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Beste inwoner

Allereerst wens ik u en uw geliefden een gelukkig en gezond 2020. 2020 wordt een jaar 
boordevol uitdagingen voor onze Stad Menen. In 2020 starten we met de uitvoering van 
ons ambitieus meerjarenplan 2020-2025. We investeren de komende jaren niet minder dan 
74 miljoen euro in onze stad en zetten daarbij vol in op 3 topprioriteiten: een veilig (1),
net en mobiel (2) én warm (3) Menen. Hoe gaan we dat nu concreet aanpakken?

Met een lokaal veiligheidsplan stemmen we alle bestaande werkingen en diensten actief 
rond veiligheid beter op elkaar af. We zetten ook in op stadspromotie en ontwikkelen een 
nieuwe, unieke huisstijl, die we in 2020 zullen voorstellen. We maken ook werk van een 
jeugdhuizenplan. De komende jaren investeren wij volop in hedendaagse, multifunctionele 
openbare gebouwen. Verder zetten wij in op het verduurzamen van ons stedelijk 
patrimonium en laten wij onze bevolking hierin participeren.

In 5 jaar tijd willen we fors investeren in verkeersveiligheid, netheid en groen. We 
vernieuwen onze slechtste voetpaden, bouwen aan een fietsvriendelijk Menen en beveiligen 
de schoolomgevingen. We hebben extra aandacht voor de netheid van onze stad, zodat 
iedere straat er proper bij kan liggen. We vergroenen onze stad met de aanplant van
1 boom per inwoner!
Met de Leiewerken bouwen we aan een nieuw Menen aan de Leie en willen zo nieuwe 
inwoners aantrekken. Het stadscentrum van Menen moet uitgroeien tot een hippe hotspot 
waar het aangenaam, wonen, (be)leven en werken is. Voor al onze projecten halen wij 
maximaal subsidies op. En belangrijk: de belastingen gaan we niet verhogen.

We geven onze inwoners vanaf 2020 de kans om eigen voorstellen op maat van hun buurt 
of wijk te realiseren met jaarlijkse burgerbudgetten. Bij belangrijke projecten zetten we 
ook steevast in op betrokkenheid en participatie. Onze jaarlijkse stadsevents krijgen een 
nieuwe dynamiek. Menen ademt cultuur. Met ons historisch erfgoed en bruisend cultureel 
leven zetten we Menen positief op de kaart. Ook willen wij de sfeer en beleving in onze 
handelskernen versterken en Menen toeristisch op de kaart zetten. Menen moet een 
warme stad voor iedereen worden waar kansarmoede geen kans maakt. We zetten daarom 
in op brugfiguren en slaan zo de brug tussen welzijn en onderwijs én we helpen iedereen 
op weg door duurzame activering en begeleiding op maat.

U ziet het, met ons bestuursteam willen we onze mooie stad Menen de volgende jaren 
naar een hoger niveau tillen. Samen gaan we er vol voor. 2020: hier komen we!

Geniet van veilige eindejaarsfeesten en tot binnenkort ergens onderweg.
Eddy Lust,
Uw burgemeester
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Heb jij al rookmelders?
In 2020 worden rookmelders verplicht voor alle woningen 
in Vlaanderen. Stichting Brandwonden biedt rookmelders 
aan via het onthaal in het stadhuis van Menen, het dorpshuis 
van Rekkem en het gemeentehuis in Lauwe. De optische 
rookmelders met een lithium batterij (10 jaar levensduur) 
kosten 16,00 euro.

Omdat veel branden ‘s nachts ontstaan uit smeulende stof-
fen, zijn optische rookmelders het meest aangewezen. Bij de 
optische rookmelder wordt de lichtinval op de sensor ge-
reduceerd, of de lichtbundel wordt weerkaatst, gebogen en 
gebroken als er rookgassen in de detector binnendringen. 
Via een elektronische schakeling treedt dan het alarmsignaal 
in werking. Zij zijn dus best geschikt voor smeulbranden. 

De rookmelders moeten gecertificeerd zijn. De rookmel-
der moet uitgerust zijn met een verzegelde batterij met een 
levensduur van minimum 10 jaar.

www.brandwonden.be

oudejaarsavond (31/01 op 01/01). 
Op Kerstmis (25/12) en nieuwjaars-
dag (01/01) mag het tussen 20:00 en 
24:00. Wensbalonnen blijven sowieso 
verboden!

Vlotte afvalophaling
bij winterweer

Ook bij hevige sneeuwbuien en ijzel 
doen de afvalophalers van Mirom 
Menen hun uiterste best om alle 
straten te bedienen, maar veiligheid 
primeert. Geraken de ophalers niet 
tot in je straat door de uitzonderlijke 
omstandigheden? Haal dan je afvalzak-
ken weer binnen en bied die opnieuw 
aan tijdens de volgende ophaling. 
Ook wanneer de wegen al iets beter 
toegankelijk zijn, verloopt de ophaling 
met vertraging omdat er nog steeds 
sneeuwbermen kunnen liggen langs de 
kant van de weg. De ophalers werken 
dan al extra om toch hun ronde te 
kunnen afwerken, maar daardoor is er 
geen ruimte om inhaalrondes te doen 
voor de vorige dag. Bedankt voor je 
begrip.

Open of gesloten?

Het stadhuis (Onthaal, diensten Eid, 
Rijbewijzen en Reispassen) is open op 
zaterdag 4 en 18 januari van 9:30 tot 
11:30. Alle stadsdiensten zijn dicht op 
24 (namiddag), 25, 26 en 31 (namid-
dag) december en op 1 en 2 (namid-
dag) januari 2020. Bib Menen, Lauwe 
en Rekkem zijn gesloten op 25, 26 
december en 1 januari. Op 24 en 31 
december is bib Menen open van 8:30 
tot 12:00. Bib 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 op 24 en 31 december open van 
7:00 tot 13:00. Op 25 december en 1 
januari is het zwembad dicht.

Pensioendienst nu ook 
in Lauwe en Rekkem

Vanaf 1 januari 2020 is de stedelijke 
Pensioendienst niet alleen toeganke-
lijk in het Stadhuis van Menen: je kan 
onze Pensioendienst voortaan ook 
op woensdagnamiddag (13:30-17:00) 
in LDC Dorpshuis Rekkem en op 

donderdag (8:30-12:00 & 16:18:30) 
in het Gemeentehuis Lauwe vinden. 
In Menen zal de Pensioendienst open 
zijn op maandag-, dinsdag-, woens-
dag- en vrijdagvoormiddag telkens van 
8:30-12:00.

