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Kort nieuws
Leiedraadje voorjaar 2020
Alle kinderen in alle Meense basisscholen kregen in januari 
het nieuwste Leiedraadje mee naar huis. In dat kindermaga-
zine staan alle werkingen en activiteiten die onze diensten 
en verenigingen in het voorjaar van 2020 organiseren. Ook 
de aankondigingen van de speelpleinwerkingen voor de 
komende vakantieperiodes vind je in dat nummer. Geen 
Leiedraadje gekregen of het is zoek? Geen paniek, je kan de 
voorjaarseditie steeds online raadplegen op www.menen.be.

Stadhuis open op 1/2 en 15/2
Het Stadhuis (Onthaal, diensten Eid, Rijbewijzen en Reispas-
sen) is open op zaterdag 1 en 15 februari en dat van 9:30 
tot 11:30. Elke 1ste en 3de zaterdag van de maand is ons 
Stadhuis open.
TIP: combineer je bezoek aan het Stadhuis met een wande-
ling en shopmoment op onze wekelijkse zaterdagmarkt! 

Doe de woontest
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. 
Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe 
pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met 
onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de 
supermarkt?
Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.
Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale 
besturen Thuis in de Toekomst. Via deze online woontest 
geef jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wilt wo-
nen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen 
jullie samen plannen voor de toekomst maken.
Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van 
morgen. Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de woontest 
op thuisindetoekomst.be.
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nnn VOORJAARSEDITIE 2020

nnn De KINDERKRANT voor
JONG GEWELD van 3 TOT 15 
uit Menen, Lauwe en Rekkem nnn



Zorgeloos spelen in de zomer?
vraag met je buren speelstraat aan
Nu de feestdagen voorbij zijn, kijken we met z’n allen uit naar het voorjaar én dus ook naar de 
zomervakantie. Naar goede gewoonte zal het opnieuw mogelijk zijn om tijdens de zomer een 
speelstraat in te richten, zodat alle kinderen zonder zorgen kunnen buiten spelen op straat.

WAT IS EEN SPEELSTRAAT?

Een speelstraat is helemaal voorbehouden voor spelende 
kinderen. Er mag ook wegneembaar speelgoed geplaatst 
worden op straat (tentje, kegels...). Enkel de bewoners van 
de straat, mensen die er een garage hebben, prioritaire 
voertuigen en fietsers mogen de straat inrijden. Bestuurders 
moeten stapvoets rijden, want spelende kinderen worden er 
gelijkgesteld met voetgangers en krijgen dus altijd voorrang. 
Een speelstraat kan wel enkel met de steun van voldoende 
buurtbewoners: 60% van de bewoners van de straat moet 
met de aanvraag akkoord gaan.

SPEELSTRAAT AANVRAGEN

Wil jij jouw straat ook als speelstraat inrichten? Dat kan! 
Kom gerust langs op de Jeugddienst, wij helpen je graag op 
weg. Geen tijd om langs te komen? Bel ons op 056 529 239 
of stuur een mailtje naar jeugddienst@menen.be voor meer 
informatie. Een speelstraat voor deze zomer aanvragen kan 
tot eind maart.

FRÉDERIQUE GEEFT 
JE 5 GOEDE REDENEN
OM JOUW 
SPEELSTRAAT AAN TE 
VRAGEN

Fréderique ‘Freze’ Midavaine is een vaste klant bij de 
Jeugddienst. Als inwoner van de Parkstraat vraagt zij samen 
met haar buren steevast een speelstraat aan tijdens de zo-
mervakantie. Waarom? Dat zegt Fréderique je graag zelf:
1. Overdag is de speelstraat voor de kinderen, ’s 

avonds kunnen de ouders gezellig babbelen, terwijl 
de kids spelen!

2. Het is veilig om buiten te spelen en er is altijd wel 
iemand die een oogje in het zeil houdt!

3. De kinderen vinden het leuk om buiten te spelen en 
leren zo hun buren kennen!

4. Er is een hele leuke sfeer in de straat: wie wil dit nu 
niet!

5. We zetten de straat in de bloemetjes, houden in die 
week ook een buurtfeest en maken allemaal samen 
versieringen!

jeugddienst@menen.be, 056 529 239, www.menen.be/jeugd
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Op zaterdag 1 februari start het carnavalsseizoen 2020 met het Kindercarnaval en de 
Showavond Prins Carnaval Stad Menen 2020 in zaal Park Ter Walle. De apotheose van 
de carnavalsactiviteiten staat op zondag 8 maart gepland met de 44ste Carnavalsstoet 
doorheen het centrum van de stad.

Carnaval in Mjinde
startschot op 1 februari 2020

KINDERCARNAVAL

Na het grote succes van de vorige edities zal het Kindercarnaval opnieuw plaats-
vinden op zaterdag 1 februari 2020 om 14:00 in zaal Park Ter Walle. De inkom is 
gratis. Voor alle verklede kinderen ligt er ook een geschenkje klaar. Animo Mario 
zorgt voor leuke animatie en een interactieve goochelshow voor jong en oud.

KINDERPRINS OF KINDERPRINSES 2020
Wie volgt Kyan I en Mercedes I op?

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 carnavalsstoet op zondag 8 maart 2020! 
De kinderprinses krijgt ook een kroontje en een scepter. De kinderprins een 
steekje en scepter. Daarnaast geeft het stadsbestuur hen nog een leuk geschenkje. 
Wil je deelnemen? Vergeet dan niet je deelnamenummer te vragen aan de inkom!

SHOWAVOND PRINS CARNAVAL STAD MENEN 2020

Op zaterdag 1 februari vindt vanaf 19:33 in zaal Park Ter Walle de jaarlijkse ver-
kiezing van de Prins Carnaval Stad Menen plaats. Eén van de hipste West-Vlaamse 
zangers, Louis Flion komt de zaal in vuur en vlam zetten. Kaarten kosten 6 euro 
in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij de dienst evenementen in het stadhuis. De 
dag zelf betaal je 8 euro aan de deur.

