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Goed om weten
Stadsambassadrice 
2019-2020 is Sofie!
Op zaterdag 31 augustus 2019 kroonde Sofie Marey zich 
tijdens een geslaagde verkiezingsavond in CC De Steiger 
tot kersverse Ambassadrice van de stad Menen. Ook de an-
dere 3 kandidates vielen in de prijzen: Eerste Eredame werd 
Chanel Debavelaere, Tweede Eredame Morgane Vermeulen 
en de jongste kandidate, de amper 16-jarige Mégane Cous-
saert werd Miss Sympathie. Proficiat iedereen! 

Dienst Huisvesting ver-
huist naar LDC Allegro
De stedelijke dienst Huisvesting wordt één centraal en 
geïntegreerd woonloket waar mensen terechtkunnen met 
al hun vragen rond wonen zoals premies, energie, (ver)
huren/(ver)kopen, sociaal wonen en woningkwaliteit. Vanaf 
woensdag 23 oktober 2019 kun je terecht bij onze dienst 
Huisvesting in het Lokaal Dienstencentrum Allegro, Volk-
slaan 302/0001, Menen op maandag tot en met vrijdag 
telkens van 09:00-12:00 (vrij) en 13:30-16:30 (op afspraak). 
Op donderdag tot 18:30. Wegens de verhuis zal de dienst 
Huisvesting op 21 en 22 oktober gesloten zijn.

056 529 363, huisvesting@menen.be.

Een plekje voor
een Tiny Forest?
Tiny Forests zijn minibosjes op een beperkte ruimte in 
een stedelijke omgeving. De bosjes zorgen voor een grote 
diversiteit aan planten- en diersoorten, verbeteren de 
luchtkwaliteit en vergroten de waterbergingscapaciteit in 
een stad. Een Tiny Forest heeft ook een sociale rol, bijvoor-
beeld als ontmoetingsplaats. Stad Menen wil samen met jou 
zoeken naar locaties in Menen, Lauwe en Rekkem voor zo’n 
minibosje. De voorwaarden zijn een minimumbreedte van 4 
m en een totale oppervlakte die varieert tussen 100 en 200 
m². Suggesties voor een minibosje? Een Tiny Forest op een 
bedrijventerrein? Laat het weten via milieu@menen.be.

www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr
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Samen Menen laten bewegen: het is één van de prioriteiten die de bestuursploeg begin dit 
jaar in de beleidsnota neerpende. Dit kan onder meer door werk te maken van een bewe-
gingsvriendelijke openbare ruimte. Op het Vredesplein gebeurde dat onlangs met de plaat-
sing van een sportkooi.

Het integreren van beweging in ons dagdagelijks leven kan door sport en spel 
infrastructureel in onze woonwijk te brengen. Kinderen van jongs af laten proeven 
van sport op het speelpleintje bij de deur: het werkt. Ook voor de bewoners van 
de wijk is het leuk spelende en sportende kinderen én volwassenen in actie te 
zien op een levendig buurtpleintje. 

De speel- en sportinfrastructuur op het Vredesplein was verouderd. Daarom 
investeerden we in een heuse sportkooi. Zo’n kooi is een omboord sportveld 
waarop aan meerdere sporten zoals voetbal, basketbal en hockey kan gedaan wor-
den. Dankzij de wanden blijft de bal in het spel en kunnen buurtbewoners die op 
een andere manier van het plein willen genieten, dat zonder hinder doen. Derge-
lijke ingreep versterkt bovendien het sociaal weefsel: het brengt de buurt op een 
positieve manier samen.

De sportkooi werd al in juli geplaatst en werd begin september aan de pers voor-
gesteld. Deze realisatie kostte om en bij de 27.000 euro. 

Nieuwe sportkooi Vredesplein
Samen Menen laten bewegen

23.000 euro voor De Pelikaan
Menenaar Dirk Robaey rondde onlangs zijn wandeltocht 
naar Compostella met glans af. Hij deed dat onder ande-
re voor het goede doel, namelijk de Pelikaan van ons IVA 
Zorg Menen, een zorginstelling voor volwassenen met een 
beperking. Dirk zamelde meer dan 23.000 euro in voor De 
Pelikaan, die met dat bedrag een beleefTV - een digitale 
activiteitentafel - zal aankopen. Bedankt Dirk!

Hospitaalstraat is fietsstraat
Maandag 2 september werd de fietsstraat in de Hospitaal-
straat in Lauwe feestelijk geopend. Deze nieuwe verkeerssi-
tuatie kwam er mede dankzij de buurt én het schoolbestuur 
van onze gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer. In 
een fietsstraat mogen automobilisten geen fietsers inhalen. 
Fietsers mogen er de helft van de rijbaan innemen en de 
snelheid is beperkt tot 30 km/u. 
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OPROEP Innovatieve projecten
voor en door handelaars
Ben je een lokale handelaar? Sla dan samen met enkele collega’s in de buurt de handen in elkaar en creëer samen meer sfeer 
en beleving in de kern. Werk samen met andere handelaars en dien een innovatief project in om jouw handelskern aantrekke-
lijker te maken. Ondernemerscentra West-Vlaanderen voorziet een financiële tegemoetkoming voor de geselecteerde projec-
ten die voldoen aan de beschreven voorwaarden. Voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op www.ikkooplokaal.be.

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling 
van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Om lokale handelaars 
een gezicht te geven bij het grote publiek, lanceren we in 10 West-Vlaamse steden 
en gemeenten een grote communicatiecampagne. Ben jij trots op je kwalitatieve 
producten, je vakkennis en je persoonlijke service? En heb je zin om ambassadeur 
te worden van de campagne?
Schrijf je dan snel in op www.ikkooplokaal.be

Word het gezicht van 
‘Ik koop lokaal’

Word het gezicht van de “Ik koop lokaal”-campagne!
Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de campagne 
“Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”.  Om lokale handelaars een gezicht te geven bij het grote 
publiek, lanceren we in 50 West-Vlaamse steden en gemeenten een grote communicatiecampagne. 
Ben jij trots op je kwalitatieve producten, je vakkennis en je persoonlijke service? En heb je zin om 
ambassadeur te worden van de campagne? Schrijf je dan snel in op www.ikkooplokaal.be 

Word het gezicht van de “Ik koop lokaal”-campagne!

“Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”.  Om lokale handelaars een gezicht te geven bij het grote 

ambassadeur te worden van de campagne? 

1. Je winkel (incl. foto) 

komt op de website

2. Je ontvangt promo-

materiaal, zo weten 

de klanten dat je 

meedoet

3. Klanten kunnen 

stemmen en stoefen 

met jouw zaak; 

anderen worden zo 

warm gemaakt om 

lokaal te kopen.

Schrijf je in 

en doe mee!

jouw VOORDeel
JOUW VOORDELEN?

1. Je winkel (incl. foto) komt op de 
website
2. Je ontvangt promomateriaal, zo 
weten de klanten dat je meedoet
3. Klanten kunnen stemmen en stoe-
fen met jouw zaak; anderen worden 
zo warm gemaakt om lokaal te kopen.

www.ikkooplokaal.be, carina.develtere@
menen.be
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Is jouw zaak the place to be in de Leiestreek, zit je op een speciale locatie, heb je een ver-
nieuwend concept of ben je net iets anders dan de rest? Stel je dan kandidaat en word één 
van de 101 creatieve hotspots van de Leiestreek. 

Toerisme Leiestreek gaat voor de campagne 2020 op zoek 
naar 101 creatieve hotspots. Zij zullen centraal staan in de 
campagne en productontwikkeling. Indien jij geselecteerd 
wordt, loop je in 2020 mee in de campagne van de Leie-
streek. 

Jouw zaak of evenement wordt dan onder andere voorge-
steld op een specifieke pagina op de website, op Facebook 
en in de pocket die tijdens de campagne zal verspreid wor-
den. Indien mogelijk wordt er ook een fietsroute uitgewerkt 
die langs jouw zaak passeert. 

De uitgelezen kans om je zaak of evenement extra onder de 
aandacht te brengen. 

Meer informatie op www.toerisme-leiestreek.be/hotspots.

Elke dag zetten tientallen mensen zich vrijwillig in voor dieren en 
hun welzijn. Het stadsbestuur vindt dat echte dierenliefde waardering 
verdient. Daarom zal het de allergrootste dierenvriend van Menen op 
gepaste manier in de bloemetjes zetten.

Ken jij een persoon of organisatie die het afgelopen jaar iets speciaal heeft gedaan 
uit passie voor dieren? Ken jij iemand die zich belangeloos inzet en strijdt om 
dieren een beter leven te geven? Heb jij weet van een project waaruit echte 
dierenliefde blijkt? Nomineer dan vóór 1 oktober deze persoon, groep of organi-
satie voor de “Prijs voor de Allergrootste Dierenvriend”. Elke Menenaar kan een 
organisatie of een (groep) inwoner(s) uit Menen, Lauwe of Rekkem voordragen. 
Stuur de kandidaturen naar dierenwelzijn@menen.be. Een brief sturen kan ook 
naar Stad Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

INSPRAAKMOMENT OP WERELDDIERENDAG 4/10

Ieder jaar vindt op 4 oktober Werelddierendag plaats. De stad Menen organi-
seert in 2019 op deze dag een inspraakmoment over dierenwelzijn. Dat moment 
vindt plaats om 14:00 in de Raadzaal in het stadhuis van Menen. De beleidsploeg 
geeft er een stand van zaken over lopende projecten rond dierenwelzijn en gaat 
hierover in gesprek met de aanwezigen. Vragen of suggesties over dierenwelzijn 
mogen ook vooraf bezorgd worden via dierenwelzijn@menen.be.

Word jij 1 van de 101 hotspots
in de nieuwe Leiestreek-campagne?

Wie is allergrootste dierenvriend?

WORD JIJ  
1 VAN DE  

101 HOTSPOTS  
IN DE NIEUWE  
LEIESTREEK  
CAMPAGNE?

STEL JE KANDIDAAT OP  
WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE/HOTSPOTS
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Think Pink ook in Menen
Samen tegen borstkanker
Het stadsbestuur van Menen ondertekende opnieuw het Charter ‘Gezonde Gemeente’ en 
wil inzetten op diverse gezondheidsthema’s. 1 vrouw op 8 wordt in haar leven geconfron-
teerd met borstkanker. Als nationale borstkankercampagne zet Think Pink zich dagdage-
lijks in om borstkanker uit de wereld te helpen.

Laat je tijdig screenen op borstkanker: dat is de boodschap van het roze Think 
Pink-lintje. Daarmee zetten we volop in op sensibilisering rond borstkanker. 
Anderzijds willen we een emotionele steun zijn voor alle lotgenoten die de strijd 
aangaan of lotgenoten herdenken die er jammer genoeg niet meer zijn.
Doel van de Lintjescampagne: 4.000 Think Pink-lintjesboxen met in totaal 
400.000 lintjes verspreiden over het land. Wie wil, kan een lintje kopen aan 
1 euro en het met trots opspelden tijdens de borstkankermaand oktober. De 
opbrengst van deze actie gaat integraal naar het SMART-Fonds dat innovatief 
wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker financiert.

MENEN IN ACTIE

De stad Menen neemt ook zelf deel aan de roze Think Pink-lintjesactie. De in-
woners zullen gesensibiliseerd worden via affiches, rollups en flyers op verschil-
lende locaties in de stad. Meteen is dit ook een aanzet om ons voor te bereiden 
op volgend jaar om een nog grotere Think Pink-actie op te zetten. Als we in 
onze stad Menen drie jaar na elkaar acties ondernemen, kunnen we het Think 
Pink-label behalen.
De lintjesboxen kunnen gratis aangevraagd worden. We doen ook een warme 
oproep naar de lokale handelaars die willen aansluiten. De verkoop van de lint-
jes loopt tot 15 november.

