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Goed om weten

Open of gesloten?
Het stadhuis (Onthaal, diensten Eid, Rijbewijzen en Reis-
passen) is open op zaterdag 16 november van 9:30-11:30.
Alle stadsdiensten zijn dicht op 1, 2, 11 en 15 november. 
Bibliotheken Menen, Lauwe en Rekkem zijn eveneens 
gesloten op 1, 2, 11 en 15 november.
De recyclageparken (containerparken) van MIROM zijn 
dicht op 1, 2, 11 en 15 november.
Het zwembad ’t bADhUIS is gesloten op 1 en 11 no-
vember. Het zwembad krijgt zoals jaarlijks ook een grote 
onderhoudsbeurt in december: van maandag 9 tot en met 
donderdag 19 december 2019 zal het zwembad hierdoor 
dicht zijn. Op 20 december opent het zwembad opnieuw de 
deuren.

Draag zorg voor onze 
begraafplaatsen
Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen vraagt 
de Stad Menen zorg te willen dragen voor de stedelijke 
begraafplaatsen en de graven te eerbiedigen. Afval moet 
gedeponeerd worden in de daartoe aangeduide afvalbakken 
of containers. Bloempotten mogen niet in de grasperken 
ingegraven worden. Weet ook dat vanaf 31 oktober tot en 
met 2 november de toegang tot de begraafplaatsen ver-
boden is voor het uitvoeren van werken aan of reinigen 
van graven en zerken. De begraafplaatsen blijven geduren-
de deze periode wel toegankelijk voor het plaatsen van 
bloemen en sierstukken en dat elke dag van 9:00 tot 19:00. 
Na 15 november tot 17:00. Het volledige reglement kun je 
raadplegen op www.menen.be.

NIEUW: rolstoelen op elke begraafplaats

Op de begraafplaatsen in Menen, Lauwe en Rekkem zullen 
op 1 en 2 november rolstoelen beschikbaar zijn om de 
toegankelijkheid te verhogen. De rolstoel kan ter plaatse 
aangevraagd worden aan de begraafplaatsmedewerker, 
wiens gsm-nummer aan elke bezinningsruimte zal uithangen. 
Per rolstoel wordt een EiD-kaart als borg gevraagd.

056 529 381, groendienst@menen.be
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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.

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

Zwaar verkeer uit centrum weren
De Stad Menen test een vrachtwagensluis uit om het zwaar verkeer uit het 
centrum te weren. Het gaat om een cameraschild dat de invalswegen in de gaten 
houdt. De Stad Menen maakt hierbij gebruik van nieuwe digitale technologie 
waarbij aan de hand van 4 slimme camera’s (die de nummerplaat van de vracht-
wagens detecteren) en bijhorende software (voor registratie en calculatie van de 
tijdsopnames) wordt bepaald of een vrachtwagen doorgaand of plaatselijk verkeer 
is. De politie schrijft dan op basis van die gegevens tijdens de 24u/24u metingen 
van onze vrachtwagensluis de boetes uit. Binnenkort neemt de Stad Menen op 
dezelfde manier de Larstraat in Lauwe onder handen, want ook daar passeren te 
veel grote vrachtwagens.

www.menen.be
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 Bladkorven helpen mooi maken
Tijdens de herfstperiode plaatst de Stad Menen opnieuw bladkorven in de buurt 
van openbare groenzones. De korven moeten de bladeren op het voetpad en in 
greppels verminderen en zo onder meer het verstoppen van rioolkolken en slip-
gevaar helpen voorkomen. De stedelijke reinigingsdienst zet alle zeilen bij tijdens 
deze periode, maar alle hulp van inwoners die afgevallen bladeren bijeen willen 
vegen en in de bladkorven deponeren, is welkom. De korf is enkel bedoeld voor 
bladeren afkomstig van de openbare ruimte: straat, stoep of plein, dus niet voor 
takken of andere vormen van afval of snoeisel uit de eigen tuin. Bij misbruik wordt 
de korf verwijderd. De stadsdiensten maken de bladkorven geregeld leeg. Op deze 
manier kunnen we samen onze stad mooi én bladvrij maken. Help je mee een 
oogje in het zeil te houden, zodat de korf wordt gebruikt waarvoor hij is bedoeld? 
Merk je iets verdachts, contacteer groendienst@menen.be, 056 529 381.

Word jij sneeuwbuddy?
 
Na de sneeuwval van begin dit jaar hebben de stadsdiensten de aanpak van de 
winterprik, de strooiroutes, de ontvangen opmerkingen van inwoners… grondig 
geëvalueerd. Waar het kan, wordt in functie van een volgende winterpik bijge-
stuurd. Daarbij ook het werven van sneeuwbuddies. Een sneeuwbuddy is iemand 
die zich engageert om in zijn wijk of (doodlopende) straat - zones die in eerste 
instantie niet in de strooiroutes voorkomen - in te staan voor strooizoutverdeling. 
De stad Menen stalt bij de sneeuwbuddy een voorraad strooizout, die door in-
woners van de nabije omgeving kan gebruikt worden voor voetpaden en/of rijweg 
(geen privédomein). Interesse om sneeuwbuddy te worden? Contacteer onze 
dienst Grondgebiedszaken op 056 529 400 of grondgebiedszaken@menen.be.

VERGEET OOK DE SNEEUWTELEFOON NIET
Bij sneeuwval ben je verantwoordelijk voor het vrijmaken van het voetpad voor 
jouw woning. Ben je 65-plus of jonger dan 65 jaar maar niet meer in staat om dat 
zelf te doen? Bel naar onze Sneeuwtelefoon 056 527 262 en een sneeuwruimer 
komt zo snel mogelijk langs. Dat kan tijdens de weekdagen tussen 9:00-12:00 en 
13:30-16:30. Het sneeuwruimen kost 9 euro per halfuur en 3 euro voor de ver-
plaatsing. Je kan eventueel ook een beroep doen op een sneeuwbuddy in je buurt.

Samen Menen mooi maken

De Stad Menen kocht 31 machines (hoogsnoeiers, bosmaaiers, 
haagscharen en bladblazers) om ons openbaar groen goed te kunnen 
beheren, een investering van 17.153,81 euro. Onze manschappen 
maken zo Menen mooi!

Wist je dat er in Menen 70 Mooimakers zijn die ons helpen Menen 
zwerfvuilvrij te maken? De Stad Menen heeft iedereen onlangs met 
een receptie uitvoerig bedankt voor alle inspanningen. Ook Mooimaker 
worden? Ga naar mooimakers.be en kijk wat jij kan doen!
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Onlangs keurden de bisschop én de gemeenteraad het Kerkenbeleidsplan van de Stad Me-
nen goed. Ondertussen loopt ook een haalbaarheidsonderzoek over de Sint-Jozefskerk én is 
er een voorlopig reglement voor het gebruik van de Sint-Franciscuskerk door socio-cultu-
rele verenigingen.

