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33.530 inwoners!
Dat is het nieuwe bevolkingscijfer van de Stad Me-
nen. 172 inwoners meer dan in 2019 en bijna 1.000 
meer dan in 2012. In deelgemeenten Lauwe en Rek-
kem wonen respectievelijk 8.462 en 4.988 burgers. 
Van het totale inwonersaantal (33.530) tellen we 
16.936 vrouwen en 16.594 mannen.

Het stadsbestuur is tevreden dat ons inwonersaantal blijft 
groeien en is ervan overtuigd dat de lopende stadsvernieu-
wing alsmaar meer mensen zal blijven aantrekken. Onze 
gezellige grensstad is bovendien een prima geografische 
uitvalsbasis: Menen ligt op een boogscheut van alle verbin-
dingen die ons vlot naar zee, Brugge, Gent, Rijsel, Brussel 
of Antwerpen leiden. Bovendien zijn de vastgoedprijzen 
hier zeer aantrekkelijk voor onder andere jonge startende 
gezinnen. Ook kunnen nieuwe inwoners of mensen die 
graag in het centrum wonen, in het hart van onze stad 
terecht in de vele nieuwbouwprojecten die de aanblik van 
ons stadscentrum mee opwaarderen. We zitten duidelijk in 
een positieve flow. Met de aangekondigde Leiewerken en de 
daarbij horende stadsvernieuwing zullen we hier de komen-
de jaren ongetwijfeld een vervolg aan breien.

eID of rijbewijs kwijt?
Voortaan maar 1 aangifte meer!
Vanaf maart 2020 is er een nieuwe, vereenvoudigde werk-
wijze wanneer je jouw identiteitsdocumenten, reispaspoort 
of rijbewijs verliest of gestolen bent. Je hoeft enkel nog aan-
gifte te doen bij het stadsbestuur. De volledige aangiftepro-
cedure van verlies of eenvoudige diefstal gebeurt voortaan 
bij de dienst Burgerzaken. Dankzij deze vereenvoudiging 
hoef je slechts één verplaatsing te maken, is er maar één 
aangifte nodig en is er één aanspreekpunt. Samen met de 
politiezone Grensleie blijven we zoeken naar mogelijkheden 
om onze dienstverlening verder te vereenvoudigen.

WELKE DOCUMENTEN?
Het gaat over identiteitsdocumenten (eID en Kids-ID), 
rijbewijs of reispaspoort. Verblijfskaarten vallen niet onder 
deze dienstverlening. Wettelijk is dat namelijk onmogelijk. 
Hiervoor moet je nog altijd, op afspraak, naar het politie-
kantoor.

DOCSTOP
Bel altijd eerst naar DOCSTOP voor je naar het gemeente-
bestuur trekt. Dat kan 24 uur op 24 op het nummer 00800 
2123 2123. Op die manier zorg je ervoor dat er geen frau-
duleus gebruik meer mogelijk is van jouw documenten.

EENVOUDIGE DIEFSTAL
Als er sprake is van een diefstal met geweld, of jouw docu-
menten zijn gestolen bij een inbraak, dan moet je uiteraard 
nog altijd eerst aangifte doen bij de politie. Dit type feiten 
vallen niet onder de categorie ‘eenvoudige diefstal’.

burgerzaken@menen.be, 056 529 251
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Carnavalsweekend 2020
Carnavalstoet op zondag 8 maart
Tijdens het Kindercarnaval op 1 februari werd Mercedes Bouve verkozen tot Jeugdkeizerin 
Stad Menen. Mathis Claeys en Xenia Degryse werden Jeugdprins en Jeugdprinses. Liefst 150 
kinderen genoten van de goochelshow van Animo Mario. ’s Avonds kroonde Danny Maes zich 
tot Prins Carnaval Stad Menen 2020. Zondag 8 maart staat de Carnavalstoet op de agenda.

Menen maakt zich op voor een dol carnavalsweekend op 
vrijdag 6, zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 maart. Dé apo-
theose? De 44ste Carnavalsstoet op zondag 8 maart.

ZO ZIET HET CARNAVALSWEEKEND ER UIT
Vr. 6 maart vanaf 19:33
Carnavalsavond thema ‘Sint-Franciscus de ongewijde’ in
Café De Witte Koe 
Za. 7 maart om 15:11
Officiële aanstelling Prins Carnaval Stad Menen 2020 Danny 
III, Jeugdkeizerin Mercedes I en jeugdprinsenpaar Xenia I en 
Mathis I en Opening Carnavalskermis, Stadhuis Menen
Za. 7 maart vanaf 20:33
Boemel (zie affiche ‘wij boemelen mee’), Centrum Menen
Zo. 8 maart vanaf 14:45
44ste Carnavalstoet (zie verder) en Carnavalskermis  
Ma. 9 maart vanaf 16:00
Carnavalskermis, Grote Markt en Groentemarkt 
Ma. 9 maart vanaf 20:11
Avond van de Vuile Jeanetten, Prijs voor best verklede man 
en vrouw, Brasserie ’t Belfort
Wo. 11 maart vanaf 14:00
Carnavalskermis Grote Markt en Groentemarkt

WAAR PASSEERT DE CARNAVALSTOET?
De stoet start ook dit jaar om 14:45 aan het kruispunt 
Ieperstraat/Zandputstraat en komt omstreeks 17:00 aan op 
de Grote Markt. De stoet gaat via de Ieperstraat, Koning-
straat, Weststraat, Bruggestraat, Rijselstraat, Waalvest, Fabio-
lalaan, Leopoldplein en Kortrijkstraat naar de Grote Markt.