MEEDOEN AAN DE 44STE CARNAVALSSTOET?

Op zondag 8 maart trekt de 44ste carnavalsstoet vanaf 14:45 door de centrum-
straten van Menen. De carnavalsstoet arriveert om 17:00 op de Grote Markt en 
lokt jaarlijks duizenden bezoekers naar onze grensstad.
Heb je zin om op een ludieke manier de draak te steken met allerhande actuele 
toestanden? Om een paar uurtjes gezonde leute en plezier te maken? Wil je met 
jouw vereniging, jeugdbeweging, sport- of vriendenclub op een originele manier 
naar buiten treden? Zoek je nog een leuke actie om de clubkas te spijzen? Dan 
kan je deelnemen aan de 44ste carnavalsstoet! Enorme praalwagens en dure 
kostuums zijn geen must. Met een aantal leden en sympathisanten een groep(je) 
vormen, een thema kiezen en dit op een frisse, aantrekkelijke en aanschouwelijke 
manier uitwerken, is prima.
Alle deelnemende verenigingen uit Menen, Lauwe en Rekkem ontvangen bo-
vendien een startpremie van 100 euro. Daarnaast is aan de deelname nog een 
wedstrijd met een prijzenpot gekoppeld. Interesse? Contacteer onze dienst 
evenementen. 

evenementen@menen.be, 056 529 415, www.menen.be
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Kunst van eigen bodem
in het vernieuwde Allegro
Eind november heeft het stadsbestuur in aanwezigheid van de Vlaamse minister voor Wo-
nen het volledig vernieuwde gebouw Allegro in de Volkslaan officieel geopend. Daarbij lag 
de focus vooral op de renovatie van het gebouw en de verschillende diensten die er voor-
taan de krachten bundelen, zoals ons Woonloket (dienst Huisvesting). Binnen dat renovatie-
dossier was ook de integratie van een kunstwerk voorzien.

Binnen de budgetten van nieuw-/verbouwingsdossiers van openbare gebouwen heeft de Stad Menen steeds aandacht voor de 
integratie van kunst. Deze lijn wordt consequent doorgetrokken: dat gebeurde al in ons stadhuis (foto midden onder), maar 
ook recenter in de beide, nieuwe woonzorgcentra Andante (foto rechts onder) in Menen en Ceres in Lauwe kregen kunst-
werken een prominente plek. Voor Allegro deed de Stad Menen nu een beroep op de afdeling Fotokunst van de eigen stedelij-
ke Academie voor Beeld.

DE ZEE IS TOT RUST GEKOMEN

De afdeling Fotokunst van de Academie Beeld Menen zag de inplanting van een kunstwerk in het nieuwe Allegro gebouw als 
een unieke uitdaging. Een passend kunstwerk selecteren/ontwikkelen dat binnen 30 jaar nog eigentijds moet aanvoelen. Aan-
vankelijk werd van 10 fotostudenten een 100-tal mogelijke en boeiende fotobeelden geselecteerd. “We verplaatsten ons in de 
bezoekers én de medewerkers van Allegro: het kunstwerk mocht zich niet opdringen, maar tegelijk ook niet afwezig zijn. Het 
mocht geen muurdecoratie worden. Een goed kunstwerk, daar kan je 365 dagen naar kijken en steeds nieuwe dingen in zien. 
Dat was ons voornaamste selectiecriterium”, zeggen directeur Heidi Nolf en docent Fotografie Reinhart De Grendel (zie 
foto links onder) van de Academie in koor.

Finaal viel de keuze op een reeks van 4 fotowerken, landschappen met als titel ‘De zee is tot rust gekomen’ van student-foto-
graaf Frans Vandemeulebroeke (zie foto links onder). Frans is gespecialiseerd in het fotolandschap en heeft al meerdere 
fotoprijzen en erkenningen in de wacht gefotografeerd. Het werk in Allegro ‘De zee is tot rust gekomen’, is een poort naar 
onze ziel. Een soort (h)erkenning van het innerlijke, een warm gezellig thuiskomen op een koude winteravond.

Kunstwerk in het stadhuis,
S.N.–N.M.–08 van Dirk Braeckman

Frans Vandemeulebroeke, zijn echtgenote 
en docent Reinhart De Grendel in Allegro

Kunstwerk in WZC Andante,
Receiver van onze Ereburger Johan Tahon



3 INSCHRIJVINGSPERIODES

1. Broers en zussen van leerlingen van de school krijgen voorrang om in te 
schrijven. Dat is ook het geval voor kinderen van personeelsleden van de school. 
Deze kinderen krijgen altijd een plaats in de school.
De inschrijvingen starten op 3 februari 2020 om 8:00.
Ze eindigen op 18 februari 2020 om 16:00.

2. De inschrijvingen van alle (andere) kinderen starten op 2 maart 2020 om 
8:00. Ze eindigen op 20 maart 2020 om 16:00.
Het kan dat een geboortejaar of leerjaar volzet is. Als je dan je kind inschrijft, 
staat het op de wachtlijst. In dat geval bezorgt de school je een document.

3. Als je je kind niet inschrijft tijdens de periodes 1 en 2, dan krijg je nog een 
tweede kans. Je moet wel wachten tot na de paasvakantie. Je kan je kind dan 
vanaf 20 april 2020 nog inschrijven. Stel je inschrijving dan niet meer uit.

GOED OM WETEN!

• De week vóór elke inschrijvingsperiode wordt het aantal vrije plaatsen 
bekendgemaakt op www.naarschoolinmenen.be.

• Schrijf je kind in tijdens de openingsuren van de school.
• Neem de ISI+-kaart of de Kids-ID van je kind, of een klevertje van het zie-

kenfonds mee naar de inschrijving.
• Ontvang je een schooltoeslag? Neem dan de brief mee die je ontving van je 

uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds).
• Als je kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs heeft, dan mag het 

toch naar een gewone school. Je moet dit wel aan de school meedelen bij 
de inschrijving.