HET KERKENBELEIDSPLAN

Het kerkenbeleidsplan van de stad 
Menen vormt het sluitstuk van een 
lang overlegtraject tussen de stad 
en het kerkbestuur en legt een 
duurzame toekomst vast voor elke 
parochiekerk in Menen, Lauwe en 
Rekkem. Daarnaast creëren wij ook 
kansen voor nieuwe invullingen via 
neven- of herbestemming.
In het kader van dat kerkenbeleids-
plan krijgt de Sint-Franciscuskerk 
een nieuwe bestemming als culturele 
ontmoetingsplaats in het stadscen-
trum. De kerk werd recent door het 
bisdom aan de eredienst onttrokken 
en krijgt nu een nieuwe waardevolle 
invulling met respect voor de bijzon-
dere erfgoedwaarde van het gebouw. 
Concreet zal de Sint-Franciscuskerk 
worden ingericht als een culturele 
ruimte voor muzikale optredens en 
allerlei podiumvoorstellingen. Voor de 
herbestemmingswerken kan de stad 
aanspraak maken op subsidies.

GEBRUIKERSREGLEMENT 
SINT-FRANCISCUSKERK 

Sinds 1 september dit jaar staat de 
Sint-Franciscuskerk in het stadscen-
trum open voor verhuur aan onze 
socio-culturele verenigingen. Om de 
verhuur en organisatie van culturele 
activiteiten in goede banen te leiden, 
hebben we nu ook een gebruikersre-
glement opgesteld. Enkel het schip en 
het koorgedeelte van de kerk kunnen 
voor socio-culturele activiteiten 
worden gehuurd. In afwachting van 
de geplande werkzaamheden voor de 
herbestemming is de kerk te verhu-
ren in haar huidige staat. De huurder 
staat hierbij volledig zelf in voor de 
omkadering van zijn activiteit.
Het cultuurcentrum De Steiger 

organiseert het beheer van de re-
servaties en de verhuur van de kerk, 
maar plant er ook zelf activiteiten. 
Op 6 december vindt Die Verdammte 
Spielerei plaats, een klassiek concert 
speciaal gecreëerd voor kerken en op 
15 december is er het Kerstconcert 
van het Sinjakoor.

SINT-JOZEFSKERK DENKT 
NA OVER TOEKOMST

Onder impuls van de Stad Menen 
startte onlangs een haalbaarheidson-
derzoek voor de Sint-Jozefskerk in 
de Barakken. Dit onderzoek wil een 
concreet antwoord formuleren over 
mogelijke bijkomende invullingen 
voor de kerk in relatie tot de buurt. 
In mei organiseerde de Stad Menen 
samen met de kerkfabriek Sint-Jo-
zef een participatiemoment in de 
Barakken over een mogelijke neven-
bestemming voor de Sint-Jozefskerk. 
Hieruit bleek dat buurtbewoners 
vragende partij zijn om de kerk ook 
te gebruiken voor de organisatie van 
ontmoetingen, infosessies en andere 
socio-culturele activiteiten in de wijk.
Het haalbaarheidsonderzoek wordt 
door Vlaanderen gesubsidieerd. Het 
onderzoekstraject zelf gebeurt onder 
begeleiding van een ontwerpbureau 
dat gespecialiseerd is in het uitwer-
ken van neven- en herbestemmingen 
voor kerkgebouwen.

Info Kerkenbeleidsplan:
stanislas.masureel@menen.be,
056 529 231

Reservatie Sint-Franciscuskerk:
info@ccdesteiger.be,
056 515 891

Nieuws over kerken in Menen
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Duik even in de 11.11.11-campagne 
Sommige mensen maken het verschil in deze wereld. Ze zetten zich, samen met hun or-
ganisatie of beweging, voluit in voor positieve verandering. Deze ‘changemakers’ strijden 
tegen onrecht in de wereld, voor een duurzame toekomst, voor de mensenrechten en vrije 
meningsuiting.

Ze werken - soms in erg moeilijke omstandigheden en met risico voor hun 
leven - daadwerkelijk aan een betere en gezondere samenleving voor ieder-
een. De ‘ruimte’ waarin deze mensen zich kunnen engageren, verkleint echter 
wereldwijd. Diverse regeringen en economische machten willen changema-
kers de mond snoeren en hun bewegingsvrijheid aan banden leggen. Dit najaar 
bundelt 11.11.11 daarom enkele krachtige verhalen van deze mensen en zet ze 
in de spots. Want net dankzij hun inzet en stem, kan de wereld rechtvaardiger 
worden. Lees meer op changemakers.11.be.

11.11.11 IN MENEN, LAUWE & REKKEM

Het vuur en enthousiasme van deze changemakers, dat willen wij ook hier 
in Menen mee uitdragen! Voel ook jij je daartoe uitgedaagd? Doe je dit graag 
samen met een pak andere vrijwilligers in Menen-Lauwe-Rekkem die 11.11.11 
een warm hart toedragen? Dan verwelkomen wij jou graag bij onze groepen! 
We zoeken mensen van allerlei slag zoals keukenprins(ess)en voor aanmaak van 
soepen, koffieschenkers of afwassers voor het 11.11.11-ontbijt, verkooptalenten 
die enkele uren aan een grootwarenhuis willen staan of huis-aan-huis rondgaan 
enz. Geef een seintje als je je wil engageren. Alvast bedankt! 

• Voor de Rekkemse 11-groep - die na een gezamenlijk ontbijt op 9 of 10/11 
een 2-tal uur deur-aan-deur gaat en dan gezellig de actie afsluit - kan dit via 
fransvanderbeken@hotmail.com.

• De 11-groep in Lauwe houdt verkoop aan de Select op 2 en 3/11, en maakt 
soep op 10/11 die dan op 11/11 wordt verkocht. Geef jouw medewerking 
door aan Jelle Van Assche via jvaevent@outlook.com.