Zitdagen burgemeester

De zitdagen van de burgemeester 
vinden in 2020 tweewekelijks plaats 
en starten op dinsdag 7 januari. In Me-
nen (Stadhuis) op dinsdagvoormiddag 
van 9:00 tot 11:00, in Rekkem (LDC 
Dorpshuis) op vrijdagnamiddag van 
14:00 tot 15:30 en in Lauwe (Ge-
meentehuis) op vrijdagnamiddag van 
15:45 tot 17:15. Er zijn geen zitdagen 
tijdens de vakantieperiodes.
Je bent welkom op afspraak. Boek die 
online via www. menen.be/zitdagbur-
gemeester of bel naar 056 529 241.

Wel of geen vuurwerk?

Sedert een paar jaar mag je vuurwerk 
afsteken op welbepaalde eindejaars-
dagen. Feestvuurwerk (voor parti-
culieren) mag tussen 22:00 en 02:00 
op kerstavond (24/12 op 25/12) en 

Damiaanactie 2020
Stel je even voor: je bent ernstig ziek, maar je merkt je 
symptomen niet op. Of, je kunt niet naar de dokter. Of je 
arts herkent je klachten niet. Of de apotheek heeft geen 
medicijnen meer. Onvoorstelbaar zeg je? Toch is dit een re-
aliteit voor miljoenen wereldwijd. Ook voor leprapatiënten.

Lepra wordt nog steeds niet, of veel te laat, opgespoord en 
behandeld. Daarom is lepra nog niet uitgeroeid. En daarom 
leven meer dan 5 miljoen mensen vandaag met ernstige 
handicaps en afwijkingen door de ziekte. Maar hun verhaal 
hoéft niet zo af te lopen. Lepra hoéft geen levensbepalen-
de diagnose te zijn. Zij kunnen genezen. Schrijf hen niet af, 
maar geef hen een toekomst.

Hoe? Door onze Damiaanactiestiften te kopen of een gift 
te doen via BE05 0000 0000 7575 tijdens het campagne-
weekend 24,25 en 26 januari. Geef zo samen met ons 
leprapatiënten een nieuwe toekomst. 

www.damiaanactie.be

Kort nieuws

3

stadsm
agazine Leiedraad / w

w
w

.m
enen.be  



44

Meerjarenplan 2020-2025
74 miljoen investeren in onze stad
Dat het stadsbestuur samen met haar inwoners de stad wil maken, heeft het sinds de start 
van deze nieuwe bestuursperiode al meerdere malen benadrukt. Na de woorden volgen 
nu de concrete daden, vervat in een meerjarenplan 2020-2025. De komende zes jaar zal de 
Stad Menen investeren in stenen, maar ook in mensen. Zo kunnen we samen Menen naar 
een hoger niveau tillen.

De beleidsnota Samen Menen Maken die eerder dit jaar 
door de nieuwe bestuursploeg werd voorgesteld, vormde 
de basis voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. 
Het stadsbestuur legde op 18 december dat meerjarenplan 
2020-2025 voor aan de gemeenteraad. In dat plan: 11 am-
bitieuze doelstellingen én de concrete acties waarmee die 
zullen gerealiseerd worden.
Eind november werd dat plan ook besproken op een super-
adviesraad, waarbij alle stedelijke adviesraden vanuit hun 
expertise een waardevolle blik op het meerjarenplan lieten 
schijnen.
Koken kost geld, dus moet dat meerjarenplan ook financieel 
ingevuld worden. 

INVESTEREN IN STENEN ÉN IN MENSEN

Het stadsbestuur wil de komende jaren vol inzetten op een 
veilig, net en mobiel én warm Menen. Die 3 topprioriteiten 
vormen de basis van het meerjarenplan 2020-2025. Daarom 
kiest de bestuursploeg resoluut voor een investeringsronde 
van om en bij de 74 miljoen euro gedurende die periode. 
Die investeringsruimte is er mede dankzij de dalende schul-
denlast, afronding van grote investeringen (2 woonzorgcen-
tra), financiële meevallers vanuit de Vlaamse overheid en de 
efficiëntiewinst uit de integratie-oefening stad-OCMW. De 
Stad Menen investeert niet alleen in stenen, maar ook in 
mensen.
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11 CONCRETE BELEIDSDOELEN

De grote investeringsronde moet de volgende 11 concrete doelstellingen 
helpen te realiseren:
 
1. Menen is een veilige stad: wij investeren in een intense samenwerking tussen 

preventie en repressie en werken aan positieve veiligheid.
2. Menen is een aantrekkelijke stad: wij investeren in stadsvernieuwing, zetten in 

op kwalitatief wonen en beschikken over topinfrastructuur.
3. Menen is een nette en mobiele stad: wij maken en houden onze stad schoon 

en bouwen aan een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit in Menen.
4. Menen is een warme stad voor iedereen: wij zetten prioritair in op armoe-

debestrijding, maken werk van een zorgzame stad en zetten in op duurzame 
activering met kansen voor iedereen.

5. Menen ademt cultuur: wij maken werk van een creatieve en dynamische cul-
tuurstad, zetten Menen in de markt als erfgoedstad en bouwen de bib uit tot 
een open huis.

6. In Menen kent de jeugd geen grenzen: wij zetten in op hedendaagse kinderen- 
en jeugdinfrastructuur en geven ruimte om jeugdig te zijn.

7. Menen is een stad waar het aangenaam is om aan sport te doen.
8. Menen is een groene en klimaatvriendelijke stad: wij vergroenen en onthar-

den, maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving en hebben een 
hart voor dieren.

9. Menen is een ondernemende grensstad: wij maken werk van dynamische han-
delskernen, zetten in op een ondernemersvriendelijke stad en zetten Menen 
toeristisch op de kaart.

10. Menen is een stad op mensenmaat: wij bouwen onze dienstverlening volledig 
uit op maat van onze klanten en investeren in een moderne en dynamische 
stadsorganisatie.