• Vragen over de inschrijving van je kind? Contacteer het CLB, het CAW, het 
Huis van het Kind, Inloopteam het hoekhuis, Kind en Gezin, of de brugfi-
guur van de stad Menen (Miriam, 056 52 71 48, brugfiguur@menen.be, 
facebook.com/BrugfiguurMiriam).

Alle kinderen geboren in 2018 kregen eind januari ook een folder in de brieven-
bus met daarin alle nuttige informatie over dit inschrijvingsmoment. In die folder 
staan ook alle scholen in Menen, Lauwe en Rekkem met hun adres en contactge-
gevens. Deze folder kun je ook online raadplegen op www.menen.be.

www.naarschoolinmenen.be
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Naar school in Menen
Kies een school en schrijf in
Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in de basisscholen in 
Menen. Schrijf je kind in als het in 2018 geboren is. Andere kinderen die al naar school gaan, 
moet je niet opnieuw inschrijven. Tenzij je wil dat ze van school veranderen. De basisregels 
om in te schrijven zijn eenvoudig: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Als er geen 
plaats meer is, kom je op de wachtlijst.
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Dag van de Academies
STEAM op 15 februari
Op en rond 15 februari 2020 zetten we het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in de kijker op 
de jaarlijkse Dag van de Academies met tal van boeiende activiteiten zoals open ateliers in 
actie, workshops, expo, concerten en optredens. 

Dit jaar gaan de academies aan de slag rond het thema 
“STEAM”. We kennen het allemaal: STEM - Science, Tech-
nology, Engineering, Mathematics. Het internationaal let-
terwoord dat staat voor een waaier aan technologische, 
technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidin-
gen en beroepen. Als academie voegen wij hier graag de A 
van Art aan toe. Oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken 
vragen immers om (artistieke) creativiteit. De academies 
zorgen ervoor dat de artistieke zelfontplooiing van iedere 
leerling - jong en oud - alle kansen krijgt. De energie - of an-
ders gezegd de stoom - die mensen krijgen en de emoties die 
ze voelen als ze samen een opvoering voorbereiden of een 
tentoonstelling maken, is bijzonder. Ook artistieke proces-
sen vertrekken vanuit een waarneming die vragen oproept. 
Binnen dat proces versterken STEM en A elkaar bij het ont-
wikkelen van vaardigheden.  Op deze Dag van de Academies 
tonen we de kracht van STEAM.

ACADEMIE VOOR BEELD - STAD MENEN
15/2 VAN 10:00-17:30 | BRUGGESTRAAT 43, MENEN

OPEN HUIS voor alle leeftijden in de Hoofdvestigingsplaats 
te Menen. Verder is er ook een tentoonstelling met werk van 
alle vestigingsplaatsen (Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Gelu-
we en Kruiseke), open ateliers (Animatiefilm, Architectuura-
telier, Beeldatelier, Beeld & Cultuur, Beeldhouwen & Ruimte-
lijke Kunst, Fotokunst, Grafiekkunst, Keramiek, Project-atelier, 
Schilderkunst, Tekenkunst), workshops, demonstraties en 
diverse andere activiteiten.

ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD -
STAD MENEN
15/2 VAN 10:00-17:30 | YV. SERRUYSSTRAAT 42, MENEN

We organiseren diverse workshops voor onze leerlingen, 
organiseren een heuse play-in voor de 2e graad, laten een 
instrumentenbouwer langskomen, experimenteren en onder-
zoeken de mogelijkheden van het muziekprogramma Ableton, 
combineren spoken word met muziek en gebruiken diverse 
technologische middelen op een creatieve manier in de 
lessen. Daarnaast kan je ons komen bewonderen op diverse 
toonmomenten muziek en woord. En instrumentenbouwer 
Tim Duerinck komt langs voor een interactieve voordracht. 
Alles is gratis publiekelijk toegankelijk. Kom je onderdompe-
len in een gevarieerd aanbod van podiumkunst.

NOG IN FEBRUARI 
22/02/2019 T.E.M. 23/02/2020 | TWEEDAAGSE STUDIEREIS 
NAAR PARIJS
Ook niet-leerlingen kunnen zich inschrijven voor de trip! Op 
het programma is er o.a. elke voormiddag een groepsbezoek 
voorzien. Op zaterdag 22 februari Musée Rodin met de vaste 
collectie en de overzichtsexpo van het werk van Barbara 
Hepworth (1903-1975). Op zondag 23 februari Centre 
Pompidou met de vaste collectie en de overzichtsexpo van 
het werk van Christian Boltanski (1944). In de namiddag kan 
je zelf bepalen welke tentoonstellingen je bezoekt. Er worden 
voorstellen aangereikt: ‘Le Monde Nouveau de Charlotte Per-
riand’ Fondation Louis Vuitton, ‘Claudia Andujar, The Yanoma-
mi Struggle’ Fondation Cartier, Musée L’art Moderne de Paris 
met werk van ‘Hans Hartung’ & ‘vaste collectie’…
Interesse? Meer info op www.academiemenen.be of via 
beeld@menen.be.

www.academiemenen.be
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Woonweetjes
NIEUWE WOONPREMIES IN MENEN
Sinds 1 januari 2020 zijn onze gemeentelijke premies gewijzigd. De wijzi-
gingen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor gewone woningen en 
voor particuliere huurwoningen in een notendop. Alle premie-aanvragen in-
gediend tot en met 31 december 2019 vallen onder het voorgaande premie-
reglement (van 19 december 2016) en worden in 2020 verder afgewerkt.

