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WIELTJESFEESTEN OP 7 SEPTEMBER, MAAK HET 
MOOIER, START WERKEN PARK TER WALLE, MAGIE IN 
DE ACADEMIE, INFOSESSIE DIGITAAL BANKIEREN...

#sep2019



Goed om weten

Plantjesweekend KOTK
Kom op vrijdag 13, zaterdag 14 september en zondag 15 
september 2019 naar de ‘Feesteditie 25 jaar Plantjesweek-
end’ van Kom op Tegen Kanker. Tijdens die dagen verkopen 
handelaars, verenigingen én vrijwilligers op verschillende 
plaatsen in Menen, Lauwe, Rekkem azaleaplantjes aan 7 
euro per stuk ten voordele van de actie.
Wil je dit project mee steunen? Kom dan zeker eens langs 
op één van onze standjes. Je vindt ons op verschillende 
locaties aan grootwarenhuizen en op de zaterdagmarkt in 
Menen op 14 september. We kunnen ook nog extra handen 
gebruiken om deze actie tot een goed einde te brengen!
Heb je enkele uurtjes vrij tijdens het plantjesweekend van 
13 tot en met 15 september? Maak dan samen met ons en 
de vele vrijwilligers een vuist tegen kanker en help ons met 
de verkoop van azalea’s! Interesse? Contacteer de dienst 
Evenementen via evenementen@menen.be of 056 529 414. 

Inspraakmoment op 
Werelddierendag
Ieder jaar vindt op 4 oktober Werelddierendag plaats. De 
stad Menen organiseert in 2019 op deze dag een inspraak-
moment over dierenwelzijn. Dat moment vindt plaats om 
14:00 in de Raadzaal in het stadhuis van Menen. Het stads-
bestuur geeft er een stand van zaken over lopende projec-
ten rond dierenwelzijn en gaat hierover in gesprek met de 
aanwezigen. Vragen of suggesties over dierenwelzijn mogen 
ook vooraf bezorgd worden via milieu@menen.be.

Oproep Sportprijzen
Het sportjaar 2018/2019 zit erop. Hoog tijd om onze 
Meense sporters, die het afgelopen sportjaar een titel 
behaalden, in de bloemetjes te zetten. De uitreiking van de 
Meense sportprijzen zal plaats vinden op vrijdag 29 novem-
ber, met prijzen voor: Beloftevolle jongere, Sportbeoefenaar 
of ploeg voor personen met een kwetsbaarheid, Sportploeg, 
Sportvrouw, Sportman en Sportverdienste. Sporters (of 
ploegen) die in 2018/2019 een uitzonderlijke prestatie heb-
ben geleverd, komen in aanmerking. Ken of ben jij iemand 
die een Sportprijs verdient? Laat het ons weten vóór 30 
september. Invulformulieren en het reglement vind je op 
www.menen.be/sport.

sportdienst@menen.be, 056 529 491
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Wieltjesfeesten 2019
Op vrijdag 6 september en zaterdag 7 september is het feest in onze stad! Dan staan onze 
Wieltjesfeesten op het programma. Dit moet je alvast weten over de 52e editie van ons 
stadsfeest.

VRIJDAG 6 SEPTEMBER

20:00-22:00 I Gratis optreden Grote Markt met coverband Low Budget
20:00 I Gratis optredens aan het Station: Muddy Dish, At The Front, Back To Back

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

Start met een duurzaam ontbijt op de Grote Markt tussen 8:30 en 10:30. Om 
09:00 gaat de braderie in de centrumstraten van start, waarbij marktkramers, 
handelaars en verenigingen naar buiten komen met aantrekkelijke standjes. Zo is 
er in de Kortrijkstraat een fandorp van Volleyteam Menen. Wereldse proevertjes 
kan je ontdekken op onze vernieuwde wereldmarkt. Rommelen kan dit jaar in 
de Ieperstraat. We vormen tevens de Bruggestraat tussen de Kortestraat en de 
Poedermagazijnstraat om tot kunststraat, ongetwijfeld een blikvanger dit jaar. 

HOOGTEPUNTEN ZATERDAG

8:30-10:30 I Menen Ontbijt (inschrij-
ven verplicht via menen.be/wieltjes-
feesten) en braderie met animatie
9:30 | 75 jaar bevrijding Menen,
Bloemenhulde, Vander Merschplein
12:00 I Kinderwieltjesworp

12:30 I Aperitiefconcert van de Mo-
dern Big Band with Voice
15:00 I Wieltjesworp
Gratis optredens Grote Markt:
15:15 I #LikeMe
19:00 I The Amazing Flowers
21:15 I Fiesta Perez
23:15 I Willy Sommers Live

GOED OM TE WETEN

• Geen wekelijkse markt op zaterdag 7 september
• Het stadhuis is gesloten op zaterdag 7 september
• Rode Kruisstand op de Grote Markt (kant Groentenmarkt)
• Toiletten voor mensen met een beperking in het stadhuis
• Gratis mobiele toiletten tussen stadhuis en post
• Het centrum blijft bereikbaar met de wagen, ondanks verkeersvrije zones

EN WAT MET HET VERKEER?

VERKEERSVRIJ OP VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Bevrijdingsplein: tussen de ingang van de parking van het 
station en Wahisstraat nr 224 van 15:00 tot 3:00. Verkeer 
vanuit de Ieperstraat met bestemming Bruggestraat wordt 
omgeleid via Guido Gezellelaan en Volkslaan.

VERKEERSVRIJ OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER
• Stationstraat vanaf Wahisstraat/Bevrijdingsplein tot Am-

bachtenstraat/Kunstenstraat van 16:00 tot 03:00
• Bruggestraat vanaf Grote Markt tot Parkstraat/Poeder-

magazijnstraat van 6:00 tot 19:00 en vanaf Grote Markt 
tot Esplanadestraat tot einde, omstreeks 1:00

• Ieperstraat vanaf Grote Markt tot aan de Wervikstraat 
van 6:00 tot 19:00 en vanaf Grote Markt tot St.-Francis-

cuskerk tot einde, omstreeks 01:00
• Grote Markt van 6:00 tot einde, omstreeks 1:00
• Kortrijkstraat vanaf Grote Markt tot aan kruispunt Pi-

ketpoort van 6:00 tot omstreeks 1:00 en vanaf Leopold-
plein tot Piketpoort: uitgezonderd plaatselijk verkeer

• Rijselstraat vanaf Grote Markt tot aan Waalvest van 6:00 
tot einde, omstreeks 1:00

PARKEERVERBOD in bovenstaande straten van 5:00 
met uitzondering van de Stationstraat (van 7:00)

DEZE PARKINGS BLIJVEN BEREIKBAAR: Parking 
Waalvest, Parking Zwembad, Parkeerplaatsen in Oude 
Leielaan, Parking 76 (in Rijselstraat) via de Oude Leielaan, 
Parking Station (Zandputstraat en Bevrijdingsplein), Parking 
Kerkomtrek aan de Vedastuskerk uitzonderlijk bereikbaar via 
de St.-Jansmolenstraat van 5:00 tot omstreeks 1:00.

evenementen@menen.be, 056 529 414
www.menen.be/wieltjesfeesten

Gratis avondprogramma:
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Samen Mooimakers
samen voor een propere stad

WIE IS MOOIMAKERS?
Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, 
Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, ma-
terialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven 
die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De Lokale overheden 
zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

WAT DOET MOOIMAKERS?
Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op 
een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerf-
vuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maat-
schappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. We geven uitvoe-
ring aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.