Al we zich geroepen voelt om mee te werken aan de Think Pink-actie én 
daarnaast ook aan de uitwerking van een groter event in 2020 mag met 
ons contact opnemen, dan kunnen we alle lintjesboxen en het promoma-
teriaal bestellen. 

brigitte.desmet@menen.be, 056 527 282
annemie.de.bosscher@menen.be, 056 433 704
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LDC Allegro breidt digitale workshops en initiatielessen uit 

Het lokaal dienstencentrum (LDC) Allegro wil zich extra inspannen om laagdrempelige initiatielessen computer, tablet en 
smartphone in te richten. Ons dienstencentrum verruimt de samenwerking met Seniornet Vlaanderen. Een senior lesgever 
maakt deelnemers warm en past het tempo van lesgeven aan zodat de deelnemers op een rustige en ontspannen manier 
het gebruik van computer, tablet of smartphone onder de knie krijgen. Ook het aanbod zal breder zijn.
De workshops vinden plaats op een dinsdagnamiddag van 14:00-17:00, de lessenreeksen op dinsdagvoormiddag van 9:00-
12:00. Je eigen laptop meebrengen kan. Volgende programma staat op 2019 nog op de agenda:
• Oktober 2019: Workshop : Fotoboek maken op PC in 2 lessen 
• November 2019: Lessenreeks voor starters : WINDOWS 10 voor PC gebruikers
• December 2019: Workshop en demo : Windows 10, veiligheid en privacy

056 527 280, ldc.allegro@menen.be



Eén op de acht mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit door financiële 
drempels. Een aantal organisaties uit Menen slaat de handen in elkaar om armoede onder 
de aandacht te brengen met een film, een theatervoorstelling en een koor dat zingt tegen 
armoede.

De organisatie van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede is een 
samenwerking van partners: Flagrant, woonzorgcentrum Andante, Psychiatrisch 
Ziekenhuis Menen, Welzijnsschakels Grenslicht, OCMW Menen, Academie voor 
Beeld, Muziek en Woord stad Menen, LDC Allegro, CAW Zuid-West-Vlaanderen, 
de Tamboer, Vormingplus MZW en De Figuranten. Deze organisaties geloven 
allen sterk in kunst als katalysator om bewustwording te creëren rond het thema 
armoede. Onder de noemer IN KOOR brengen de partnerorganisaties een aantal 
mensen samen om te zingen. Speciaal voor de Werelddag van Verzet tegen Extre-
me Armoede zingt dit koor een verzetslied. De tekst werd geschreven door Tine 
Moniek, Jacques Lecluyze schreef de muziek. In aanloop naar de Werelddag van 
Verzet tegen Armoede, presenteren we ook de film Take good care of my baby.  

PROGRAMMA

10/10 | 19:00 | Filmavond & nabespreking: ‘Take good care of my baby’
De film is een productie van KleinVerhaal (Oostende) en Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen. Eva is een alleenstaande moeder met drie kinderen die haar 
leven op orde probeert te krijgen. Ze is echter werkloos en werkt zichzelf steeds 
dieper in de schulden. Ondanks haar situatie helpt ze de mensen in de wijk en 
zorgt ze ervoor dat haar kinderen niets te kort komen. Tot er op een dag onver-
wachts bezoek komt...
Waar? Bibliotheek Menen, Waalvest 1, 8930 Menen. Toegang gratis

17/10 | Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 
In aanloop naar en overdag: de Meense scholen besteden aandacht aan het thema 
‘armoede’ binnen hun lessenpakket. Het lied wordt gezongen op verschillende 
plekken in Menen: lagere en middelbare scholen, Academie voor Beeld, Muziek en 
Woord, woonzorgcentrum Andante… Oproep aan alle Menenaars: deel het lied 
zo veel mogelijk op sociale media en laat onze stem nog luider weerklinken.
• om 19:00: IN KOOR presenteert het resultaat van een aantal repetities 

onder begeleiding van Jacques Lecluyze (muziekgroep Allegretto LDC Alle-
gro), Emilie Pierre en Lore Van den Broeck (Academie voor Beeld, Muziek en 
Woord Menen). Muziekgroep Allegretto zorgt voor de muzikale begeleiding. 

• om 20:00: Theatervoorstelling Misschien Marieke | Met de mono-
loog ‘Misschien Marieke’ stappen we in het hoofd en de wereld van een pas 
bevallen jonge vrouw die op het punt staat de allerbelangrijkste beslissing 
in haar leven te nemen. Lieve Blancquaert en Greet Jacobs creëerden deze 
monoloog op basis van gesprekken met Oostendse moeders die in kwetsbare 
omstandigheden leven. Het resultaat is een beklijvende voorstelling over wat 
het betekent moeder te worden in een wereld die tegen jouw richting in lijkt 
te draaien. 
Welzijnsschakel Grenslicht zorgt voor soep. 
Waar? De Figuranten, Wervikstraat 209, 8930 Menen. Toegang gratis

De organisatie van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede krijgt 
steun van de Vlaamse Overheid en de Stad Menen.

Meezingen IN KOOR op 17/10? Contacteer 056 52 72 80 of ldc.allegro@menen.be

Werelddag van Verzet
tegen extreme armoede

 koorproject

in KO’Or zingt
tegen extreme
armoede
theater

‘Misschien
Marieke’  
ETEN

SOEP MET
BOTERHAMMEN

Atelier
De Figuranten
Wervikstraat 209
8930 MENEN

Iedereen
welkom
19u
Toegang
gratis

WERELDDAG 
VAN VERZET 
TEGEN 
EXTREME 
ARMOEDE
17 OKTOBER 
2019

In Ko’OrIn Ko’OrIn Ko’Or
ZING MEEZING MEE
TEGEN TEGEN 
EXTREME EXTREME 
ARMOEDEARMOEDE

schrijf je in voor ons
koorproject en zing samen
met ons tegen 
armoede.

----------------------------

ARM flyer workshops.indd   1 21/08/2019   19:30

7

stadsm
agazine Leiedraad / w

w
w

.m
enen.be  



8

De Academie voor
Beeld, Muziek & Woord leeft

QUINZEMAIN 

Kunstwerk QuinzeMain, van één van onze geëngageerde leerlingen van het atelier 
Beeldhouwen & Ruimtelijke Kunst, Patrick Vandaele, verovert de komende maan-
den de straten van Menen.
Het kunstwerk met een verhaal van wat handen allemaal te vertellen hebben 
kwam tot stand binnen de muren van de Academie voor Beeld Stad Menen. Het 
werd er als eindwerk gepresenteerd voor de jury op het einde van de vierde 
graad. Patrick volgde eveneens les bij de theoretische optie ‘Beeld & Cultuur’ waar 
er ook verdere inzichten gegeven werden over bestaande kunstwerken die de 
ruimte veroveren. Momenteel specialiseert Patrick zich verder binnen het beeld-
houwen en zal dit combineren met de nieuwe optie projectatelier dat perfect 
aansluit op dit eindwerk.