DEELNEMERS
De stoet telt een 20-tal groepen en wordt geopend door de 
Prinsenwagen met daarop Prins Carnaval Stad Menen 2020 
Danny III, Jeugdprins Mathis I en Jeugdprinses Xenia I, Jeugd-
keizerin Mercedes I, Keizer Carnaval Stad Menen Geert I 
en ook Stadsambassadrice Sofie en haar Eredames Chanel 
en Morgane. Tekenen ook present: groepen uit Maldegem, 
Lombardsijde, Staden, Koekelare, Poperinge en Gullegem (de 
Gullewappers met hun nieuwe praalwagen!). Er nemen ook 
diverse verenigingen uit onze stad deel: Confrérie de Witte 
Koe en de Orde van de Vrije Carnavalisten brengen actuele 
thema’s en ook Harmonie De Bie uit Rekkem doet mee. 

CONFETTI
Confetti is verboden langs het volledige parcours. Snoep, 
gadgets en flyers zijn wel toegelaten. 

evenementen@menen.be, 056 529 415
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Doe mee met De Grote Lenteschoonmaak
Ook in 2020 organiseert Mooimakers.be de campagne De Grote Lenteschoonmaak. Duizen-
den vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om zwerfvuil in hun buurt op te ruimen. 
Als stadsbestuur willen wij dan ook het goede voorbeeld tonen en daarom organiseren wij 
op woensdag 25 maart een opruimactie in de stationsomgeving. Iedereen die zich betrokken 
voelt, kan zijn steentje bijdragen en aan deze opruimactie deelnemen. 

PRAKTISCH: 
Verzamelen om 14:00 aan het Vander Merschplein. Daar krijgt iedereen opruimmateriaal. 
Nadien krijgt iedereen nog een bedankdrankje en is er tijd en ruimte voor een babbel.

milieu@menen.be of 056/529.372

DOE JIJ 
OOK MEE MET DE 
LENTESCHOONMAAK?
Registreer je actie op 
Mooimakers.be

Wij gaan voor pesticidenvrij.
Jij toch ook?

Zonder is
gezonder

Vlaanderen
is milieu

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Informatie en tips
www.vmm.be/zonderisgezonder

Stel je vraag
aan de overheid.
Bel 1700

MENEN
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Vele kleine inspanningen
maken één grote nette stad
Onkruid, slijk, zand, vuilnis… voor de deur of in de greppel? Bewoners hebben de plicht 
onkruid en zwerfvuil op hun stoep, de wegberm en de straatgoot te verwijderen.

WIST JE DAT...
• ... in een appartementsgebouw de bewoner van het gelijkvloers de stoep vrij van onkruid en zwerfvuil moet houden. 

Woont daar niemand? Dan heeft de vereniging van mede-eigenaars deze plicht.
• ... bij leegstaande gebouwen de eigenaar onkruid en zwerfvuil moet verwijderen?
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INFORMEREN MAAR OOK CONTROLEREN
Het stadsbestuur maakt van een net en proper Menen 
een topprioriteit en nodigt iedereen (inwoners, bezoe-
kers, ondernemers...) uit om hieraan mee te werken. Onze 
gemeenschapswachten controleren vanaf 1 maart 2020 de 
voetpaden en greppels op het grondgebied van Menen, Lauwe 
en Rekkem.

• Bij vaststelling van onkruid of vuil zullen onze gemeen-
schapswachten je vriendelijk aanspreken met de vraag 
om jouw voetpad en/of greppel binnen de termijn van 7 
dagen terug net en proper te zetten

• Na de termijn van 7 dagen komt de gemeenschapswacht 
nog eens ter controle langs: 

 a/ je wordt vriendelijk bedankt indien je het nodige  
 hebt gedaan; 
 b/ wanneer wordt vastgesteld dat er niets werd  
 ondernomen, ontvang je
 een verwittiging in de bus waarin duidelijk staat  
 vermeld dat het niet
 naleven van dit stedelijk reglement kan leiden tot  
 een boete. 

PROPERE TIPS
• Maak het gezellig en doe samen met jouw buren mee 

aan de Lenteschoonmaak op woensdag 25 maart 2020.
• Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen maar 

natuurlijke producten (bijv: soda). Meer tips over ecolo-
gisch tuinieren op www.zonderisgezonder.be

• Kriebelt het om jouw buurt proper te houden? Word 
Mooimaker en registreer via www.menen.be/mooima-
kers

• Heb je vragen omtrent deze actie, aarzel niet ons te 
contacteren. We helpen je graag verder zodoende ‘Samen 
Menen Proper’ te houden.

 
milieu@menen.be, 056 529 372
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Investeren in verkeersveiligheid 
rond 10 schoolomgevingen
 
Kinderen zijn onze toekomst en zorgen voor hun veiligheid in het verkeer is en blijft een 
topprioriteit voor het stadsbestuur. Stad Menen diende daarom eind 2019 liefst 10 investe-
ringsdossiers in die de verkeersveiligheid rond 10 schoolomgevingen moet verhogen. 

Vlaams Minister van Mobiliteit & Openbare Werken keurde 
die dossiers nu goed. Stad Menen krijgt hiervoor in totaal 
een subsidie van 119.206,71 euro. In de loop van 2020 kan de 
Stad Menen in totaal 244.788,66 euro in verkeersveiligheid 
investeren in de schoolomgevingen in de Aug. Debunnestraat, 
Fabiolalaan, Gen. Lemanstraat, Grote Molenstraat, Guido Ge-
zellelaan, Hospitaalstraat, Paradijsstraat, Sint-Jansmolenstraat, 
Volkslaan en Wevelgemstraat.
 
