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Goed om weten
Nieuw team dierenasiel 
Stad Menen is bijzonder blij twee enthousiaste dames voor 
te stellen die samen met vrijwilligers het nieuwe team zullen 
vormen van het dierenasiel. Sylvie en Brenda zullen de die-
ren opvangen en ze de warmte geven die ze verdienen. Het 
werk van vzw De Grensstreek wordt dus verder gezet.

Bedenk jij een catchy naam?

We doen bij deze ook een oproep aan onze creatiefste 
inwoners: het nieuwe dierenasiel zoekt een nieuwe naam! 
Heb jij een goed en origineel idee? Stuur voor 12 december 
mogelijke namen voor het nieuwe dierenasiel naar dieren-
welzijn@menen.be. Na 12 december laten we onze inwo-
ners de beste naam uit een top drie kiezen!

Open of gesloten?
Het stadhuis (Onthaal, diensten Eid, Rijbewijzen en Reis-
passen) is open op zaterdag 7 en 21 december van 9:30 tot 
11:30. Alle stadsdiensten zijn dicht op 24 (namiddag), 25, 
26 en 31 (namiddag) december en op 1 januari en 2 januari 
2020 (namiddag).

Bibliotheek Menen, Bibliotheek Lauwe en Biblio-
theek Rekkem zijn gesloten op 25 december, 26 de-
cember en 1 januari. Op 24 december en 31 december is 
bibliotheek Menen open van 8:30 tot 12:00. Bibliotheek 
Lauwe is gesloten op 24 en 31 december.

De recyclageparken (containerparken) van MIROM zijn 
dicht op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari.

Het zwembad ’t bADhUIS is van maandag 9 tot en met 
donderdag 19 december gesloten voor het jaarlijkse grote 
onderhoud. Tijdens de kerstperiode is het zwembad op 24 
en 31 december open van 7:00 tot 13:00. Op 25 december 
en 1 januari is het zwembad dicht.

Geen glijpartij dankzij 
Mirom-strooizout
De winter is in aantocht en dan zijn gladde wegen en glij-
partijen niet veraf. Wie een bezoek plant aan het recyclage-
park, krijgt de kans om een voorraad strooizout in te slaan. 
Voor een zak van 25 kg betaal je bij Mirom Menen 5 euro. 
Meer info bij je parkwachter of op 056 52 81 30.
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Leiewerken Menen
Terugblik infomoment 18 november
De Vlaamse Waterweg nv beheert en ontwikkelt onze waterwegen als een krachtig net-
werk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Bin-
nen die missie is het project om de waterwegen tussen de Seine en de Schelde tot volwaar-
dig alternatief voor wegtransport (1 vrachtschip vervangt 220 vrachtwagens!) aan te passen 
een grote uitdaging. De Leiewerken in Menen zijn hier een onderdeel van.

De ingrijpende Leiewerken die in Menen noodzakelijk zijn – namelijk, de recht-
trekking van de Leie en de bouw van een nieuwe brug en een fietsers- en voet-
gangersbrug – bieden de Stad Menen ook unieke kansen op het vlak van stads-
vernieuwing en beleving aan het water. De voorbereidingen van dit grote project 
lopen al een tijdje. Op maandag 18 november 2019 vond opnieuw een infomo-
ment plaats om onze inwoners over een stand van zaken te informeren.
De sloop voorafgaand aan de infrastructuurwerken stond hierbij centraal. Deze 
zal in 2 fasen gebeuren. Woningen worden gegroepeerd gesloopt: dat levert de 
buurt de minste hinder op én geeft een propere aanblik, gezien zo grotere zones 
vrij komen. Vooraf worden nutsvoorzieningen en gevaarlijke stoffen (bv. asbest) 
verwijderd. Er wordt gestart aan de zuidelijke zijde in de Oostkaai. De vrijgeko-
men terreinen zullen worden ingezaaid. De 1ste sloopfase zal zo’n 6 maanden 
duren en start in de zomer van 2020.

MINDER HINDER

Tijdens de sloop zal de hinder voor de buurt en voor bezoekers zo beperkt mo-
gelijk gehouden worden. Er gaat aandacht naar een vlotte en veilige doorstroom 
van het (fiets)verkeer, naar netheid van de wegen en voetpaden én het beperken 
van geluid en stof.

TIJDELIJKE INVULLING GRONDEN

Tijdens de infomarkt van 19 juni konden aanwezigen al een eerste keer mee 
brainstormen over de tijdelijke invulling van de gronden, die na de sloopwerken 
enkele maanden beschikbaar zullen zijn. Op het infomoment van 18 novem-
ber werd alles op een rijtje gezet. Het enthousiasme was groot bij ideeën voor 
allerhande pop-up initiatieven zoals een bar, foodtrucks, petanque, picknickplek, 
fietsatelier… Ook een plukweide, groene ontmoetingsplek, volkstuintjes, mi-
ni-kinderboerderij, speelnatuur en dergelijke vielen in de smaak. Insteken met een 
minimale impact, die snel realiseerbaar zijn, kwamen toen ook naar boven zoals 
een hondenweide, een MTB/BMX-parcours of een oefenterrein verkeersveiligheid 
voor scholen. Het is de bedoeling dat de Vlaamse Waterweg nv samen met de 
Stad Menen én met de buurt en/of andere enthousiaste inwoners deze tijdelijke 
invulling verder uitwerkt. Binnenkort meer info hierover.

OPENBAAR ONDERZOEK SLOOPVERGUNNING

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de sloopvergunning, die 30 dagen 
duurt (15/11 - 14/12). De vergunning is te raadplegen via www.menen.be en kan 
in het Stadhuis worden ingekeken. Opmerkingen kun je formuleren via www.
omgevingsloket.be of info@menen.be of per post aan de dienst Omgeving, Grote 
Markt 1, 8930 Menen bezorgen.

Presentaties van het infomoment herbekijken? Ga naar www.menen.be
Meer over de Leiewerken Menen: www.seineschelde.be/locatie/menen
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185 NIEUWE TOESTELLEN

Het computerpark moderniseren, standaardiseren, updaten en zo ook beveiligen 
om volgens de nieuwste IT-normen aan de slag te kunnen binnen de ganse organi-
satie: daarom kocht de stad Menen onlangs 185 nieuwe laptops aan.
Dergelijke omvangrijke aankoop in het kader van onder meer standaardisering is 
stukken kostenefficiënter qua aankoop en onderhoud, in vergelijking met meer-
dere kleinere aankopen. De redenen waarom we op laptops inzetten, liggen voor 
de hand: laptops zijn in vergelijking met desktops (vaste PC-toestellen) handiger 
tijdens overlegmomenten. Ook als we in de toekomst onze dienstverlening mo-
bieler maken, zal een laptop een must zijn. Het is tegelijk een troef om op termijn 
thuiswerk mogelijk te maken.

