE

Vakantielezen is voor kinderen van het eerste leerjaar (starten in het tweede leerjaar), 
die minder vlot lezen en graag in de zomervakantie het lezen oefenen op een leuke 
manier. In kleine groepjes lezen we een boekje aangepast aan het niveau van het kind. 
Elk kind krijgt een eigen boekje. Er wordt beurtelings gelezen en ook de begeleider 
leest mee!
In bibliotheek Menen: iedere woensdag van de zomervakantie van 10:00 tot 11:00.
In bibliotheek Lauwe: iedere woensdag van 14:00 tot 15:00 (niet tijdens de sluitingsperi-
ode van 29 juli tot en met zaterdag 17 augustus).
Inschrijven? Via bibliotheek@menen.be of 056 515 870.
Eerste leesmoment op woensdag 3 juli 2019! Gratis deelname.

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar extreme warm-
te heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden 
mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende ouderen of 
chronisch zieken. 

ZORG VOOR ANDEREN

Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je alleenstaande senio-
ren of zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme 
dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. 
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in 
een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

WEES VOORBEREID

Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer 
op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

WANNEER HULP ZOEKEN?

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn 
van ernstige problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een koele plek en 
rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal 
op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten, kortademig-
heid, een hoge lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de spoeddienst. Koel de 
persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig. 

TIPS!

• Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.
• Zoek koele plekken op en vermijd de zon. 
• Verplaats inspanningen naar een koeler moment.
• Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad, ...).
• Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen.
• Hou de zon buiten.

WEBSITE MET ADVIES EN PRAKTISCHE TIPS

Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op vragen als ‘mag je koffie of 
thee drinken bij warm weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is 
airco’? 

9
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Toeristische zomerkalender
Hier vind je een overzicht met alle activiteiten die onze diensten Evenementen, Toerisme 
en Cultuur tijdens de zomermaanden organiseren. Meer detailinfo op www.menen.be.

woensdag 3 juli
13:15 Begeleide fietstocht 
Wervik: Godschalkbossen, 
5 euro

donderdag 4 juli
20:00 Beiaardconcert Wim 
Berteloot, stadsbeiaardier 
Menen, Stadhuis, GRATIS

vrijdag 5 juli
19:00 Avondwandeling, 
met een natuurgids op stap 
in Rekkem, kerk Rekkem, 
5 euro

zondag 7 juli
vanaf 15:00 Stadsfestival 
SALTO, Centrum Menen, 
GRATIS
15:00-17:00 Openstelling 
kazematten en belfort, 
GRATIS

dinsdag 9 juli
13:30 Begeleide fietstocht 
uit Wervik: Kemmel, 5 euro

donderdag 11 juli
20:00 Uniek beiaardcon-
cert van Wim Berteloot, 
stadsbeiaardier Menen met 
poëzie van Jozef Deleu, 

rond ‘De Liefde’, GRATIS

zondag 14 juli
10:00 Leie Lekker Zoete-
tocht, zaal Barthel, Rekkem

donderdag 18 juli
20:00 Beiaardconcert 
Audrey Dye, stadsbeiaar-
dier Mons/Wavre, Stadhuis, 
GRATIS

zaterdag 20 juli
19:00 Rock boat, boot-
tocht, Sluizenkaai, 50 euro 

donderdag 1 augustus
20:00 Frank Deleu, 
stadsbeiaardier Damme, 
ere-stadsbeiaardier van 
Menen, Stadhuis, GRATIS

zondag 4 augustus
15:00-17:00 Openstelling 
kazematten en belfort, 
GRATIS

dinsdag 6 augustus
9:30 Begeleide fietstocht 
naar Roubaix met bezoek 
aan Villa Cavroi, Stadhuis 
Menen, 7 euro

donderdag 8 augustus
20:00 Beiaardconcert 
Frank Steijns stadsbeiaar-
dier Maastricht, Weert en 
Heerlen (NL), Stadhuis, 
GRATIS

vrijdag 9 augustus
19:00 Avondwandeling, 
met een natuurgids op het 
Leie-eiland, Oude Sluizen, 
5 euro

zondag 11 augustus
11:00 Boottocht Zoete 
zonde in Ezelgem, Sluizen-
kaai, 50 euro

woensdag 14 augustus
9:30 Begeleide fietstocht 
Wervik: Ieper en bezoek 
Ypermuseum, Tabaksmuse-
um Wervik, 7 euro