11. Menen is een toegankelijke en participatieve stad: wij zetten in op actieve 
burgerparticipatie.

Investeringen in de kijker
74 miljoen euro is een pak geld. We zetten uit die totale pot enkele investeringen 
op een rijtje:

• 9,5 miljoen euro:
revitalisering transportzone LAR

• 9,3 miljoen euro:
stadsvernieuwing (Grote Markt, Leiewerken, omgeving AZ Delta/Oude Lei-
elaan, Lauweplaats)

• 6,2 miljoen euro:
rioleringsprojecten

• 5,2 miljoen euro:
inhaalbeweging vernieuwing weginfrastructuur

• 2,25 miljoen euro:
renovatie sportzaal Vauban

• 1,6 miljoen euro:
herbestemming St-Franciscuskerk tot culturele tempel

• 760.000 euro:
stadsbos aan de Geluwebeek

• 750.000 euro:
kwalitatieve jeugdinfrastructuur

5
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Nieuwe, groene restafvalzakken
vanaf 1 januari 2020
De Vlaamse overheid wil de restafvalcijfers de komende jaren drastisch zien dalen. We 
willen inwoners aanzetten om nog beter te gaan sorteren. Sinds enkele maanden hebben 
we al een uitbreiding van de sorteerregels van de blauwe zak waardoor alle plastic verpak-
kingen niet langer in het restafval thuishoren. We merken dat heel wat inwoners daarvan al 
dankbaar gebruik maken, maar er is zeker nog verbetering mogelijk. We zijn op de goede 
weg, door meer en beter te sorteren kunnen we onze afvalberg kleiner laten worden.

WIT WORDT GROEN
Vanaf 1 januari 2020 krijgen de inwoners van Menen, Wevelgem en Wervik 
(Mirom Menen) nieuwe restafvalzakken. We gaan niet langer voor witte, maar 
kiezen voor groene restafvalzakken. Dankzij de groene kleur zal het verschil 
met de witte restafvalzakken van MIROM Roeselare meteen duidelijk zijn. Het 
volume van de zakken wordt iets kleiner. Ook de prijs van de restafvalzakken 
gaat omhoog. Voor een grote restafvalzak  zal je vanaf volgend jaar 1,60 euro 
in plaats van 1,30 euro betalen. De kleine zak gaat van 0,65 naar 0,80 euro. De 
blauwe (PMD+) zakken - die even groot blijven - zullen 0,15 euro per zak kosten. 
Nu is dat nog 0,125 euro.

DE VERVUILER BETAALT
We moeten rekening houden met de effectieve kostprijs voor ophaling en 
verwerking van restafval. Het is bijna zes jaar geleden, in 2014, dat we voor het 
laatst de prijs hebben aangepast. Intussen zijn de kosten voor de productie, inza-
meling, transport en verwerking sterk gestegen. Met deze prijsverhoging spelen 
we ook verder in op het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Goed om weten: de 
werkelijke kost van de ophaling en verwerking van de nieuwe restafvalzak blijft 
nog steeds 10 eurocent duurder, dan de aangerekende kost per zak. Deze meer-
kost blijven de Stad Menen en Mirom Menen op zich nemen.
De verwachting is dat gezinnen door beter te sorteren en afval te voorkomen 
minder restafval zullen hebben. Dat is overigens ook een van de redenen waar-
om we kiezen we voor kleinere zakken. Eind dit jaar zullen de nieuwe zakken 
overal in de winkels en gemeentehuizen liggen.

STICKERS
Nu massaal zakken aan de oude prijs aankopen, heeft geen enkele zin. De nieu-
we zakken hebben een andere kleur, wit wordt groen. Wie echter op 1 januari 
nog een voorraad oude zakken heeft, moet die niet weggooien. Die zakken kan 
je nog twee jaar lang gebruiken als ze voorzien zijn van een sticker. Die kost 
0,30 euro voor de grote en 0,15 euro voor de kleine zakken. De stickers zijn 
verkrijgbaar vanaf half december in de gemeentehuizen en op de recyclagepar-
ken van Mirom Menen. De PMD-zak wijzigt van uitzicht met een andere opdruk, 
maar de oude zakken blijven geldig.

EXTRA STEUNMAATREGELEN IN MENEN

Deze aanpassing van de restafvalzakken geldt dus voor de 3 Mirom Menen 
gemeenten (Wevelgem, Wervik en Menen). Het stadsbestuur van Menen heeft 
ook oog voor kwetsbare groepen. Zo zijn er maatregelen voor mensen die in 
aanmerking komen voor een voedselpakket en worden bij de verkooppunten 
van het stadsbestuur (Stadhuis Menen en gemeentehuizen Lauwe en Rekkem) en 
Mirom Menen (recyclageparken en onthaal) restafvalzakken per stuk verkocht. 
Ook chronische stomapatiënten krijgen extra ondersteuning.

MIROM Menen, 056/52 81 30
info@mirom-menen.be

Veelgestelde vragen op www.menen.be
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Leren in het bos
met het Kabouterpad
De kleuters uit de derde kleuterklas van de gemeentelijke basisschool Barthel zijn op ont-
dekking gegaan in het bos met het Kabouterpad! Het Kabouterpad is een educatieve koffer 
die gratis geleend kan worden bij de stad. Door te ervaren, te beleven en te onderzoeken 
leren de kleuters meer over het bos en de verschillende zintuigen!

Tussen de herfstblaadjes speurden de kleuters naar kabouters die verstopt werden 
in het bos. Iedere leuke kabouter brengt een opdracht met zich mee. Onder het 
toeziend oog van juf Shari werden de verschillende opdrachtjes uitgevoerd. De kleu-
ters hebben al hun zintuigen aangewend: ze moesten voelen, ruiken, horen, zien en 
proeven. Maar ook kijken, zoeken, snuffelen, verkennen, tasten, springen, speuren en 
zo veel meer! Kortom, een leuke en leerrijke ervaring die de kleuters niet snel zullen 
vergeten. 

OOK HET KABOUTERPAD LENEN?

Het Kabouterpad bestaat uit een set met 10 leuke kabouterfiguren, een set van 44 
opdrachtenkaartjes en een heleboel ander materiaal dat bij de opdrachten hoort. 
Alle materiaal zit opgeborgen in een koffer. De koffer kan gratis uitgeleend worden 
door deze te reserveren via een mailtje naar milieu@menen.be. Er wordt een kleine 
waarborg gevraagd.

milieu@menen.be, 056 529 375

Inburgeringsattesten uitgereikt
Begin deze maand 
ontvingen een 15-tal 
jongeren, nieuwkomers 
in Menen op het Stadhuis 
hun inburgeringsattest. 
Ze volgden met succes 
een inburgeringstraject 
van Safard Miljard. In 
het voorjaar gaan deze 
nieuwkomers op zoek 
naar werk. Tijdens de 
zomer volgen ze ook nog 
een intensieve cursus 
maatschappelijke oriën-
tatie. Dankzij dit inburge-
ringstraject creëren we 
een goede startpositie 
voor deze jonge nieuw-
komers.