• In Menen staat de 11-groep aan 2 warenhuizen van 2 tot 9/11, en gaat 
deur-aan-deur. Mail naar agnes.voet@menen.be als je de groep wilt komen 
versterken.

agnes.voet@menen.be, 056 515 891

Welkom op het 11.11.11-ontbijt met (h)eerlijke producten, informatie 
rond de Changemakers-campagne en toffe kinderanimatie. Zondag 
27/10 vanaf 8.30 u. vooraan in CC De Steiger. Organisatie: Wereldraad 
en Rode Kruisopvangcentrum. © Lieve Blancquaert

Actie van de Wereldraad op de Grote Markt n.a.v. de Week van de 
Fair Trade. Omdat de wereldhandel veel rechtvaardiger kan…
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Het conformiteitsattest,
dé kwaliteitsgarantie

Ben je verhuurder en wil je een officieel bewijs van de 
goede kwaliteit van jouw huurwoning? Het conformiteits-
attest is de officiële verklaring dat je woning voldoet aan de 
opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnor-
men. Hiermee wordt bevestigd dat de huurwoning niet on-
geschikt of onbewoonbaar is. Het attest moet aangevraagd 
worden door de eigenaar-verhuurder. In principe blijft het 
attest 10 jaar geldig.
Een conformiteitsattest aanvragen kan bij de dienst Huis-
vesting van de Stad Menen en kost maximaal 62,50 euro. 
In sommige gevallen kan het attest kosteloos of tegen een 
lagere vergoeding afgeleverd worden. Bovendien krijgt de 
eigenaar gratis een stedelijk kwaliteitslabel.

huisvesting@menen.be, 056 527 273

Grote dierenvrienden
in de bloemetjes

Op Werelddierendag, vrijdag 4 okto-
ber, zette het stadsbestuur voor het 
eerst de Allergrootste Dierenvrienden 
van Menen in de kijker: dierenasielen 
De Grensstreek en Katimoe kre-
gen zo een oververdiende blijk van 
waardering. Tegelijk ging het beleid 
met heel wat inwoners met een hart 
voor dieren in gesprek rond lokaal 
dierenwelzijn. Een voor alle partijen 
verrijkend moment. Volgend jaar op 
4/10 meer van dat!

dierenwelzijn@menen.be, 056 529 375

Succesvolle BE-Alert 
test in Menen

Alle BE-Alert-abonnees kregen op 3 
oktober een mail en/of een SMS-be-
richt. Deze test was ook het uitge-
lezen moment om contactgegevens 
na te kijken. Dat kan trouwens nog 
steeds via www.be-alert.be. Nog niet 
ingeschrevenop BE-Alert? Doe het 
snel op www.be-alert.be! Kort na de 
testdag noteerden we al 300 nieuwe 
inschrijvingen! Motiveer ook familie, 
vrienden en kennissen om in te schrij-
ven. Zo worden zij, net als jij, meteen 
verwittigd bij een noodsituatie.

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 gemeentebe-
drijf) Menen is het verzelfstandigd 
extern agentschap van de Stad Menen, 
opgericht in 2001 en belast met wel-
bepaalde taken van stedelijk belang.

Dienst Huisvesting in LDC Allegro
Onze stedelijke dienst Huisvesting is sinds 23 oktober 
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. De dienst Huisvesting vind je voortaan in 
het Lokaal Dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302/0001 in 
Menen. De stedelijke dienst zit nu in het gebouw waar ook 
al de bouwmaatschappij !mpuls gehuisvest is.

RUIMERE OPENINGSTIJDEN

De verhuis leidde ook tot ruimere openingstijden. Zo 
kunnen inwoners bij onze dienst Huisvesting terecht van 
maandag tot en met vrijdag telkens van 09:00 tot 12:00 
(vrij) en van 13:30 tot 16:30 (op afspraak). Op donderdag 
is dat in de namiddag tot 18:30. Een afspraak maken kan via 
056 527 273 of huisvesting@menen.be
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Brugfiguur Miriam actief in Menen
Menen zet in op brugfiguren. Het doel van het inschakelen van een brugfiguur is ouders 
(binnen kwetsbare gezinssituaties) sneller naar ondersteuning en indien nodig naar hulp-
verlening leiden. Door meer omkadering te bieden, wil de Stad Menen zo de onderwijs- en 
ontwikkelingskansen van alle kinderen maximaliseren.

WAAROM BRUGFIGUUR?

De kinderarmoedeindex van Kind en 
Gezin liegt er niet om: 1 op 5 kinde-
ren in Menen groeit op in kansarmoe-
de. Onvermijdelijk worden welzijnsor-
ganisaties, maar ook scholen, steeds 
meer geconfronteerd met de proble-
matiek van (verdoken) kansarmoede 
en gezinnen die het moeilijk hebben.
In Menen is er een goede (samen)- 
werking rond kinderarmoede met tal 
van welzijnspartners. Toch moeten we 
vaststellen dat sommige gezinnen nog 
niet bereikt worden. Ook de scholen 
vroegen een centraal aanspreekpunt.
Door in te zetten op een brugfiguur 
wil de Stad Menen enerzijds de socia-
le grondrechten realiseren, zijnde het 
recht op participatie aan de samenle-
ving, op maatschappelijke dienstver-
lening, op een leefbaar inkomen, op 

een gezin, op cultuur en vrije tijd, op 
onderwijs en vorming, op werk, op 
een gezonde en betaalbare woning, op 
energie en water en het recht op ge-
zondheid en welzijn. Anderzijds willen 
we ook ontwikkelingskansen voor het 
kind realiseren.
Concreet is het doel van het in-
schakelen van een brugfiguur dus 
dat ouders sneller de weg kunnen 
vinden naar ondersteuning en indien 
nodig naar hulpverlening. Door meer 
omkadering te bieden, willen we de 
onderwijs- en ontwikkelingskansen 
van kinderen maximaliseren, met oog 
voor kwetsbare gezinssituaties. 

WAT DOET BRUGFIGUUR?

Een brugfiguur biedt een luisterend 
oor, gaat mee op stap, verstrekt 
informatie, bemiddelt, verwijst door, 

en zoekt mee naar een oplossing voor 
de hulpvraag om gezinnen optimaal 
van hun rechten te laten genieten. 
Een brugfiguur legt contacten met 
relevante welzijnspartners en werkt 
samen met het schoolteam.
Een brugfiguur is een neutrale 
vertrouwenspersoon. Men tracht de 
kloof tussen de gezinnen, school en 
relevante sociale partners te verklei-
nen door letterlijk bruggen te bouwen 
tussen de verschillende actoren. 
Een deel van de bevolking kan de 
rechten waarover ze beschikt in de 
praktijk niet realiseren. Voor deze 
situatie, ‘onderbescherming’ in het 
vakjargon, heeft de brugfiguur ook 
aandacht door op zoek te gaan naar 
voordelen waar het gezin nog geen 
gebruik van maakt. Het administra-
tieve kluwen is voor buitenstaanders 
vaak complex. De brugfiguur schept 
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klaarheid en brengt de gezinnen in 
contact met de juiste instanties.