49.000 EURO KORTING

Door gebruik te maken van een raamcontract* heeft de Stad Menen ook financi-
eel een goede zaak gedaan. Binnen dat raamcontract kocht het stadsbestuur voor 
zijn medewerkers 185 laptops, 185 schermen, 185 docking stations en bijhorende 
draagtassen.
De aanbevolen aankoopprijs voor deze investering bedraagt normaal 261.327,69 
euro. Dankzij het raamcontract en een extra rondje onderhandelen, slaagden we 
erin om deze aankoop voor 212.295,52 euro af te sluiten. Dat is meer dan 49.000 
euro of 23% ‘korting’ op de normale prijs.

* Een raamcontract is een afspraak tussen een leverancier en een klant om een bepaald product of dienst 
voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren.

Stad investeert in computerpark
Een prima organisatie steunt op sterke medewerkers én op degelijk materiaal, waarmee 
die aan de slag kunnen. Na de aankoop van 31 nieuwe machines voor onze arbeiders eer-
der dit jaar, was nu een update van ons computerpark aan de orde: we schaften 185 nieuwe 
laptops aan voor onze administratie én we bedongen hiervoor een zeer scherpe prijs.

Attesten online aanvragen?
En meteen digitaal ontvangen? 

Wist je dat je via www.menen.be/digitaalloket 15 attesten direct online kan 
aanvragen en die meteen daarna thuis in je mailbox ontvangt? Het grote voordeel 
van een digitaal loket zijn de openingsuren: je kunt er 24 uur per dag én 7 dagen 
per week terecht.
Een attest voor samenstelling van gezin, een getuigschrift van woonst, een bewijs 
van leven, een bewijs van nationaliteit zijn maar enkele voorbeelden van attes-
ten die je online kunt aanvragen. De volledige lijst van attesten die je binnen het 
domein burgerzaken kunt aanvragen, vind je op www.menen.be onder ‘Digitaal 
Loket’. Een attest online aanvragen kan met een kaartlezer, een token of een 
app. Nadat je het gewenste attest hebt opgevraagd, ontvang je het binnen enkele 
ogenblikken in je mailbox.

burgerzaken@menen.be, 056 529 250
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Nieuw kinderdagverblijf
in voormalig woonzorgcentrum 
In januari 2020 zal het kinderdagverblijf ‘Bonte Beer’ de deuren openen in het centrum 
van Lauwe. Het kinderdagverblijf is een initiatief van Zorggroep H. Hart Kortrijk in samen-
werking met de Stad Menen. Er is plaats voor 25 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Elke werkdag 
wordt er tussen 7 en 18 uur opvang voorzien. Een enthousiast team van gediplomeerde 
kinderbegeleiders verwelkomt dagelijks de kinderen in een warme en huiselijke sfeer.

Zorggroep H. Hart is sinds 1989 actief in de kinderopvangsector en bouwde 
doorheen de jaren een uitgebreide expertise op inzake oprichting en uitbating 
van kinderopvanginitiatieven van 0 tot 12 jaar. We zijn dan ook heel blij dat deze 
kwaliteitsvolle opvang actief zal zijn op ons grondgebied. Een van onze beleidspri-
oriteiten is het tekort aan opvangplaatsen in Menen wegwerken. Momenteel zijn 
er in onze stad zo’n 131 plaatsen te kort! We nemen hiermee een goede start. 
Bovendien wordt de dagprijs berekend op basis van het inkomen, volgens de mo-
daliteiten van Kind en Gezin. Dit is voor ons heel belangrijk. De opvang is tevens 
fiscaal aftrekbaar.

De Stad Menen is opgetogen dat het nieuwe kinderdagverblijf de deuren opent 
in het voormalige woonzorgcentrum Indigo in de Deken Darrasstraat 8 in Lauwe 
dat sinds de verhuis van de bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum Ceres 
langs de Grote Molenstraat leeg stond. Het efficiënt gebruiken van het stedelijk 
patrimonium is een van de beleidsprioriteiten. Het gebouw krijgt dankzij kin-
deropvang H. Hart ook een mooie opfrisbeurt en is voorzien van alle comfort. 
Bovendien is deze invulling een voorbeeld van een goede samenwerking tussen 
verschillende actoren en diensten.

De leefgroepen zijn uitgerust met een aangepaste keuken, twee aangrenzende 
slaapkamers, een afzonderlijke badkamer en een veilige tuin. De ruime inrichting 
biedt veel bewegingsvrijheid en lichtinval. De kinderen kunnen er ook dagelijks ge-
nieten van een verse gevarieerde maaltijd klaargemaakt specifiek per leeftijdscate-
gorie. De naam van het kinderdagverblijf Bonte Beer heeft een dubbele betekenis. 
Enerzijds de eerder zeldzame vlinder, die symbool staat voor onze visie waarbin-
nen elk kind en medewerker uniek is. De ontwikkeling van individuele talenten, 
sterktes en interesses staat voorop. Anderzijds een kleurrijke, vrolijke beer die 
het spelen en groeien symboliseert en die geborgenheid en veiligheid biedt aan de 
kinderen. 

Bonte Beer, Deken Darrasstraat 8, 8930 Lauwe
www.h-hart.be, bontebeer@h-hart.be

De Kinderopvangwijzer: 
snel en handig opvang vinden
De Kinderopvangwijzer is een allesomvattend digitaal loket voor kinderopvang met daarin alle 
kinderopvanginitiatieven in Menen, Lauwe en Rekkem met hun openingsuren en vooral de vrije 
opvangplaatsen. Dankzij deze gebruiksvriendelijke tool kun je snel een antwoord vinden op een 
opvangvraag. Je moet de vraag maar op één plaats stellen om maximaal geholpen te worden.
De Kinderopvangwijzer is dus een uniek en waardevol instrument en niet alleen handig voor 
aanstaande ouders: ook werkzoekenden, de VDAB, interimkantoren, occasionele opvang 
en kinderopvang in het algemeen kunnen hieruit nuttige informatie halen. Ga naar www.
kinderopvangwijzer.be/menen en ontdek er alles over.
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De grootste ééndagskerstmarkt in 
West-Vlaanderen van 16:00 tot 23:00 op 
en rond de Plaats in Lauwe met meer dan 
140 kraampjes, een heus kerstdorp en tal 
van kerstanimatie in de centrumstraten: 
Harmonie Vrij & Blij, Les Figurettes Féno-
menales, Dansgroep Marieflo, Leddrums…

Officiële opening door Rekkems Dorp-
muziek om 17:30 in aanwezigheid van de 
Ambassadrice Stad Menen en haar ereda-
mes. Dankzij de gratis shuttlebus kun je 
als inwoner van Menen en Rekkem vlot en 
veilig naar Kerst in Lauwe!