7
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Lang leve onze jeugd
info voor en over de jeugd

START INSCHRIJVINGEN SPEELPLEIN
De stedelijke jeugddienst organiseert tijdens de krokusvakantie (24 t.e.m. 28 
februari) en de paasvakantie (6 t.e.m. 17 april, niet op Paasmaandag) terug speel-
pleinwerking in Menen (’t Speelbeest, wegens werken in Park Ter Walle in Blijdho-
ve, Guido Gezellelaan 106) en Lauwe (De Speelveugel, Hoeve Delaere). 

Tijdens de speelpleinwerking kunnen kinderen komen spelen, knutselen, zich ver-
kleden, spelletjes spelen, ravotten, kampen bouwen, met de fietsjes rondrijden… 
We trachten binnen onze speelpleinwerkingen alle kinderen een actieve, leuke, in-
teressante en sociaal vormende vakantieweek te laten beleven. Elk uur, elke dag en 
elke week wordt zo een speelse, onvergetelijke en uitdagende ervaring voor elk 
kind. Een enthousiaste animatorengroep staat klaar om jullie (b)engels daarin te 
begeleiden en vooral te animeren! De speelpleinwerking is er voor alle kinderen 
tussen 3 en 15 jaar. Een speelpleindag start om 8:30 en eindigt om 17:00. Voor en 
na de werking is er opvang voorzien vanaf 7:00 tot 18:00. Op speelpleinwerking ’t 
Speelbeest Menen is er speciale aandacht voor kinderen met een extra zorgvraag. 
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.

INSCHRIJVEN VANAF 9 JANUARI
Inschrijven kan online vanaf donderdag 9 januari via http://reservaties.menen.be. 
Kun je niet online inschrijven, kom dan naar onze Jeugddienst. Vooraf inschrijven is 
wel verplicht (telefonisch inschrijven kan niet). Teruggave van inschrijving- en deel-
namegeld is enkel mogelijk mits doktersattest én telefonische verwittiging vóór 
9:00 op de dag van afwezigheid.

ZIN OM MONI TE WORDEN?
Word je in 2020 16 jaar (of ouder), ben je een creatieve duizendpoot, kan je 
je goed inleven in de leefwereld van kinderen en jongeren en zoek je een toffe 
uitdaging? Dan hebben wij de oplossing voor je! Word animator op één van onze 
vakantiewerkingen! Ontdek al onze werkingen op www.menen.be/jeugd. Heb je 
zin om je, voor een korte of langere periode (tijdens de krokus-, paas- en zomer-
vakantie) op een positieve en speelse manier in te zetten op onze werkingen? Vul 
dan zeker vanaf 15 januari ons online formulier in op www.menen.be of neem 
contact op met de Jeugddienst!

Bij ons kan je aan de slag als vrijwilliger en later als jobstudent. Als vrijwilliger kan 
je max. 34,71 euro verdienen per dag. Ben je ouder dan 18 jaar en heb je al reeds 
wat ervaring? Dan kan je in datzelfde formulier een aanvraag doen om als jobstu-
dent te werken. Meer info over de verschillende functies en voorwaarden op de 
website www.menen.be vanaf 15 januari. 

Goed om weten voor vrijwilligers: naast je vrijwilligerswerk kan je ook nog ergens 
aan de slag als jobstudent!
Goed om weten voor jobstudenten: jobstudenten worden de eerste 25 dagen 
tewerkgesteld via het monitorenstatuut. Dit betekent dat deze dagen niet worden 
afgetrokken van je 475 uren die je jaarlijks als jobstudent mag werken, maar dat je 
25 dagen extra kan werken.

jeugddienst@menen.be, 056 529 235, www.menen.be/jeugd
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TIENER TECHNIEKACADEMIE 2020
Van woensdag 22 januari tot en met 6 mei 2020 zal in Menen opnieuw een Tiener 
Techniekacademie georganiseerd worden. Deze erkende STEM-academie is een 
initiatief van Hogeschool VIVES en het stadsbestuur Menen voor kinderen uit 
het 5de en 6de leerjaar met de steun van de provincie West-Vlaanderen, VLAIO 
en heel wat andere partners. Dit initiatief wil kinderen op een onderzoekende 
wijze laten kennis maken met techniek en technologie. Op 12 concrete work-
shops maken kinderen kennis met: voeding, hout, programmeren, metaal/kunststof, 
elektriciteit en elektronica. Ze gaan ook op bedrijfsbezoek in de stad Menen. Er is 
begeleiding door 2 techniekmentoren.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan op www.techniekacademie-menen.be. Het aantal deelnemers is 
beperkt tot 20 per groep. De deelnameprijs bedraagt 70 euro (materiaal en ver-
zekering inbegrepen) en er is ook een fiscaal attest voor alle deelnemers. Voor het 
2de kind van hetzelfde gezin is er 10 euro korting. Je kan ook punten sparen via 
de UiTpas. In september 2020 organiseren we ook een Junior Techniekacademie 
voor kinderen van het 3de en het 4de leerjaar.

www.techniekacademie-menen.be

KINDERCARNAVAL
Na het grote succes van 2019 zal het Kindercarnaval ook dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 1 februari 2020 om 14:00 in zaal Park Ter Walle. Inkom is gratis. Daarbo-
venop ligt er voor ieder kind dat verkleed is een geschenkje klaar. Animatie wordt 
voorzien door Animo Mario, met goocheltrucs van de bovenste plank! 

WIE WORDT KINDERPRINS EN KINDERPRINSES 2020? 
Dit jaar wordt er tijdens het Kindercarnaval opnieuw een kinderprinsenpaar ver-
kozen. Uit alle aanwezige jongens en meisjes (3-12 jaar) die zich hebben verkleed, 
zal een jury een prins en prinses kiezen. Het verkozen kinderprinsenpaar krijgt 
een plaatsje op de praalwagen in de grote carnavalstoet op zondag 8 maart 2020! 
De kinderprinses krijgt een kroontje en een scepter, de kinderprins een steekje 
en een scepter. Daarnaast staat er ook nog een geschenkje van het stadsbestuur 
voor hen klaar. Vergeet niet je deelnamenummer te vragen bij de inkom.

SHOWAVOND PRINS CARNAVAL STAD MENEN 2020
Op zaterdag 1 februari vindt vanaf 19:33, in de polyvalente zaal Park ter Walle, de 
jaarlijkse verkiezing van Prins(es) Carnaval stad Menen plaats. Voor de muzikale 
omlijsting zorgt Louis Flion. Kaarten aan 6 euro in voorverkoop (8 euro aan de 
deur) zijn verkrijgbaar bij de dienst Evenementen in het stadhuis. 
Het dak moet eraf, van je pief poef paf!