BRUGFIGUUR VOOR WIE?

Brugfiguren spelen in op de dage-
lijkse vragen of zorgen van gezinnen. 
Ouders helpen met de aanvraag van 
een studietoelage, een kind inschrijven 
voor speelpleinwerking, tijd maken 
om te luisteren, een infomoment of 
ontmoeting organiseren… zijn slechts 
enkele voorbeelden van wat een brug-
figuur allemaal doet voor gezinnen.
De hulpvragen waarmee een brug-
figuur aan de slag gaat, kunnen zeer 
divers zijn: administratie, financiële 
problemen, schulden, medische of psy-
chische problemen, woonproblemen, 
pedagogische vragen, vragen naar 
zinvolle vrijetijdsbesteding, opvang, …
De brugfiguur is op vaste tijdstippen 
aanwezig in de basisscholen (vb. op 
periodieke zitdagen of personeels-
vergaderingen). De brugfiguur is dus 
een aanspreekpunt voor leerkrachten, 
zorgcoördinatoren en directies voor 
problemen die zich situeren in de 
gezins- of sociale context. 
De brugfiguur staat in nauw con-
tact met de gezinsondersteunende 
organisaties en kan voor hen ook een 
aanspreekpunt betekenen.

HOE BRUGFIGUUR MIRIAM BEREIKEN?

Brugfiguur Menen (Miriam)
Noorderlaan 1/A000, Menen
056 527 148
brugfiguur@menen.be
www.facebook.com/BrugfiguurMiriam

Wat vragen de mensen?
De 5 vragen die onze brugfiguur Miriam het vaakst 
moet beantwoorden. Hoe gaat ze ermee om?

1/ Hoe vind ik heel snel kinderopvang, want ik heb werk gevonden 
of moet naar de opleiding?
Miriam: “Kinderopvang is een zeer moeilijk item. Mensen denken vaak dat 
ze morgen al een plaatsje kunnen hebben. Helaas moeten ze vaak maanden 
wachten. Ik maak een lijst aan met alle aanvragen en bel en mail dan naar de 
verschillende opvanginitiatieven.”
           
2/ Mijn zoon wil voetballen/boksen/taekwondo… waar kan ik mij 
inschrijven en vooral hoe?
Miriam: “Ik luister naar de vraag: gaat het om een gekende sportclub? Wer-
ken ze met de UiTpas? De eerste vraag is altijd of de mensen een UiTpas 
hebben met kansentarief, want dat biedt voordelen: 80% korting op inschrij-
vingsgeld. Ik bel of mail om de inschrijving door te geven. Vaak stuur ik de 
mensen ook zelf naar de club, nadat ik voor hen alle gegevens heb opge-
schreven. Bij moeilijke doelgroepen stel ik zelf voor om mee te gaan.”

3/ Scholen vragen vaak of er voor een kind dat nood heeft aan 
logopedie een tussenkomst kan aangevraagd worden?
Miriam: “Ook hier ga ik altijd polsen of de mensen in het bezit zijn van een 
(MIA)Uitpas. Wanneer er financiële vragen zijn verwijs ik de mensen altijd 
door naar onze intake voor een financieel onderzoek. Zij kunnen naast de 
korting van de uitpas nog een tussenkomst krijgen via het OCMW indien zij 
daarvoor in aanmerking komen.”
 
4/ De UiTpas: wat is dat? Hoe kan ik 1 verkrijgen? Waar kan ik kor-
ting krijgen? Hoe spaar ik punten en waar kan ik ze omruilen?
Miriam: “Veel mensen kennen de UiTpas nog niet. Ik heb steeds een voor-
beeldpasje en folders bij om het eenvoudig te kunnen uitleggen aan de 
mensen. Ik heb ook een flyer gemaakt met de stappen die ze moeten onder-
nemen om een UiTpas aan te vragen, hoe het werkt, waar ze de pas kunnen 
gebruiken…”

5/ Hoe doe ik de aanvraag voor verhoogde kinderbijslag?
Miriam: “Ik krijg vaak de vraag zowel van de scholen als van de ouders om 
de mensen te begeleiden bij de aanvraag voor een verhoogde kinderbij-
slag. Ik nodig de mensen uit om de stappen die zij moeten zetten samen te 
overlopen en eventueel een afspraak te maken bij de sociale dienst van hun 
mutualiteit om samen de vragenlijst in te vullen.”
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di 12 november | 14:00-17:00
LDC Dorpshuis, Rekkem
KOKEN MET KLEUR
In samenwerking met Huize Coulon 
maken we een aantal verrassende, 
kleurrijke gerechtjes klaar | Prijs: 5 
euro | ldc.dorpshuis@menen.be

do 14 november | 14:00-16:30
LDC Allegro, Menen
FILM ‘CHEF’
Chef-kok Carl Casper neemt plotse-
ling ontslag bij een groot en bekend 
restaurant in Los Angeles. Hij laat 
alles achter en vertrekt naar Miami. 
Met de hulp van zijn ex-vrouw, beste 
vriend en zoontje knapt hij een oude 
foodtruck helemaal op en begint hij 
zijn eigen restaurantje. Maar dan op 
wielen. Tijdens dit prachtige culinaire 
avontuur herontdekt Carl zijn creati-
viteit en passie voor koken, leven en 
liefde. Duur: 114 min | Prijs: 4 euro | 
ldc.allegro@menen.be

za 16 november | 12:00
Stadhuis, Menen
CULINAIRE WANDELING
Op een ontspannen manier verken-
nen we samen met een gids het cen-
trum van Menen. Onderweg tafelen 
we gezellig en lekker op vier Meense 
locaties. Dit zijn de kleurrijke ingre-
diënten van de culinaire wandeling 
van de Gidsenkring Menen, dit naar 
aanleiding van hun 25-jarig bestaan. 