Kerst in Lauwe
zaterdag 7 december vanaf 16:00 

056 529 414, evenementen@menen.be

1STE SHUTTLEDIENST 
MENEN, Volkslaan, Ter Linde  16:30   17:15   18:00   18:45   19:30   20:15   21:00   21:45   22:30
MENEN, G. Gezellelaan, Vrijheidsplein 16:35   17:20   18:05   18:50   19:35   20:20   21:05   21:50   22:35
MENEN, Station, Zandputstraat 16:40   17:25   18:10   18:55   19:40   20:25   21:10   21:55   22:40
LAUWE, Astridlaan   16:55   17:40   18:25   19:10   19:55   20:40   21:25   22:10   22:55
LAUWE, Astridlaan   17:00   17:45   18:30   19:15   20:00   20:45   21:30   22:15   23:00
MENEN, Volkslaan, Ter Linde  17:15   18:00   18:45   19:30   20:15   21:00   21:45   22:30   23:15
MENEN, G. Gezellelaan, Vrijheidsplein 17:20   18:05   18:50   19:35   20:20   21:05   21:50   22:35   23:20
MENEN, Station, Zandputstraat 17:25   18:10   18:55   19:40   20:25   21:10   21:55   22:40   23:25

2DE SHUTTLEDIENST 
MENEN, Station, Zandputstraat 16:15   17:00   17:45   18:30   19:15   20:00   20:45   21:30   22:15
MENEN, Grote Markt, Groentenmarkt 16:20   17:05   17:50   18:35   19:20   20:05   20:50   21:35   22:20
MENEN, Waalvest, CC De Steiger 16:25   17:10   17:55   18:40   19:25   20:10   20:55   21:40   22:25
LAUWE, Astridlaan   16:40   17:25   18:10   18:55   19:40   20:25   21:10   21:55   22:40
LAUWE, Astridlaan   16:45   17:30   18:15   19:00   19:45   20:30   21:15   22:00   22:45
MENEN, Station, Zandputstraat 17:00   17:45   18:30   19:15   20:00   20:45   21:30   22:15   23:00
MENEN, Grote Markt   17:05   17:50   18:35   19:20   20:05   20:50   21:35   22:20   23:05
MENEN, Waalvest    17:10   17:55   18:40   19:25   20:10   20:55   21:40   22:25   23:10

3DE SHUTTLEDIENST
MENEN, Palma, overzijde watertoren 16:25   17:10   17:55   18:10   18:55   19:40   20:25   21:10   21:55
REKKEM, Plaats, overzijde Dorpshuis 16:30   17:15   18:00   18:15   19:00   19:45   20:30   21:15   22:00
REKKEM, Croisé, Parking ‘t Schuurke 16:35   17:20   18:05   18:20   19:05   19:50   20:35   21:20   22:05
REKKEM, Paradijs, Basisschool 16:40   17:25   18:10   18:25   19:10   19:55   20:40   21:25   22:10
LAUWE, Astridlaan   16:55   17:40   18:25   18:40   19:25   20:10   20:55   21:40   22:25
LAUWE, Astridlaan   17:00   17:45   18:30   18:45   19:30   20:15   21:00   21:45   22:30
MENEN, Palma, overzijde watertoren 17:10   17:55   18:10   18:55   19:40   20:25   21:10   21:55   22:35
REKKEM, Plaats, overzijde Dorpshuis 17:15   18:00   18:15   19:00   19:45   20:30   21:15   22:00   22:45
REKKEM, Croisé, Parking ‘t Schuurke 17:20   18:05   18:20   19:05   19:50   20:35   21:20   22:05   22:50
REKKEM, Paradijs, Basisschool 17:25   18:10   18:25   19:10   19:55   20:40   21:25   22:10   22:55

GRATIS SHUTTLEBUS NAAR KERST IN LAUWE



GRATIS VERVOER MENSEN MET BEPERKING

Ook dit jaar kunnen personen met een beperking be-
roep doen op gratis busvervoer. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met de Dienst Thuis- en Oude-
renzorg van het OCMW – 056 527 262.

KOOPZONDAGEN

In Menen zijn er koopzondagen op 15, 22 en 29 de-
cember 2019. Noteer ze in je agenda en sla je slag!

Vanaf 17:30 tot 23:00 wordt de Grote Markt ingepalmd 
door vele kerstkraampjes uitgebaat door Meense verenigin-
gen en handelaars. Het wordt uitkijken naar het klank- en 
lichtspektakel ‘La Strada’ op het Stadhuis en Belfort. de 
mobiele ambiancegroep Chapeau Noir en de kinderanimatie 
(Kerstman en ballonplooier). Je kan onder leiding van een 
gids ook het Belfort (by night) bezoeken. Om 20:00 is er een 
voortrekking van de eindejaarsactie Shop & Beleef.
Bezoekers aan Kerst in Menen kunnen aan een stand van de 
stedelijke dienst Evenementen een GRATIS drankbon krijgen, 
die geburikt kan worden bij de standhouders of de cafés op 
de Grote Markt.

Kerst in Menen
vrijdag 20 december vanaf 17:30 

GRATIS SHUTTLEBUS 
NAAR KERST IN MENEN
SHUTTLEDIENST
LAUWE, Hoek Lauwbergstraat/Spoorwegstraat 17:10
LAUWE, Plaats     17:15
REKKEM, Lauwestraat/Hoek Ten Dale  17:25
REKKEM, Ten Bulcke   17:35
REKKEM, Croisé    17:40
REKKEM, Plaats     17:50
MENEN, Palma    18:00
MENEN, Grote Markt (parking Groentenmarkt) 18:10
MENEN, Grote Markt (parking Groentenmarkt) 22:10
MENEN, Palma    22:20
REKKEM, Plaats     22:25
REKKEM, Croisé    22:30
REKKEM, Ten Bulcke   22:40
REKKEM, Lauwestraat/Hoek Ten Dale  22:50
LAUWE, Plaats     22:55
LAUWE, Hoek Lauwbergstraat/Spoorwegstraat 23:00

’t Wintert in Rekkem
zaterdag 14 december 
vanaf 17:30
Op de parking naast de Sint-Niklaaskerk in de Moes-
kroenstraat in Rekkem vind je een knusse kerstmarkt met 
Rekkemse verenigingen en handelaars. Om 20:00 is er een 
voortrekking van de eindejaarsactie Shop & Beleef.
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Veilig feesten?
Met deze preventieve tips!
Tijdens het eindejaar is gezelligheid troef. De verwarming draait op volle toeren, overal 
staan kerstbomen en kaarsen zorgen voor sfeervolle verlichting. Reden te meer om in die 
periode aandacht te hebben voor brandpreventie. Wij geven u de nodige tips voor een ge-
zellig en veilig eindejaar.