BLOKKOT MENEN & BLOKHOEVE LAUWE
Het Blokkot opent opnieuw z’n deuren in zaal Park Ter Walle, zodat iedereen zich kan voorbereiden op de examens! Het 
Blokkot start op 24 december 2019, tot en met 28 januari 2020, en is telkens open van 8:00 tot 22:00. Tijdens de feestda-
gen wijzigen de uren een beetje: 24/12 en 31/12  open van 8:00 tot 17:00 en 25/12 en 01/01 open van 10:00 tot 22:00.

NIEUW DIT JAAR: in Lauwe wordt de Blokhoeve geopend in Hoeve Delaere. De Blokhoeve is nog open tot 5 januari 2020 
(mét uitzondering van 25 december en 1 januari) en dat telkens van 9:00 tot 22:00. Op 24/12 en 31/12 van 9:00 tot 16:00.

Hou de facebookgroep ‘Studeren in Menen’ in de gaten!
Jeugdraad De Klinke Menen, jeugdraad.deklinke@gmail.com, 0479 13 87 84
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Blik op een toeristisch 2020

4 CREATIEVE HOTSPOTS IN MENEN

De Leiestreek is gekend als een moderne regio in beweging. Denk maar aan de trans-
formatie die de Leieboorden ondergaan. Daarmee samen ontstaan steeds nieuwe 
initiatieven en concepten, uitgewerkt door creatieve (jonge) ondernemers. In 2020 staat 
de regio dan ook centraal als “Creatieve Hotspot”. Lokale ondernemers konden zich 
hiervoor kandidaat stellen via Toerisme Leiestreek.

Een professionele jury koos in totaal 101 creatieve hotspots over de ganse regio met 
daarbij ook 4 ondernemers uit Menen:
• Het Kazematje, Menen: www.kazematje.be 
• Koffiehuis Mulino, Menen: www.mulino-menen.be 
• De Living, Lauwe: www.cafe-deliving.be 
• Koffiebar Sweet Lona en Me and Mommy, Lauwe: www.sweetlona.be 
Volg hen via hun website en ontdek meer Creatieve Hotspots via:
www.toerisme-leiestreek.be 

Zet volgende data alvast in je agenda, meer info volgt:
• zondag en maandag 3 & 4 mei 2020: Smikkeltocht Grensleie
• zondag 7 juni 2020: Nieuw fietsevent
• zaterdag 15 augustus 2020: Paris à vélo!

BROCHURES/TIPS

Is het jouw beurt om de jaarlijkse familie-uitstap te organiseren of wil je iemand verras-
sen? Kom dan zeker langs bij onze dienst Toerisme in het Stadhuis en vind inspiratie in 
de nieuwe brochure van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. Bestel je vakantiecheque 
via www.vakantiecheque.be, neem deel aan de maandelijkse wedstrijd en maak zelf 
kans op een gratis Vakantiecheque. Surf ook eens naar www.logereninvlaanderenvakan-
tieland.be/win en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

TIP: Om nog meer te genieten, combineer je je wandeling met een verblijf in één van de 
leuke adresjes uit het logiesboek.
Download nu GRATIS “10 verrassende wandelroutes in Vlaanderen” via www.logere-
ninvlaanderenvakantieland.be/wandelgids 
En vergeet ook de groepsbezoeken van Toerisme Menen niet. Ontdek ze op www.
menen.be/groepsbezoeken of kom langs in het Stadhuis.

Wandeltips
Ontdek onze wandelroutes. We bieden van alle routes een kaart aan:
• Serge Bertenpad Menen
• Smokkelaarspad Rekkem
• Kortewagenpad Lauwe
• Wandelen door 900 jaar geschiedenis Menen

Bij ons vind je ook een ruim assortiment van fiets- en wandelnetwerkkaarten en pro-
vinciale wandel- en fietsroutes.

056 529 417, toerisme@menen.be, www.menen.be/toerisme 
.

Volkslaan

Dageraadstraat

Geluwebeek

Guido Gezellaan

Vooruitgangstraat

Geluwestraat

Dadizelestraat

Anneessensstraat

Buurtweg

Emiel Hullebroeckstraat

Edgar Tinelstraat

Peter Benoitstraat

Ter Beke

Serge Berten Park

Komerenstraat

Kardinaal Cardijnlaan

Gustaaf Delafontainestraat

Geluwebeek

Groenhof

1
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1. Het Serge Berten comité probeert met steun van de 
stad Menen het levensverhaal van Serge in ere te houden 
door allerlei activiteiten te organiseren.  Zo gaat de 
jaarlijkse wandeling  door rond  19 januari, de verjaardag 
waarop Serge ontvoerd werd.
2. Guatebelga is een VZW die in 2001 werd opgericht 
om  waarheid en gerechtigheid te bekomen in verband 
met de moord en ontvoering van Serge en zijn vermiste 
collega’s Walter,  Ward en Conrado 
3.  Wie nog  verdere informatie wenst over Serge Berten 
kan terecht op facebook “SERGE BERTEN COMITE”  
4. Ook hartelijk dank aan de dienst toerisme van Menen 
voor de logistieke steun.

Contact: sbc.menen@gmail.com 

Toerisme Menen
Stadhuis 
Grote Markt 1
8930 Menen
Tel. 056/529 417
mail: toerisme@menen.be
website: www.menen.be

6 km bewegwijzerdewandelingSerge 
  Berten 

176 5 2 4 3

Wandeling
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Nieuws uit de Bib

POËZIEWEEK 30 JANUARI TOT EN MET 5 FEBRUARI
THEMA: DE TOEKOMST IS NU!

Op Gedichtendag, donderdag 30 januari 2020, start de 8ste Poëzieweek met als motto 
‘De toekomst is nu’. Bibliotheek Menen presenteert werk van een 10-tal jonge dichters 
als kennismaking met actueel en uiteenlopend werk van Instapoets en slamdichters tot 
prestigieuze prijswinnaars. Denk maar aan Carmien Michels, Maud Vanhauwaert, Siel 
Verhanneman, Akwasi, Radna Fabias, Dean Bowen, Max Greyson, Roelof ten Napel en 
Marieke Lucas Rijneveld.
Een van hen is Charlotte Van den Broeck. Ze is de centrale gast tijdens een boeiende 
avond op woensdag 5 februari 2020 om 20u in L’Epoque, Rijselstraat 48, Menen. Samen 
met Siel Verhanneman zal ze op deze gevarieerde avond voor bezielende woorden zor-
gen. Beide dichteressen zijn opgenomen in de bloemlezing nu, het Poëziegeschenk 2020, 
waarin je werk leest van tien jonge, talentvolle dichters uit Vlaanderen en Nederland.