Inschrijven is verplicht via overschrij-
ving van 45 euro op het rekeningnum-
mer van de Gidsenkring Menen BE98 
0682 2256 3493 met vermelding van 
het aantal personen + keuze voor vis 
of vlees voor het hoofdgerecht en dat 
tegen uiterlijk 10 november | Prijs: 45 
euro | toerisme@menen.be

za 16 november | 12:00
Zaal Astoria, Hospitaalstraat 67, Lauwe
EETFESTIJN THEMA ‘DE KIP’
Linx+, Curieus en Culturele Centrale 
verwennen je met een romige kop-
pensoep ‘Agnes Sorrel’, kipkroket met 
sla en tomaat, vol-au-vent met koude 
groenten en frietjes, Gentse water-
zooi met aardappeltjes en een dessert 
| Prijs: 25 euro |
jacky.behaegels@telenet.be

di 19 november | 11:30-14:00
LDC Allegro, Menen
KLEURRIJKE GERECHTEN
Onze vrijwilligers staan voor jullie 
klaar om lekkere kleurrijke gerech-
ten te serveren. Er kan geproefd 
worden van een soepje, voorgerecht 
en hoofdgerecht van andere landen. 
De mensen van Refu interim zorgen 
voor het hoofdgerecht. In de prijs 
zijn alle proeverijen en één drankje 
inbegrepen (water of een glas wijn). In 
samenwerking met de dienst integra-
tie Stad Menen en Refu interim | Prijs 
10 euro | ldc.allegro@menen.be

di 19 november | 19:00-21:00
Bibliotheek, Menen
THEEMEESTER ANN
Ann Vansteenkiste zal een boeiend 
verhaal brengen: Literair tafelen met 
‘De Kok en de Tuinman’. Het wordt 
een literair culinaire wandeling door-
heen het gelijknamig boek met enkele 
seizoensgebonden hapjes als verpo-
zing: een walnotentaart, het november 
recept uit het boek en een kopje thee 
| Prijs: 2 euro |
bibliotheek@menen.be

za 23 november | 14:00-03:00
CC De Steiger, Menen
KUNSTENFSTVL BOEGIEWOEGIE
Met onder andere Bert Dockx en 
De Smerige Drie (met o.a. Mauro 
Pawlowski). De nadruk ligt op de 
verschillende kunstvormen, zoals dans, 
theater, muziek, woord. Nieuw dit jaar 
is Refu Interim die speciaal voor de 
Week van de Smaak verse wereldse 
gerechten komt maken met inwoners 
van het Rode Kruis opvangcentrum 
Menen. Een extra dimensie voor een 
totaalbeleving | Prijs: 10 euro |
www.bgwgkunstenfestival.be

di 26 november | 14:00-17:00
LDC Dorpshuis, Rekkem
KLEURRIJKE HAPJES 
Onze vrijwilligers zorgen voor lekke-
re hapjes in een gezellig kader | Prijs: 
5 euro | ldc.dorpshuis@menen.be

Week van de Smaak 2019
De gustibus et coloribus
Tijdens de dertiende editie van de Week van de Smaak brengen we kleur in ons bord. Tus-
sen 12 en 26 november laten we ons van onze meest artistieke kant zien en brengen we 
onze eetcultuur in contact met kunst. Kunst met grote én kleine ‘k’. Tijdens de Week van 
de Smaak brengt voeding ons samen. Ook in Menen, Lauwe en Rekkem staat er heel wat 
‘smaakvols’ op het menu.
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Nieuws uit de Bib
BLOEDTEST
maandag 4 tot en met woensdag 6 november 2019

Willen we alles weten waartoe de technologie ons in staat stelt? Kunnen we vragen 
stellen bij de NIP (niet-invasieve prenatale)-test? Leidt een bloedtest tot een perfecte 
mens? Nog tot en met 30 november trekt de BloedtestFiets doorheen de regio Mid-
den- en Zuid-West-Vlaanderen. De BloedtestFiets brengt van 4 tot en met 6 november 
een BloedtestExpo mee naar bibliotheek Menen om het brede publiek uit te dagen tot 
reflectie over de NIP-test. Maak kennis met de Podcast TRILLINGEN, waar verhalen-
maakster Jasmien Aernout (Braakbal) Hannelore en Jolien aan het woord laat over keu-
zes die ze moesten maken na een positieve NIP-test. Hoe is hun keuzeproces verlopen 
en hoe kijken ze erop terug? Stap onbevangen in de belevingsinstallatie INSIDE, die je 
uitdaagt om je in te leven in het verhaal en lot van een ander. Verdiep je in de vele ach-
tergrondinformatie via www.bloedtest.org. Noteer je vragen, reflecties, hersenspinsels... 
op de Bloedtest-kaartjes, maak kennis met wat anderen erover denken.

In bibliotheek Menen sluit de BloedtestFiets op woensdag 6 november af 
met een bijzondere verrassing samen met Jeugdopbouwwerk Menen! 

Het project Bloedtest is een sociaal-artistiek project van vzw Wit.h, Museum Dr Guislain en 
vele partners (waaronder Vormingplus MZW).
Volg het project via bloedtest.org - facebook.com/Bloedtest.org - instagram.com/bloedtest

BIB ONTVANGT BOEGIEWOEGIE-KUNSTENFESTIVAL

Op zaterdag 23 november 2019 zal bib Menen tijdens het BoegieWoegie-kunstenfesti-
val de deuren openzetten voor de poëzie. Tussen 14:30 en 15:15 nodigt ereburger Jozef 
Deleu enkele dichters uit. Dominique De Groen (Frans Vogel Poëzieprijs 2019 voor 
Sticky Drama!), Mattijs Deraedt, Philip Hoorne en akim a.j. willems brengen spetterende 
verzen uit hun recente werk, onder meer verschenen in het Liegend Konijn.
Om 22:15 brengt Andy Fierens, dichter en performer, enkele van zijn hilarische en 
genadeloze teksten. De titels van zijn bundels liegen er niet om: ‘Grote smerige vlinder’ 
en ‘Wonderbra’s en pepperspray’. Tussendoor kan iedereen terecht in het poëtisch 
leessalon van de bib, met talloze dichtbundels om van te proeven. Om 19:30 zullen 
Delphine Lecompte en Runa Svetlikova, dit keer in De Studio en onder begeleiding van 
Mauro Pawlowski, hun verzen op het publiek loslaten. Ook van deze 2 dichters bezit de 
Meense bib bundels, o.m. ‘The best of’ van Delphine Lecompte.

Het festival is een samenwerking met CC De Steiger, waar tal van optre-
dens, maar ook beeldende kunst te zien zal zijn. Voor het volledige program-
ma zie www.bgwgkunstenfestival.be.

BABBELS IN DE BIB
dinsdag van 17:30-19:00 & vrijdag van 9:30-11:00

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. 