KERSTBOOM EN KERSTVERSIERING

Heb je liever een echte kerstboom? Koop dan liefst een exemplaar met een 
wortel. Geef de boom ook regelmatig water, zodat de boom niet uitdroogt en het 
brandgevaar verkleint. Hang geen brandbare spullen in de kerstboom (bvb. papie-
ren versieringen). Gebruik geen haarlak of kunstsneeuw in een ‘echte’ kerstboom. 
Plaats nooit echte kaarsjes in de boom of in de buurt van een boom. Zet de 
kerstboom niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen. Con-
troleer de bedrading van de kerstboom verlichting op beschadigingen. Gebruik 
liever LED-verlichting: ze geeft minder warmte af en verbruikt bovendien minder. 
Doe de verlichting uit als je gaat slapen of het huis verlaat. Hang geen brandbare 
slingers of takken aan de muur of het plafond.

KAARSEN

Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik nooit een 
kandelaar die gemaakt is van brandbaar materiaal zoals hout of plastic. Steek de 
kaarsen in een kerststukje liefst niet aan, of laat ze niet te ver opbranden. Laat 
kinderen nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor heel even. Plaats 
kaarsen of theelichtjes op een plek die je altijd kan zien. Zet ze niet in de buurt 
van brandbare voorwerpen zoals gordijnen.

FONDUE EN GOURMET

Gebruik liefst een elektrisch toestel voor fondue en gourmet. Plaats die zo dicht 
mogelijk bij het stopcontact. Dan kan niemand over de draad struikelen en het 
fonduestel meesleuren. Gebruik je brandspiritus? Vul dan nooit de brander in 
nabijheid van vuur. Wacht tot deze helemaal is afgekoeld en vul niet bij op tafel. 
Zorg dat het fondue- of gourmetstel tijdens gebruik op een onbrandbare onder-
grond staat. Leg een blusdeken klaar zodat je een beginnende brand onmiddellijk 
kunt blussen. Gooi nooit water op brandende toestellen. Dit kan een steekvlam 
veroorzaken.

VUURWERK

Koop alleen wettig en veilig feestvuurwerk voorzien van de verplichte kwaliteits- 
en veiligheidsmarkeringen uit gespecialiseerde winkels. Wensbalonnen blijven so-
wieso verboden! Gebruik nooit lucifers of een aansteker, maar een aansteeklont. 
Steek vuurwerk af op een veilige plaats. Zoek een nuchtere ‘Bob’ om het vuur-
werk aan te steken.

Sedert een paar jaar mag je vuurwerk afsteken op welbepaalde eindejaarsdagen. 
Feestvuurwerk (voor particulieren) mag tussen 22:00 en 02:00 op kerstavond 
(24/12 op 25/12) en oudejaarsavond (31/01 op 01/01). Op Kerstmis (25/12) en 
nieuwjaarsdag (01/01) mag het tussen 20:00 en 24:00.
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Vorming Publiekscommunicatie 
& Invoeren in de UiTdatabank

De Stad Menen organiseert in samenwerking met Publiq 
een gratis vorming Publiekscommunicatie & Invoeren in de 
UiTdatabank op dinsdag 3 december 2019 om 19:30 in CC 
De Steiger. Wil je met je vereniging of organisatie zoveel 
mogelijk mensen op je activiteit of evenement verwelkomen? 
Dan is deze vorming een échte aanrader. Ook voor organi-
saties die al werken met of geïnteresseerd zijn in UiTPAS. 
Online inschrijven kan via www.menen.be/opleidingssessie of 
via de dienst Cultuur op 056 529 414. Schrijf snel in, want er 
is plaats voor maximaal 60 personen.

Deze actie vloeit voort uit de participatieve open werkgroepen 
van het Cultuurforum van de Stad Menen.

Gratis met de boot naar
De Warmste Week
 
Laat de auto aan de kant en kom gratis met de sfeervolle 
Warmste Boot naar De Warmste Week dankzij een vlotte 
verbinding per boot tussen Lauwe/Wevelgem en de site van 
De Warmste Week. Een ideale manier om zorgeloos met het 
ganse gezin op een duurzame manier naar Kortrijk te reizen. 

De boot vaart uit op 21, 22, 23 en 24 december. Reserveren 
hoeft niet. Er is plaats voor 130 passagiers per vaart. Vertrek-
uren vanuit Lauwe/Wevelgem (opstapplaats ter hoogte van 
de Leiebrug, kant Wevelgem): 11:00, 13:30, 16:00, 18:30 en 
20:30. Wie de boot neemt om 20:30 kan niet meer met de 
boot terug. Je kan uiteraard wel nog gebruik maken van het 
openbaar vervoer. Op 24 december vaart de boot de laatste 
keer uit om 16:00, terug kan om 18:30. Terug kan (opstap-
plaats ter hoogte van café-bistro Balthazar in Kortrijk) om 
12:15, 14:45, 17:15 en 19:30. Meer op www.kortijk.be.

CAW Zuid-West-Vlaanderen
zoekt buddy’s

Geef iemand met budgetproblemen het juiste duwtje in 
de rug. Voor velen is het immers niet gemakkelijk om hun 
administratie en/of budget op orde te houden. Jij kan hen 
helpen in het vinden van de juiste diensten, het begrijpen 
van brieven, het ordenen van de digitale en papieren chaos. 
En uiteraard ben je als buddy onbetaalbaar als luisterend 
oor en vertrouwenspersoon. Wil jij mee het verschil maken 
en terug balans brengen in het leven van mensen? Fijn, jouw 
engagement is meer dan welkom!

Meer info?
Sluit aan op de infoavond van dinsdag 3 december om 19:00 
in het CAW Kortrijk (Voorstraat 53) of contacteer Margot 
via biz@welzijn13.be of 0495 91 63 45.