VERBETERINGSPREMIE
De woning is gelegen in Menen, is minstens 50 jaar oud en wordt als hoofdverblijfplaats 
gebruikt. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar terug ligt lager dan 43.870 euro 
voor alleenstaanden of 62.670 euro voor gehuwden en samenwonenden (te verhogen 
met 3.510 euro/persoon ten laste). Volgende werken komen in aanmerking: vernieuwen 
buitenschrijnwerk, vernieuwen dak (voorzien van dakisolatie), bestrijden van vocht-
problemen, vernieuwen elektriciteit (voorzien van een recent keuringsattest), vernieu-
wen badkamer, gevelrenovatie en renovatie van de dakgoot (voorgevel). De minimale 
kostprijs bedraagt 2.500 euro (excl. BTW) per bouwonderdeel. De premie zelf bedraagt 
750 euro/bouwonderdeel of in totaal maximaal 3.000 euro.

VERBETERINGSPREMIE PARTICULIERE HUURWONINGEN
De huurwoning is gelegen in Menen en is minstens 10 jaar oud. De huurder gebruikt 
de woning als hoofdverblijfplaats en is er gedomicilieerd. De aanvrager is een natuurlijk 
persoon en volle eigenaar van de huurwoning. Volgende werken komen in aanmerking: 
vernieuwen buitenschrijnwerk, vernieuwen dak (voorzien van dakisolatie), bestrijden 
van vochtproblemen, vernieuwen elektriciteit (voorzien van een recent keuringsattest), 
vernieuwen badkamer, gevelrenovatie, werkzaamheden om risico’s op CO-intoxicatie te 
verhelpen en creëren van een afzonderlijke toegang tot het woongedeelte. De minimale 
kostprijs bedraagt 3.000 (excl. BTW) euro. De premie bedraagt 1/3 van de kostprijs 
(max. 5.000 euro). Er kan maximaal 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen voor 
de premie. De huurwoning voldoet na de werken aan de Vlaamse Wooncode.

Voor beide premies: vraag je premie vóór aanvang van de werken aan!

NIEUWE BROCHURE WOONPREMIES
De brochure ‘Woonpremies in Menen’ bundelt alle premies van Menen, Vlaanderen, 
energie, inbraak… Die brochure werd recent geactualiseerd en kun je raadplegen via 
www.menen.be/premies. Je kan ook een exemplaar krijgen bij de dienst Huisvesting van 
de Stad Menen op de nieuwe locatie in Allegro (Volkslaan 302, Menen).

DIENST HUISVESTING NU IN ALLEGRO
De stedelijke dienst Huisvesting werd 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 nieuwe dienst Huisvesting is 
ook meer open! Sinds 23 oktober 2019 kun je terecht bij onze dienst Huisvesting in 
het Lokaal Dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302/0001, Menen en dit op: 
• Maandag 09:00-12:00 (vrij) en 13:30-16:30 (op afspraak)
• Dinsdag 09:00-12:00 (vrij) en 13:30-16:30 (op afspraak)
• Woensdag 09:00-12:00 (vrij) en 13:30-16:30 (op afspraak)
• Donderdag 09:00-12:00 (vrij) en 13:30-18:30 (op afspraak)
• Vrijdag 09:00-12:00 (vrij) en 13:30-16:30 (op afspraak)

huisvesting@menen.be,
056 527 271

WOONPREMIES IN MENEN
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LAR Business Center 
& Facility Block
Het transportcentrum LAR krijgt er een Business Center & Facility 
Block bij. Het Business Center wordt een kantoorruimte met gedeelde 
voorzieningen om hoogwaardige logistieke profielen aan te trekken. 
Op de centrale parking van LAR-Noord komt een Facility Block met 
sanitaire voorzieningen. Dit op initiatief van de Stad Menen en de Inter-
communale Leiedal, met Europese (EFRO) en Vlaamse (VLAIO) steun. 
Tegen april 2020 moet alles af zijn.

NOG MEER INGREPEN LAR OP KOMST

Wist je dat de Stad Menen als ondernemingsvriendelijke stad de komende jaren 
ook vol inzet op de revitalisering van de transportzone LAR? In het meerjarenplan 
2020-2025 van de Stad Menen voorziet het stadsbestuur hiervoor maar liefst 9,5 
miljoen euro. In die opwaardering van de LAR zitten onder andere de aanpak van 
de weginfrastructuur, het verhogen van de verkeersveiligheid met onder meer de 
focus op veilig fietsverkeer, de aanleg van een vrachtwagenparking, het vergroenen 
van de transportzone, het ontdubbelen van de rioleringen... Kortom, de LAR zal 
dankzij die grondige opfrissing zichzelf opnieuw op de kaart zetten als eigentijds, 
internationaal transportcentrum dat nieuwe bedrijven moet aantrekken en zo 
werkgelegenheid in de buurt creëert.

www.menen.be/larbenf

Fietsstraat Hospitaalstraat werkt  
Op 1 september 2019 werd de Hospitaalstraat als eerste fietsstraat 
in Lauwe ingericht. In een fietsstraat mag je maximaal 30 km/u rijden 
en geen fietsers voorbij steken. Onze gemeentelijke basisschool De 
Wonderwijzer laat weten dat het aantal fietsers sinds die invoering 
beduidend steeg. 

De verkeersregels van een fietsstraat gelden ook na de schooluren. Om de na-
leving van de 30 km/u nog te versterken plaatste de Stad Menen nu ook digitale 
snelheidsborden. Zo ziet de bestuurder steeds zijn of haar effectieve snelheid in 
de Hospitaalstraat. Ook omstaanders zullen de snelheid kunnen aflezen.

SENSIBILISEREN ÉN AFDWINGEN

Uit eerdere proeven blijkt dat deze snelheidsborden een goede sensibiliserende 
werking hebben. Jammer genoeg durven enkelingen de verkeersregels nog aan hun 
laars te lappen. Daarom treedt de politie ook repressief op tegen weggebruikers 
die de maximumsnelheid van 30 km/u en/of het inhaalverbod niet naleven. Het 
stadsbestuur roept iedereen op de verkeersveiligheid in kwetsbare schoolom-
gevingen mee te helpen garanderen. Trouwens, het risico op slachtoffers dat je 
neemt door te snel rijden weegt nooit op tegen de zeer beperkte tijdswinst die je 
ermee wint. Laat dit voor eens en voor altijd duidelijk zijn!