Het kunstwerk kon je trouwens al tijdens de zomervakantie aanschouwen op het 
dak van het beeldhouwatelier in de Bruggestraat. In de maand september was het 
reeds te zien in de IJzerstraat 2 in Menen (zie foto).
Ben je benieuwd wat het werk met jou doet wanneer het in een andere omgeving 
staat? Hieronder kan je de eerstvolgende locaties terugvinden. 
Oktober/november: 28/09-18/10: CC De Steiger, Waalvest 1, Menen | 18/10-09/11: 
La Moderie, Rijselstraat 148, Menen | 09/11-30/11: WZC Andante, Volkslaan 300, 
Menen.
Wil je het kunstwerk ook op jouw gebouw laten schitteren? Indien je woonst of 
jouw bedrijf zich in Lauwe of Rekkem bevindt en de aanschouwer kan het van 
de straatkant zien, dan maak je veel kans dat je locatie uitgekozen wordt door 
de kunstenaar. Stuur een mailtje naar beeld@menen.be en stel je kandidaat. Voeg 
adres en foto van locatie toe bij je aanvraag.

IN OKTOBER IN DE ACADEMIE?

20/09-12/10 | EXPO – ‘Er staat een paard in de gang’
Leerkrachten/kunstenaars ‘Academie voor Beeld’ stellen hun eigen werk tentoon 
in de EXPO-ruimte van de Academie. Aanschouw hun blik op de beeldende kunst.
Locatie: Academie voor Beeld Stad Menen, Bruggestraat 43. Open tijdens de openingsu-
ren van de academie – www.academiemenen.be (zondag en maandag gesloten) – gratis 
inkom.

17/10 | Academie voor Muziek & Woord presenteert
IN KO’OR // ZINGEN TEGEN EXTREME ARMOEDE
Zingen in groep is verbinden. We geven mensen letterlijk een stem door ze te 
laten zingen. Er werd een strijdlied geschreven.
Locatie: bij ‘De Figuranten’, Wervikstraat 209, Menen | Tijdstip: donderdag 17/10 om 
19:00

18-19-20/10 | ‘Buren bij de Academie’
Tijdens ‘Buren bij kunstenaars’ kan je ook in de Academie voor Beeld terecht om 
te genieten van kunstwerken van lokale (leerling)kunstenaars. 
Locatie: Academie voor Beeld Stad Menen, Bruggestraat 43. Open op vrijdag van 18:00 
tot 21:00 | zaterdag & zondag van 10:00 tot 12:00 & 14:00 tot 18:00 | gratis inkom 
en een heerlijke koffie zal je aangeboden worden.www.academiemenen.be

st
ad

sm
ag

az
in

e 
Le

ie
dr

aa
d 

/ w
w

w
.m

en
en

.b
e 

 



未
來

9

Nieuws uit de Bib
CHINA, MIJN CHINA 
27 september tot 21 oktober 2019

China staat plots massaal in de belangstelling. Economische oorlog tussen de Verenig-
de Staten en China, de Chinese munt naar een lagere koers, een Nieuwe Zijderoute 
met grootse infrastructuurwerken in Europa, Afrika, Azië… Vanaf vrijdag 27 september 
presenteert bibliotheek Menen een aantal thematafels over dit gigantische land met info 
over geschiedenis & politiek, reizen, koken, economie & financiën, muziek & film. Heel 
bijzonder zal aandacht besteed worden aan Chinese literatuur in Nederlandse vertaling 
van de laatste 10 jaar. 

WORKSHOP CHINESE KALLIGRAFIE 
wo 16 oktober 2019 om 14:00 (kinderen) en 19:00 (volwassenen)

Op woensdag 16 oktober zal Qingyang Zhao, een Chinese vrouw die gestudeerd heeft 
aan de Beijing Universiteit van Taal & Cultuur en die nu al vele jaren in België woont, in 
bibliotheek Menen een kennismaking geven met het Chinese schrift en kalligrafie. Chi-
nese kalligrafie is niet alleen een traditionele manier om Chinese karakters te schrijven, 
maar wordt ook aanzien als een kunst die ontspanning geeft en ook concentratie en ge-
duld vraagt. In een paar uur tijd zal ze de basis van de Chinese kalligrafie aanleren, hoe 
je correct het Chinees penseel gebruikt en hoe je de basis bihua (strepen van Chinese 
karakters) vormt. Iedereen leert dus enkele Chinese karakters schrijven met het traditi-
onele penseel en inkt. Gratis inschrijven via 056 51 58 70 of bibliotheek@menen.be.

Nog meer China!
Op maandag 14 oktober 2019 zal VRT-journalist Stefan Blommaert in de Studio van CC 
De Steiger een lezing geven over ‘De eeuw van Xi: Hoe China onze toekomst bepaalt’, 
zijn laatste boek over de toenemende invloed van dit land. Organisatie: Wereldraad 
Menen, Davidsfonds Menen, Markant Menen, CC De Steiger, Vormingplus MZW.

BIËNNALE VAN BRATISLAVA
INTERNATIONALE ILLUSTRATIETENTOONSTELLING

Eind oktober start de internationale illustratietentoonstelling Biënnale van Bratislava. 
Tijdens de Biënnale wordt de grote prijs BIB uitgereikt, samen met vijf Gouden Ap-
pels en vijf Medailles. Tien illustratoren uit Vlaanderen werden geselecteerd om deel 
te nemen aan de tentoonstelling en de wedstrijd. Vanaf 22 oktober kan je in de bib 
meegenieten van de illustraties van de Vlaamse finalisten. Ben jij vaardig in tekenen? 
Breng je tekening binnen en we maken er een kleine tentoonstelling van. Iedereen mag 
deelnemen!

BABBELS IN DE BIB
op dinsdag van 17:30 tot 19:00
op vrijdag van 9:30 tot 11:00

Ben je anderstalig en wil je je Nederlands oefenen? Wil je je spreekangst overwinnen? 
Ben je in voor een boeiend gesprek met enthousiaste vrijwilligers? Kom dan tweeweke-
lijks op dinsdag (17:30 tot 19:00) of vrijdag (9:30 tot 11:00) langs in de bib.  
Alle data vind je terug op de website en de facebookpagina of via de folder in de bib.