Raadpleging bevolking
G-RUP K-R8

De start- en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan K-R8 liggen nog tot en met 6 december ter 
inzage in het Stadhuis van Menen. Downloaden kan ook via 
www.omgevingvlaanderen.be. Inspraakreacties kun je indie-
nen tot uiterlijk vrijdag 6 december via www.omgevingvlaan-
deren.be of per brief tegen ontvangstbewijs in het Stadhuis 
van Menen (Grote Markt 1, 8930 Menen) of naar Departe-
ment Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevings-
planning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning 
Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. Door een vergissing 
bij het inwinnen van adviezen werd de raadpleging van de 
bevolking opnieuw opgestart. Adviezen en inspraakreacties 
ingediend in de periode van 17 september tot 7 oktober 
2019 blijven gelden.
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Stem op jouw favoriete winkelier en win een arrangement!
Lokale winkeliers geven zuurstof aan jouw stad of gemeente.
Ben jij trots op jouw winkelier, zijn of haar kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke
service? Geef hem of haar jouw stem via www.ikkooplokaal.be! Of like onze pagina, maak leuke 
‘stoef’-foto’s en post deze op de Facebook en/of Instagram-pagina 
van ‘Ik koop lokaal’, TAG ‘Ikkooplokaal’ alsook de winkel en vermeld 
de hashtag #ikkooplokaal! Je kan mooie  prijzen winnen, zoals 
weekendarrangementen en cadeaucheques van de diverse 
deelnemende gemeenten.

Win  

leuke
 

prijze
n

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal
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Nieuws uit de Bib

WARMSTE BIB 
#StuBru #WarmsteWeek

Op zaterdag 14 december 2019 wordt bibliotheek Menen terug de warmste plek van 
Menen. Van 10 tot 12u ben je welkom om lokale acties in het kader van de Warmste 
Week en ten voordele van diverse goede doelen te verkennen en te ondersteunen.

Deze personen en organisaties hebben al toegezegd om met een stand in de biblio-
theek aanwezig te zijn:
• Krist Hooghe: eigen kalenders ten voordele van Think Pink (borstkanker).  
• Nele Jacques: voor Kind en Preventie.  
• Corie Cardon: kalenders en advocaat  ten voordele van vzw Dierengeluk.  
• Katrien Lannoo: chocolade voor vzw Kloen die vzw Ziekenhuisclowns steunt. 
• Hanne Rozé: zelfgemaakte confituur voor vzw Elisio Vlinderpost (ouders van ster-

renkindjes)
• Dany Taelman: sjaals, kerstkaartjes, mutsen, juwelen… voor Tapori Benefit.

Meense initiatiefnemers kunnen zich nog aanmelden voor 11 december. Beslis je na 11 
december om toch deel te nemen? Geen nood, laat ons iets weten en we zorgen voor 
een tafeltje. Vergeet je ook niet om jouw actie te registreren op  https://stubru.be/mu-
sicforlife/registreerjegoededoelvoormusicforlife ? 

albana.bushati@menen.be

EXAMENSTRESS?!

De zware tijd van proefjes en examens staat weer voor de deur. Voor veel leerlingen, 
studenten én ouders is dit een stressvolle periode.
Bibliotheek Menen probeert voor een beetje rust te zorgen. Ontdek vanaf 4 december 
boeken en tips rond studeren, gezonde voeding, nachtrust,… 

RECEPTEN & CREATIEVE IDEETJES KERST EN NIEUW?

Bibliotheek Menen helpt je graag. Je vindt bij ons kookboeken met de heerlijkste feest-
recepten, knutselboeken om je huis in de Kerstsfeer onder te dompelen, tuinboeken 
om ook  je tuin een feestelijke uitstraling te bezorgen, naai- en breiboeken om jezelf 
piekfijn uit te dossen… Speciaal voor de komende feestdagen verzamelen we alles op 
een thematafel.

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.

Stem op jouw favoriete winkelier en win een arrangement!
Lokale winkeliers geven zuurstof aan jouw stad of gemeente.
Ben jij trots op jouw winkelier, zijn of haar kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke
service? Geef hem of haar jouw stem via www.ikkooplokaal.be! Of like onze pagina, maak leuke 
‘stoef’-foto’s en post deze op de Facebook en/of Instagram-pagina 
van ‘Ik koop lokaal’, TAG ‘Ikkooplokaal’ alsook de winkel en vermeld 
de hashtag #ikkooplokaal! Je kan mooie  prijzen winnen, zoals 
weekendarrangementen en cadeaucheques van de diverse 
deelnemende gemeenten.

Win  

leuke
 

prijze
n

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal
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UiT in MENEN
Jouw activiteit in de UiT in MENEN-agenda van januari 2020?
Voer je activiteit vóór 10 december in via www.uitdatabank.be.
Je activiteit verschijnt zo automatisch ook online op www.menen.be/uitinmenen

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

 DINSDAG 3 DECEMBER

VOORDRACHT | LEVENSLANG 
THUIS WONEN | door André 
Sonneville i.s.m. Gosa | 14:00 | LDC 
Dorpshuis, Rekkem | 5 euro | 056 433 
700

LEZING | ZEG NOOIT, NOOIT! | 
Door Alain Remue, hoofd cel Vermiste 
personen. Welke opdrachten worden 
verwerkt? Met welke opsporingsme-
thodes? | 19:30 | CC De Steiger | 7 
euro (Davidsfondsleden 5 euro) | rik.
lust@skynet.be

 DONDERDAG 5 DECEMBER

KOKEN | SINTERKLAASKOEKEN 
BAKKEN | 13:30 | LDC Allegro, 
Menen | 6 euro | 056 527 280

FOTOGRAFIE | DIGITAAL ZIEN 
| Digitaal zien Lauwe verwent ons 
opnieuw met prachtige creaties en 
montages van eigen bodem | 14:00 
| Cultuurcentrum, Wevelgemstraat, 
Lauwe | 2 euro | 056 410 335

VOORDRACHT | BIERDEGUS-
TATIE BROUWERIJ DE RANKE | 
Proef de lekkere bieren van brouwerij 
De Ranke.  | 19:30 | Café De Living, 
Vrijheidsboomplaats 5, Lauwe | 7 euro 
| www.cafe-deliving.be

 VRIJDAG 6 DECEMBER

KOKEN | PANNENKOEKENBAK 
| Met ook een optreden van Thierry 
Sablain | 14:00 | LDC Allegro, Menen | 
5 euro | 056 527 280

EVENT | 4DE KERSTMARKT @
LAUWE’S KERSTHUISJE | 17:30-
23:00 | Waterstraat, Lauwe | Gratis | 
www.lauwes-kersthuisje.be

 ZATERDAG 7 DECEMBER

EVENT | VERZAMELBEURS | 3de 
internationale beurs georganiseerd 
door de Meense verzamelclub. Ter 
gelegenheid worden er 3 champag-
necapsules uitgegeven | Park Ter Wal-
le, Menen | Gratis | 0471 481 454

 ZONDAG 8 DECEMBER 

VOETBAL | KSCT MENEN - SV 
OUDENAARDE | Wedstrijd in 2de 
Klasse A | 14:30 | Vaubanstadion, Me-
nen | www.ksctmenen.be