9
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Sport in de kijker
Beste inwoner

Als voorzitter van de Sportraad van de Stad Menen kan ik enkel tevreden zijn dat er in een 
tijdperk waar de IPad, de GSM, allerlei apps en games verslavend werken er toch nog altijd 
jongeren en volwassenen zijn die aan het sporten zijn. De ene in clubverband, anderen indivi-
dueel. Sommigen competitief, anderen recreatief. Dat kan ik enkel toejuichen in een periode 
waar we steeds meer en meer horen en lezen dat we meer moeten bewegen. Anderen hebben 
vooral rond de jaarwisseling het voornemen geuit meer te sporten. Sommigen onder hen weten 
echter niet waar ze terecht kunnen om hun favoriete sport onder deskundige begeleiding uit 
te oefenen. Binnen de Sportraad en in overleg met het stadsbestuur en de Sportdienst hebben 
we dan ook besloten om maandelijks een van onze clubs in de kijker te plaatsen, te beginnen 
volgende maand. Dat kan een competitieve club zijn, een recreatieve club of een organiseren-
de sportclub. We hopen daarmee onze toekomstige of individuele sporters te helpen om het 
juiste pad in te slaan, want binnen een clubstructuur is het altijd prettiger om te sporten en het 
helpt ook om uw voornemens waar te maken en langer vol te houden. Volgende maand zal de 
Meense Duikersclub de reeks openen.

Met sportieve groeten

WILFRIED OSSIEUR
Voorzitter Sportraad Stad Menen

WIE IS EN WAT DOET DE SPORTRAAD?

De Sportraad heeft een brugfunctie tussen de sportverenigingen, de Sportdienst, de 
burger, de vrije sporter… en de politiek. De Sportraad moet behoeften kenbaar maken, 
advies geven, voorstellen doen, partnerships creëren… Sportdeskundigen van alle slag 
bij het sportbeleid van de stad Menen betrekken, is essentieel in dit sterk gewijzigd 
sport- en beweeglandschap. De burger, de sporter moet hierbij een belangrijke stem 
hebben en daar staat de Sportraad dus voor in.  Misschien zit je wel met ideeën die 
best wel eens aan bod zouden mogen komen bij het sport- en beweegbeleid van onze 
stad.  Maak jouw ideeën over aan een vertegenwoordiger van de sportraad. Ontdek de 
leden op www.menen.be/sportraad.

Grensloop 2020
Vrijdagavond 17 mei 2019: meer dan gezellig druk op de Grote Markt van Menen, naar 
aanleiding van de 6de editie van de Grensloop. De Grensloop, hét loopevent van Menen 
dat verder blijft groeien, met vorig jaar maar liefst 1.700 lopers over de verschillende 
loopafstanden. Het doel van de Grensloop is duidelijk: vol inzetten op sport en beleving 
in het hart van onze stad, voor zowel jong als oud, voor zowel recreatieve als competi-
tieve lopers.

Vrijdag 22 mei 2020

Ook in 2020 gaan de organisatoren (Stad Menen, Sportraad Menen en Running Team 
Olympic Menen) verder op dit elan. Vrijdag 22 mei 2020 is het weer van dat en staat 
de 7de Grensloop op de sportagenda. Overschrijden we dit jaar de kaap van de 2.000 
lopers? Save the date en wij houden je op de hoogte van de start van de online inschrij-
vingen.

www.menen.be/grensloop, volg Grensloop Menen op Facebook
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Nieuws uit de Bib

DIGIDOKTER KOMT NAAR DE BIB

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 / 10:00 – 12:00
Kennismaking met Facebook (Carina Gülcher)

Ruim 1 op de 2 Belgen maakt gebruik van Facebook om 
contact te houden met vrienden. In je Facebook-gebrui-
kersprofiel geef je aan wie je bent en wat jou boeit. Via de 
‘statusbalk’ kan je aangeven waar je op dit eigenste moment 
mee bezig bent. 
Je kan daarnaast ook foto’s en video’s delen, interessante 
links doorspelen, evenementen ruchtbaarheid geven, enzo-
verder.  

Wat je op Facebook plaatst, is echter niet gemakkelijk af te 
schermen van een wijder publiek. Je moet dus goed na-
denken wat je er wel en juist niet op plaatst. Deze en vele 
anderen vragen komen aan bod in deze lezing. Heb je daarna 
nog vragen, stel ze gerust. Carina Gülcher is lesgeefster en 
zaakvoerder (computertrainer.be) met als missie om com-
plexe zaken op een eenvoudige, rustige en geduldige manier 
over te brengen.

Sport in de kijker

ZATERDAG 7 MAART 2020 / 10:00 – 12:00
Kies de juiste smartphone (Rolf Demeulenaere)

Ruim 80% van de Vlamingen beschikt over een smartphone, 
en vervangt zijn toestel gemiddeld om de 2 à 3 jaar - volgens 
sommige onderzoeken zelfs al om de 18 maanden. Helaas 
leidt deze snelle consumptie tot aanzienlijke milieubelasting. 
Maar ook vanuit financieel oogpunt doe je er als consument 
natuurlijk goed aan om ook oog te hebben voor ‘duurzaam-
heidsaspecten’ van een smartphone zoals de batterijcapaci-
teit/levensduur, werkgeheugen, opslagruimte/uitbreidbaar-
heid, valbestendigheid, waterdichtheid, dienst-na-verkoop 
(software-upgrades), reparatiekosten…

In deze Digidokter-sessie zetten we de belangrijkste aan-
dachtspunten bij de aanschaf van een nieuwe smartphone 
op een rijtje: schermgrootte & -type, processor (SoC) & 
werkgeheugen, opslagruimte (intern/extern), camera (sensor, 
lens, software), batterijduur (autonomie), besturingssysteem 
(iOS vs Android-in-zijn-vele-vormen), duurzaamheidsaspec-
ten... We helpen je ook beter te bepalen welk type gebruiker 
je eigenlijk bent, zodat je de smartphone kunt kiezen die het 
beste bij jou past. Rolf Demeulenaere is freelance ICT-lesge-
ver met ruime ervaring in het volwassenenonderwijs.