INGREPEN OP MAAT MET GROEN ACCENT
 
De geplande verkeersveilige ingrepen zijn telkens op maat 
van elke schoolomgeving. Vooral de zichtbaarheid van de 
oversteekplaatsen voor kinderen in de onmiddellijke omge-
ving van de scholen wordt beter. Dit kan door de heraanleg 

van (gevleugelde) zebrapaden, het uitbreiden van voetpaden zodat de oversteek voor kinderen verkleint en duidelijker aanwe-
zig is of het bijplaatsen van Octopus-beugels en Octopus-accentpalen. Zebrapaden worden soms ook uitgerust met LED-ver-
lichting op basis van sensoren die enkel oplichten als er een voetganger het zebrapad nadert. Andere weggebruikers worden 
met behulp van extra digitale snelheidsborden attent gemaakt op de lokale snelheidsbeperkingen. Om nog meer ouders te 
bewegen om samen met de kinderen naar de school te fietsen, investeert de stad Menen ook in de installatie van fietsbeugels 
voor de ouders in de onmiddellijke omgeving van sommige schoolingangen.
Bij al die aanpassingen zal de Stad Menen ook telkens extra groen te realiseren. Dit is dus een en-en-verhaal. Het is de bedoe-
ling om alle ingrepen tegen begin volgend schooljaar - dus 1 september 2020 - rond te hebben.

Een nette stad Menen vraagt inspanningen van iedereen: 
inwoners, bezoekers, ondernemers én ook van de Stad 
Menen. Onze Groene Ridders zijn dagelijks in de weer om 
de publieke ruimtes (straten, pleinen, parken…) proper te 
houden. Zij verdienen dan ook het best mogelijke materi-
aal. Daarom kregen onze manschappen deze maand 2 
splinternieuwe elektrische bakfietsen waarmee ze 
nog efficiënter en mobieler aan de slag kunnen.

Al enkele jaren gaan elke vrijdag ongeveer 7 gebruikers 
van De Pelikaan Menen in de voormiddag onder begelei-
ding en op maat een handje meehelpen in DECAFLOR. 
Jaarlijks organiseren De Pelikaan en Decaflor samen ook 
een kerstactiviteit. In 2019 richtten ze een kerstbar in én 
baatten die samen uit. Als teken van appreciatie en respect 
voor de fijne samenwerking schonk Decaflor 6 tablets ter 
ondersteuning van de werking van De Pelikaan.

2 elektrische bakfietsen Pelikaan krijgt 6 tablets
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Onze molen De Goede Hoop is aan een 
grondige restauratie toe. Om die restauratie 
in goede banen te leiden liet de stad een be-
heersplan opmaken. Dat beheersplan vormt 
de basis voor de restauratie en werd ook 
goedgekeurd door het Agentschap Onroe-
rend Erfgoed. Hierdoor krijgt de stad Menen 
een mooie subsidie om dit waardevol stukje 
erfgoed in ere te houden.
De molen De Goede Hoop staat als een baken aan de 
ingang van Menen. Al vele jaren zet het molencomité zich 
onbaatzuchtig in om de bijna 250 jaar oude molen elk jaar te 

laten draaien en bezoekers te ontvangen. Stad Menen wil die werking in de toekomst bestendigen, de molen dichter bij de 
mensen brengen én het beroep van molenaar in de kijker zetten. Vanuit de regionale erfgoedvereniging Zuidwest onder-
zoekt het stadsbestuur ook hoe de molenaars regionaal gecoördineerd en versterkt kunnen worden.

73.600 EURO SUBSIDIES

De restauratie van de molen wordt in 2020 verder voorbereid en start in 2021. De kostprijs voor die restauratie - inclusief 
opmaak beheersplan - bedraagt om en bij 117.000 euro. De stad maakt hierbij aanspraak op een subsidie van 73.600 euro 
(60.000 euro voor de restauratie en 13.600 voor de opmaak van het beheersplan). In het kader van het goedgekeurde 
beheersplan zijn er een aantal maatregelen rond beheer en onderhoud van de molen vastgelegd. Het beheersplan is geldig 
voor een periode van 24 jaar.

Op stap met een gids
ZONDAG 15 MAART 2020
PITTIGE VROUWEN IN MENEN

Vrouw in de straat. Vrouw in de wereld. De vrouw in onze 
maatschappij hoort meer aandacht toe dan enkel op Wereld 
Vrouwen Dag. Maak kennis met enkele pittige dametjes uit 
Menen. Elk met hun eigen verhaal.

Afspraak om 14:00, Stadhuis, Grote Markt Menen.

ZATERDAG 4 APRIL 2020
GRENS & COULEUR LOCALE MARKT HALLUIN

“De markt” is door de eeuwen heen altijd al een volks en 
sociaal gebeuren geweest. In welke cultuur dan ook. We laten 
jullie graag kennis maken met onze Franse buurgemeente 
Halluin, zijn volkse verhalen, couleur locale en zijn eerder 
“exotische markt”. De week hierop volgend kan je tijdens de 
West-Vlaamse Week van de Markt tal van prijzen winnen op 
onze lokale markten te Rekkem (09/04), Menen (11/04) en 
Lauwe (12/04). Maak kans op een weekend met Logeren in 
Vlaanderen Vakantieland, want de markt is altijd een beetje 
vakantie.

Afspraak om 10:00, Stadsmuseum ’t Schippershof, Rijsel-
straat 77 in Menen.