Charlotte Van den Broeck: topper in Menen

Charlotte Van den Broeck debuteerde begin 2015 op overdonderende wijze met 
Kameleon, een bundel die bekroond werd met de Herman de Coninck-Debuutprijs. In 
2017 volgde Nachtroer, met gedichten die verlangen naar een opgaan in de permanente 
stroom van het tomeloze leven. Als dichter is ze ook op het podium in haar element, 
wat ze bewees tijdens Saint-Amour 2015.
Najaar 2019 verraste ze het literaire wereldje met Waagstukken, waarin ze, elegant 
laverend tussen beschouwing en vertelling, dertien teksten over tragische architecten 
presenteert. Het zijn de verhalen van bekende en vergeten bouwmeesters die zelf-
moord pleegden op of in een door hen ontworpen gebouw, of omwille van dat gebouw.
Van den Broeck reisde de afgelopen jaren deze architecten en hun noodlot na. In een 
tocht langs hun laatste bouwwerken onderzoekt ze het verband tussen persoonlijk en 
publiekelijk falen, tussen het belang van de openbare ruimte en de autoriteit van de 
(doorgaans mannelijke) architecten. En natuurlijk is er een verband tussen bouwen en 
schrijven – want is niet alle scheppen een vorm van waaghalzerij?

Siel Verhanneman: Kortrijks talent

Enkele jaren na het verschijnen staat het debuut van de Kortrijkse Siel Verhanneman, 
‘Als ik stil ben heb ik een bos in mijn hoofd’ (2016), nog steeds geparkeerd bij de best 
verkochte dichtbundels van Vlaanderen.
Aan de hand van rake teksten over angst, verdriet, liefde en rouw leert ze haar lezers 
praten over de dood. In haar tweede dichtbundel ‘Zo scherp je kon er ook niet geweest 
zijn’ (2018) verkent Siel op haar eigen manier de strijdlustige liefde, het geboetseerde 
geluk en de luide stilte van gemis. Ze tekent ermee voor de best verkochte dichtbundel 
in Vlaanderen tijdens de Poëzieweek van 2018.
In 2019 verscheen haar debuutroman ‘Of iedereen gaat dood’. De roman kreeg 3 ster-
ren in Focus Knack en 4 bollen in NRC

Praktisch
Woensdag 5 februari 2020 om 20:00 | L’Epoque, Rijselstraat 48, Menen
5,00 euro | Reservatie via bibliotheek@menen.be of 056 51 58 70
Organisatie: Bibliotheek Menen i.s.m. Leesclub Menen en Standaard Boekhandel Menen
.



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

UiT in MENEN agenda
JANUARI 2020 www.menen.be/uitinmenen

 ZONDAG 5 JANUARI

VOETBAL | FC MENEN UNITED 
– BRIELEN SP. | Wedstrijd da-
mesvoetbal | 14:30 | Ter Steenlandt, 
Rekkem

ANDROID SMARTPHONE VOOR 
STARTERS
7, 14, 21, 28 JANUARI & 4 FE-
BRUARI 
Onder begeleiding van Seniornet 
Vlaanderen met Rik Deschamps | 
9:00-12:00 | LDC Allegro, Menen | 35 
euro | 056 527 280

GETIKT - NIEUWJAARSKLAN-
KEN 2020
11 EN 12 JANUARI
Ditmaal brengen we twee identieke 
voorstellingen met een gastoptreden 
van ‘Percussive’. Zij brengen hun pro-
gramma ‘Getikt’ in samenwerking met 
onze harmonie. Een show over tijd 
die klinkt als een klok | 20:00 (11/1), 
14:30 (12/1) | CC De Steiger, Menen | 
14 euro | www.ccdesteiger.be

 ZONDAG 12 JANUARI

EVENT | NIEUWJAARSBRUNCH | 
Gezellig samenzijn met morgenontbijt, 
aperitief, pizza’s, dessert en koffie | 
9:00 | Zaal Barthel, Moeskroenstraat 
525, Rekkem | 15 euro (kinderen 8 
euro) | 056 417 562 | luc.delem@
telenet.be

WORKSHOP | HERSTEL EN JE-
ZELF
16 JANUARI – 6 FEBRUARI
Samen werken aan een stabiliserend 
herstel. Hoe opnieuw je weg vinden 
na psychische onderuit gaan | Elke 
donderdag van 13:00-16:00 | Accoord, 
Ieperstraat 113, Menen | 5 euro (UiT-
PAS 1 euro)

 DONDERDAG 16 JANUARI

INFOAVOND | VOEDSELTEAM 
MENEN | Onze organisatie zorgt 
ervoor dat je wekelijks via een web-
winkel basisvoeding kan bestellen bij 
lokale boeren. Deze producten haal je 
op in je lokale afhaalpunt. Daar zorgen 
onze vrijwilligers voor. Zin om mee te 
doen? | 19:30 | CC De Steiger, Menen 
| Gratis | menen@voedselteams.be

 ZATERDAG 18 JANUARI

DANSEN | OPENDEURDAG | Ma-
rieFlo’s Danscenter stelt haar werking 
voor | 15:00-20:00 | MarieFlo’s Dans-
center, Dronckaertstraat 455, Lauwe | 
Gratis | info@marieflo.be

MUZIEK | GOSPELCONCERT | Feel 
the spirit met gospelkoor Sonore uit 
Lendelede | 20:00 | Sint-Bavokerk, 
Plaats 23, Lauwe | 12 euro | 0478 331 
409 | davidsfonds.lauwe@telenet.be 

MUZIEK | GOES & GOES | Voa-
der & zeune: de Vlaamse Bob Dylan, 
kleinkunst, poëzie, charmant, grappig 
en zoveel meer… | 20:30 | Café De 
Living, Vrijheidsboomplaats 5, Lauwe | 
7 euro | info@cafe-deliving.be 

 ZONDAG 19 JANUARI

EVENT | TOAST LITERAIR | 
Literair Ontbijt - DECA & AMORE 
verteltheater! Hoe verblindend vrou-
welijk schoon wel kan zijn voor het 
argeloos verliefde mannenhart, dat 
ondervinden Frederigo en Chichibio, 
twee door de liefde bedwelmde man-
nen uit het Italië van de 14de eeuw. 
Berten Larnout en Pieterjan Vanden-
kerckhove bewerkten (gecoacht door 
Lore Waignein) op geheel eigenzinnige 
en grappige wijze twee pareltjes van 
deze liefdesverhalen tot een vloeiend 

en smaakvol geheel | 8:30 | Clubzaal 
Sint-Aloysiuscollege, Grote Markt 13, 
Menen | 19 euro | inschrijven via rik.
lust@skynet.be