Inkom: 5 euro (kansentarief 1 euro) per activiteit.

Inschrijven: bibliotheek@menen.be en 056 515 870 of info@
ccdesteiger.be en 056 51 58 91

LEZING EN WORKSHOP  VLEUGELS VAN PAPIER
WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 / 14:00

Luisteren je (klein)kinderen graag naar een verhaal? Knutselen ze graag? Dan sla je in 
de bib twee vliegen in een klap. Op woensdag 26 februari  krijgen we bezoek van Sayira 
Maruf en Anke De Potter. Ze vertellen het verhaal Vleugels van papier en leren hoe je uit 
een simpel blad papier een prachtige kraanvogel kan vouwen. Voor kinderen tussen 5 en 
9 jaar. I.s.m. Noord-Zuiddienst Menen.

Inkom: gratis.

Inschrijven kan via bibliotheek@menen.be of aan de balie van de bib.



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

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

 ZATERDAG 1 FEBRUARI

EVENT | KINDERCARNAVAL | 
14:00 | Zaal Park Ter Walle, Menen | 
Gratis | www.menen.be of zie Leie-
draad p. 4

EVENT | SHOWAVOND PRINS 
CARNAVAL STAD MENEN 2020 | 
19:33 | Zaal Park Ter Walle, Menen | 
www.menen.be of zie Leiedraad p. 4

 WOENSDAG 5 FEBRUARI 

BIB | POËZIEWEEK 3-LUIK | 
Een boeiende avond met poëzie van 
Charlotte Van den Broeck, Koen Van 
Synghel en Siel Verhanneman | 20:00 
| L’Epoque, Rijselstraat 48, Menen | 5 
euro | bibliotheek@menen.be

 VRIJDAG 7 FEBRUARI

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

 ZATERDAG 8 FEBRUARI

BIB | DIGIDOKTER | Kennismaking 
met Facebook (Carina Gülcher) | 
10:00 | Bib Menen | 5 euro | biblio-
theek@menen.be of Leiedraad p. 11

SPORT | GYMSHOW SPORT-
GROEP VASTE VUIST LAUWE | 
Wervelende show met topsport-
gymnasten, competitiegymnasten, de 
recreatieve dansers en gymnasten en 
tal van special acts | Voorstelling om 
14:30 én om 19:00 | Sporthal Ter Leie, 
Lauwe | 13 euro | www.vastevuist.be

CONCERT | FRANGO, BEDFORD 
EN KAPITEIN HANKOCK | 19:30 | 
Café De Living, Vrijheidsboomplaats 5, 
Lauwe | Gratis | info@cafe-deliving.be

 ZONDAG 9 FEBRUARI

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

 WOENSDAG 12 FEBRUARI

BEZOEK | DOOR HET LINT DE 
LEIE OVER NAAR FRANKRIJK | 
Merklintjes, erelinten, schoenlinten…  
alles komen wij erover te weten in 
het lintweverijmuseum in Komen. 
Ook bezoeken aan stadhuis en de 
kerk van Comines | 13:30 | LDC Alle-
gro, Menen | 6 euro | 056 527 280

 DONDERDAG 13 FEBRUARI

SPEL | SJOELBAKTORNOOI | 
Ieder triplet speelt vier wedstrijden. 
De beste tripletten worden beloond 
| 12:45 | Zaal Astoria, Hospitaalstraat 
67, Lauwe | Gratis | martine.vanrobae-
ys@s-sportrecreas.be

 VRIJDAG 14 FEBRUARI

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

 ZATERDAG 15 FEBRUARI

EVENT | SPAGHETTIAVOND | Met 
ambiance à volonté, met de bingo 
en een geweldige act | 17:30 | JRK 
Lauwe-Menen-Rekkem, Voskenstraat 
92, Menen | 12,50 euro, kids 8 euro | 
spaghettiavond.lmr@gmail.com

FUIF | ASPIRINE ‘20 | 21:00 | Zaal 
Barthel, Moeskroenstraat 525, Rek-
kem | 4 euro | Chiro Pendoender

 ZONDAG 16 FEBRUARI

VOETBAL | FC MENEN UNITED - 
BS WESTHOEK | Wedstrijd da-
mesvoetbal | 15:00 | Ter Steenlandt, 
Rekkem

 DONDERDAG 20 FEBRUARI 

VOORDRACHT | DE GENEES-
KUNDE VAN DE TOEKOMST | 
i.s.m. Neos | 14:00 | LDC Dorpshuis, 
Rekkem | 5 euro | 056 433 700

TONEEL | DE KAT IN DE KELDER
22, 23, 29/2 EN 1/3
Majoor Evarist Tanghe laat zeer tegen 
de zin van zijn “zure” zus Serafine, 
het kansarme gezin De Cat tijdelijk 
in de kelders van zijn huis wonen in 
afwachting van een sociaal apparte-
ment... | VBS De Kleine Prins, Aug. 
Debunnestraat 15, Menen | za 22/2 
om 20:00, zo 23/2 om 15:00, za 29/2 
om 20:00, zo 1 maart om 15:00 | 8 
euro | www.cietabloo.be

 ZONDAG 23 FEBRUARI

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

 DINSDAG 25 FEBRUARI

JEUGD | TIENERACTIVITEIT 
KART DRIVING | Jaarlijkse tiener-
activiteit. Dit jaar gaan we kart rijden. 
Voor kinderen vanaf 11 jaar | 12:45-
17:45 | Dorpshuis, Plaats 30, Rekkem 
| 25 euro | 0486 301 327 | rekkem.
gezinsbond@gmail.com

WANDELING | HET SMOKKE-
LAARSPAD | In Rekkem met 
natuurgids Jozef, 11 km | 13:30 | LDC 
Dorpshuis | 2 euro | 056 433 700
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WORKSHOP | WHATSAPP OP 
DE SMARTPHONE | Inzicht in de 
functionaliteiten van deze app | 14:00 
| LDC Allegro, Menen | 8 euro | 056 
527 280