HET GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN

Op vrijdagavond 6 december 2019 om 20:00 spelen meer dan 2.000 mensen in 100 
bibliotheken over heel Vlaanderen Het Groot Dictee Heruitgevonden.
Verwacht je aan een uniek taalspel dat je spellingkennis en creativiteit uitdaagt. Ook in 
Bibliotheek Menen kan je deelnemen aan Het Groot Dictee Heruitgevonden. Speel je 
mee? Schrijf je gratis in via 056 515 870 of bibliotheek@menen.be.
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UiT in MENEN
Jouw activiteit in de UiT in MENEN-agenda van december?
Voer je activiteit vóór 10 november in via www.uitdatabank.be.
Je activiteit verschijnt zo automatisch ook online op www.menen.be/uitinmenen

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

 VRIJDAG 1 NOVEMBER

MUZIEK | RÉVEIL 2019 | Luc 
Dufourmont en zijn kompanen komen 
langs met een nieuw concept, RIP-
tunes | 18:00 | Begraafplaats, Zand-
putstraat, Menen | Gratis

 ZATERDAG 2 NOVEMBER

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

TONEEL | ‘DING’
ALBATROS LAUWE
Vrijdag 1 november om 20:00, zater-
dag 2 november 2019 om 20:00 en 
zondag 3 november om 11:00 | GBS 
de Wonderwijzer, Hospitaalstraat 14, 
Lauwe | 8 euro (zondag met aperitief: 
9 euro) | www.albatroslauwe.be

 DINSDAG 5 NOVEMBER

CULTURELE UITSTAP | BRUSSEL: 
VAN DE NORD NAAR DE CEN-
TRAL | We verkennen Brussel van 
Noordstation tot Centraal Station. 
Halverwege nemen we de dagschotel 
in het prachtige Art Déco Instrumen-
tenmuseum (14 euro ter plaatse) | 
9:20 station Menen | 5 euro voor-
schot | 056 527 280 (LDC Allegro) of 
056 433 700 (LDC Dorpshuis)

VOORDRACHT | HET VERDRIET 
VAN BELGIË | i.s.m. Neos met Ivan 
Devadder, al jaren boegbeeld van de 
politieke verslaggeving bij VRT nieuws 
| 14:00 | LDC Dorpshuis, Rekkem | 5 
euro | 056 433 700 (LDC Dorpshuis)

 DONDERDAG 7 NOVEMBER

VOORDRACHT | VOORAF-
GAANDE ZORGPLANNING | 

door Netwerk Palliatieve Zorg 
Zuid-West-Vlaanderen vzw | 14:00-
16:30 | LDC Allegro, Menen | 5 euro | 
056 527 280 (LDC Allegro)

 VRIJDAG 8 NOVEMBER

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

ZUIDWESTCUP LAUWE
9 & 10 NOVEMBER
Interclub en individuele wedstrijden 
Artistieke Gymnastiek voor jongens 
en meisjes. Op zaterdag zien we de 
competitiejongens in actie, op zondag 
is het de beurt aan de jongens en 
meisjes van Recre@ | Sporthal Ter 
Leie, Lauwe | www.vastevuist.be

TENTOONSTELLING | RITA 
SAUNDERS | Van zondag 10 no-
vember tot zondag 1 december | VC 
De Bezatse, Vaubanstraat 8B, Menen | 
vcdebezatse@gmail.com

 ZONDAG 10 NOVEMBER

VOETBAL | KSCT MENEN - VK 
WESTHOEK | Wedstrijd in 2de Klas-
se A | 14:30 | Vaubanstadion, Menen | 
www.ksctmenen.be

VOETBAL | FC MENEN UNITED - 
SC OOSTROZEBEKE | Damesvoet-
bal | 14:30 | Ter Steenlandt, Rekkem

 MAANDAG 11 NOVEMBER

VIERING | 11 NOVEMBER | Her-
denking Wapenstilstand op 11 novem-
ber aan de monumenten in Menen, 
Rekkem en Lauwe. Gratis busvervoer: 
8:00 (Plaats Lauwe), 8:15 (Au Beau 

Jardin, Rekkem), 8:30 (aankomst bus 
Grote Markt, Menen). Bus rijdt van 
de ene plechtigheid naar de andere 
en op het einde van Lauwe terug via 
Rekkem naar Menen | 8:40 | Stadhuis, 
Menen | Gratis | 056 529 412

WEEK VAN DE SMAAK 2019
Ontdek alle activiteiten op pag. 10 van 
Leiedraad of op www.menen.be

 DINSDAG 12 NOVEMBER

WORKSHOP | MAKEN EN PROE-
VEN VAN KRUIDENTHEE | Jozef 
onze natuurgids, maakt je wegwijs 
in de wereld van de kruiden en de 
lekkere thee die je van verschillende 
geneeskrachtige kruiden kan trekken | 
14:30 | LDC Allegro, Menen | 2 euro | 
056 527 280 (LDC Allegro)

 WOENSDAG 13 NOVEMBER

VOLLEYBAL | DECOSPAN MENEN 
- TECTUM ACHEL | 20:30 | Sporthal 
Vauban, Waalvest, Menen | 12 euro | 
www.volleymenen.be

Zwemmen | ZWEMMARATHON | 
Voor het lager onderwijs en de eerste 
graad van het middelbaar onderwijs | 
Zwembad ’t Badhuis, Menen | 

 VRIJDAG 15 NOVEMBER

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

TONEEL | PER(R)ONGELUK
CIE TABLOO MENEN
Een grappige spannende romantische 
komedie | zaterdag 16 november om 
20:00, zondag 17 november om 15:00, 
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zaterdag 23 november om 20:00, zon-
dag 24 november om 15:00 | VBS De 
Kleine Prins, Aug. Debunnestraat 15, 
Menen | 056 510 161 | cietabloo.be

 ZATERDAG 16 NOVEMBER

MUZIEK | MUZIKALE EUCHARIS-
TIEVIERING | Naar aanleiding van 
Sint-Cecilia | 15:00 | Sint-Vedastus-
kerk, Rijselstraat, Menen | Gratis

EVENT | 2DE KAAS-EN 
WIJNAVOND | Wijkcentrum de 
Koekuit, Hogeweg 312, Menen | 25 
euro, 12,50 euro (-12) | feestcomite@
mls.be

VOLLEYBAL | DECOSPAN MENEN 
- LINDEMANS AALST | 20:30 | 
Sporthal Vauban, Waalvest, Menen | 12 
euro | www.volleymenen.be

 ZONDAG 17 NOVEMBER

MUZIEK | DE WONDERJAREN 
LIVE | Een evenement voor senio-
ren en medioren met optredens van 
Mo’reen, Herbert Verhaeghe, Michael 
Lanzo, Danny Fabry, The Gambits en 
the MG Brothers. Met middagmaal | 

10:00-18:00 | Park Ter Walle, Menen | 
22 euro | 0475 872 158

 MAANDAG 18 NOVEMBER

WELZIJN | BABYMASSAGE | Voor 
ouders met baby tussen 2-8 maanden 
| 14:00 | Emmaüshuis, Wevelgemstraat 
13, Lauwe | Gratis | 056 421 519 | 
lucrece.vervaeke@gmail.com