EVENT | ADVENTSMARKT | 
Kerstdecoratiestukken, oliebollen, 
bar. Opbrengst gaat integraal naar het 
project ‘Ik help een kind’, dat sinds 
1997 kinderen in Rwanda steunt om 
hun middelbare school af te werken 
| 15:00-19:00 | Protestantse Kerk, 
Stationsstraat 86, Menen

 MAANDAG 9 DECEMBER

VOORDRACHT | LEVEN NA DE 
DOOD | Over de blijvende band met 
onze geliefden | 14:00 | LDC Allegro, 
Menen | 4 euro | 056 527 280

WINTERWERK
11 EN 18 DECEMBER
Twee avonden eigenzinnig theater, 
zowel uit eigen huis als van andere 
makers | 19:00 | De Figuranten, Wer-
vikstraat 209, Menen | 5 euro (met 
UiTpas gratis) | www.defiguranten.be

 WOENSDAG 11 DECEMBER

KAARTING | MAANDELIJKSE 
MANILLENKAARTING | Iedere 
tweede woensdag van de maand | 
20:00-22:00 | Café De Living, Vrij-
heidsboomplaats 5, Lauwe | Gratis | 
www.cafe-deiving.be

 VRIJDAG 13 DECEMBER

VOLLEYBAL | DECOSPAN MENEN 
- GREENYARD MAASEIK | 20:30 
| Sporthal Vauban, Menen | 12 euro, 
<12j 6 euro | www.volleymenen.be

 ZATERDAG 14 DECEMBER

CONCERT | THE ID!OTS | 20:30 | 
Café De Living, Vrijheidsboomplaats 5, 
Lauwe | 8 euro | www.cafe-deiving.be

 ZONDAG 15 DECEMBER

EVENT | PETIT MARCHÉ DE MEN-
IN #5 | Gezelligheid troef in de volle 
Jingle Bells periode, maar vooral ook 
de leukste web en andere magazijntjes 
uit Menen verzameld op één plek | 
11:00-18:00 | De Figuranten, Wervik-
straat 209, Menen | Gratis

EVENT | STEUN LUISTERPUNT-
BIBLIOTHEEK | Neos Lauwe i.s.m. 
KWDM organiseert een aperitief, 
taartenbuffet en pralineverkoop t.v.v. 
mensen met een visuele beperking| 
11:00-18:00 | Zaal Emmaüs, Wevel-
gemstraat 13, Lauwe.

EVENT | SENIORENNAMIDDAG 
| Met Cindy Debue vergezeld van de 
Kerstman | 14:00-18:00 | CC De Stei-
ger, Menen | 5 euro | 0474 776 839

MUZIEK | KERSTZANGNAMID-
DAG | Op een winterse zondagnamid-
dag genieten van kerstliederen? Met 
muziekgroep Eternal Life en organist 
Huib Tollenaar | 16:30 | Protestantse 
Kerk, Stationsstraat 86, Menen | Gra-
tis | 056 512 531

CONCERT | KERSTCONCERT 
| Vlaamse kerstliederen | 15:00 | 
St-Franciscuskerk, Menen | 15:00 | 10 
euro | eddy.roze@proximus.be
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 DINSDAG 17 DECEMBER

MUZIEK | LE GRAND MEDARD | 
Bijna eindejaar, we sluiten het jaar in 
schoonheid af met gezellig samenzijn 
en muziek | 14:00 | LDC Dorpshuis, 
Rekkem | 5 euro | 056 433 700

 WOENSDAG 18 DECEMBER

QUIZ | ALGEMENE KENNIS QUIZ | 
19:00 | Café Casa Mundo, Ieperstraat 
128, Menen | www.casa-mundo.be

 ZATERDAG 21 DECEMBER

VOLLEYBAL | DECOSPAN MENEN 
- KNACK ROESELARE | 20:30 | 
Sporthal Vauban, Waalvest | 12 euro, 
<12j 6 euro | www.volleymenen.be
KIDSEVENT | JOELFEEST | Op de 
Dag van de Winterzonnewende. Spel-
letjes, lekkere hapjes en Joelvuur | VC 
De Bezatse, Vaubanstraat 8B, Menen | 
Gratis | vcdebezatse@gmail.com

FIETSEN | XMASS TOERTOCHT | 
Toertocht met verschillende afstanden 
(25, 30, 45 of 55 km) | Vanaf 7:30 (ook 
op zondag 22 december! ) | Galloo 
Recycle, Wervikstraat 320, Menen | 5 
euro | www.kwsc-menen.be

 ZONDAG 22 DECEMBER

VOETBAL | KSCT MENEN - SV 
TEMSE | Wedstrijd in 2de Klasse A | 
14:30 | Vaubanstadion, Menen | www.
ksctmenen.be

CONCERT | KERSTCONCERT | 
Tweejaarlijks kerstevenement met 
het West-Vlaams Dameskoor uit 
Izegem | 18:00 | Sint-Niklaaskerk, 
Moeskroenstraat, Rekkem | 15, 12 
of 10 euro (afh. van lidmaatschap) | 
0476 646 259 | jacquesdufourmont@
skynet.be

 VRIJDAG 27 DECEMBER

WANDELEN | PILLE-LUCHT-
TOCHT | We stappen met zijn allen 
een 3-tal kilometertjes en eindigen 
met warme chocomelk en een Sinter-
klaaskoek. De tocht is buggy-vriende-
lijk | 17:30 | Serge Bertenpark, Menen 
| 2 euro | 0496 126 070 | emmadelbe-
ke@hotmail.com

FAMILIEGROEP 
DEMENTIE
Van, voor en door mantelzorgers & familieleden 
van personen met (jong)dementie

REGIO MENEN

ALLEGRO
Lokaal Dienstencentrum 

op maat in
ZORG

MENENWoonzorgcentrum

ANDANTE

Thema: 
WANNEER ZET JE DE STAP NAAR EEN 
WOONZORGCENTRUM EN HOE GA JE ALS FAMILIE/ 
MANTELZORGER DAARMEE OM?  

Dinsdag 10 december 2019 om 14u en om 19u  
LDC Dorpshuis, Plaats 30 REKKEM  

Sprekers: Mevrouw Kate Decorte en mevrouw 
Nicole Deprez, referentiepersonen dementie 
woonzorgcentrum Andante. 