donderdag 15 augustus
20:00 Beiaardconcert Piet 
Hamelink, stadsbeiaardier 
Sluis en Axel (NL), Stadhuis, 
GRATIS

vrijdag 16 augustus
14:00 Cup cakes en barista, 
gezinsboottocht, Sluizenkaai

donderdag 22 augustus
20:00 Beiaardconcert Wim 
Berteloot, stadsbeiaardier 
met tussendoor liedjes van 
Melody4, Stadhuis, GRATIS

zaterdag 24 augustus
10:00 Stadswandeling: 
Grens en couleur locale 
op de markt van Halluin, 2 
euro

vrijdag 30 augustus
19:00 Avondwandeling, het 
Serge Berten pad met een 
natuurgids, Serge Berten-
park, 5 euro

zaterdag 31 augustus
9:00 Snuffelen en snuis-
teren op “La braderie de 
Lille”, boottocht, Tabaksmu-
seum Wervik 

zondag 1 september
15:00-17:00 Openstelling 
belfort en kazematten, 
GRATIS

En de winnaar is…
De deelnemers aan onze Grensleie Smikkeltocht 2019 (5-6 mei) konden een gokje 
wagen en inschatten hoeveel verschillende nationaliteiten (antwoord 38) er in Peace 
Village Mesen bleven overnachten in 2018 en hoeveel pleisterdoosjes (199) er in de 
bokaal bij de check-in staken. Dit zijn de winnaars van een restaurantcheque:
• L. Accou uit Gullegem: 60 euro (restocheque voor Wervik)
• J. Scherpereel uit Gullegem: 50 euro (restocheque voor Moorslede-Dadizele)
• G. Lecointere uit Menen: 40 euro (restocheque voor Menen)
• A. Vandevyver uit Bellegem: 30 euro (restocheque voor Wevelgem)

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd. Namens de organiserende diensten 
voor Toerisme (Dadizele, Menen, Wervik & Wevelgem) een dikke proficiat!
Op naar de volgende editie!

Leie Lekker Zoetetocht 2019
De Leie Lekker Zoetetocht op 14 juli is een gezinsvriendelijke fiets-
tocht van een 30-tal km waarbij je op drie verschillende halteplaatsen 
kan proeven en genieten van diverse lekkernijen uit de Leiestreek.

LEIE LEKKER MENU
Het leuke extraatje voor de lekkerbekken. In zaal Barthel kan je genieten van 
ons heerlijk menu bestaande uit Ardeens gebraad met jagersaus, groentebuffet 
en kroketjes. Het menu wordt geserveerd ‘s middags tussen 11:30 en 13:30 en ‘s 
avonds tussen 18:00 en 20:30.

INSCHRIJVEN
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tickets zijn te koop bij Toerisme Menen (stad-
huis) of via www.wevelgem.be/webshop.
Prijs fietstocht: 7 euro/persoon
Prijs menu: 12 euro /persoon. Prijs kids: 8 euro/persoon.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 2x 250 personen.

056 529 417, toerisme@menen.be
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Verkiezing Stadsambassadrice
reserveer nu je kaarten en win!
Op zaterdag 31 augustus om 19u30 vindt de verkiezing van de Ambassadrice Stad Menen 
2019-2020 plaats in CC De Steiger te Menen. 

Rond de klok van middernacht weten we wie Davina Var-
rasse opvolgt en wie het kroontje het lint en de hoofdprijs, 
een Vespa geschonken in samenwerking met Moto’s Maes, 
in de wacht sleept.

Zin om een leuke, spannende verkiezingsavond mee te 
maken? Aarzel niet en reserveer vandaag nog je kaarten bij 
de Dienst Evenementen. 

Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan 
de deur. Tijdens de show wordt er een prijs onder het 
aanwezige publiek verloot. De winnaars zullen de avond 
van de Wieltjesfeesten, samen met de Ambassadrice en 
haar eredames, als vips mogen beleven. Laat deze unieke 
kans niet liggen! 