‘Take good care of my baby’ – kortfilm met nabespreking i.k.v. Werelddag van ver-
zet tegen Armoede op 10 oktober 2019 in bibliotheek Menen 19:00-21:00 zie p. 7
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Ben jij de volgende
Prins/es Carnaval 2020?
Zin om eens flink uit de bol te gaan? Wil je carnaval op een unieke manier beleven en tal 
van mooie prijzen in de wacht slepen? Dan ben je dé ideale man/vrouw om deel te nemen 
aan de verkiezing van de Stadscarnavalsprins/es 2020.

Nieuwe elektrische fietsen
voor duurzamer dienstvervoer
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VOORWAARDEN
Wij zijn op zoek naar kandidaten, minimum 17 jaar en woonachtig in Menen, Lau-
we of Rekkem. Een selectiecommissie zal alle kandidaturen beoordelen. Deelne-
men kan individueel of met je vereniging. De verkiezing heeft plaats op zaterdag 1 
februari vanaf 19:33 in zaal Park Ter Walle in Menen.

PRIJZEN
Het stadsbestuur voorziet een mooi prijzenpakket.
• een geldprijs: de winnaar krijgt 500 euro.
• naturaprijzen – waardebonnen. 
• de nodige ceremoniekledij voor de Prins(es). 

Als Prins/es Carnaval zal het spetterend carnavalsweekend, met de stoet op zon-
dag 8 maart als hoogtepunt, ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring worden. Voel 
je de carnavalsmicrobe al kriebelen? Zet je kriebels dan om in daden en contac-
teer de Dienst Evenementen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 6 december 2019. 

056 529 415, evenementen@menen.be

Eerder dit jaar kocht de stad Menen een volledig elektri-
sche wagen aan om de ecologische voetafdruk als lokale 
overheid op het vlak van mobiliteit te verkleinen. Het 
stadsbestuur gaat nu verder op dit elan met de aankoop 
van 4 elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen van het 
personeel.

Stad Menen wil het goede voorbeeld geven op het vlak van onder andere duurza-
me mobiliteit. Daarom investeert het - zoals in de beleidsnota van Team 8930 be-
schreven - sinds begin dit jaar in de vergroening van het stedelijk wagen¬park én 
moedigt het de eigen medewerkers aan om dienstverplaatsingen zoveel mogelijk 
met de (elektrische) fiets af te leggen. Om dit te kunnen waarmaken, moet de stad 
Menen natuurlijk voldoende groene vervoersalternatieven kunnen aanbieden.

Daarom dat het stadsbestuur onlangs 4 elektrische fietsen heeft aangekocht. Deze 
vervangen in principe 1 dienstwagen en kosten zo’n 6.500 euro. Stad Menen heeft 
nu 7 elektrische dienstfietsen, die de medewerkers op een duurzame manier naar 
hun bestemming brengen.
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Aankondiging raadpleging bevolking
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8

Investeer mee in zonnepanelen
op daken van stadsgebouwen
13 steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen engageren zich via het Burgemeesters-
convenant om hun CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030. Leiedal begeleidde een 
overheidsopdracht voor de plaatsing en exploitatie van zonnepanelen op openbare gebou-
wen voor een periode van 20 jaar. Voorwaarde was dat de inwoners rechtstreeks kunnen 
participeren.

De startnota en procesnota van het Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan K-R8 liggen nog tot en met 15 november 
2019 ter inzage in het stadhuis van Menen.
Je kan het plan ook downloaden via www.omgevingvlaande-
ren.be.
Er is een publiek participatiemoment voorzien op maandag 
14 oktober 2019, doorlopend van 18:30 tot 20:30 in het 
gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem, en op dinsdag 
15 oktober, doorlopend van 18:30 tot 20:30, in OC Lange 
Munte, Beeklaan 81, Kortrijk.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk 
vrijdag 15 november 2019 via www.omgevingvlaanderen.
be. Reageren kan ook per brief tegen ontvangstbewijs in 
het stadhuis van Menen (Grote Markt 1, 8930 Menen) of 
verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, 
Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 
1000 Brussel.

www.omgevingvlaanderen.be

Resultaat: burgercoöperaties BeauVent cvba en Vlaskracht cvba zullen vanaf okto-
ber 2019 maar liefst 28 gemeentelijke gebouwen in 6 steden en gemeenten voor-
zien van zonnepanelen onder de naam ZONkracht… en jij kunt mee investeren 
in deze duurzame, lokale energieproductie, want ook de stad Menen is partner in 
dit duurzaam verhaal.

WAT IS EEN BURGERCOÖPERATIE?
Een burgercoöperatie voor energie laat burgers lokaal investeren in onder andere 
zonnepanelen. Als aandeelhouder kun je een dividend ontvangen en krijg je ook 
zeggenschap over de werking van de coöperatie.

WAAROM SAMEN INVESTEREN?
• Voordeel voor aandeelhouders: door een aandeel te kopen heb je uit-

zicht op een mooie financiële opbrengst en ondersteun je duurzaam lokaal 
ondernemerschap

• Voordeel voor de planeet: 740 ton minder CO2-uitstoot
• Voordeel voor de stad: goedkopere en lokaal opgewekte elektriciteit, na 

20 jaar wordt de installatie eigendom van de stad

INFOMOMENT
De stad Menen organiseert op 14 november om 19:00 samen met Vlaskracht en 
BeauVent een infomoment in LDC Allegro (Volkslaan 302, Menen) want ook jij 
kunt mee investeren in de zonnepanelen door een aandeel te kopen. Zo werken 
we samen aan duurzame energie in onze gemeente! Elke inwoner kan na het in-
fomoment aandelen kopen: 1 aandeel kost 250 euro. Elke natuurlijke persoon kan 
tot 4 aandelen aankopen. Wie meer wil investeren, kan extra aandelen reserveren. 

www.vlaskracht.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 novembernummer: voer je activiteiten vóór 10 oktober in via www.uitdatabank.be.