 WOENSDAG 26 FEBRUARI

BIB | VLEUGELS VAN PAPIER 
| Luisteren je (klein)kinderen graag 
naar een verhaal? Knutselen ze graag? 
Sayira Maruf en Anke De Potter ver-
tellen het verhaal Vleugels van papier 
en leren hoe je uit een simpel blad 
papier een prachtige kraanvogel kan 
vouwen | 14:00 | Gratis | Bibliotheek, 
Menen | bibliotheek@menen.be

BEZOEK | BROUWERIJ EUTROPI-
US | Brouwerij Eutropius, gelegen in 
het rustieke Zuid West-Vlaanderen, is 
het project van 2 jonge twintigers met 
een passie voor artisanale bieren | 
17:45 | LDC Allegro, Menen | 10 euro 
| 056 527 280

 ZATERDAG 29 FEBRUARI 

WANDELEN | KAZEMATTEN-
TOCHT | Wandeling door de histori-
sche binnenstad van Menen met o.a. 
de vestingen, het Belfort en de unieke 
Kazematten | 7:30-15:00 | Sint-Joris-
scholen, Fabiolalaan 2, Menen | 2 euro 
| 0499 268 706

CONCERT | BRUNO DENECKERE 
| Een ijzersterke singersongwriter, een 
blues- & countrymuzikant van de 
bovenste plank | 20:30 | Café De 
Living, Vrijheidsboomplaats 5, Lauwe | 
8 euro | info@cafe-deliving.be

stadsm
agazine Leiedraad / w

w
w

.m
enen.be  

13

ZORG CAFé
“Halt2 diabetes”
Maandag 17 februari 2020

Van 14u tot 17u - LDC Allegro – zaal Chopin
Gratis inkom

 

 
Tijdens een voordracht van ongeveer anderhalf uur 
geeft Delphine Deleu als officieel HALT2Diabetes 

diëtiste informatie over diabetes, hoe we de 
ontwikkeling van diabetes type 2 kunnen voorkomen 

via een gezonde leefstijl en over het project 
HALT2Diabetes.

Ze geeft ook uitleg over de FINDRISC, een test die 
men zelf kan afnemen en die het risico op het 

ontwikkelen van type 2 diabetes berekend. Is de score 
hoog? Dan kan men met het resultaat van de test naar 
de huisarts. De huisarts doet verdere onderzoeken en 
bekijkt  wat men kan doen om het verhoogd risico aan 

te pakken. 
Zo kan men, na doorverwijzing van de huisarts, 

eventueel instappen in het gratis traject 

 Info: 
LDC Allegro tel: 056/527280 

LDC Dorpshuis tel: 056/433700

Groepssessies 
Gezonde Voeding 

op Verwijzing

Tijdens een voordracht van ongeveer anderhalf uur 
geeft Delphine Deleu als officieel HALT2Diabetes 

diëtiste informatie over diabetes, hoe we de 
ontwikkeling van diabetes type 2 kunnen voorkomen 

via een gezonde leefstijl en over het project 
HALT2Diabetes.

Ze geeft ook uitleg over de FINDRISC, een test die 
men zelf kan afnemen en die het risico op het 

ontwikkelen van type 2 diabetes berekend. Is de score 
hoog? Dan kan men met het resultaat van de test naar 
de huisarts. De huisarts doet verdere onderzoeken en 
bekijkt  wat men kan doen om het verhoogd risico aan 

te pakken. 
Zo kan men, na doorverwijzing van de huisarts, 

eventueel instappen in het gratis traject 

 Info: 
LDC Allegro tel: 056/527280 

LDC Dorpshuis tel: 056/433700

Groepssessies 
Gezonde Voeding 

op Verwijzing



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

THEATER
WOENSDAG 12/02/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

MUZIEK
VRIJDAG 14/02/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

SPECIAL
VRIJDAG 21/02/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

FAMILIETHEATER VOOR IEDEREEN VANAF 7 JAAR
MAANDAG 24/02/20 - 15.00 U. - THEATERZAAL

THE BONY KING OF NOWHERE

HET NIEUWSTEDELIJK:  ‘Gesprek met de regen’

ISOLDE XL

CATH LUYTEN, JEAN PAUL VAN BENDEGEM, BARBARA RAES
EN JAN SWERTS:  ‘Silence Please!’

HET HOUTEN HUIS / SPEELTHEATER HOLLAND:  ‘Adios’

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 plaats voor een 
donkerdere, meer experimentele sound. 

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

Een man en een vrouw verliezen hun dochter. Daags nadien krijgt de vrouw een aanbieding om 
in Singapore aan de slag te gaan als onderzoekster in de nanotechnologie. Ze besluiten voor het 
leven te kiezen. Ze laten alles achter en verhuizen naar Azië ...

Tekst en regie:  Stijn Devillé - Spel:  Tom Van Bauwel en Sara Vertongen
Kaarten: € 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar  

Met ‘Cartes Postales’ presenteert Isolde Lasoen haar langverwachte debuutplaat. 
Een rijke plaat vol prachtige melodieën, verleidelijke stemmen, heerlijke backing vocals en 
schitterende arrangementen. 

Met:  Isolde Lasoen (zang, drums), Ben Van Camp (gitaar), Ben Brunin (contrabas), Luk Vermeir (piano, 
keyboards), Jo Hermans (trompet),  Wietse Meys (sax, fluit), Peter Delannoye (trombone). Foto:  Piet Stellamans

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

Met ‘Silence, Please!’ brengen we een fascinerende inkijk in onze gewoontes. Waarom wij vandaag 
wel of niet stilte opzoeken. Waarom vragen we bijvoorbeeld een minuut stilte bij een verlies? Het 
gaat over gedrag van ons allen, maar bovenal ook van de vier gasten op scène, die op hun manier 
een intrigerende, maar totaal andere band hebben met stilte. 