WAT KAN JIJ DOEN?
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Word een Mooimaker en 
claim je propere plek. Overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen want 
zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.
Je registreren als Mooimaker kan via www.mooimakers.be/actiekaart of kom 
langs op de dienst Omgeving (Stadhuis, Menen). Kies een traject of een plaats 
die je eenmalig of langdurig wil opruimen. Dat kan gaan om je straat, een buurt, 
een speelplein… Voor opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje en 
vuilniszakken) kan je eveneens bij de stedelijke dienst Omgeving terecht.

IEDEREEN IS EEN MOOIMAKER
Jij bent ongetwijfeld ook een Mooimaker. Mooimaker zijn is namelijk helemaal 
niet moeilijk. Er zijn 1.000 en 1 manieren om een Mooimaker te zijn. Door je 
afval simpelweg in de vuilnisbak te gooien, of in je handtas. Door je kauwgom 
door te slikken of door je afval niet uit je auto te gooien. Doe mee en hang een 
poster voor je raam. Laat iedereen weten wat voor Mooimaker jij bent. Deze 
posters zijn gratis te verkrijgen op de stedelijke dienst Omgeving of via www.
mooimakers.be/zomercampagne.

Dienst Omgeving, 056 529 371
marie.malsagne@menen.be
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Nieuwe ondergrondse glasbollen
Ook de Stad Menen is Mooimaker en zet haar acties verder om onze stad 
proper te houden. Recent werd de glasbol aan het station van Menen vervangen 
door een ondergronds exemplaar. Ondergrondse glasbollen geven namelijk min-
der aanleiding tot sluikstorten in hun onmiddellijke omgeving. De stationsomge-
ving verdiende extra aandacht qua netheid en sluikstorten, vandaar het initiatief 
om eerst hier in te grijpen. De investering uitgevoerd door de afvalintercom-
munale MIROM Menen bedroeg zo’n 11.000 euro. Stad Menen verwelkomt 
trouwens ook 2 nieuwe, mooier ogende glasbollen aan de Sint-Niklaaskerk te 
Rekkem. Netheid is topprioriteit voor het stadbestuur, dus moeten het zelf het 
goede voorbeeld geven.

Een boom planten is veruit de efficiëntste manier om een betere leefomgeving te creëren. 
Bomen vinden we in parken, tuinen, begraafplaatsen, sportvelden, speelterreinen, straten 
en lanen, pleinen... en leveren niet alleen vallende bladeren op, maar ook ecosysteemdien-
sten. En deze diensten zijn niet te onderschatten. Wij pikken er drie uit.

GEZONDERE LUCHT

Door bomen aan te planten in stedelijke omgevingen verbeteren we de 
luchtkwaliteit.
Volwassen bomen filteren de lucht en dragen bij aan een gezonde omgeving. En 
dat is nodig, want door huishoudelijke verwarming, de uitstoot van bedrijven en 
het drukke verkeer is de luchtkwaliteit slecht en bevindt er zich veel fijn stof in 
de lucht. Bomen leggen fijn stof vast op hun bladeren en schors. Bij een volgende 
regenbui spoelt dit fijn stof af naar de bodem en komt zo niet in onze longen 
terecht. Deze luchtzuivering heeft een positief effect op het verminderen van 
luchtwegaandoeningen, allergieën en slaapstoornissen.

KOELERE PLANEET

Door bomen aan te planten zorgen we voor de reflectie van zonnestra-
len, meer schaduw en een lagere temperatuur in verstedelijkt gebied.
De temperatuur in een stedelijke omgeving is gemiddeld hoger dan in het 
omliggende landelijke gebied. Dit fenomeen heet het hitte-eilandeffect. Bomen 
zorgen voor schaduw en onderscheppen als het ware het zonlicht voordat het als 
warmte opgeslagen wordt in de versteende omgeving. Omdat bomen het zonlicht 
onderscheppen, zetten bomen deze energie om in waterdamp. Door deze hogere 
luchtvochtigheid ontstaan er wolken die de straling van de zon terug reflecteren 
in de atmosfeer, wat cruciaal is bij het afkoelen van onze planeet.

VERKEERSVEILIGER

Door bomen aan te planten verminderen we de kans op ongelukken.
Bomen kunnen gebruikt worden als verkeersgeleiders of -remmers waardoor er 
minder ongelukken gebeuren. Bomen leveren dus een positieve bijdrage aan de 
verkeersveiligheid. Bomen die strategisch geplaatst worden, duiden op gevaarlijke 
situaties en zorgen ervoor dat automobilisten alerter worden. Een goed ge-
plaatste boom leidt tot 10% minder kans op ongelukken. 

Waarom bomen planten?
voor een betere leefomgeving!

Maak jij het ook groener?
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een boontje voor klimplan-
ten of wil je graag kunnen snoepen van je tuin? Dan is de verkoopactie van streek-
eigen (fruit)bomen, struiken en kleinfruit van Natuurpunt zeker iets voor jou! 
Neem een kijkje op www.maakhetgroener.be en bestel vandaag nog. Nieuw dit 
jaar is het ruime aanbod klimplanten! Alle pakketten en soorten kan je aanplanten 
op een beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben. Na-
tuurpunt verkoopt deze pakketten aan een zeer voordelige prijs en de opbrengst 
van de actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omge-
ving. Dubbele winst voor de natuur dus! Alle info op www.maakhetgroener.be.
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Park Ter Walle: ons stadspark
Het stadsbestuur Menen zet in op het inrichten van onze publieke ruimtes. Eén van de pri-
oriteiten daarbij is de aanleg van de omgeving van het Park Ter Walle. Het Park Ter Walle 
moet een volwaardig stadspark worden met een natuurlijk, monumentaal én recreatief 
karakter. Die plannen werden een tijdje geleden, na de bouw van de polyvalente zaal, al ge-
lanceerd: nu worden ze uitgevoerd. De werken starten op 2 september.