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

 DONDERDAG 3 OKTOBER

KOKEN | MANNEN KOKEN ITA-
LIAANS | Met Laurent Coppens, 
Italiëfan en hobbykok. Elke donderdag 
vanaf 3 oktober in de kookplaats van 
CC De Steiger. Op 24 oktober sluiten 
we af met de partner | 19:00 | CC De 
Steiger, Menen | 25 euro | 056 517 
410 | pascal.poot@telenet.be

 ZATERDAG 5 OKTOBER

SPORT | G-HOLDERDEBOLDER | 
Sportdag voor kinderen en jongeren 
met een verstandelijke, gedrags- en 
emotionele of licht motorische beper-
king | 9:00-11:00 | Sporthal Ter Leie, 
Lauwe | Gratis | www.vastevuist.be

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

 MAANDAG 7 OKTOBER

GEZONDHEID | BABYMASSAGE 
| Voor ouders (grootouders) met 
baby tussen 2-8 maanden. Versterkt 
de binding en relatie tussen ouder 
en kind. Een moment van rust en 
ontspanning en intens contact | 14:00 
| Emmaüshuis, Wevelgemstraat 13, 
Lauwe | Gratis | lucrece.vervaeke@
gmail.com

 DINSDAG 8 OKTOBER

VOORDRACHT | ERFRECHT 
| i.s.m. Gosa en KVLV door Tine 
Deconynck | 14:00 | LDC Dorpshuis, 
Rekkem | 056 433 700

WORKSHOP | FOTOBOEK MA-
KEN | In de lessen leer je foto’s 
kiezen, bewerken en verdelen over de 

bladzijden van een fotoboek. Je kiest 
een voorpagina en voegt eventu-
eel teksten toe | 14:00 (ook op 15 
oktober) | LDC Allegro, Menen | 15 
euro (cursus en koffie) + 8 euro huur 
laptop voor beide lessen | 
056 527 280

WORKSHOP | OVERAL INTER-
NET | Werken met het internet voor 
50+ | 14:00-17:00 | Cultureel Cen-
trum, Wevelgemstraat 20, Lauwe | 2 
euro | 056 41 03 35

 DONDERDAG 10 OKTOBER

SPORT | PSYLOS | Kennismaking 
met psylos sport | 13:00-16:00 | ook 
op 17 en 24 oktober | Accoord, Ieper-
straat 113, Menen | 5 euro

 VRIJDAG 11 OKTOBER

NATUUR | BEHEERWERKEN 
GROENGEBIED NOORDKAAI | 
14:00-16:30 | Groengebied, ingang 
van het domein langs de Noordkaai, 
Menen | jozef.bousse@gmail.com | 
0476 477 831

 ZATERDAG 12 OKTOBER

EVENT | NACHT VAN DE DUIS-
TERNIS | Proef de donkerste nacht 
van het jaar! Belevingstocht in het 
Diefhondbos | 19:00 | parking einde 
Noordstraat | pierre.vanooteghem@
natuurpuntdeleiemeersen.be

 ZONDAG 13 OKTOBER

EVENT | SOCIAAL WONENDAG 
| We vieren 100 jaar sociaal wonen 
en openen 50 bijzondere deuren van 
duurzame, innovatieve projecten en 
erfgoedpareltjes. Bezoek in Menen het 
project Kersenlaan (energiezuinige 
duplexappartementen) en het project 

in de Guido Gezellelaan (14 woningen 
voor senioren en personen met een 
beperking) | 10:00-14:00 | Gratis | 
sociaalwonendag.be

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

EVENT | SENIORENNAMIDDAG | 
Met Toon Bellemans | 14:00 | CC De 
Steiger, Menen | 5 euro | 0474 776 
839

 DINSDAG 15 OKTOBER

MUZIEK | OPTREDEN FABRICIO 
| Italiaanse namiddag met muziek, 
drankjes en hapjes | 14:00 | LDC 
Dorpshuis, Rekkem | 056 433 700

LEZING | MARIE OBOLENSKY, 
RUSSISCHE PRINSES | Marie 
verbleef enkele maanden in het PC in 
Menen. Kurt Debrouwer deed opzoe-
kingen over deze figuur en de gidsen- 
en heemkring van Menen nodigden 
hem uit. Nadien kunnen de kapel en 
de veranda van het centrum bezocht 
worden | 19:30 | Psychiatrisch Cen-
trum, Bruggestraat 75, Menen | Gratis

 VRIJDAG 18 OKTOBER

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

 ZATERDAG 19 OKTOBER

WANDELEN | 26STE OPEN 
GRENSTOCHT | Langs en over de 
Franse grens in de voetsporen van 
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de smokkelaars. Franse specialiteiten. 
Leie-Scheldevriendentrofee | starten 
8:00-13:00 | Barthel, Moeskroenstraat 
525, Rekkem | 1,50 euro | vancauwen-
berghe.mnx@gmail.com | 0499 268 
706

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
18 & 19 OKTOBER
Met op vrijdagavond 18/10 van 
16:00 tot 18:00 een kidsfuif voor de 
kinderen uit het lager onderwijs. Met 
muziek, een springkasteel, spelletjes 
en pannenkoeken. Ook de leiding en 
de ouders zijn van harte welkom.
Voor de jongeren uit het middelbaar 
organiseert jeugddienst Menen een 
event op zaterdag 19 oktober om 
13:00 DVDJB presents: De Mol! Met 
een echte strijd tussen de jeugd-
bewegingen om de mol te ontmas-
keren! Inschrijven per tak van de 
jeugdbeweging vanaf 12 jaar (bv. keti’s, 
jonghernieuwers, jongverkenners…) 
via justine.lobbens@menen.be tot 10 
oktober | Zaal Park Ter Walle, Menen.