Met:  Cath Luyten en Jean Paul Van Bendegem - Gast:  Barbara Raes  - Livemuziek:  Jan Swerts 
Kaarten: € 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar

Een oude vrouw zit mijmerend bij de kachel. Buiten kraakt de appelboom in de wind. Terwijl ze 
thee inschenkt, dwalen haar gedachten af… Het hondje blaft als er uit de theepot een piepklein 
mannetje kruipt, het is haar geliefde van vroeger. Over het behang vliegen vogels voorbij, een 
pyjama vraagt haar ten dans. Langzaam brengt de kamer een vervlogen wereld tot leven. 

Regie:  Elien van den Hoek 
Muziek en spel:  Martin Franke, Raimund Gross

Spel: Inez de Bruin, Michel Visser 
Kaarten: 8 - € 7 met reductie - leden van de Gezinsbond krijgen € 2,00 euro per ticket 

terug op hun gezinsspaarkaart (alleen voor losse tickets)

Steigernieuws
CULTUURCENTRUM MENEN
FEBRUARI 2020

www.ccdesteiger.be

Punten sparen?
Het kan bij ons!



ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

TENTOONSTELLINGEN

HOBBY & VORMING

Lessen Startdatum Prijs

DUURZAAMHEID EN MONDIAAL
Lezing Tine Hens: ‘Tijd voor een duurzaam verhaal’ 1 di 17/03 - 19.30 u. gratis
KUNSTBEOEFENING
Oefening baart kunst: acteren 8 di 03/03 - 19.30 u. 84-72
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
Brei- en haakatelier: visserstrui 10 do 06/02 - 13.30 u. 50,00
Kledijretouches 6 vr 14/02 - 09.00 u. 30,00
CULINAIR
De verrukkelijke Italiaanse plattelandskeuken: lente-editie 1 wo 19/2 of di 3/3 - 19 u. 12,00
GEZONDHEID EN PERSOONLIJKHEID
Adem je stress weg met behulp van hartcoherentie 1 wo 04/03 - 19.00 u. 15,00
‘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
BEWEGING EN DANS
Reejam 1 za 14/03 - 14.00 u. 7,00
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

FAMILIEVOORSTELLING VOOR IEDEREEN VANAF 6 JAAR
DINSDAG 25/02/20 - 14.00 U. + 15.30 U. - RODE KRUIS OPVANGCENTRUM

HUMOR
VRIJDAG 28/02/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

FAMILIEFILM
DOND. 27/02 - 15 U. - THEATERZAAL

KLEINOOD & SPINRAG:  ‘Wij, de wereld’

STIJN VAN DE VOORDE:  ‘For those about to rock, I salute you’

DE LEEUWENKONING

Twee mensen aan een tafeltje. Ze vertellen samen een verhaal maar allebei in een andere taal. 
Vertellen ze wel hetzelfde verhaal? Handen en voeten worden hun taal. Dat wordt zeker een hele 
hoop kabaal. En toch begrijpen ze elkaar, helemaal …
In ‘Wij, De Wereld’ werkt theatermaker Jelle Marteel samen met nieuwkomers en de verhalen 
die ze met zich meegebracht hebben.  

Kaarten: € 8,00 / 6,00 (-26 jaar)

Waarom is de muziekwereld de interessantste wereld om in rond te dwalen?
Stijn Van de Voorde over de voor- en achterkant van rock-‘n-roll. Een voorstelling met straffe 
muziek, exclusieve beelden en mooie (en minder mooie) verhalen over grote (en minder grote) 
muzikale helden. 

Foto:  Bram Vandecasteele
Kaarten:  € 16 - € 15 met reductie - € 13 -26 jaar

In de geheel nieuwe Disneyfilm van regisseur 
Jon Favreau, reist The Lion King naar de Afri-
kaanse savanne waar een toekomstige koning 
is geboren ...

Kaarten:  € 4 - € 2 (-26 & UiT-pas kansentarief)

SMART GLOBE
nog tot 25 februari in de tentoonstellingszaal

OM (VAN) TE HOUDEN
Van 15 februari tot 22 maart in Stadsmuseum ‘t Schippershof

De wereld is voortdurend in beweging en staat voor almaar grotere uitdagingen. De 17 SDG’s (duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen) van de VN moedigen ons aan om met passende, creatieve en vernieuwende 
oplossingen voor de dag te komen. Deze tentoonstelling zoomt in op deze creatieve oplossingen.

Elke weekdag van 14 tot 18 u. Op zaterdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.

Een tentoonstelling over het wat en waarom we verzamelen. 
Het werk ‘Kabinet’ van hedendaags kunstenaar Lies Caeyers wordt gepresenteerd naast enkele opmer-
kelijke Menense verzamelingen (de verzameling potloden van Bert Seghers, de inventaris van de cafés van 
Menen, Lauwe en Rekkem), in dialoog met de vaste collectie van het museum. 

Woensdag tot en met zondag van 14 tot 17.30 u. Gratis.
Opening op vrijdag 14 februari om 19.30 u.

DONDERDAG 20/02 - 20.15 U. - CAFETARIA

BYWATER CALL (can)

De zevenkoppige band bestaat nog maar twee jaar, 
maar heeft zich meteen een forse reputatie bijeen-
gespeeld.  Verwacht je aan prima blues met hier en 
daar vleugjes soul, New Orléans en zelfs gospel.

Kaarten: € 14,00

weg metweg met

de steiger !!

foto (c) VRT



WOONLOKET
13 FEBRUARI

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

Natuurlijk zijn er grote klimaatproblemen, veel zaken vragen een andere werkwijze. Toch gaan eenvoudige taferelen, nooit veranderen.
In de Academie voor Beeldende Kunsten Menen kan je tijdens de openingsuren, tot en met februari, de foto-tentoonstelling ‘Vlaams 
Boerenleven 2019’ bezichtigen. Foto: Jelle Vandepitte | www.academiemenen.be