NATUURLIJK, RECREATIEF ÉN 
MONUMENTAAL STADSPARK

Bestaande landschappelijke structu-
ren zoals de Geluwebeek en de oude 
vestingmuur staan centraal bij de herin-
richting van het Park Ter Walle en zullen 
zelfs versterkt worden. De natuurlijke 
overgangen en hoogteverschillen zijn 
kenmerkend voor de beekvallei en wor-
den in het nieuwe park geaccentueerd en 
weer beleefbaar gemaakt. Ze zullen ook 
helpen om de waterhuishouding van het 
park te verbeteren.
De historische vestingmuren vormen 
een prachtig decor voor het Park Ter 
Walle: er kan gewandeld worden langs de 
vesting door kleurrijke bloemenvelden. 
De grond die is afgegraven bij de bouw 
van de nieuwe zaal zal worden gebruikt 
om parkhellingen van gras te creëren 
met zitmogelijkheden en speelaanleidin-
gen. De buitenruimte van de zaal wordt 
vanzelfsprekend onderdeel van het park. 
Een nieuw padensysteem – met ook 
een Finse looppiste – geeft het park een 
betere toegang en maakt het mogelijk 
om verschillende wandelingen te maken. 
Het centrale parkdeel met de sportvel-
den heeft een weids karakter, waardoor 
er lange zichten door het park ontstaan. 
Ook zullen aan de randen nieuwe bomen 
worden aangeplant, die door hun vorm 
en kleur de parksfeer versterken. De 
parking blijft behouden, maar krijgt een 
efficiëntere indeling.

START WERKEN 2 SEPTEMBER

Op 2 september start de aanleg van het 
vernieuwde stadspark. Het is de bedoe-
ling dat de werken klaar zijn tegen de 
volgende paasvakantie, uiteraard afhan-
kelijk van de weersomstandigheden. De 
polyvalente zaal en de burelen van de 
stedelijke Sport- en Jeugddienst blijven 
bereikbaar tijdens de werkzaamheden. In 
de eerste fase wordt de parking heraan-
gelegd. Deze is dan ook niet bruikbaar, 
zodat de Zwemkomstraat tijdelijk de 
enige toegang tot het park is. Daarna 
wordt het park zelf aangepakt en kan er 
terug ingereden worden via de J. & M. 
Sabbestraat. De glasbol op de parking 
in het park wordt tijdelijk verplaatst 
naar de parking in de Donkerstraat. De 
garagestraat van de Parkstraat naar Park 
Ter Walle blijft bereikbaar en wordt niet 
gebruikt voor leveringen.
Omdat veiligheid tijdens de werken 
in en rond het park primeert, zal de 
tunnel tussen het Park Ter Walle en het 
Brouwerspark afgesloten worden. Er zal 
tijdens de werken op weekdagen tussen 
7:00 en 17:00 niet kunnen geparkeerd 
worden in de Zwemkomstraat wegens de 
doorgang van het werfverkeer.
Tijdens de aanleg van dit prachtige stads-
park streven aannemer en opdrachtgever 
ernaar om de hinder tot een minimum te 
beperken.

agb@menen.be, 0476 33 43 05

Kraantjeswater moet veilig en gezond zijn. Het is belangrijk dat de waterleidingen in onze 
huizen veilig zijn. Waterleidingen van lood kunnen het zuivere leidingwater vervuilen. Als je 
water met lood drinkt, komt dat lood in je lichaam terecht. Dat is gevaarlijk, want lood is 
giftig. Daarom gebruiken we best geen loden waterleidingen: niet in het leidingennetwerk, 
maar ook niet in onze eigen huizen.

In huizen en gebouwen die na 1970 werden gebouwd, is 
de kans dat er loden leidingen liggen heel klein. In oudere 
gebouwen is er wel een risico. Veel loden leidingen zijn 
intussen vervangen, maar dat is niet overal het geval.

LOOD VERVANGEN IS DE BOODSCHAP
Lood kun je niet uit je drinkwater halen door het te koken. 
Daarom kun je loden waterleidingen beter vervangen door 
leidingen van koper of kunststof. De watermaatschappij-
en zijn verantwoordelijk voor alle waterleidingen van het 
openbare leidingennetwerk. In je huis (van de watermeter 
tot aan de kraan) moet je er zélf voor zorgen dat je water-
leidingen veilig en gezond zijn. Loden leidingen laat je beter 
vervangen. Als je in aanmerking komt voor de Vlaamse 
renovatiepremie, kan je de kosten voor het vervangen van 
je loden leidingen eventueel toevoegen aan je aanvraag voor 
de premie.

056 529 367, huisvesting@menen.be

HOE HERKEN IK LODEN LEIDINGEN?
1. Gebouw is ouder dan 1970.
2. Een magneet blijft niet hangen aan de leiding.
3. De loden waterleiding is grijs van kleur.
4. De leiding heeft verdikkingen en geen aparte koppel-

stukken aan kruispunten.
5. Twijfels? Contacteer een aannemer. 

JE KAN LODEN LEIDINGEN (NOG) NIET 
VERVANGEN. WAT NU? 4 TIPS!
1. Drink geen kraantjeswater dat lang heeft stilgestaan in 

de leidingen.
2. Gebruik geen warm kraantjeswater om koffie te zetten 

of eten te maken.
3. Overweeg een nieuw, tijdelijk leidingenstelsel naar de 

kranen die je het vaakst gebruikt om van te drinken.
4. Gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken 

voor een baby.

Bloemenweide en bijenkasten
Jaarlijks ondersteunt de stad Menen de provinciale oproep 
‘Laat het zoemen met bloemen’, waarbij gratis bloemenzaad 
kan besteld worden bij de provincie West-Vlaanderen. Deze 
campagne helpt bijen en hommels in nood en zorgde er 
dit jaar voor dat de bijenpopulatie zo’n 70.000 m² bloe-
menakker extra kreeg. Ook wij geven als lokale overheid 
graag het goede voorbeeld en zaaiden op onze begraaf-
plaats in Menen een bloemengordel in. We lieten er in de 
zomervakantie ook 2 bijenkasten plaatsen, die zo’n 100.000 
honingbijen opvangen, wat de biodiversiteit ten goede komt. 
De bijenkasten werden geplaatst en worden onderhouden 
door Honeybeez Imkerij. De stad Menen krijgt jaarlijks ook 
15kg honing.

Digitale snelheidsborden
De stad Menen investeert in verkeersveiligheid met de 
installatie van digitale snelheidsborden. De borden tonen 
niet alleen de snelheid aan de bestuurder zelf: alle gege-
vens blijven ook beschikbaar voor de (verkeers)diensten. 
Zo krijgen we een correct beeld en kunnen we beslissen 
welke snelheidsbeperkende ingrepen zinvol zijn. Dankzij 
de borden kunnen we nadien ook meten hoe effectief die 
ingrepen zijn. Het systeem werkt op een zonnepaneel en is 
eenvoudig te installeren. In eerste instantie zijn een aan-
tal hotspots en schoolomgevingen uitverkoren. Ken je als 
inwoner zelf locaties waar je het nuttig vindt om chauffeurs 
te sensibiliseren met behulp van deze borden? Laat het ons 
weten en mail je argumentatie naar info@menen.be.

Vervang loden leidingen
voor veilig en gezond kraantjeswater
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Cafetaria sporthal Lauwe zoekt uitbater
Voor de uitbating van de recent vernieuwde cafetaria in de sporthal van Lauwe zoekt het AGB Menen 
een nieuwe uitbater. Interesse? Meer informatie bij het AGB Menen via agb@menen.be 0476 33 43 
05. Het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Menen is het verzelfstandigd extern agentschap van de Stad 
Menen, opgericht in 2001 en belast met welbepaalde taken van stedelijk belang.
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Koop een UiTPAS zuidwest
en verveel je geen moment!
De UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen 
wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten kan sparen en 
inruilen voor leuke voordelen.