056 529 415, evenementen@menen.be
www.facebook.com/ambassadricestadmenen



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

UiT in MENEN agenda
JULI-AUGUSTUS 2019 www.menen.be/uitinmenen

ZOMERBAR DE KLINKE
Open op 9 data met volgende uitba-
ters: 2 juli Chiro Mjinde | 9 juli JOC 
‘t Kordon | 16 juli Chiro Pendoender 
Rekkem | 23 juli Jeugdopbouwwerk 
Menen | 30 juli Scouts JFK Menen | 6 
aug KSA Mjinde | 14 aug Boegiewoe-
gie (openluchtcinema) | 22 aug de 
Jins van Scouts Menen | 27 aug JOC 
‘t Kordon | Donkerstraat, Menen | 
telkens vanaf 17:00 | www.facebook.
com/JRDeKlinke

TURNEN
I.S.M. S SPORT/RECREAS 
Iedereen welkom voor een sportieve 
namiddag turnen. Goed voor een na-
middag calorieën verbranden en goed 
voor de lijn | Dinsdagen 2, 9 en 16 
juli, 20 en 27 augustus | 15:00-16:00 | 
LDC Allegro, Volkslaan 302, Menen | 
Gratis | 056 527 280

ZOMERFIETSTOCHTEN REKKEM
Iedere woensdag in juli en augustus 
om 19:15 vertrek aan het Dorpshuis 
Rekkem. Een fietstochtje tot 20:30 | 
Gratis | www.gezinsbond-rekkem.be

ZOMERFIETSTOCHTEN MENEN
We verzamelen iedere donderdag-
avond aan het stadhuis en vertrekken 
stipt om 19:15. De tochten zijn maxi-
maal 25 km | Gratis | www.gezins-
bondmenen.be/zomerse-fietstochten

RECKEBILCK
5 & 6 JULI
Zomers volksfeest voor jong en oud 
in hartje Menen. Vrijdagavond 5 juli 
een gezellige barbecue volgens het 
concept van ‘bring your own meat’ en 
een petanquetornooi. Zaterdag 6 juli 
een sfeervolle mix van straatartiesten, 
eet- en drankstandjes met ambachte-
lijke producten, kinderdorp, rommel-
markt… | Vander Merschplein, Menen 
| Gratis

 ZATERDAG 6 JULI

FESTIJN | WARME BEENESPE À 
VOLONTÉ | MLS feestcomité orga-
niseert t.v.v. Dominiek Savio warme 
beenespe à volonté met frietjes en 
groentjes | 11:30 | Wijkcentrum de 
Koekuit, Hogeweg 312, Menen | 20 
euro, < 12j 10 euro | 0472 653 643 | 
feestcomite@mls.be

EVENT | MASTERS LAUWE | 32 
ploegen van 6 tot 8 spelers strijden 
voor de felbegeerde Masters Lauwe 
titel. Ze doen dit aan de hand van 8 
verschillende disciplines zoals vol-
leybal, tafeltennis, fitness (reflex)… 
| 10:00 | Sporthal Ter Leie, Lauwe | 
www.masterslauwe.be

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

FIETSEN | TOERISTENRIT ME-
NEN-CASSEL-MENEN | Golvend 
parcours, met als verste punt beklim-
ming van de Cassel. Afstanden: 60-90 
en 130 km | 7:00 (ook op zondag 7 
juli) | Sfeercafé Ons Dorp, Volkslaan 
22, Menen | 3 euro | frank@pleister-
werkendeleu.be

 ZONDAG 7 JULI

WANDELEN | 31STE VOETTOCHT 
LAUWE | Start 30 km tot 12:00, 25 
km tot 13:00. Afwisselend parcours 
langs rustige wegen en natuurgebie-
den zoals het Preshoekbos. Leiekant. 
Zoektocht voor de kinderen op de 4 
km. Leie-Scheldevriendentrofee | GBS 
Wonderwijzer, Lauwe | 1,50 euro | 
vancauwenberghe.mnx@gmail.com

WIELRENNEN | 7DE GROTE 
PRIJS AUTOHANDEL NOPPE | 
Wielerwedstrijd voor Aspiranten 
van 12 tot 14 jaar. Reeksen: 12j met 
start 14:00 / 13j met start 15:00 / 14j 
met start 16:00. Parcours op de wijk 
‘t Paradijs in Rekkem | Café Louis, 
Schelpenstraat 108B, Rekkem | www.
sportievehoop.be

FESTIVAL | SALTO 2019 | Mu-
ziek, theater en beweging in de stad. 
Stadsfestival met meer dan 30 acts 
voor jong en oud. Afsluiter van Salto 
2019 is Vive La Fête | 15:00 | Centrum 
Menen | Gratis | www.saltofestival.be