Deelname is gratis, graag vooraf inschrijven via Dienst Toerisme 
Menen, toerisme@menen.be of 056 529 417

Iconische Molen De Goede Hoop
krijgt grondige renovatie in 2021
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MAART 2020
MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER

Zin in een bij-zondere opdracht? 
Heb jij een hart voor bijen, ben je een imker of natuurex-
pert? Heb je zin om aan de slag te gaan als imker in onze 
stad? Wil je samen nadenken over een bij-vriendelijke toe-
komst voor onze stad?

Dan willen we graag samen met jou rond de tafel zitten om 
een bijenplan uit te werken voor onze stad.

Wanneer? 10 maart 2020 om 18:00
Waar? Stadhuis Menen

milieu@menen.be, 056 529 375

Voorkom CO-vergiftiging
In Vlaanderen zijn jaarlijks meer dan 500 mensen het 
slachtoffer van CO-vergiftiging in hun eigen woning. CO 
of koolstofmonoxide is een giftig en heel gevaarlijk gas. Je 
ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet én voelt het niet. CO 
ontstaat alleen bij toestellen die werken met een vlam, dus 
niet bij een elektrisch toestel. Laat je verwarmingstoestellen 
en schouw regelmatig onderhouden en zorg voor voldoende 
ventilatie en verluchting in je woning. Heb je een vermoeden 
van CO-vergiftiging? Voorkom dat je zelf bevangen raakt. Zet 
ramen en deuren onmiddellijk open. Zet het verwarmings- 
of warmwatertoestel uit.

www.wonenvlaanderen.be/CO, 056 527 273

De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropspo-
ring organiseren elk jaar een campagne om het belang van 
vroegtijdige opsporing van darmkanker te benadrukken. 
Wist je trouwens dat je van het Centrum voor Kankerop-
sporing een uitnodigingsbrief krijgt als je tot de leeftijds-
groep (50 tot en met 74 jaar) behoort en het twee jaar 
geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken? Wil 
je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag 
verwachten? Dat kan eenvoudig online via www.myhealth-
viewer.be, www.mijngezondheid.be of www.cozo.be. Daar 
kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatiesche-
ma vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. 
Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.

INFO OP WEKELIJKSE MARKT MENEN

Op zaterdag 29 februari 2020 is AZ Delta naar aanleiding 
van ‘Maart darmkankermaand’ aanwezig op de wekelijkse 
markt met meer info over van het bevolkingsonderzoek én 
leuke gadgets. Nu al meer weten over het bevolkingsonder-
zoek?

Centrum voor Kankeropsporing, 0800 60160 (gratis), 
info@bevolkingsonderzoek.be, 
dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

7
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Samen inzetten op veiligheid
Een veilig Menen: het is samen met een net en mobiel én een warm Menen, één van de 
topprioriteiten uit het beleidsplan Samen Menen Maken. Stad Menen zet al sinds vorig jaar 
effectief in op dat veilig Menen, waar het aangenaam en veilig wonen en werken is.

Eén van de voorziene beleidsacties binnen het domein vei-
ligheid was de aansturing van alle veiligheidsdiensten vanuit 
een eigen lokale coördinator integrale veiligheid. Die werd 
vorig jaar al meteen aangesteld en moet ook de binding zijn 
tussen het korps van onze politiezone Grensleie (op zonaal 
niveau) en het Meense veiligheidsbeleid (op lokaal niveau). De 
coördinator integrale veiligheid zet hiervoor een constructie-
ve samenwerking op tussen alle actoren en zorgt zo voor een 
vlotte doorstroom van informatie. Die moet tot concrete info 
en resultaten op het vlak van veiligheid leiden.

GEBIEDSWERKING GEMEENSCHAPSWACHTEN
EN SAMENWERKING WIJKINSPECTEURS

Naast de aanstelling van die lokale veiligheidscoördinator 
wordt er nu ook in de werking van de veiligheidsdiensten 
zelf bijgestuurd. Zo zijn de gemeenschapswachten nu elk 
verantwoordelijk voor een bepaald gebied binnen de stad. 
De gemeenschapswacht-vaststeller krijgt binnenkort ook de 
versterking van een 2de vaststeller en is werkzaam binnen de 
volledige stad Menen.

OREN EN OGEN VAN DE BUURT

Het is de bedoeling is dat de gemeenschapswacht een gekend 
figuur wordt in zijn buurt door zijn zichtbare aanwezigheid. 
Zo zijn ze nog meer een aanspreekpunt voor bewoners 
rond allerlei problemen of defecten met betrekking tot het 
openbaar domein. Bij hun gemeenschapswacht kunnen ze ook 
allerlei vormen van overlast (sluikstort, hondenpoep, graffiti, 
wildplassen…) melden. Daarnaast houden ze ook een oogje 
in het zeil in de straten, pleinen en parken door er dagelijks 
fysiek aanwezig te zijn en mensen aan te spreken waar nodig. 
De gemeenschapswacht-vaststellers hebben ook de bevoegd-
heid om inbreuken op het stedelijk politiereglement (sluik-
stort, wildplakken, hondenpoep, wildplassen…) vast te stellen 
die tot een GAS-boete kunnen leiden.
Samen met de wijkinspecteurs van PZ Grensleie vormen de 
gemeenschapswachten de ogen en de oren van de wijken in 
onze stad. Hun aanwezigheid binnen een wijkwerking is on-
ontbeerlijk om de kloof tussen de burgers en het veiligheids-
apparaat in Menen weg te werken. Daarom wordt de samen-
werking met de wijkinspecteurs op punt gezet. Zo wisselen 
beide diensten relevante informatie vlugger uit en vullen ze 
elkaar goed aan.