Nieuws uit de Bib
BIB MENEN ZOEKT VRIJWILLIGERS
Heb jij een hart voor cultuur, ben je sociaal en werk je graag met mensen? Dan ben jij 
de geknipte persoon om het vrijwilligersteam van de bib te versterken en mee te wer-
ken aan: onthaal en permanentie in de bib, boek- en materiaalverzorging, de praatgroep 
Babbels in de Bib, de Kinder- en jeugdjury, vakantielezen, voorlezen... Je geeft zelf aan 
hoe vaak je wil komen helpen en welke taken jouw voorkeur wegdragen. Je bent ook 
verzekerd via Stad Menen.
Interesse? Stuur een mailtje naar bibliotheek@menen.be

KINDER- EN JEUGDJURY MENEN
DE COOLSTE LEESCLUB VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Is je zoon of dochter tussen 8 en 16 jaar oud en leest hij/zij graag? Bij de KJV lezen we, 
praten we, discussiëren we, lachen we, knutselen we, spelen we spelletjes… In septem-
ber krijgen alle schoolgaande kinderen en jongeren in Menen een inschrijvingsfolder in 
school. Of kom eens langs in de bib. Schrijf je kind(eren) in tegen 21 september!
els.pottie@menen.be of phaedra.verplancke@menen.be

WERELDDAG DEMENTIE I.S.M. LDC ALLEGRO
Omdat wij mensen met dementie centraal stellen, werd er dit jaar gekozen voor 
het thema “Jij die bent”. Of je nu een persoon met dementie zelf bent of een 
mantelzorger of een naaste. Op welke manier je contact hebt, samen willen we 
dementie draagbaar maken. (Alzheimer Liga Vlaanderen)
Ook vanuit stad Menen zetten wij dit thema in de kijker. Kom op zaterdag 21 septem-
ber tussen 9:00 en 12:00 naar Bibliotheek Menen en ontdek er de infostand, luister 
naar de getuigenis van een mantelzorger… Vragen over Alzheimer en dementie? Stel ze 
op zaterdag 21/9 in de bib aan een medewerker van het lokaal dienstencentrum Allegro.

TERUG NAAR SCHOOL
Op 2 september starten de kinderen en leerkrachten aan een nieuw schooljaar. Bib Me-
nen helpt je mee om deze start zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op onze thematafel 
vind je tot eind september tips over de aankoop van boekentassen, hoe je jouw rug kan 
sparen met een zware boekentas, gezonde lunchboxen, drankjes en tussendoortjes...

CHINA / MIJN CHINA
TENTO | 27 SEPTEMBER TOT 21 OKTOBER 2019
China staat plots massaal in de belangstelling. Economische oorlog tussen de Verenigde 
Staten en China, de Chinese munt naar een lagere koers, een Nieuwe Zijderoute met 
grootse infrastructuurwerken in Europa, Afrika, Azië… Chinezen kopen duiven, voetbal-
lers, Volvo… China neemt het niet te nauw met de mensenrechten (Tibet, Xiniang en 
de Oeigoeren, Hongkong). Chinezen zijn plots wereldwijd aanwezig: als toeristen, maar 
ook als investeerders en projectontwikkelaars in Zuid-Afrika, Griekenland… 
Vanaf vrijdag 27 september presenteert bib Menen een aantal thematafels over dit 
gigantische land met info over geschiedenis & politiek, reizen, koken, economie & finan-
ciën, muziek & film. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan Chinese literatuur 
in Nederlandse vertaling van de laatste 10 jaar. Denk aan de Nobelprijs literatuur die 
in 2012 uitgereikt werd aan de Chinees Mo Yan, auteur van het door Zhang Yimou 
verfilmde boek ‘Het rode korenveld’.

De tento zal onder de noemer ‘Mijn China’ opgesmukt worden met foto’s en materialen, mee-
gebracht door bibmedewerker Bert Seghers van 4 China-reizen. Als nieuwsgierige ‘toerist’ kan 
je genieten van dit uitgestrekte, diverse land met zijn enorme culturele rijkdom en fascinerende 
bevolking en tegelijk in het achterhoofd houden dat niet alles rozengeur en maneschijn is.

VOOR WIE?
De UiTPAS zuidwest staat op naam en is levenslang geldig. Ieder lid van het gezin kan 
een UiTPAS zuidwest hebben. De pas is er al voor kinderen vanaf 3 jaar. Je kan met 
UiTPAS zuidwest terecht in onze regio in de volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem, 
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevel-
gem en Zwevegem. Bovendien kan je de pas gebruiken in andere regio’s en gemeenten 
zoals Gent, Oostende, Brussel, Leuven, Mechelen, de regio’s Dender, Westhoek, Kem-
pen… Ontdek alles op www.uitinzuidwest.be/uitpas

HOEVEEL KOST HET EN WAAR AANKOPEN?
Ga met je identiteitskaart langs bij één van de verkooppunten en je koopt een UiTPAS 
voor 3 euro. De verkooppunten in Menen: stadhuis (enkel voormiddag), LDC Allegro, 
LDC Dorpshuis, Bibliotheek Menen, Jeugd- en Sportdienst Park ter Walle.

HOE SPAAR JE UITPUNTEN?
Spaar punten door je UiTPAS tegen de zuil te houden (1 punt per activiteit), via de balie 
van de sportclub (punten voor het gehele seizoen), bij de bibliotheek waar je 1 punt 
per week kan sparen...

HEB JE EEN BEPERKT INKOMEN?
UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Je ontvangt de 
pas aan 1 euro en kan genieten van 80% korting bij deelname aan UiTPAS activiteiten 
en betaling inschrijvingsgelden. Ook met deze pas spaar je punten. Meer info over de 
UiTPAS aan kansentarief kan je verkrijgen bij het ocmw, het stadhuis en de bovenver-
melde verkooppunten.

KANSENTARIEF? VOOR WIE EN WAAR GELDIG?
Ieder die onder het stelsel van de verhoogde tegemoetkoming valt kan genieten van 
het kansentarief. Met je identiteitskaart en attest mutualiteit kan je deze pas verkrijgen. 
Ook via het OCMW kunnen mensen in aanmerking komen voor dit kansentarief.
In volgende gemeenten kan je terecht voor deelname aan 20% bij UiTPAS activiteiten: 
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Ware-
gem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. Raadpleeg www.uitinzuidwest.be/uitpas 

OMRUILVOORDELEN?
De gespaarde punten kunnen overal in Vlaanderen en Brussel, waar met de UiTPAS 
wordt gewerkt, omgeruild worden. In Menen is dit o.a. in de bibliotheken, het cul-
tuurcentrum De Steiger en de lokale dienstencentra. Zie www.uitinzuidwest.be/uitpas. 