De meeste mensen willen hun ouders/partner, … zo lang mogelijk thuis 
laten wonen. Soms is dat niet langer mogelijk. Daar kunnen allerlei 
redenen voor zijn: de fysieke verzorging is te zwaar geworden, de 
kinderen wonen te ver van de ouders om geregeld langs te gaan, de 
toenemende dementie van de ouder, …
Op een bepaald moment kun je als kind/partner, … niet anders dan 
kiezen voor een opname in een woonzorgcentrum. Dat is niets om je 
schuldig over te voelen. 
Als je voelt dat je de zorg niet meer aankan, om welke reden ook, is het 
een goede beslissing om ze uit handen te geven. 
Zowel voor de kinderen/partner als voor de ouder kan de beslissing 
om naar een woonzorgcentrum te gaan, zwaar vallen. Vaak wordt het 
ervaren als ‘de laatste stap’ voor het definitieve afscheid, en dat is heel 
confronterend. 
Wanneer zet je nu precies de stap naar een woonzorgcentrum en hoe ga 
je om met zo’n beslissing?

Mevrouw Kate Decorte en Nicole Deprez, referentiepersonen dementie 
van het woonzorgcentrum Andante, staan samen met u stil bij dit 
onderwerp tijdens de familiegroep voor
personen met dementie regio Menen.
Na de uiteenzetting is er tijd voor persoonlijke getuigenissen en een 
gesprek in groep onder lotgenoten.

Graag inschrijven tegen ten laatste vrijdag 6 december 2019 via het telefoonnummer 056/52.72.80 of per email
ldc.allegro@menen.be of aan het onthaal van Lokaal Dienstencentrum Allegro (Volkslaan 302 Menen).

info: Stad Menen | evenementen@menen.be
056 529 414 | www.menen.be

www.menen.be

Kerst in 
Lauwe  

Kerst in 
Lauwe
Rekkem
Menen

Kerst in 
Menen  
 

 ’t Wintert 
in Rekkem 

zaterdag 7 december 2019
van 16:00 tot 23:00

zaterdag 14 december 2019
van 17:30 tot 24:00

vrijdag 20 december 2019
van 17:30 tot 23:00

Kerstmarkt met 140 
kraampjes kerstanimatie op 
en rond Lauwe Platse!
GRATIS SHUTTLEBUS

Parking Sint-Niklaaskerk 
Kerstmarkt met Rekkemse 
verenigingen en handelaars. 
20:00  Voortrekking 
eindejaarsactie Shop&Beleef

Kerstmarkt met Meense 
verenigingen en handelaars op 
de Grote Markt.
Klank- en lichtspektakel op het 
Belfort en stadhuis. 
20:00  Voortrekking 
eindejaarsactie Shop&Beleef
GRATIS SHUTTLEBUS
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MUZIEK
VRIJDAG 06/12 - 20.15 U. - SINT-FRANCISCUSKERK

THEATER
DONDERDAG 05/12 - 20.15 U. - THEATERZAAL

THEATER
ZATERDAG 14/12 - 20.15 U. - THEATERZAAL

FAMILIETHEATER
VRIJDAG 03/01/20 - 15.00 U. - STUDIO

DIE VERDAMMTE SPIELEREI:  ‘Pakske klassiek’LOUIS JANSSENS & FERRE MARNEF (DESNOR):  
‘Toverberg’

OPMAAT:  ‘Woesten’

K.A.K.:  ‘Snow (3+)’

In ‘Pakske Klassiek’ ruilt Die Verdammte Spielerei witte voor zwarte 
marcels. En straatmuziek voor klassiek. Muziek van Bach tot Bartok.
Gebracht in één van de mooiste historische bouwwerken van Menen.
Laat jouw ziel vullen met de galm van vier saxofoons, percussie en zang. 
Die Verdammte Spielerei nodigt telkens enkele trouwe kameraden uit.
Zij zorgen voor de extra dimensie en doorgedreven diepgang.

Kaarten:  € 20 - € 18 met reductie - € 17 -26 jaar

In Woesten, een dorp in de Westhoek, groeit het vrolijke meisje Elisa-
beth op tot jonge vrouw. Mannen cirkelen rond haar. Ieder van hen 
heeft zo zijn eigen redenen. De dorpelingen kijken toe. Zij horen alles, 
zien nog meer en geven voortdurend  commentaar. Elisabeth wordt 
zwanger van de jonge dokter Guillaume Duponselle ...

Tekst en bewerking: Kris Van Steenberge - Regie: Ignace Cornelissen
Spel:  Katrien De Ruysscher, Tom Van Bauwel, Bert Verbeke, Wito Geerts 

en Johannes Wirix-Speetjens
Kaarten: € 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar.

Extra: om 19.30 u. interviewen we schrijver Kris Van Steenberge in De Studio.

Het is warm. De sneeuwman in de tuin smelt. Vanille-ijs smelt. Chocola-
de smelt, en plastic Barbies smelten ook. Straks smelt alles! Help, help! 
De ijsbeer, de pinguïn, het ijsboerke en een geschifte kok gaan op zoek 
naar nieuwe sneeuw.
Tijdens een fantasierijke en absurde trip langs Magritte, een keukenrobot en 
de Noord- en Zuidpool ontdekt K.A.K. hoe de wereld kan worden gered.

Kaarten: € 8 - € 7 met reductie - leden van de Gezinsbond krijgen 
€ 2,00 euro per ticket terug op hun gezinsspaarkaart (alleen voor losse tickets)

In het kader van internationaal kunstenfestival NEXT.
Louis Janssens en Ferre Marnef zijn beiden afgestudeerd aan KASK, 
respectievelijk in drama en grafisch ontwerp, en timmeren sinds een 
paar jaar onder de naam Desnor aan hun gezamenlijke weg. Ze maken 
beeldend theater met een stevige portie humor én maatschappijkritiek. 
Via deconstructie van ‘De Toverberg’ van Thomas Mann, brengen ze hun 
eigen versie van deze Bildungsroman. Niet de ontwikkeling van een jon-
ge held staat centraal, maar de nadruk op verschillende perspectieven. 
De spelers zoomen uit om zo de berg in zijn geheel te kunnen bekijken.

Van/met:  Ferre Marnef, Louis Janssens, Anna Franziska Jäger en Timo Sterckx
Kaarten: € 10 - € 8 met reductie - 8 -26 jaar

Steigernieuws
CULTUURCENTRUM MENEN
DECEMBER 2019

www.ccdesteiger.be

Punten sparen?
Het kan bij ons!



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 van maandag 23 december t.e.m. woens-
dag 1 januari. Op 2 januari sluiten wij om 12 u.

INFO

ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

TENTOONSTELLING20 JAAR AMENRA - DANS
VRIJDAG 20/12 - 20.00 U. - STUDIO

20 JAAR AMENRA - MUZIEK
ZAT 21/12 - 20.00 - PARK TER WALLE

donderdag 12 december om 20.15 u. - cafetaria
KYLA BROX (uk)
Blues, funk en soul zijn onlosmakelijk verbonden 
met het werk van de bekroonde singer-songwriter 
Kyla Brox. Ondanks haar vrij jonge leeftijd heeft ze 
al acht albums op haar naam staan.