BUREN BIJ KUNSTENAARS
18, 19 EN 20 OKTOBER
Jaarlijks open-atelierweekend in 
West-Vlaanderen. Beeldend kun-
stenaars zetten de deuren van hun 
atelier open en gunnen je een kijkje 
achter de schermen. Ontdek wie in 
Menen, Lauwe en Rekkem meedoet 
op www.burenbijkunstenaars.be

DE HERINNERING 2019
Crematorium UITZICHT organiseert 
in de periode voor 1 november de 
Herinnering. Met woord, beeld en 
muziek staan we even stil bij leven en 
afscheid nemen. Omdat UITZICHT 
openstaat voor elke levensvisie, zijn er 
3 herinneringsmomenten:
21 oktober 2019, 19:00 | Christelijke 
herdenking
22 oktober 2019, 19:00 | Vrijzinnig-hu-
manistische herdenking
30 oktober 2019, 19:00 | Open herin-
neringsmoment
Aula van UITZICHT, Ambassadeur 
Baertlaan 5, Kortrijk | deherinne-
ring@crematoriumuitzicht.be

 DINSDAG 22 OKTOBER

VOORDRACHT | VERGETEN 
GROENTEN | i.s.m. Natuurpunt De 
Leiemeersen LRM | 14:00-16:00 | 
LDC Allegro, Menen | 056 527 280

 DONDERDAG 24 OKTOBER

WANDELEN | WAT IS SOCIALE 
ZEKERHEID | Tijdens een wandeling 
wordt stil gestaan welke instanties in 
Menen voor onze sociale zekerheid 
zorgen | 14:00 | Stadhuis, Menen | 3 
euro | 056 527 280 | www.ldcallegro.
be

 ZONDAG 27 OKTOBER

EVENT | SENIORENNAMIDDAG | 
Met Lindy V | 14:00 | CC De Steiger, 
Menen | 5 euro | 0474 776 839

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

 koorproject

in KO’Or zingt
tegen extreme
armoede
theater

‘Misschien
Marieke’  
ETEN

SOEP MET
BOTERHAMMEN

Atelier
De Figuranten
Wervikstraat 209
8930 MENEN

Iedereen
welkom
19u
Toegang
gratis

WERELDDAG 
VAN VERZET 
TEGEN 
EXTREME 
ARMOEDE
17 OKTOBER 
2019

PRESENTS:
DE MOL

IS COMING !

DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING

V.U. Eddy Lust - Grote Markt 1 - 8930 MENEN

Zaterdag 19 oktober 2019
13-17u

Park Ter Walle
 

GRATIS !

Inschrijven tegen 10 oktober via mail naar
justine.lobbens@menen.be
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THEATER
DONDERDAG 10/10 - 20.15 U. - THEATERZAAL

HUMOR
VRIJDAG 04/10 - 20.15 U. - THEATERZAAL

MUZIEK
VRIJDAG 11/10 - 20.15 U. - CAFETARIA

MUZIEK
ZATERDAG 12/10 - 20.15 U. - DE STUDIO

MUZIEK
WOENSDAG 30/10 - 20.15 U. - DE STUDIO

FAMILIETHEATER - VOOR IEDEREEN VANAF 6 JAAR
DINSDAG 29/10 - 15.00 U. - DE STUDIO

LYNN  VAN ROYEN & PETER DE GRAEF:  
‘Het koninkrijk van Henry Darger’

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

TURBONIGHT

CON-FRONT

LUIZ MARQUEZ & MEZCAL:  ‘Izcalli’

HET WOLK:  ‘Mist’

April 1973. Henry Darger - een teruggetrokken 
onderhoudsman uit Chicago - zegt de huur van 
zijn flat op. Hij laat zich opnemen in het bejaar-
denhuis. Kort erna overlijdt hij. Op de vraag wat 
er met zijn meubels en spullen (meer dan 30.000 
volgetypte pagina’s en 300 schilderijen) moet 
gebeuren: ‘Throw it all away. Too late now.’
Twee topacteurs in een voorstelling over wat het 
met een mens doet om onopgemerkt te blijven.

Concept, tekst, regie: Thomas Janssens
Spel: Lynn Van Royen en Peter De Graef

Extra: Inleiding om 19.30 u.
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.
Kaarten: € 17 - € 15 met reductie - € 14 -26 jaar

Een passend eerbetoon aan de Kortrijkse volkszanger Johny Turbo.
 We beginnen met ‘Turbo - A Turbomentary’, een documentaire van 
Menenaar Karlheinz Chambaere over het fenomeen Johny Turbo. 
Aansluitend volgt een concert van de Turbo Alive Band.

Kaarten: € 15 - € 14 met reductie - € 12 -26 jaar

CON-FRONT is de vrucht van een jong internationaal gelegenheidscol-
lectief, een artistieke creatie waar heden en verleden in elkaar klikken. 
CON-FRONT verbindt West-Europa met de Balkan. Acht jonge Belgi-
sche, Franse, Sloveense en Noord-Macedonische pop- en rockmuzikan-
ten en visuele kunstenaars creëerden onder leiding van de Belg Mathijs 
Bertel (Ansatz der Maschine) een compositie waarin beeld en muziek 
onlosmakelijk verbonden zijn.

CON-FRONT is een coproductie van Muziekclub 4AD (België), Le Grand Mix 
(Frankrijk),  Walk of Peace Foundation (Slovenië) en MKC (Noord-Macedonië)

Meer info op www.con-front.eu 
Kaarten: gratis! Gelieve wel vooraf te reserveren.

Izcalli betekent wedergeboorte in het Na-
huatl, de oorspronkelijke taal der Azteken. 
Hierop baseerde componist en muzikant 
Luiz Márquez zijn nieuwe project rond de 
‘Ofrenda de Día de Muertos’. Márquez laat 
plastische kunsten, filosofie, muziek, dans 
én poëzie samensmelten in een krachtige 
vermenging van prehispaanse invloeden met 
hedendaagse stijlen uit diverse culturen en 
jazz.

Met: Luiz Márquez:  concept en composities, 
saxofoon en prehispaanse instrumenten, Kathleen 

Vandenhoudt (stem en gitaar), Osiris Quetzalp-
apalotl (stem en dans), Cachi Acosta (percussie), 

Eduardo Vega (gitaar), Joe Baele (verteller) 
Kaarten: € 12 - € 11 met reductie 

€ 9 -26 jaar

‘Mist’ maakt het thema van scheiden en ruzie 
bespreekbaar voor jonge kinderen met warme 
beelden, regen en wind. Een voorstelling over 
gemis en dat dat verdomd lastig is. 