UITPAS EN KANSENTARIEF IN MENEN?
De academie Woord, Muziek en Beeld, bibliotheken, CC De Steiger, Jeugd- en Sport-
dienst, Lokale Dienstencentra, Dienst Evenementen/Toerisme/Cultuur, Barthel Rekkem, 
Zwembad ’t Badhuis (niet bij aankoop abonnement), S Plus Menen, Chiro Mjinde, voet-
balclubs KSCT Menen en Rekkem Sport, Meense Duikclub, Vaste Vuist Lauwe, Sportie-
vak vzw en Taekwondo Chin Dojang Menen.  Wekelijks komen er nog organisaties bij. 
Hou www.uitinzuidwest.be/uitpas in de gaten. 

ilse.nollet@menen.be
056 529 211
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Ontdek de magie van de academie
voor iedereen tussen 6-99 jaar (m/v)
Met ongeveer 1.700 leerlingen speelt het deeltijds kunstonderwijs in de stad en in de regio 
Menen een belangrijke sociale, vormende en culturele rol. De Academie voor Beeld, Muziek 
& Woord wil ook jou inspireren! 

De academie is een verzameling van creatieve ontmoetings-
plaatsen voor kinderen vanaf 6 jaar die een nieuwe wereld 
willen ontdekken, voor jongeren die zich volledig willen laten 
gaan op een podium of beeldend willen creëren en volwas-
senen met een reeds lang gekoesterde droom om artistiek 
bezig te zijn! Ook volwassenen die kunst op een meer 
theoretische manier willen ontdekken (binnen en buiten 
de academie) komen nu aan hun trekken. Ontdek hier ons 
aanbod.

BEELD & AUDIOVISUELE KUNST

1ste, 2de & 3de graad (6-17j) | BEELDATELIER 
2de & 3de graad (8-17j) | ANIMATIEFILM 
4de graad (vanaf 18j) | BEELDEND KUNSTENAAR / 
FOTOGRAAF
Keuze uit volgende ateliers: beeldhouwen & ruimtelijke kunst, 
keramiek, grafiekkunst, schilderkunst, tekenkunst, projectatelier, 
fotokunst
Kortlopende richtingen
BEELD & CULTUUR (vanaf 16j) theoretische opleiding met 
o.a. maandelijks activiteiten (vb. lezing, museumbezoek…)
SPECIALISATIE | SPECIALISATIE CROSS-OVER (vanaf 18j) 
met toelatingsvoorwaarden.

MUZIEK

1ste graad (6-7j) | KLANKKRIEBELS (Muziekinitiatie of 
Domeinoverschrijdende initiatie)
2de graad (vanaf 8j) | MUZIEKATELIER
Nieuw!: BLAZERSATELIER (voor alle startende blazers én slag-
werkers)
2de graad (vanaf 15j) | MUZIEKATELIER TIENERS & 
VOLWASSENEN (Klassiek of Jazz-Pop-Rock)
3de graad | MUZIEK KLASSIEK / JAZZ-POP-ROCK / 
MUZIEK SCHRIJVEN
4de graad | VERTOLKEND MUZIKANT / CREËREND 
MUZIKANT (Klassiek of Jazz-Pop-Rock)
SPECIALISATIE (na 4de graad, mits toelating)
Voor keuzemogelijkheden instrumenten zie website of contacteer 
academie Muziek & Woord.

Academietips van de maand
07/09/2019
Kom langs tijdens de Wieltjesfeesten. Dan stellen volwassen 
leerlingen Beeld tentoon, zijn er workshops voor jong en 
oud en is er een open podium.

20/09-12/10/2019
Leerkrachten Beeldende Kunst stellen hun eigen werk ten-
toon en tonen zo hun blik op beeldende kunst.

Volg Academie Menen op Facebook en Instagram!

Publieke inspraak project-MER Leiedoortocht Menen

Gratis sessie ‘Digitaal bankieren’
donderdag 5 september in Rekkem

De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde, 
voorziet de uitvoering van een aantal aanpassingen 
aan de doortocht van de Leie ter hoogte van het 
centrum van Menen. Het project omvat het verbre-
den en het rechttrekken van de vaarweg, de her-
bouw van de brug over de vaarweg in de Rijselstraat 
en de aanleg van de publieke ruimte op de oevers. 
Over deze Leiewerken werd op 19 juni 2019 een 
infomarkt gehouden in CC De Steiger.

Om de mogelijke effecten van dit project op mens en mili-
eu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor 
een project-milieueffectrapportage (project-MER) opge-
start. Op dit moment is een aanmelding beschikbaar. In die 
aanmelding is een voorstel opgenomen van de milieueffec-
ten die men zal bestuderen in de project-MER en de manier 
waarop de evaluatie zal uitgevoerd worden.

Nog tot en met 17 september 2019 kan iedereen de 
aanmelding inkijken en opmerkingen geven over de vorm 

en presentatie van het MER maar ook inhoudelijke opmer-
kingen over het voorgenomen project zelf, over de alter-
natieven, over de beschrijving van de bestaande toestand, 
over de te verwachten milieueffecten, over de opvolging en 
evaluatie van de effecten, over de leemten in de kennis…

De aanmelding is beschikbaar via https://www.lne.be/mi-
lieueffect-rapportage (ga naar de dossierdatabank en geef 
dossiernummer “PR3203” in) of kun je inkijken op het 
stadhuis van Menen. 
Opmerkingen kun je nog tot en met 17 september bezor-
gen aan het Team Milieueffectrapportage (mer@vlaanderen.
be) of aan de stad Menen, Dienst Omgeving, Grote Markt 1, 
8930 Menen of ruimtelijke.ordening@menen.be.

Meer info over milieueffectrapportage
www.mervlaanderen.be, bel naar het gratis nummer 1700

Meer info over de Leiewerken
www.seineschelde.be/locatie/menen
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Maak kennis met digitaal bankieren tijdens een gratis in-
fosessie op 5 september in LDC Dorpshuis Rekkem. Krijg 
digitaal bankieren in de vingers en regel jouw dagelijkse 
bankzaken voortaan online. 

DIGITAAL IS DE TOEKOMST 

Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt: de digitalisering is overal. Dus ook jouw bank 
wordt alsmaar digitaler. Jouw rekening nakijken, een overschrijving uitvoeren, je 
rekeninguittreksels nakijken: je kan het allemaal digitaal doen.
 
Om ervoor te zorgen dat iedereen volledig mee is, laat Febelfin in samenwerking 
met de stad Menen je op 5 september kennismaken met digitaal bankieren, via 
pc of smartphone. Febelfin, de federatie van de financiële sector, legt uit wat de 
voordelen zijn en hoe het werkt. Zo kun je in een handomdraai aan de slag!