 DINSDAG 19 NOVEMBER

EVENT | LADIES NIGHT | Alle deel-
nemers krijgen een rijkelijk gevulde 
goodiebag | 19:00 | Café Casa Mundo, 
Ieperstraat 128, Menen | 18 euro | 
0472 454 104

 ZATERDAG 23 NOVEMBER

VOLLEYBAL | DECOSPAN MENEN 
- CARUUR GENT | 20:30 | Sporthal 
Vauban, Waalvest, Menen | 12 euro | 
www.volleymenen.be

 ZONDAG 24 NOVEMBER

VOETBAL | KSCT MENEN - SK 
ZWEVEZELE | Wedstrijd in 2de 
Klasse A | 14:30 | Vaubanstadion, Me-

nen | www.ksctmenen.be

 MAANDAG 25 NOVEMBER

VOORDRACHT | DIENST MAAT-
SCHAPPELIJK WERK | i.s.m. 
Samana met duiding door een maat-
schappelijk werker van de CM en een 
maatschappelijk werker van de dienst 
Thuis- en Ouderenzorg van het IVA 
Zorg Menen | 14:30 | LDC Dorpshuis, 
Rekkem | Gratis | 056 433 700 (LDC 
Dorpshuis)

 DINSDAG 26 NOVEMBER

VOORDRACHT | BEHOUD DE 
BEGEERTE, SEKS OP LATERE 
LEEFTIJD | Door Johan Vancoillie | 
14:00 | Casa Mundo, Ieperstraat 128, 
Menen | info.menen@vief.be

 DONDERDAG 28 NOVEMBER

TONEEL | IK GEEF NIET OP! | 
Esmeralda verlaat Ecuador om in 
Europa een betere toekomst op te 
bouwen. Zal zij haar ambities kunnen 
waarmaken? | 19:30 | CC De Steiger 
| 8 euro | vcdebezatse@gmail.com | 
0476 713 627

ZORG CAFé
“De sociale kaart, waar 

kan ik terecht en waar heb 
ik recht op als ik ouder 

word?”
Maandag 18 november 2019  

om 14u in LDC Allegro, Volkslaan 302 Menen 

 

Er bestaat een uitgebreid aanbod van hulp- en 
dienstverlening, hulpmiddelen, premies en 

tegemoetkomingen voor ouderen… Verschillende 
mensen maken daar gebruik van. Toch zijn er 

nog steeds een groot aantal mensen die 
onvoldoende op de hoogte zijn van het 

bestaande aanbod. Vaak zien mensen ook het 
bos door de bomen niet binnen het geheel van 

alle mogelijkheden.
Daar willen wij verandering in brengen! 

Tijdens dit zorgcafé worden verschillende topics 
besproken: 

•     wat is het aanbod van hulp –en 
dienstverlening voor ouderen en hun 

mantelzorgers?
•     wat is het aanbod aan hulpmiddelen voor 

ouderen en hun mantelzorgers?
•     op welke uitkeringen en tegemoetkomingen 

hebben ouderen recht?
•     waar kan ik waarvoor terecht? …

De verschillende mutualiteiten en de sociale 
dienst thuiszorg en ouderenzorg van het OCMW 

Menen brengen u graag een stukje 
wegwijs/wegwijzer in het zorglandschap.

 Info: 
LDC Allegro tel: 056/527280 

LDC Dorpshuis tel: 056/433700
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THEATER
VRIJDAG 08/11 - 20.15 U. - THEATERZAAL

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

THEATER ANTIGONE:   ‘Toendra’

LUIZ MARQUEZ & MEZCAL:  ‘Izcalli’

Een groep jonge mensen komt samen op een onbestemde plek. Ze zijn één brok energie en 
willen de wereld op sleeptouw nemen. Hun eigen fascinaties en het werk van Anton Tsjechov zijn 
de voedingsbodem voor hun vertelling. De jongeren willen wél verandering, durven wél beslis-
singen nemen en zetten rechtvaardigheid en respect daarbij voorop. Gelijkheid is voor hen een 
fundamenteel recht, het huidige wereldbeeld een spiegel voorhouden vinden ze een vanzelfspre-
kendheid. Zal die strijd voor een andere wereld slagen of betekent het hun ondergang? 
‘Toendra’ is het nieuwe jongerenproject van Theater Antigone, CC De Steiger, OC d’Iefte, CC 
Het Spoor, CC Wevelgem, CC De Schakel en De Spil. In het voorjaar van 2019 volgden bijna 70 
jongeren een workshopreeks bij theatermaker David Dermez. Hij vertrok in die workshops al 
vanuit hun persoonlijke fascinaties om nieuwe personages te creëren of bestaande personages te 
verrijken.

Regie:  David Dermez - Spel:  Dieter Allegaert, Hélène Claerhout, Emma De Clercq, Kate Dejonckheere, Lisa De 
Lange, Liesbet Delvoye, Margot Demeulemeester, Jenne Depraetere, Mirthe Duquesnoy, Lotte Fontaine, Emma 

Gouwy, Lars Himpe, Jana Huyghe, Camille Moreels, Alice Rottey, Meru Vermeersch, Valerie Stalmans, Lisa  Vande-
weege, Ella Vanhaverbeke, Céline Vermeulen, Marthe Victoor, Siel Windels, Trine Wylin

Kaarten: € 9 - alleen reductie voor houders UiT-pas kansentarief

Izcalli betekent wedergeboorte in het Nahuatl, de 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, composities, saxofoon en prehispaanse instrumenten), Kathleen Vandenhoudt (stem, 
gitaar), Osiris Quetzalpapalotl (stem, dans), Cachi Acosta (percussie), Eduardo Vega (gitaar), Joe Baele (verteller) 

Kaarten: € 12 - € 11 met reductie  - € 9 -26 jaar

FAMILIETHEATER - VOOR IEDEREEN VANAF 4 JAAR
MAANDAG 11/11 - 15.00 U. - THEATERZAAL

KLASSIEKE MUZIEK
ZONDAG 17/11 - 11.00 U. - STUDIO

FABULEUS:  ‘Nesten’ APERO CLASSICO:  Chekhov Trio

Drie eenzame figuren in een wereld van 
karton. Ze lijken op zoek naar iets. 
Een vriend? Een dak? Een thuis? Of is 
dakloos nog iets anders dan thuisloos? 
Al bouwend vinden ze houvast in de 
ruimte en bij elkaar.
Met een minimum aan middelen toveren 
drie spelers/dansers een verrassend 
universum. 
Ondertussen snijden ze een groot the-
ma aan voor kleine mensjes.