Infosessie Autodelen op 3 maart 
Staat je (tweede) wagen te vaak stil? Of heb je af en toe een (tweede) wagen 
nodig? Dan is autodelen waarschijnlijk iets voor jou! Autodelen biedt grote milieu-, 
sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal 
files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor gebruik van een 
wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een 
wagen.

Ontdek de vele voordelen en mogelijkheden van autodelen in Menen. 
Kom naar de infosessie op dinsdag 3 maart 2020 om 19:30 in CC De 
Steiger (Waalvest 1, Menen).

056 529 358, koen.vanstaeyen@menen.be
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Sierk Ecologiek
duurzaam organiseren in Menen
Weet je nog niet hoe je herbruikbare bekers moet gebruiken op je evenement? Wil je eens 
zien hoe andere evenementen duurzaamheid aanpakken in de praktijk? Sierk Ecologiek is 
er voor alle organisatoren en enthousiastelingen die hun event of werking groener willen 
maken. Daarom organiseert stad Menen zaterdag 14 maart een infodag in CC De Steiger.

Op Sierk Ecologiek komen sprekers gratis infosessies geven over duurzaamheid: 
• 14:10-14:40: Mirom, Herbruikbare bekers en afvalpreventie op evenementen
• 15:00-15:30: Praktijkvoorbeeld Kokopelli
• 15:45-16:00: Milieupolitie, Hoe handhaven we op evenementen?
• 16:20-17:00: Praktijkvoorbeeld Dranouter Festival

Wat kan je nog verwachten op Sierk Ecologiek:
• tal van info-standen met tips & tricks (de Wereldraad, milieudienst Menen, 

Mirom, politie, dienst evenementen…); 
• closetsale (2e-handsverkoop) i.s.m. Closetminimalist. Inschrijven via: closetmi-

nimalists@gmail.be;
• (h)eerlijke bar en chill-out zone met gezellige muziekjes op vinyl;
• release van onze duurzame evenementengids die online raadpleegbaar zal zijn.

Ben je zelf een duurzame ‘organisator’ en wil je je kennis delen? Neem dan snel 
contact op met de dienst evenementen via evenementen@menen.be.
Inschrijven voor de duurzame sessies kan via www.menen.be. Na inschrijving leg-
gen we ook een gratis drankbon voor je klaar! Leuk weetje: we hergebruiken de 
drankbonnen van carnaval om alles zo duurzaam mogelijk te maken! :) 

evenementen@menen.be, 056 529 419

 

Kortnieuws
VLAANDEREN FEEST!
JIJ OOK?
Ter gelegenheid van het jaarlijkse 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
plant Vlaanderen Feest! ook in 2020 
weer een zo breed mogelijke 11-daag-
se activiteitenwaaier. Van zaterdag 
27 en zondag 28 juni en tijdens de 
Vlaamse feestweek van vrijdag 3 t.e.m. 
vrijdag 10 juli zal hij weer de aanloop 
naar de Vlaamse feestdag kleuren, 
met zaterdag 11 juli zelf als orgelpunt. 
Gangmakers van een buurtinitiatief of 
een verenigingsactiviteit kunnen als 
lokale organisatiepartner meedoen 
met Vlaanderen Feest! Nuttig om 
weten: zij komen daardoor meteen 
ook in aanmerking voor een feestche-
que tot 180 euro als honorering van 

de samenwerking! Alle info plus het 
formulier om te kandideren is vanaf 
11 maart tot uiterlijk einde april (of 
tot uitputting van de opties op een 
feestcheque) beschikbaar op www.
vlaanderenfeest.eu

WEKELIJKSE MARKT
OP 7/3 VERPLAATST
De wekelijkse markt van Menen 
wordt op zaterdag 7 maart 2020 ver-
plaatst van de Grote Markt naar de 
parking Groentenmarkt. Dit wegens 
de voorbereidingen voor de Carnaval-
stoet en -kermis op zondag 8 maart.

REMINDER SPEELSTRATEN
Nog geen speelstraat aangevraagd 
voor deze zomer? Geen nood! Het 

kan nog tot 31 maart 2020, via www.
menen.be/formulieren/aanvraag-speel-
straten. Vragen of meer info nodig? 
Kom gerust langs op de Jeugddienst of 
bel op 056 529 239.

KITTEN GESPOT?
LAAT HET ONS WETEN!
Het kittenseizoen is gestart! Ook 
onze zwerfkatten denken aan gezins-
uitbreiding. Als kittens op tijd opge-
vangen worden, hebben ze een kans 
om gesocialiseerd te worden en een 
thuis te krijgen. Het is dus heel be-
langrijk wilde kittens zo snel mogelijk 
te melden! Hiervoor rekenen we op 
jullie. Melden kan via het meldpunt 
voor dierenwelzijn op www.menen.be.
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Sportclub in de kijker

Op initiatief van stedelijke Sportraad zetten 
we regelmatig een sportvereniging in de kijker. 
Deze maand de KONINKLIJKE DUIKCLUB 
MENEN.

Als vertegenwoordiger in de Sportraad voor de catego-
rie watersporten laat ik je graag kennis maken met de 
Koninklijke Duikclub Menen (MDK). Koninklijk, jawel, een 
titel die de club ontving naar aanleiding van de 50ste 
verjaardag in november 2019. Duiken is geen competi-
tiesport, maar wel een zeer rustgevende sporttak. Onze 
duikschool telt momenteel meer dan 100 actieve leden. 
De omkadering bestaat uit 18 instructeurs en 14 assis-
tent-instructeurs.