MUZIEKMAATJES
8 TOT 12 JULI
Wil je op een speelse manier kennis-
maken met ritme, muziek, instrumen-
ten en harmonie tijdens 5 onvergete-
lijke vakantiedagen? Vanaf 6 jaar tot en 
met 8 jaar. Voor- en na-opvang tussen 
8:00 en 17:00 | De Kring, Schansstraat 
45, Menen | 75 euro | info@volkshar-
moniemenen.be

 VRIJDAG 12 JULI

BEHEERWERKEN | GROENGE-
BIED NOORDKAAI MENEN | 
14:00-16:30 (ook op 9 aug!) | Groen-
gebied Noordkaai, ingang van het 
domein langs de Noordkaai | jozef.
bousse@gmail.com | 0476 477 831

SPORT | KROLFEN | i.s.m. S-plus. 
Krolf is een mix van golf en croquet | 
14:45-17:00 | LDC Allegro, Volkslaan 
302, Menen | 1 euro.

 MAANDAG 15 JULI

WANDELEN | REGIONALE WAN-
DELTOCHT | i.s.m. OKRA. Je kan 
kiezen voor een wandeling van 2, 4 of 
8 km. Op de 2 of 4 km worden enkele 

proeven voor kinderen voorzien | 
13:30 | LDC Allegro, Volkslaan 302, 
Menen | 1,50 euro.

 VRIJDAG 19 JULI

BEHEERWERKEN | BRAMIER 
LAUWE | 14:00-16:30 (ook op 16 
aug!) | Ingang van het domein (langs 
de spoorweg) Vroegere koer Novo-
bloc: Spoorwegstraat, Lauwe | jozef.
bousse@gmail.com | 0476 477 831

 ZONDAG 21 JULI

FESTIVAL | SUMMER@LAUWE | 
Een festival met internationaal straat-
theater, avondmarkt, muziek, street-
food, kidsstreet en vuurwerk | 18:00 
| Centrum Lauwe | Gratis | www.
summeratlauwe.com

 ZATERDAG 27 JULI

CINEMA | LAUWSE FILMKENS IN 
DE TIJD VAN TOEN | Met 140 jaar 
Sint-Bavo Lauwe geven we je de kans 
verschillende kortfilms en een diapro-
jectie over Lauwe te komen bekijken 
| vanaf 8:50 tot 18:15 | Verrijzeniskerk, 
Spoorwegstraat 92, Lauwe | Gratis

 ZATERDAG 17 AUGUSTUS

VOETBAL | 21STE TORNOOI JC 
’T KRINGSKE | Voetbaltornooi op 
zaterdag 17 en zondag 18 augustus | 
Wijkcentrum de Koekuit, Hogeweg 
312, Menen | Gratis | fabrice.van.
daele@telenet.be

 ZONDAG 25 AUGUSTUS

FIETSEN | OP TOER BIJ DE BOER 
| Gezinsfietstocht van 25 km met 4 
stops, waar je een natje en droogje 

LEIEDRAADJE ZOMER 2019
Alles over speelpleinwerking & zomerkampen

Op zoek naar een (sport)vakantiekamp/speelpleinwerking op maat van jouw zoon 
of dochter tijdens de zomervakantie? Dan vind je gegarandeerd iets leuks in het 
ruime aanbod van zomervakantiekampen die zowel de stedelijke diensten als onze 
(sport)verenigingen tijdens juli en augustus organiseren.
Je vindt alle info over die kampen in de zomereditie van ons kindermagazine ’t 
Leiedraadje. Alle kinderen van onze groot-Meense basisscholen kregen al een 
exemplaar en je kunt alles ook online vinden op www.menen.be!

nnn ZOMEREDITIE 2019

nnn De KINDERKRANT voor
JONG GEWELD van 3 TOT 15 
uit Menen, Lauwe en Rekkem nnn

menen
beacht!4

GROTE MARKT, MENEN 
WWW.VOLLEYMENEN.BE

12 - 14 JULI 2019

12 JULI: Bedrijventoernooi + BBQ
13 JULI: Recreantentoernooi
14 JULI: G-netbal / Kubb / Exhibitietoernooi

Beach 2019_affiche_320x470.indd   1 2/06/19   21:14

kunt nuttigen. Maaltijd na de fietstocht 
| 14:00 | Loods Lavaert, Triloystraat 
43, Rekkem | 7 euro, 18 euro (met 
maaltijd) | www.optoerbijdeboer.be