PRAKTISCH 

De sessie vindt plaats van 14:00 tot 15:30 in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) 
Dorpshuis Rekkem.
Wil jij digitaal bankieren in de vingers krijgen? Schrijf dan snel in via de stedelijke 
dienst Lokale Economie & Ondernemen via carina.develter@menen.be of 056 
529 241.

www.febelfin.be

WOORDKUNST

1ste graad (6-7j) | KLANKKRIEBELS (domein overschrij-
dende initiatie met muziek én woord)
2de graad (vanaf 8j) | WOORDATELIER 
3de graad (vanaf 12j) | WOORDLAB JONGEREN
3de graad (vanaf 15j) | WOORDLAB TIENERS & VOL-
WASSENEN
4de graad | VERTOLKEND of CREËREND ACTEUR 
(woordtheater, toneel of vertellen en presenteren)
SPECIALSATIE (na 4de graad, mits toelating)

NIEUW: ONLINE INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf dit schooljaar in de meeste gevallen 
online via www.mijnacademie.be (één account per gezin). 
In functie van vermindering of indien online inschrijven niet 
lukt: neem contact op met de betrokken academie. 

www.academiemenen.be
Academie voor Beeld, Bruggestraat 43, Menen,

056 513 244,  beeld@menen.be  
Academie voor Muziek & Woord, Yv. Serruysstraat 42, Menen, 

056 513 034, muziek.woord@menen.be
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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 oktobernummer: voer je activiteiten vóór 10 september in via www.uitdatabank.be.

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

 ZONDAG 1 SEPTEMBER

VOETBAL | KSCT MENEN - DIK-
KELVENNE | Wedstrijd in 2de Klasse 
A | 15:00 | Vaubanstadion, Menen
 
 DINSDAG 3 SEPTEMBER

VOORDRACHT | HALT2DIABE-
TES | Preventie van diabetes type 2 
door diëtiste Delphine Deleu met info 
over voorkomen diabetes en gratis 
sessies gezonde voeding op verwijzing 
| 14:00 | LDC Allegro, Menen | Gratis 
| ldc.allegro@menen.be | 056 527 280

 WOENSDAG 4 SEPTEMBER

FIETSEN | ALLEGRO’S FIETS-
TOCHT | Tocht van max. 30 km 
(heen en terug) | 13:30 | LDC Allegro, 
Menen | Gratis | ldc.allegro@menen.
be | 056 527 280

 DONDERDAG 5 SEPTEMBER

VOORDRACHT | ROZEN | Over ro-
zen kiezen, kopen, planten, snoeien en 
verzorgen door Jean-Pierre Decoop-
man | 14:00 | LDC Allegro | 2 euro | 
ldc.allegro@menen.be | 056 527 280

VOORDRACHT | RELIGIE, GE-
WELD EN BEELDVORMING | Jonas 
Slaats (Kif Kif) ontrafelt in deze lezing 
de verschillende verbanden tussen re-
ligie, geweld en beeldvorming | 20:00 
| CC De Steiger, Menen | 1 euro | 
veiligheid.samenleven@menen.be | 
056 529 423

 VRIJDAG 6 SEPTEMBER 

BEZOEK | MIROM MENEN | Een 
sorteerbabbel met de afvalcoach op 
het recyclagepark | 14:00 | Recycla-
gepark, Menen | Gratis | ldc.allegro@
menen.be | 056 527 280

WIELTJESFEESTEN 2019
6 & 7 SEPTEMBER
Zie Leiedraad pag. 3 en
www.menen.be/wieltjesfeesten

 ZATERDAG 7 SEPTEMBER

HERDENKING | 75 JAAR BE-
VRIJDING MENEN | Plechtigheid en 
bloemenhulde | 9:30 | Vander Mersch-
plein, Menen | Gratis |
evenementen@menen.be

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

TURNEN | ORIËNTATIE GYMNAS-
TIEK | Oriëntatielessen voor jongens 
en meisjes geboren in 2013-2014 | 
16:00 | Sporthal Ter Leie, Lauwe | sha-
na@vastevuist.be | www.vastevuist.be

ETEN | MOSSELFESTIJN KVLIII 
| Aanknopend met de traditie van de 
hoogste mosselschelpenberg, organi-
seert het Koninklijk Verbond Leopold 
III Menen tijdens de Wieltjesfeesten 
haar eerste mosselfestijn. Deel op-
brengst komt ten goede aan Meense 
vereniging. Alleen via voorverkoop | 
18:00 | VBS De Kleine Prins, A. De-
bunnestraat 15, Menen | 22 euro, -12j 
10 euro | 0494 582 198

 ZONDAG 8 SEPTEMBER

EVENT | SENIORENNAMIDDAG | 
Optreden van Gregory | 14:00 | CC 
De Steiger, Menen | 5 euro | 0474 776 
839 | didier.mariacourt@outlook.be

EVENT | BLOEMENFEEST | Wijk-
feest met optredens, foodtrucks en 
kinderanimatie | Bloemenwijk, Kro-
kussenlaan, Menen

OPENDEUR | BRANDWEER LAU-
WE | Met aperitiefconcert, beenhesp, 
brandpreventiestand… | Brandweer 
Lauwe, Rekkemstraat 64 |
hannes.devos@hvzfluvia.be

 MAANDAG 9 SEPTEMBER

ZORGCAFÉ | VACCINATIES & PO-
LYFARMACIE | Wanneer vaccineren 
en wanneer neem ik te veel medica-
tie? Met dr. Stephanie De Maesschal-
ck | 14:00-17:00 | LDC Dorpshuis, 
Rekkem | Gratis | 056 433 700

SCHIPPERSWEEKEND 35
13, 14 & 15 SEPTEMBER
Vrijdag: Mooneye, Glints, DAAN, Om-
dat Het Kan Soundsystem ft. Aver-
age Rob. Zaterdag: The RG’s, Black 
Leather Jacket, King Hiss, STAKE. 
Zondag: Two Russian Cowboys, Turbo 
Alive Band, Yevgueni, Green onions
Hoeve Delaere, Lauwe |
www.schippersweekend.be

 VRIJDAG 13 SEPTEMBER

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

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

 ZONDAG 15 SEPTEMBER

WANDELEN | 75 JAAR BEVRIJ-
DING MENEN | Rondleiding met ver-
halen/gebeurtenissen bij plaatsen die 
een rol speelden tijdens de bevrijding 
door Britse troepen i.s.m. Meense 
weerstand | 10:00 & 14:00 | Stadhuis, 
Menen | Gratis | 056 529 417

VOETBAL | KSCT MENEN - FC 
MANDEL UNITED | Wedstrijd in 
2de Klasse A | 15:00 | Vaubanstadion, 
Menen | www.ksctmenen.be

 MAANDAG 16 SEPTEMBER

FAMILIEGROEP | DEMENTIE | Wat 
als iemand verloren loopt? | 14:00 & 
19:00 | LDC Allegro, Menen | Gratis | 
Vooraf inschrijven via 056 527 280 of 
056 433 700 

 DINSDAG 17 SEPTEMBER

WANDELEN | DUURZAME MO-
BILITEIT | Wandeling in de buurt 
van het WZC OLV-Middelares en de 
assistentiewoningen Huize Coulon 
met blik op de voetpaden en de weg 
in de buurt | 14:00 | LDC Dorpshuis, 
Rekkem | Gratis | ldc.dorpshuis@
menen.be | 056 433 700