De  MDK is lid van de NELOS (de Belgische duikfe-
deratie) en maakt ook deel uit van de wereldwijde 
duikfederatie CMAS. Daardoor zijn onze duikbrevetten 

internationaal erkend.  Wanneer je een NELOS duikbrevet 
in je bezit hebt, kan je de duiksport overal ter wereld 
beoefenen. Voor de MDK gaat veiligheid boven alles. Hier-
door gaat veel tijd en geld naar materiaal (compressor, 
ontspanners, reddingsvesten, duikflessen, EHBO-uitrus-
ting…) én infrastructuur, denk bijvoorbeeld aan de leslo-
kalen waar op geregelde tijdstippen bijscholingen gegeven 
worden. Het materiaal kan gratis gebruikt worden door 
de leden. Alle medewerkers zijn actief op vrijwillige basis, 
waardoor ook de opleidingskosten en het inschrijvingsgeld 
voor iedereen betaalbaar blijven.
Op maandag en woensdag van 20:00 tot 21:00 en op 
zondagmorgen van 8:00 tot 9:00 wordt er getraind in 
het zwembad van Menen. Op zaterdagvoormiddag gaan 
we duiken in Barges bij Doornik. Op geregelde tijdstip-
pen trekken we naar de Oosterschelde (Nederland). In 
het voorjaar is de kans groot dat je er tijdens het duiken 
Sepia’s tegenkomt. De Oosterschelde is namelijk hun 
broedplaats. Neem zeker eens een kijkje http://meense-
duikklub.be

Ikzelf duik het meest in Egypte. Daar is het water warm 
en helder. Wat je daar onder water ziet, kan ik hier 
moeilijk in een paar woorden neerschrijven. Wanneer 
je bijvoorbeeld een groep dolfijnen spot, is dit echt een 
unieke belevenis.

Met sportieve groeten
BERNARD DECLERCQ
Verantwoordelijke Watersporten, Stedelij-
ke Sportraad Menen
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28 MAART 2020: OPEN KAZERNEDAG
Op 28 maart 2020 houdt brandweerpost Me-
nen een open-kazernedag. Bij die gelegenheid 
kan je alles vragen wat je maar over de brand-
weer wil weten. Bijvoorbeeld hoe je zelf vrijwil-
liger kan worden. Nieuwe medewerkers die het 
engagement willen aangaan, willen we extra 
motiveren. Ook partner en kinderen heten we 
welkom. Catering en animatie worden even-
eens voorzien.

PROGRAMMA
Het programma wordt driemaal doorlopen, met start 
om 10:00, 13:30 en 16:00.

• hoe brandweerman/-vrouw worden en zijn?
• brandpreventietips voor thuis
• interactieve demo’s en doe-momenten
• rondleidingen en static show wagenpark

Wij hebben jou nodig!
Hou je van een uitdaging? Ben je leergierig? Werk 
je graag in een hecht team? Wil je daarbovenop een 
centje bijverdienen? Kom dan naar onze open-kazer-
nedag en maak kennis met de wereld van de vrijwillige 
brandweerman/-vrouw in bijberoep. De vrijwilligers 
van post Menen vertellen je hoe het voelt om deel uit 
te maken van een team dat voor elkaar door het vuur 
gaat, letterlijk! Post Menen bestaat uit een groep van 
30 vrijwillige brandweermannen die zich inzetten om 
jouw buurt veilig te houden. Wij zijn ervan overtuigd 
dat ook jij brandweerman of -vrouw kan worden als je 
er de nodige tijd en energie aan wil besteden.

Wij hebben jou nodig! Haal jij ons uit het vuur? 
Afspraak op zaterdag 28 maart 2020 in brand-
weerpost Menen, Krommebeekstraat 34D, Menen, 
brandweer.be
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Nieuws uit de Bib
BIB SLUIT EVEN VOOR UPDATE

Net als alle andere Vlaamse bibliotheken maken bibliotheek 
Menen, bibliotheek Lauwe en bibliotheek Rekkem de over-
stap naar het gloednieuw bibliotheeksysteem Wise. Om deze 
switch in goede banen te leiden, gaan de bibliotheken dicht 
van maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart.

Tijdens deze week krijgen alle bibliotheekmedewerkers een 
opleiding om met de nieuwe software te leren werken. Het 
hele systeem wordt tot in de puntjes getest zodat alles, ook 
betaalautomaat en zelfuitleenbalie, perfect werken. 

Wie in die periode wil lezen, slaat beter een voorraad in. 
Tijdens de sluitingsperiode is het helaas niet mogelijk om 
materialen te ontlenen, terug te brengen, te reserveren of te 
verlengen. Ook de dienst Mijn Bibliotheek is buiten gebruik. 
De inleverbus blijft wel beschikbaar.
Op zaterdag 28 maart om 10:00 gaat bibliotheek Menen 
‘Wise’ opnieuw van start! Bibliotheek Lauwe en Rekkem 
starten opnieuw op 30 maart.

JEUGDBOEKENMAAND ‘KUNST’
1 TOT 31 MAART 2020

Hoe triggert kunst je fantasie en verbeelding? Kunst is meer 
dan mooie dingen… Het zet iets in beweging, het zet je aan 
het denken, het roept een gevoel op…
Een hele maand boekenfeest over kunst, zien, kijken, beleven.
Kom je creatief uitleven in de bib!

Bibliotheek Menen, bibliotheek Lauwe en bibliotheek Rek-
kem zorgen voor nieuw kijk-, luister- en leesvoer en presen-
teren voor de gelegenheid alles in een aangepast sfeertje. 
Wist je dat… een bibliotheekpas voor kinderen (tot 18 jaar) 
en studenten gratis is?
De Jeugdboekenmaand is de ideale periode voor oma’s, opa’s, 
papa’s en mama’s om met hun kinderen of kleinkinderen een 
bezoekje te brengen aan de bib.