WANDELEN | WANDELING SERGE 
BERTEN | Wandeling van 5 kilome-
ter in groep, met gratis drankje in 
De Pelikaan | 14:00 | De Pelikaan, E. 
Anneessensstraat 27, Menen

VOETBAL | FC MENEN UNITED 
– RUDDERVOORDE | Wedstrijd 
damesvoetbal | 14:30 | Ter Steenlandt, 
Rekkem

VOETBAL | KSCT MENEN – FC 
GULLEGEM | Wedstrijd in 2de Klasse 
A | 14:30 | Vaubanstadion, Menen | 
www.ksctmenen.be

 ZATERDAG 25 JANUARI

VOLLEYBAL | DECOSPAN ME-
NEN - WAREMME | 20:30 | Sporthal 
Vauban, Waalvest, Menen | 12 euro, 
<12j 6 euro | www.volleymenen.be

 ZONDAG 26 JANUARI

EVENT | SENIORENNAMIDDAG 
| Met Kevin & Romina | 14:00-18:00 
| Cafetaria CC De Steiger, Menen | 5 
euro | 0474 776 839

MAANDAG 27 JANUARI

VOORDRACHT| WIE ZAL ER 
MORGEN VOOR ME ZORGEN ALS 
IK OUD BEN? | i.s.m. Samana | 14:00 
| LDC Dorpshuis, Rekkem | Gratis | 
056 43 37 00

DINSDAG 28 JANUARI

SPEL | GEZELSCHAPSSPELEN 
NAMIDDAG | Met taartenbuffet 
door onze vrijwilligers | 14:00 | LDC 
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Dorpshuis, Rekkem | 5 euro | 056 43 
37 00

DONDERDAG 30 JANUARI

WANDELEN | HET KORTE-
WAGENPAD | Met natuurgids 
Jozef Bousse. 13 km | 13:30 | LDC 

Dorpshuis, Rekkem | 2 euro | 056 43 
37 00

FAMILIEGROEP | DEMENTIE | 
Zinvolle dagbesteding bij personen 
met dementie | Om 14:00 en 19:00 | 
De Vlasblomme, Lauwe 

VRIJDAG 31 JANUARI

EVENT | PANNENKOEKEN VOOR 
LICHTMIS | Gezellig samenzijn met 
lekkere pannenkoeken en koffie | 
14:00 | LDC Allegro, Menen | 056 527 
280
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FAMILIEGROEP 
DEMENTIE
Van, voor en door mantelzorgers & familieleden 
van personen met (jong)dementie

REGIO MENEN

ALLEGRO
Lokaal Dienstencentrum 

Woonzorgcentrum

ANDANTE

Donderdag 30 januari 2020 om 14u en om 19u
Serviceflatgebouw DE VLASBLOMME,
Grote Molenstraat 43 LAUWE
 

Bij personen met dementie is het belangrijk om 
op zoek te gaan naar wat ze graag doen, naar wat 
hen bezig houdt. Handelingen die ontstaan vanuit 
hun eigen beleving zijn voor hen immers zinvol. 
Het is niet altijd gemakkelijk om voor personen met 
dementie een deugddoende en zinvolle dagbesteding 
te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zoeken 
we naar activiteiten die voor zowel de persoon 
met dementie als voor de mantelzorger verrijkend 
kunnen zijn. 

Na de uiteenzetting is er tijd voor persoonlijke
getuigenissen en een gesprek in groep onder
lotgenoten.

Graag inschrijven tegen ten laatste dinsdag 28 januari 2020 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).

Thema:
Zinvolle dagbesteding 



HUMOR
DONDERDAG 30/01/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

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

THEATER
VRIJDAG 17/01/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

MUZIEK
VRIJDAG 07/02/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

KAMAL KHARMACH:  ‘Mag ik even?’K.A.K.:  ‘Snow’ (3+)

BRUT / ALEXIA LEYSEN:  ‘Knaus’ THE BONY KING OF NOWHERE

Een nieuwe oudejaarsconference! 
Kamal Kharmach kijkt in zijn allereerste oudejaarsconference terug op 
het jaar 2019 met zijn intussen bekende verlegen, maatschappijkritische 
maar vooral hilarische stijl.
Waarover het zal gaan, moet nog gebeuren, maar een jaar vol klimaatbe-
togers, ontslagnemende ministers, corrupte voetbalploegen en visa-dea-
lende politici belooft in ieder geval een spetterend conferencedebuut.

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

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 3.500 pagina’s pende de Noor Karl Ove Knausgård de strijd van zijn 
ziel neer en spaarde daarbij niets of niemand. Voorbij de schaamte en 
met de taal als instrument probeerde hij de banaliteit van zijn leven 
te overstijgen. Het schrijven gaf zijn leven zin, maar ging uiteindelijk 
ten koste van zichzelf en z’n naasten... In ‘KNAUS’ ontrafelen Valentijn 
Dhaenens en Alexia Leysen een mens die zich afvraagt: ‘Waarom?’

Tekst:  Alexia Leysen naar Knausgård - Regie:  Alexia Leysen 
Spel:  Valentijn Dhaenens

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

Op eigenzinnige wijze slaat Bram Vanparys een brug tussen klassieke 
songschrijvers als Dylan en Cohen, en alternatieve bands als Talk Talk en 
Radiohead. De americana die op zijn vorige, in Los Angeles opgenomen 
album ‘Wild Flowers’ nog sterk aanwezig was, maakt tegenwoordig 
plaats voor een donkerdere, meer experimentele sound.

Met:  Bram Vanparys (zang en gitaar), Gertjan Van Hellemont (backing vocal,  
gitaar en toetsen), Jasper Hautekiet (bas en keys), Christophe Claeys (drums)