MUZIMJENDE
30 & 31 AUGUSTUS
Festival voor jong en oud | 16:00 | 
Kasteeldreef, Rekkem | Gratis | www.
muzimjende.be

 ZATERDAG 31 AUGUSTUS

EVENT | VERKIEZING AMBAS-
SADRICE STAD MENEN 2019-
2020 | Verkiezing van de Ambassad-
rice Stad Menen en haar eredames 
| 19:30 | CC De Steiger, Menen | 8 
euro (vvk), 10 euro (add) | evenemen-
ten@menen.be
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Punten sparen?
Het kan bij ons!
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CULTUURCENTRUM MENEN
STEIGERNIEUWS JUNI 2019

www.ccdesteiger.be

UiT in MENEN

Punten sparen?
Het kan bij ons!

GUIDO BELCANTO • ZUIDPOOL • DE KOE
20 JAAR AMENRA • KAMAL KHARMACH

HET NIEUWSTEDELIJK • TINY LEGS TIM
JENS DENDONCKER • PETER DE GRAEF

THE BONY KING OF NOWHERE • STEVEN 
VAN HERREWEGHE • ANTIGONE • ISOLDE

K.A.K. • DIE VERDAMMTE SPIELEREI • ...
Info, tickets en abonnementen: www.ccdesteiger.be

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 17.00 u.
- in juli en augustus zijn wij op zaterdag gesloten

INFO SLUITINGSDAGEN:

CC De Steiger is gesloten op donderdag 11 juli.

Jaarlijks verlof van maandag 15 juli tot en met 
zondag 11 augustus.

Stadsfestival Salto is op zondag 7 juli aan z’n vijfde editie toe. Het Menens 
stadsfestival blijft inzetten op verrassing, gezelligheid en kwaliteit. 
In de namiddag en vooravond zijn er meer dan 30 acts verspreid over het één 
kilometer lange, geanimeerde wandelcircuit in de binnenstad. 

Geniet van een divers programma op verrassende locaties waar je kan proeven 
van bluesconcerten, totaalinstallaties, eigenzinnige wellness, familietheater, 
dansvoorstellingen, doe-installaties, DJ’s, beeldende kunst, en zo veel meer!  

Afsluiter om 21.00 u. is Vive La Fête. Els Pynoo en Danny Mommens zorgen 
met hun dansbare electrorock voor een pittig slotfeestje!

Meer infomatie? Surf naar saltofestival.be.
Contact: CC De Steiger, Waalvest 1, 8930 Menen, 056 51 58 91, info@saltofestival.be

Opening van het festival om 15.00 u. op de Groentenmarkt 
door Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen.

Familietheaterpark met acts voor jong en oud in het Bois de Boulogne 
met o.a. Theater Tieret, Casa Blanca, Teatro Pavana en Theater FroeFroe.

Verrassende acts in de Oude Leielaan 
met o.a. Instituut voor Volkswarmte en Pigeon.

Bluesy klanken in de Ieperstraat 
met Bruno Deneckere, Guy Verlinde en Ian Siegal (uk).

En verder: een eigenzinnig artistieke evocatie in de Kazematten, de dansper-
formance Heroes op de binnenkoer van de voormalige Tabaksfabriek, Roos-
beef en poëzie in de Sint-Franciscuskerk en feestelijke muzikale animatie met 
De Ambrassband, Ygor & Igor en De Vierkante Meter. 

Laat je verwennen en kom tot rust in ons Paradijs, laat je verrassen door diver-
se mobiele acts of geniet van culinaire hoogstandjes bij één van de foodtrucks.

Afsluiten doen we om 21.00 u. met het concert van VIVE LA FÊTE op de 
Groentenmarkt, gevolgd door een afterparty met DJ The Rudies!

ZONDAG 7 JULI  VANAF 15.00 U.  -  GRATIS!



ZITDAGEN
BURGEMEESTER

DINSDAG 2 JULI 
9:00-11:00: Menen, Stadhuis

VRIJDAG 5 JULI 
14:00-15:30 Rekkem, LDC Dorpshuis 
15:45-17:15 Lauwe, Gemeentehuis 

Maak een afspraak via:
• 056 529 410 
• www. menen.be/zitdagburgemeester

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

nuttige info (zie zomertijden p. 2)

De afdeling fotokunst van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks een beeld opgenomen in of rond Menen.
Foto: Christian Bonte.  Vauban voetbalstadion Menen, 2 minuten voor het eindsignaal, de spanning is te snijden.
www.academiemenen.be