OVER POTLODEN
TENTO VOOR JONG EN OUD
Bibliotheek Menen | 2 maart tot 4 
april 2020

De geschiedenis van het potlood 
begint met een verwoestende storm in 
1565. Inwoners van het Engelse dorpje 
Borrowdale (Lake District) gingen de 
schade opnemen en ontdekten onder 
de wortels van een omgewaaide eik 
een glimmende, zwarte substantie. Ze 
noemden dit spul ‘zwart lood’, maar 
het bleek puur grafiet te zijn. En je 
kon er tekens mee aanbrengen. Een 
van de onderdelen van het potlood 
was geboren. Bibliotheek Menen toont 
tussen 2 maart en 4 april 2020 in een 
educatieve tentoonstelling voor jong 
en oud het verhaal van het potlood. 
Deze tentoonstelling sluit aan bij de 
Jeugdboekenmaand die gans de maand 
maart in het teken van kunst staat. 
Het potlood ligt aan de basis van heel 
wat… kunstwerken.

Hoe evolueerde het potlood sinds de 
vondst van die zwarte materie? Wat is 
er aan de hand met die benaming ‘pot-

lood’. Wanneer kwam het cederhout 
op de proppen? Hoe worden potlo-
den gemaakt, vroeger en nu? Naast 
de (beknopte) geschiedenis van het 
potlood, vind je commentaar over ‘Wat 
is grafiet?’ en de oorsprong van het 
cederhout. Maar ook hoe het zit met 
die hardheden van potloden (2B or not 
2B). En welke fabrikanten zijn nog actief 
of onder welke merken kan je ze aan-
treffen. Meer dan Conté, Faber-Castell 
en Caran d’Ache?

Je ontdekt in de tentoonstelling niet 
alleen verschillende soorten potloden, 
mogelijks maak je kennis met enkele 
gekende potloodventers. Schrijvers, 
artiesten, wetenschappers die zweren 
bij een of ander potloodmerk. Naast 
informatieve panelen met teksten, 
afbeeldingen en voorbeelden van pot-
loden, kan je ook enkele bedrijfsfilms 
bekijken over de productie van dit 
bijzondere kleinood. Aan de leestafel 
kan je nog diverse boeken of pancartes 
over potloden raadplegen.

Deze tentoonstelling sluit aan bij de tentoon-
stelling Om (van) te houden in stadsmuseum 

’t Schippershof rond het thema verzamelen. 
Naast het werk van de Gentse kunstenares 
Lies Caeyers, de verzameling van de Meense, 
Lauwse en Rekkemse cafés en stukken uit de 
museumcollectie kan je daar o.m. ettelijke hon-
derden potloden ontdekken uit de verzameling 
van bibliotheekmedewerker Bert Seghers.

28 MAART 2020: OPEN KAZERNEDAG



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

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

 DONDERDAG 5 MAART

LEZING | AMERICA, THE
BEAUTIFUL | Over natuurparken en 
nationale monumenten in de V.S. door 
Domnique Demey | 19:30 | CC De 
Steiger | 3 euro | rik.lust@skynet.be

 VRIJDAG 6 MAART

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

 ZATERDAG 7 MAART

BIB | DIGIDOKTER MENEN | 
Kies de juiste smartphone, met Rolf 
Demeulenaere. In deze sessie zetten 
we de belangrijke aandachtspunten bij 
aanschaf van een nieuwe smartphone 
op een rij | 10:00 | Bib Menen | 5 
euro | bibliotheek@menen.be

HISTORISCHE MAALTIJD | MET 
SOLDAAT MARIE AAN TAFEL | 
Aan de hand van de levensgeschiede-
nis van Marie Schellinck en van een 
18de-eeuws hoofd- en nagerecht 
reizen we 250 jaar terug in de tijd | 
10:00 | CC De Steiger | Reservatie via 
overschrijving Gidsenkring BE98 0682 
2256 3493 | 15 euro | 0473 750 455

FIETSEN | 21STE SMOKKEL-
AARSTOCHT | Fietsen net over 
de grens. Mountainbike: 28-43-52-
66-73 km, wegrit 35-50-75-105 km | 
6:30-14:00 (ook op zondag 8 maart 
van 7:30-10:00!) | VBS Ons Kasteeltje, 
Rekkem | 5 euro | www.keybones.be

 ZONDAG 8 MAART

VOETBAL | FC MENEN UNITED - 
KE WERVIK | Wedstrijd damesvoet-
bal | 15:00 | Ter Steenlandt, Rekkem

DINSDAG 10 MAART 

KOKEN | PANNENKOEKENBAK | 
Door onze vrijwilligers | 14:00-17:00 
| LDC Dorpshuis, Rekkem | 4 euro | 
www.ldcdorpshuis.be

VRIJDAG 13 MAART

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

FILOPUB | SAMENZWERINGS-
THEORIEËN | Het woord is aan de 
jeugd: sa-men nadenken, filosoferen en 
debatteren over samenzweringsthe-
orieën. Intro door Ygor uit Poperinge 
| 19:00 | VC de Bezatse, Vaubanstraat 
8B, Menen | Gratis | 056 519 070

ZATERDAG 14 MAART

INFOSESSIE | SIERK ECOLOGIEK 
| Hoe organiseer ik duurzaam in 
2020? | 14:00 | CC De Steiger | Gratis 
| Zie Leiedraad p. 9