Foto: Annelies Van Dinter
Kaarten: € 20 - € 18 met reductie - € 17 -26 jaar

Steigernieuws
CULTUURCENTRUM MENEN
JANUARI 2020

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

TENTOONSTELLING

HOBBY & VORMING

Lessen Startdatum Prijs

DUURZAAMHEID EN MONDIAAL
Lezing Tine Hens: ‘Tijd voor een duurzaam verhaal’ 1 di 17/03 - 19.30 u. gratis
Verrassende vegetarische salades 1 wo 06/05 - 19.00 u. 39,00
Het verhaal en de smaak van fairtradechocolade 1 di 05/05 - 19.30 u. 5,00
Tofu smakelijk leren bereiden 1 wo 13/05 - 19.00 u. 39,00
KUNSTBEOEFENING
Oefening baart kunst: acteren 8 di 03/03 - 19.30 u. 84-72
Fotografietips waar je wat aan hebt 4 wo 22/04 - 19.00 u. 48,00
Kalligrafie Module 1: Humanistisch cursief 7 wo 05/02 - 19.00 u. 120
Kalligrafie Module 3 7 di 04/02 - 19.00 u. 120
Gitaar voor beginners 6 do 06/02 - 18.30 u. 54,00
Gitaar voor (licht)gevorderden 6 do 06/02 - 19.15 u. 54,00
Djembé 5 wo 29/01 - 19.00 u. 40-30
Afrikaanse dans op energieke live-percussie 5 wo 29/01 - 20.00 u. 40,00
KUNST
Leonardo Da Vinci, ‘uomo universale’ en geniaal kunstenaar 3 ma 02/03 - 19.00 u. 57,00
CREATIVITEIT
Schetsen basistechnieken 6 do 06/02 - 13.30 u. 99,00
Schilderen met aquarel 8 ma 03/02 - 13.30 u. 112
Creatief met bloemen 3 vr 07/02 - 13.30 u. 24,00
Trosroos krans 1 do 12/03 - 19.00 u. 38,00
Brei- en haakatelier: visserstrui 10 do 06/02 - 13.30 u. 50,00
Snit en naad 15 wo 22/01 - 09.00 u. 52,50
Kledijretouches 6 vr 14/02 - 09.00 u. 30,00
CULINAIR
An English afternoon: afternoontea 1 wo 18/03 - 16.00 u. 40,00
Keukenkruiden en specerijen 1 wo 29/04 - 19.00 u. 40,00
Cocktail time! 3 ma 16/03 - 19.30 u. 120
De verrukkelijke Italiaanse plattelandskeuken: lente-editie 1 di 19/2 of wo 3/3 - 19 u. 12,00
Verfijnde gerechten voor het voorjaar (4 groepen) 3 di 4/2 of 17/3 - 13.30 of 19u 36,00
Paashazen bakken 1 do 26/03 - 13.30 u. 6,00
GEZONDHEID EN PERSOONLIJKHEID
Adem je stress weg met behulp van hartcoherentie 1 wo 04/03 - 19.00 u. 15,00
Mindful leren omgaan met moeilijke gedachten 5 wo 22/01 - 19.00 u. 70,00
‘Als ik nee zeg, voel ik me schuldig’ 1 di 11/02 - 19.00 u. 20,00
Chakra’s 3 ma 17/02 - 19.30 u. 75,00
Yoga Nidra ‘Sweet Dreams’ met live muziek 1 do 30/04 - 19.00u. 20,00
Yoga ochtendreeks 18 ma 13/1 of vr 17/1 - 9.30 90,00
Yoga avondreeks 18 di 14/1 - 18 of 19.30 u. 90,00
Tai Chi 10 do 23/01 - 09.30 u. 70,00
TAAL
Spaans voor op reis 10 di 21/01 - 14.00 u. 65,00
Spaans II bis: herhaling grammatica 12 di 14/01 - 09.00 u. 78,00
Spaanse conversatie 15 ma 20/01 - 09.30 u. 98,00
Italiaans voor op reis - deel 3 10 wo 22/01 - 09.30 u. 65,00
Italiaans lees- en praatgroep 10 ma 20/01 - 14.15 u. 65,00
Portugees halfgevorderden 10 do 23/01 - 09.00 u. 65,00
Op weg met Engels halfgevorderden 12 di 21/01 - 08.45 u. 60,00
Engels voor elke dag 10 vr 24/01 - 10.00 u. 50,00
BEWEGING EN DANS
Reejam 1 za 14/03 - 14.00 u. 7,00
Workshop 50 minutes workout (2 groepen) 20 ma 13/1 of wo 15/1 - 18.30 80,00
Zumba Fitness 15 ma 13/01 - 19.30 u. 60,00
Pilates small ball workout 9 wo 15/01 - 17.15 u. 45,00
Pilates 9 wo 15/01 - 18.15 u. 45,00
Mash Up 18 wo 15/01 - 19.30 u. 72,00
BBB - buik billen benen 12 do 23/01 - 19.00 u. 48,00
HIIT - high intensity interval training 7 do 30/01 - 20.00 u. 35,00
SENIOREN
Turnen voor 50-plussers 15 di 21/01 - 09.00 u. 60,00
Aerobic basic voor 50-plussers 15 wo 22/01 - 09.30 u. 60,00
Fietstochten 3 do 23/04, 14/05, 18/06 1,50
JONGEREN
Handletteren voor jongeren van 10 tot 14 jaar 1 wo 26/02 - 13.30 u. 15,00
Gitaar voor beginners vanaf 12 jaar 6 do 06/02 - 18.30 u. 54,00
Djembé voor jongeren van 8 tot 12 jaar 5 wo 29/01 - 19.00 u. 30,00

Hiernaast vind je een overzicht van ons vormings-
aanbod voor komend voorjaar.
Alle info over deze cursussen en ons uitgebreid 
aanbod computercursussen vind je terug op 
www.ccdesteiger.be of in onze vormingsbrochure.
Vooraf inschrijven en betalen is altijd noodzakelijk.
Inschrijven kan vanaf maandag 6 januari om 
8.30 u. (telefonisch en online vanaf 9.30 u.).

Er wordt beweerd dat er in Menen maar liefst 
800 cafés zijn geweest. Cultuurcentrum De Stei-
ger daagt Menen uit: hoeveel van die 800 zouden 
alle Menenaars samen nog kunnen noemen? En 
kunnen we ook alle cafés die er ooit in Lauwe en 
Rekkem waren opsommen? 
Kortom: het is hoog tijd voor dé inventaris van de 
cafés van Groot-Menen. Van cafés die maar een 
week bestonden tot familiezaken die nog steeds 
bestaan. Doe uw bijdrage op www.facebook.com/
decafesvanmenenlauwerekkem.
Op 15 februari opent in Stadsmuseum ’t Schip-
pershof in Menen ‘Om (van) te houden’: een 
tentoonstelling over verzamelingen. Daar zal je 
het resultaat kunnen ontdekken. 
‘Om (van) te houden’ is een project van CC De 
Steiger met steun van Erfgoed Zuidwest. 

Kaarten: € 14,00 per concert - € 60,00 voor een 
On the Road-pas. 
Te koop vanaf maandag 27 januari. 



WOONLOKET
9 JANUARI

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

In de Academie voor Beeld Stad Menen kan je tijdens de openingsuren, tot en met februari de fototentoonstelling ‘Vlaams Boerenleven 
2019’ bezichtigen. De beelden zijn opgenomen in of rond Menen.
Foto: Kattoo Hillewaere | www.academiemenen.be