GOLDEN CLASSIC
OLD TIMER FESTIVAL
20, 21 & 22 SEPTEMBER
Diverse activiteiten zoals: Old Timer 
rally, BBQ, Diverse optredens, Straat-

animatie, Foodtrucks en Static old 
timer cars show | Centrum Lauwe | 
www.goldenclassic.be

 VRIJDAG 20 SEPTEMBER

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

 ZATERDAG 21 SEPTEMBER

CONCERT | MUZIEK UIT MIJNEN 
TIJD | De Koninklijke Volksharmonie 
Sint-Jozef Menen is fier om een voor-
stelling te brengen samen met Micha 
Marah | 14:30 | Zaal Park Ter Walle, 
Menen | 8 euro |
info@volksharmoniemenen.be

 ZATERDAG 28 SEPTEMBER

VOETBAL | KSCT MENEN - FC 
KNOKKE | Wedstrijd in 2de Klasse A 
| 17:00 | Vaubanstadion, Menen

140 JAAR SINT-BAVO LAUWE
27, 28 & 29 SEPTEMBER
Vrijdag: seniorennamiddag, opening 
tentoonstelling, quiz
Zaterdag: fiets-/wandeltocht, kort-
films, diaprojectie, liederencompilatie, 
skywatcher, Kerkomtrekloop, ten-
toonstelling, kinderanimatie, actieve 
conceptavond voor jeugd & jeugdver-
enigingen
Zondag: orgelrecital, processie met 
relikwie van Sint-Bavo, eucharistievie-
ring, homilie, valkeniers, Open kerk, 
historische rondleiding, musiceren op 
het orgel…
Meer info: www.menen.be/uitinmenen 
en www.facebook.com/sintbavolauwe

Gratis avondprogramma:
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Steigernieuws
Maandblad van Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., 28ste jaargang, nr. 1
Afgiftekantoor 8500 Kortrijk Mail - Erkenning: P2A6007
Maandelijks - september 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
SEPTEMBER 2019

www.ccdesteiger.be

Punten sparen?
Het kan bij ons!

THEATER
ZONDAG 22/09 - 15.30 U.

THEATER
VRIJDAG 27/09 - 20.15 U. - STUDIO

HUMOR
VRIJDAG 04/10 - 20.15 U. - THEATERZAAL

EXCLUSIEVE VIP-TRIP NAAR S.M.A.K. GENT HET NIEUWSTEDELIJK/FIEN LEYSEN:  ‘Wie we zijn’

ROOS VAN ACKER, NELE VAN DEN BROECK 
EN PASCALE PLATEL:  ‘Totdatzeerdoet’

Wij nemen je mee naar het S.M.A.K. voor een super-de-luxe cultuuruit-
stap. We bekijken er samen met een S.M.A.K.-gids de overzichtsten-
toonstelling ‘De Collectie (1), Highlights for a Future’, waarna het 
theatercollectief SKaGeN speciaal voor ons de voorstelling ‘Till it’s 
over’ speelt. 

De Collectie (1), Highlights for a Future
De tentoonstelling telt ongeveer 200 werken uit de collectie die het 
volledige museumgebouw beslaan. Met deze tentoonstelling wil S.M.A.K. 
vooral naar het heden en de toekomst kijken. Iconische werken van 
Panamarenko, David Hammons, Michaël Borremans, Francis Bacon, 
Dara Birnbaum, Mark Manders en Luc Tuymans worden afgewisseld met 
minder bekende parels van bijvoorbeeld Georg Herold, Ann Veronica 
Janssens, Nedko Solakov, Pascale Marthine Tayou, Lois Weinberger en 
James Welling.

SKaGeN: ‘Till it’s over’
‘Till it’s over’ is een cross-disciplinaire samenwerking tussen het 
theatercollectief SKaGeN en de Amerikaanse schilder en beeldend 
kunstenaar Richard Jackson, rond de thema’s burgeroorlog, tederheid 
en wraak. Jackson maakte een installatie op basis van Picasso’s bekende 
oorlogsschilderij Guernica. Acteurs Valentijn Dhaenens en Clara van den 
Broek creëren een theatrale performance op basis van hetzelfde thema. 
Hoe gaan twee mensen om met de gevolgen van extreem geweld, en 
wat is de blijvende impact wanneer de tijd zijn werk heeft gedaan? Kan 
geweld ons dichter bij elkaar brengen? Dringen we dieper in elkaar 
door en raken we verbonden ondanks of zelfs door het geweld dat we 
elkaar aandoen? Creëert geweld intimiteit? 

“Till It’s Over is verfrissend theater (...) en een gewaagde voorstelling. Het is 
een uitdaging voor toeschouwers en publiek die je in een verrassend vormge-
geven decor even de wanhoop en de ontluistering laat voelen van mensen die 
alles kwijt zijn, behalve hun eigen leven. Dit is wellicht de kleurigst denkbare 
voorstelling om zo’n zwart thema aan te kaarten. Dat maakt ze onvergetelijk 
als ervaring.” (Els Van Steenberghe, Focus Knack)

Maximum 50 deelnemers. 
Prijs: € 40 - geen reducties 

(incl. bus, toegang S.M.A.K., gidsen, theatervoorstelling, hapje/drankje).
 Foto: Fred Debrock

In ‘Wie We Zijn’ probeert Fien Leysen een antwoord te vinden op de 
vraag die in de titel luidt. Ze gaat op zoek naar wie ze is, in verhouding 
tot een ander, en tot zichzelf.
Hoe veranderlijk is die identiteit, en hoe wankel soms. ‘Wie We Zijn’ 
kijkt daarom ook naar waar we vandaan komen en waar we naartoe 
gaan, en hoopt via een persoonlijke zoektocht antwoord te kunnen ge-
ven op universele vragen. Op scène worden tekst en beeld afgewisseld. 
Gesprekken met een ruimtevaarder en haar eigen grootvader die piloot 
was, vormen een kader voor de zoektocht.
Fien Leysen debuteerde in 2018 met ‘Wat (niet) weg is’, een aangrijpen-
de voorstelling die ze hier speelde tijdens de eerste editie van Gebroed 
en die er intussen een succesrijke tournee heeft opzitten.

Tekst, regie, spel: Fien Leysen - Muziek: Bert Hornikx
Dramaturgie: Els Theunis - Foto: Marcel Lennartz

Kaarten: € 14 - € 13 met reductie - € 11 -26 jaar

Pascale Platel, Roos Van Acker en Nele Van den Broeck gaan samen op 
zoek naar DE LIEFDE maar verwarren die soms met WELLUST. Met 
trom en paukenslag, met gefluister, gezang en gelach en met heel veel 
goesting. Maar geloven ze er nog wel in ?

Met: Pascale Platel, Roos Van Acker en Nele Van den Broeck.
Foto: Sara De Graeve

Kaarten: € 17 - € 15 met reductie - € 14 -26 jaar

weg met

de steiger !