Kaarten: € 14,00

HET GLOREN
THIS KIND OF BIRD 
FLIES BACKWARDS

HET RITUAAL

THE FALSE DAVID

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

(Natalia Pieczuro - CHVE - Mathieu VDK - 
Bjorn Lescouhier)

(Imre Thormann)

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.

Wanneer postmetal en dans elkaar ontmoeten, ont-
staat er iets heftigs. Dat bewijst ‘This Kind of Bird 
Flies Backwards’, een danssolo geïnspireerd op 
verhalen van mensen die niet bang zijn om te leven. 
Mensen die zich graag laten leiden door extreme 
gevoelens. “Moments that make you feel alive”, 
zoals danseres Natalia Pieczuro ze zelf noemt.
In Colin H. van Eeckhout van postmetalband Amen-
ra, Mathieu Vandekerckhove (Amenra, Syndrome) 
en Menenaar Bjorn Lescouhier (Regression), vond 
ze de perfecte partners in crime voor een perfor-
mance die door merg en been gaat. Puur, rauw en 
echt.

Door en met : Natalia Pieczuro, Colin H. Van Eeck-
hout, Mathieu Vandekerkchove, Bjorn Lescouhier. 
Muziek: Colin H. Van Eeckhout, Mathieu Vande-
kerkchove, Bjorn Lescouhier

Het programma rond 20 jaar Amenra in Menen 
wordt afgesloten met een concertavond in Park 
ter Walle. De twee andere bands op deze triple bill 
werden door Amenra geselecteerd.

Wyatt E.
Het Luikse Wyatt E. creëert een universum dat 
muzikaal sterk aanleunt bij het Midden-Oosten.
Ze vermengen die invloeden met Doom en synths, 
en creëren zo psychedelische, veelzijdige nummers. 
Ze omschrijven ze zelf als magische, gelaagde la-
sagnes en verzekeren het publiek van een transfer 
naar ver gelegen gebieden. 

The Black Heart Rebellion
The Black Heart Rebellion werkt momenteel aan 
de opvolger van hun plaat ‘People when you see 
the smoke, do not think it’s fields they’re burning’ 
uit 2015. In Menen brengen ze hun enige reguliere 
concert van 2019. Verwacht je aan fragmenten uit 
hun twee vorige albums, in een performance die 
switcht tussen harde distortion en percussie, en 
occulte melodieën en ritmes, zonder ook maar één 
seconde hun geheel eigen intensiteit te verliezen.

Amenra
Amenra is een live-fenomeen. Vermorzelende do-
omriffs, knetterende drums, inspirerende visuals en 
Colin H. Van Eeckhout die elke keer weer worstelt 
en klauwt met zijn demonen en de ziel uit zijn lijf 
schreeuwt. Een dreigende totaalervaring die je bij 
de keel grijpt, verbijstert, maar vooral verlicht en 
bevrijdt. “Opbouwen, lossen en weer verwoesten: 
het is het patroon dat telkens terugkeert in de 
post-metalsongs van Amenra. Soms dreigt de zon 
door de wolken te breken, maar dan val je weer in 
een gitzwarte maalstroom.” (De Morgen)

Kaarten: € 28 VVK / € 32 ADD - Laatste tickets!

De vermaarde Butoh danser Imre Thormann brengt 
zijn solo voorstelling ‘The False David’, enkel onder 
begeleiding van een klarinet (Pierre Lassailly). Bu-
toh dansers, witgepoederd en ontdaan van elke in-
dividualiteit, roepen het beeld op van een verdoem-
de wereld. Thema’s als verval, angst en vertwijfeling, 
maar ook van erotiek en extase worden op een 
beklijvende manier in beeld gebracht.

Butoh danser : Imre Thormann 
Klarinet: Pierre Lassailly

Kaarten: € 18 VVK / € 20 ADD

HOBBY & VORMING

COMPUTERCURSUSSEN VOORJAAR 2020
Komend voorjaar organiseren wij opnieuw een ruim aanbod computercursussen in samenwerking met Creo. 
Daarvoor kan vanaf maandag 9 december ingeschreven worden (online of in het onthaal).
In de vermelde kostprijzen is alle cursusmateriaal inbegrepen. Elke reeks bestaat uit 15 lessen of 10 lessen en er 
worden maximum 16 cursisten per reeks aanvaard. Betaling bij inschrijving is noodzakelijk. 
Meer info over de lesinhoud van de reeksen vindt u op www.ccdesteiger.be en www.creo.be

MoMent Begin einde Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma (vm) 08.45 11.45 Haal meer uit je smartphone / tablet 105 03/02/20 15/06/20

Ma (vm) 08.45 11.45 Starten met computer - deel 2 105 03/02/20 15/06/20

Ma (nm) 13.30 16.30 Ontdek je smartphone / tablet 105 03/02/20 15/06/20

Ma (nm) 13.30 16.30 Photoshop Elements - deel 1 105 03/02/20 15/06/20

Di (vm) 08.45 11.45 Photoshop Workshops 105 04/02/20 09/06/20

Di (nm) 13.30 16.30 Doe meer met foto’s op pc, tablet en 
smartphone

80 04/02/20 28/04/20

Di (nm) 13.30 16.30 Smartphone fotografie 45 03/12/19 21/01/20

Di (av) 18.30 21.30 Ontdek je iPhone/iPad (verkort) 80 04/02/20 28/04/20

Wo (vm) 08.45 11.45 Starten met computer - deel 1 105 05/02/20 10/06/20

Wo (nm) 13.30 16.30 Foto’s en muziek op iPad/iPhone 80 05/02/20 29/04/20

Do (vm) 08.45 11.45 Photoshop Elements Workshops 105 06/02/20 18/06/20

Do (nm) 13.30 16.30 Ontwerpen met Canva 45 06/02/20 12/03/20

Do (nm) 13.30 16.30 Leuke reisapps 45 26/03/20 07/05/20

Vr (vm) 08.45 11.45 Photoshop Workshops 105 07/02/20 19/06/20

Kerst en winterbieren:  proefavond van Belgische topbieren voor het eindejaar o.l.v. Geroen Vansteenbrugge 
op woensdag 4 dec.  - € 22 incl. degustaties.
Olijfolie met dipsausjes:  Alles over dit vloeibare goud o.l.v. Ann Vansteenkiste op woensdag 11 dec. - 
€ 35 incl. degustaties.



WOONLOKET
12 DECEMBER

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.
Regels voor geluk: iets doen, iemand liefhebben, iets hopen. (citaat I. Kant)
Foto Dirk Dekeerschieter | www.academiemenen.be