Concept en spel:  
Anna Bentivegna, Zoë Demoustier,

 Ayrton Fraenk 
Eindregie:  Jef  Van gestel 

Kaarten: € 8 - € 7 met reductie - leden van 
de Gezinsbond krijgen € 2 euro per ticket 

terug op hun gezinsspaarkaart 
(alleen voor losse tickets)

Chekhov trio heeft zijn roots in Maastricht, waar het trio in 2016 is opge-
richt in het kader van het kamermuziekprogramma van het Conservatorium 
Maastricht. De Nederlandse violiste Emma Rhebergen, de Russische celliste 
Alexandra Charnomskaya en de Belgische pianiste Fem Devos vinden hun 
inspiratie voor het spelen van kamermuziek, en in het bijzonder pianotrio, 
in het toneelspel: een zoektocht naar karakters en interpretatie van de 
verschillende rollen in het ensemble. 

Kaarten:  € 12,00 - € 10,00 met reductie
Gratis voor leden Akoestiek Menen
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Punten sparen?
Het kan bij ons!



Lessen Startdatum Prijs

DUURZAAMHEID EN MONDIAAL
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
PERSOONLIJKHEID EN GEZONDHEID
Burn-out in de kijker:  
theatervoorstelling gemaakt door mensen met een burn-out 
ervaring in CC De Stekke Moorsele.

do 28/11 - 20.15 u. 5,00

Ligconcert ‘Aarding’ o.l.v. Boventoon 1 ma 25/11 - 19.00 u. 20,00
MULTIMEDIA
Uw fototoestel is niet aan een winterslaap toe (Marc Samyn) 4 za 09/11 - 09.30 u. 48,00
Smartphonefotografie (i.s.m. Creo) 5 di 03/12 - 13.30 u. 45,00
CULINAIR
Verfijnde gerechten 3 di 05/11 - 19.00 u. 36,00
Kerst- en winterbieren 1 wo 04/12 - 19.30 u. 22,00
Olijfolie, het vloeibare goud 1 wo 11/12 - 19.00 u. 35,00
COMPUTER
Typlessen voor volwassenen 5 wo 23/10 - 08.45 u. 55,00
Ontwerpen met Canva 5 do 07/11 - 13.30 u. 45,00

HOBBY & VORMING NAJAAR 2019

Alle info over deze cursussen 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.

Gesloten op vrijdag 1 november, zaterdag 2 
november, maandag 11 november en vrijdag 15 
november.

INFO

ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

TENTOONSTELLINGSTEIGERSCOOP

donderdag 21 november om 20.15 u. - cafetaria
CASEY HENSLEY (usa)

Een jonge blueszangeres die gezegend is met een 
orkaan van een stem. Haar uitstekende band weet 
als geen ander haar powerhouse blues tot onge-
kende hoogtes te tillen.

Kaarten: € 14,00

Nederlandstalige film in de kijker
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

HET GLOREN
Curated by CHVE & Amenra
De Steiger + Stadsmuseum - 19.10-21.12

Beklijvende tentoonstelling in het kader van 20 jaar 
Amenra.
Met werk van Aline Gorsen, Arjen Kunnen, Berlinde 
De Bruyckere, Carlos Vandekerckhove, Colin H Van 
Eeckhout, Jeroen Mylle, Johan Tahon, Kris Martin, 
Kristof Mondy, Maarten Kinet, Mathieu Vande-
kerckhove, Matthieu Ronsse, Michaël Borremans, 
Stefaan Temmerman, Stephan Vanfleteren, Stephen 
Verstraete, Tine Guns en Willy Vanderperre.

Curatoren: Colin H. Van Eeckhout en Amenra. 
Dagelijks geopend van 14.00 tot 18.00 u., van 
woensdag t.e.m. zondag. Gesloten op 1 november, 
11 november en 15 november. Gratis.

MUZIEK
DON 14/11 - 20.15 U. - THEATERZAAL

HUMOR
VRIJ 22/11 - 20.15 U. - THEATERZAAL

FESTIVAL
ZAT 23/11 - 14.00 U. - CC DE STEIGER

GUIDO BELCANTO:  ‘Een zanger 
moet trachten de pijn te verzachten’

JENS DENDONCKER:  
‘Bang van Dendoncker’

BOEGIEWOEGIE
KUNSTENFESTIVAL

De onnavolgbare Guido Belcanto blikt samen 
met zijn trouwe Broederschap terug op 30 jaar 
carrière.

Kaarten: € 20 - € 18 met reductie - € 17 -26 jaar
Laatste tickets!

Soms met een kinderlijke naïviteit, dan weer 
met de allure van een echte ‘angry young man’ 
wordt in ‘Bang van Dendoncker’ een persoonlijk 
verhaal verteld. Een verhaal over het schijnbaar 
eindeloos geklungel die jongvolwassenheid met 
zich meebrengt en de bijhorende nostalgie naar 
een vervlogen jeugd. Dat alles doorspekt met een 
hoop grappen.

Kaarten: € 12 - € 11 met reductie - € 9 -26 jaar
Laatste tickets!

Poëzie, muziek, beeldende kunst, dans, beeld, 
literatuur en architectuur. Het ‘boEgie woEgie 
kunstenfestival’ ambieert een laagdrempelig, 
avontuurlijk, inclusief festival te zijn én houdt 
bovenal de vinger aan de juiste spreekwoordelijke 
pols mét de ambitie om er toe te doen. Met o.a. 
Bert Dockx, Miaux, Andy Fierens, Dennis Tyfus 
& Gerard Herman, Mauro Pawloski, Delphine 
Lecompte, ...

organisatie i.s.m. CC De Steiger
Kaarten: ADD € 12 - VVK € 10 - € 5 -26 jaar



WOONLOKET
14 NOVEMBER

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

WACHTDIENSTEN
Huisartsen Menen en Rekkem:
Wachtpost De Meander
Fabiolalaan 1-3, Menen, bel 1733
za., zo. en feestdagen van 8:00-20:00
www.wachtpostdemeander.be
Huisartsen Lauwe: 056 520 820

Apotheken:
0903 99 000, www.apotheek.be

Tandartsen:
0903 399 69 (za. en zo. van 9:00-18:00)

Dierenartsen:
0800 62 552, dierenarts-van-wacht.be

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.
De boer moet een optimist zijn of hij zou geen boer meer zijn. Het laatste maïsveld tussen Dadizele en Moorslede. De winter kan beginnen.
Foto Frans Vandemeulebroucke | www.academiemenen.be