Lessen Startdatum Prijs

DUURZAAMHEID EN MONDIAAL
Lezing Hilde Demurie: ‘De Gezondheidscirkel’ 1 di 24/09 - 19.00 u. 20,00
Djembé 12 wo 18/09 - 19.00 u. 96 - 72
Afrikaanse dans op energieke live-percussie 12 wo 18/09 - 20.00 u. 96,00
Kruidenwandeling langs De Leie 1 do 17/10 - 14.00 u. 10,00
Koken en bakken met glutenvrije granen en melen 1 wo 06/11 - 19.00 u. 35,00
Lezing Stefan Blommaert over China 1 ma 14/10 - 19.30 u. 7 - 5
KUNSTBEOEFENING
Stemgebruik en stemtechniek 4 ma 04/11 - 19.30 u. 48 - 36
Uw fototoestel is niet aan een winterslaap toe 4 za 09/11 - 09.30 u. 48,00
Kalligrafie Module 2 bis 7 di 17/09 - 19.00 u. 120
Kalligrafie Module 4 6 di 08/10 - 19.00 u. 150
Gitaar beginners - (licht) gevorderden 6 do 03/10 - 18.30 u. 54,00
KUNST
Pieter Bruegel, een scherpzinnig verteller 3 ma 23/09 - 19.00 u. 39,00
CREATIVITEIT
Botanisch tekenen met pen, inkt en aquarel 6 do 10/10 - 13.30 u. 99,00
Schilderen met aquarel, thema Interieur 10 ma 16/09 - 13.30 u. 55,00
Creatief met bloemen 2 vr 18/10 - 13.30 u. 16,00
Scandinavische krans in zachte herfsttinten 1 do 24/10 - 19.00 u. 38,00
Brei- en haakatelier: droomdeken met verschillende breipatronen 10 do 19/09 - 13.30 u. 50,00
Snit en Naad 12 wo 18/09 - 09.00 u. 42,00
Van je eigen gordijnen maken tot kledijretouches 6 vr 04/10 - 09.00 u. 30,00
CULINAIR
Kookworkshop ‘De Gezondheidscirkel’ (Hilde Demurie) 1 di 01/10 - 19.00 u. 35,00
Chinese theeceremonie ‘Gong Fu Cha’ 1 wo 16/10 - 19.30 u. 35,00
Olijfolie, het vloeibare goud 1 wo 11/12 - 19.30 u. 35,00
De verrukkelijke Italiaanse plattelandskeuken - wintereditie 1 wo 23/10 of di 07/11 - 19 u. 12,00
Verfijnde gerechten: eindejaarsmenu’s (4 groepen) 3 di 08/10 - 13.30 of 19 u. 36,00
Kerststronk 1 di 17/12 - 13.30 u. 6,00
Kerst- en winterbieren 1 wo 04/12 - 19.30 u. 22,00
GEZONDHEID EN PERSOONLIJKHEID
Mindful leren omgaan met moeilijke gedachten 5 di 15/10 - 19.00 u. 70,00
Handreflexologie - Handmassage 1 wo 20/11 - 19.00 u. 25,00
Ontspannende voetmassage - Voetreflexologie 1 wo 27/11 - 19.00 u. 28,00
Easy  Yoga 1 do 10/10 - 19.00 u. 15,00
Ligconcert ‘Aarding’ 1 ma 25/11 - 19.00 u. 20,00
Yoga ochtendreeks (2 groepen) 12 ma 16/9 of vr 20/9 - 9.30 60,00
Yoga avondreeks (2 groepen) 14 di 10/09 - 18 of 19.30 u. 70,00
Tai Chi 10 do 10/10 - 09.30 u. 70,00
TAAL
Spaans voor op reis 10 di 21/01/20 - 14.00 u. 65,00
Spaans II bis 12 di 17/09 - 09.00 u. 78,00
Spaanse conversatie 12 ma 16/09 - 09.30 u. 78,00
Italiaans voor op reis (deel 2) 10 wo 25/09 - 09.30 u. 65,00
Italiaans lees- en praatgroep 10 ma 23/09 - 14.15 u. 65,00
Portugees beginners (deel 3) 10 do 26/09 - 09.00 u. 65,00
Op weg met Engels 12 di 17/09 - 08.45 u. 60,00
Engels voor elke dag 10 vr 20/09 - 10.00 u. 50,00
BEWEGING EN DANS
Aerobic dance 12 ma 16/09 - 19.00 u. 48,00
Zumba Fitness 12 ma 16/09 - 20.00 u. 48,00
Pilates 9 wo 25/09 - 18.15 u. 45,00
Mash up - African en Soca Dance work-out 12 wo 04/09 - 19.30 u. 48,00
BBB - buik billen benen 12 do 19/09 - 18.30 u. 48,00
Ab Tastic - buikspieroefeningen 12 do 19/09 - 19.30 u. 24,00
HIIT 12 do 19/09 - 20.00 u. 48,00
SENIOREN
Turnen voor 50-plussers 13 di 17/09 - 09.00 u. 52,00
Aerobic basic voor 50-plussers 13 wo 18/09 - 09.30 u. 52,00
Fietstochten 2 do 19/9 + 10/10 - 14 u. 1,50
JONGEREN
Gitaar voor beginners 6 do 03/10 - 18.30 u. 54,00
Djembé voor kinderen van 8 tot 12 jaar 12 wo 18/09 - 19.00 u. 72,00
Huisdansgezelschap Cie. Helios (2 leeftijdsgroepen +/- 30 vr 13/09 -

HOBBY & VORMING NAJAAR 2019

Alle info over deze cursussen en ons uitgebreid aanbod computercursussen vind je terug op 
www.ccdesteiger.be of in onze gratis vormingsbrochure.

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.

INFO

ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

SPECIAL

donderdag 19 september om 20.15 u. - cafetaria
CHRIS CAIN (usa)

‘Zestiger, California, gitaarvirtuoos en begenadigd 
zanger’. Chris Cain in het kort.  Vandaag kenmerkt 
Cain zijn stijl als uniek, expressief en verschroeiend. 
Het is ook niet voor niets dat hij geprezen werd 
door mentoren als Albert King en Robben Ford.

Kaarten: € 14,00

20 JAAR AMENRA
CC De Steiger brengt dit najaar samen met 
muziekgroep Amenra een tentoonstelling in het 
cultuurcentrum en stadsmuseum, een artistiek 
vuurritueel met live muziek op het Leie-eiland en 
concerten op verschillende locaties in de stad. 
Op de tentoonstelling zal er onder meer werk 
getoond worden van gerenommeerde kunstenaars 
zoals Berlinde De Bruyckere, Michaël Borremans, 
Stephan Vanfleteren en Menenaars Willy Vander-
perre en Johan Tahon. 
Ontdek alles op www.dekroone.be. 



WOONLOKET
12 SEPTEMBER

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

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

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

De afdeling fotokunst van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks een beeld opgenomen in of rond Menen.
Fotografische artistieke vrije collage van De Balokken (Wervik) van het fototeam.
www.academiemenen.be