Van en met:  Lize Pede en Sarah Van Overwaelle
Kaarten: € 8 - € 7 met reductie - leden van de 

Gezinsbond krijgen € 2 euro per ticket terug op hun 
gezinsspaarkaart (alleen voor losse tickets) 

Steigernieuws
Maandblad van Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., 28ste jaargang, nr. 2
Afgiftekantoor 8500 Kortrijk Mail - Erkenning: P2A6007
Maandelijks - oktober 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
OKTOBER 2019

www.ccdesteiger.be

Punten sparen?
Het kan bij ons!



Lessen Startdatum Prijs

DUURZAAMHEID EN MONDIAAL
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
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
Gitaar beginners - (licht) gevorderden 6 do 03/10 - 18.30 u. 54,00
CREATIVITEIT
Botanisch tekenen met pen, inkt en aquarel 6 do 10/10 - 13.30 u. 99,00
Scandinavische krans in zachte herfsttinten 1 do 24/10 - 19.00 u. 38,00
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
De verrukkelijke Italiaanse plattelandskeuken - wintereditie 1 wo 23/10 of di 07/11 - 19 u. 12,00
GEZONDHEID EN PERSOONLIJKHEID
Easy  Yoga 1 do 10/10 - 19.00 u. 15,00
Tai Chi 10 do 10/10 - 09.30 u. 70,00
COMPUTER
Typlessen voor volwassenen 5 wo 23/10 - 08.45 u. 55,00
Ontwerpen met Canva 5 do 24/10 - 13.30 u. 45,00

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

STEIGERSCOOP

donderdag 24 oktober om 20.15 u. - cafetaria
VICTOR WAINWRIGHT (usa)

Victor Wainwright is een veelzijdige zanger en 
pianist. Hij geldt als een innovator die moeiteloos 
boogie met soul en gospel weet te vermengen.

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. 

Nederlandstalige film in de kijker
ROSIE & MOUSSA
DINSDAG 08/10 - 19.15 U.

Rosie verhuist met haar moeder naar een apparte-
ment aan de andere kant van Brussel. Ze leert er 
een heleboel mensen kennen, zoals Moussa, die in 
het appartement boven haar woont. Hij neemt Ro-
sie op sleeptouw door de buurt. Ze klauteren zelfs 
helemaal tot op het dak van het appartementsge-
bouw. En ze gaan samen op zoek naar Rosie’s papa, 
die al een tijdje niet meer thuis kwam ...

Een film van Dorothée van den Berghe, met o.a. Savannah 
Vandendriessche, Imad Borji, Ruth Beeckmans, Titus de 

Voogdt, Damiaan De Schrijver, Katelijne Damen
Kaarten: € 4 (inclusief drankje) - € 2 jongeren -26 jaar

BINTI
DONDERDAG 31/10 - 15.00 U.

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende 
vlogger te worden zoals haar idool Tatyana. Maar 
wanneer ze op een dag met haar papa Jovial moet 
vluchten voor de politie, die hen het land wil 
uitzetten, ontmoet ze Elias. Terwijl Binti hem al 
vloggend helpt met zijn Red de Okapi Club, rijpt er 
bij haar een perfect plan: haar papa moet trouwen 
met Elias z’n mama, zodat ze in het land kunnen 
blijven.

Een film van Frederike Migom, met Bebel Tshiani Baloji, 
Mo Bakker, Joke Devynck, l Jovial Baloji, Frank Dierens, Alix 

Konadu, Veronica Van Belle, Aboubakr Bensaihi, 
Kuno Bakker, Tatyana Beloy

Kaarten: € 4 - € 2 jongeren -26 jaar

TENTOONSTELLING HET GLOREN

AMENRA + ÖZGÜR BABA

AMENRA - LINGUA IGNOTA -
JOHAN TAHON

Curated by CHVE & Amenra
De Steiger + Stadsmuseum - 19.10-12.12

18.10-21:00 - Sint-Franciscuskerk (uitverkocht)
19.10 - 20.00 - Sint-Franciscuskerk (uitverkocht)

Vuurritueel + live muziek
20.10-20:00 - Leie-eiland (Menen-Halluin)

Amenra en Menens beeldhouwer Johan Tahon 
(www.johantahon.com) vinden mekaar in het gebruik van 
rituele aspecten.
Johan Tahon liet zich door Amenra en Colin H. Van 
Eeckhout inspireren tot het creëren van een nieuwe, 6 
meter hoge, bronzen sculptuur. Die sculptuur krijgt een 
plaats pal op de Frans-Belgische grens, op het natuurrijke 
Leie-eiland. Het beeldhouwwerk wordt onthuld door middel 
van een groot, omhullend en langzaam wegdeemsterend 
vuur dat tijdens het ritueel wordt aangestoken.
Amenra en Lingua Ignota zorgen tijdens die onthulling 
voor een bijhorende soundtrack met nieuw werk dat ze live 
brengen.

HUMOR
ZAT 05/10 - 20.15 U. - GC FORUM WERVIK

LEZING
MA 14/10 - 19.30 U. - DE STUDIO

THEATER
DO 24/10 - 20.15 U. 
SCHOUWBURG KORTRIJK

THOMAS SMITH:  
‘De jaren van verstand’

STEFAN BLOMMAERT
De eeuw van Xi of de toenemende invloed van China.

Organisatie: Wereldraad Menen, Davidsfonds Menen, 
Markant Menen, CC De Steiger en Vormingplus MZW
Tickets: € 7 (€ 5 voor studenten alsook leden van de or-
ganiserende verenigingen op vertoon lidkaart), fairtrade 
drankje inbegrepen.

NTGENT, TOM LANOYE & 
KOEN DE SUTTER:  ‘Wie is bang’

In ‘de jaren van verstand’ komt Thomas Smith 
geen levenslessen dicteren, maar neemt hij 
alledaagse zaken op de korrel en stelt hij 
hersenkronkels en gedragingen in vraag met de 
nodige hilariteit tot gevolg.

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

Tom Lanoye herwerkt samen met acteur-re-
gisseur Koen De Sutter de klassieker ‘Who’s 
Afraid of Virginia Woolf’. In ‘Wie is bang’ maakt 
een ouder wordend acteurskoppel de balans 
op van de liefde voor elkaar en voor het vak. 

Kaarten: € 18 - € 6 -26 jaar
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WOONLOKET
10 OKTOBER

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 Douane (Menen) van het fototeam.
www.academiemenen.be