MUZIEK | DE PREBIESTORIE 
| Een mix van muziek uit de jaren 
‘60 - ‘70 - ‘80 - ‘90 en 2000. Van Elvis 
Presley tot Coldplay. De bekendste 
groepen en hits komen aan bod | 
20:00 | Zaal Barthel, Moeskroenstraat 
525, Rekkem | 10 euro | 056 427 324 
| harmoniedebie@rekkem.be

MAANDAG 16 MAART

INFOSESSIES | HALT2 DIA-
BETES | Door diëtiste Delphine 
Deleu | voormiddag LDC Allegro, 
Menen 10:00-11:00 | namiddag LDC 
Dorpshuis, Rekkem 14:00-15:00 | 
Gratis

DINSDAG 17 MAART

FEEST | THÉ DANSANT | 14:30-
17:30 | Zaal Myra, Moeskroenstraat, 
Rekkem | 7 euro | 056 430 050

LEZING | TIJD VOOR EEN DUUR-
ZAAM VERHAAL | Tine Hens 
schetst hoe de mensheid in de kli-
maatproblematiek is terecht gekomen 
en hoe we er - maar dan met een 
hoogdringende en verenigde aanpak - 
weer uit kunnen geraken | 19:30 | CC 
De Steiger | Gratis | 056 515 891

VRIJDAG 20 MAART

CONCERT | HET ONDERSPIT | Di-
alectpop van de band Jan Cappelle (de 
broer van) | 20:30 | Café De Living, 
Vrijheidsboomplaats 5, Lauwe | 8 euro 
| info@cafe-deliving.be

EXPO | LUKASGILDE MENEN
15 tot en met 21 maart
Kunstenaars van diverse disciplines 
stellen er recent werk tentoon: 
schilder- en tekenkunst, beeldhouwen, 
houtbewerking, glaskunst, keramiek, 
fotografie, vilten... | CC De Steiger 
| Gratis | lukasgildemenen@gmail.com

ZATERDAG 21 MAART

KOKEN | KIDS GO CUPCAKES | 
Cupcakes maken met/door/voor kin-
deren. Eerst deeg maken, bakken, ver-
sieren ... en dan opeten | 14:30-16:30 
| LDC Dorpshuis, Rekkem | 5 euro | 
0475 692 996 | rekkem.gezinsbond@
gmail.com

ZONDAG 22 MAART

VOETBAL | FC MENEN UNITED - 
HANDZAME | Wedstrijd damesvoet-
bal | 15:00 | Ter Steenlandt, Rekkem
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 MAANDAG 23 MAART

STADSWANDELING | MENEN, 
GRENSSTAD MET TOEKOMST | 
Het Europees Project Seine-Schelde 
heeft tot gevolg dat de Leie in Menen 
voor de 3de keer zal verlegd worden. 
Het Masterplan Menen probeert de 
vele uitdagingen op een positieve 
manier te benaderen. Menen, een mo-
biele, leefbare, commercieel aantrek-
kelijke stad | 14:00 | Toerisme Menen, 
Stadhuis | 4 euro

 DINSDAG 24 MAART

LEZING | SENEGAL | Toeristische 
trekpleister anders bekeken door 
Geert Verbanck en Marie Paule Leleu 
| 14:00 | Cultureel Centrum, Wevel-
gemstraat 20, Lauwe | 3 euro | 056 
413 503

WORKSHOP | KOPEN & VERKO-
PEN OP INTERNET VOOR PC, TA-
BLET OF SMARTPHONE | Onder 
begeleiding van seniornet Vlaanderen, 
Rik Deschamps | 14:00 | LDC Allegro, 
Menen | 8 euro | Eigen laptop, smartp-
hone of tablet meebrengen. 

 DONDERDAG 26 MAART

WANDELEN | SERGE BERTEN-
WANDELING | Wandeling van 5 km 
onder begeleiding van natuurgids en 
vrijwilliger Jozef | 13:30 | LDC Allegro, 
Menen | 2 euro | www.ldcallegro.be

 ZATERDAG 28 MAART

MUZIEK | DANCE STORIA | Con-
cert JazzStoria Band | 19:30 | Zaal De 
Club, Larstraat 8, Lauwe | 12 euro | 
0474 585 572 | jazzstoria@disc.be

 ZONDAG 29 MAART

VOETBAL | FC MENEN UNITED - 
DESSELGEM | Wedstrijd damesvoet-
bal | 15:00 | Ter Steenlandt, Rekkem

 DINSDAG 31 MAART

WORKSHOP | BLOEMSCHIK-
AVOND | Materialen en bloemen 
inbegrepen. Gelieve een mes en 
snoeischaar mee te brengen | 18:30 | 
Sporthal Ter Leie, Lauwe | 25 euro | 
www.vastevuist.be

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

REGIO MENEN

ALLEGRO
Lokaal Dienstencentrum 

Woonzorgcentrum

ANDANTE

Maandag 23 maart 2020 om 14u en om 19u
Lokaal dienstencentrum Allegro, Volkslaan 302 MENEN
 

‘Heb’ ik zorgen of ‘maak’ ik zorgen of ….
‘Geef’ ik zorg of ‘breng’ ik zorg of ….
Verwacht men zorg, eist men zorg, …. 
Sta ik er alleen voor of is de zorg samen 
gedragen, ….
Wie ben ik in het zorgverhaal?
Waar haal ik de energie vandaan? Welke 
zijn mijn oplaadpunten, waar en hoe kan 
ik deze vinden?

Lezing door Dhr. Hein Vanhuyse 
(diensthoofd in woonzorgcentrum Ter Lembeek Wielsbeke)  

Hoe houd ik het 
vol in de zorg

Graag inschrijven vooraf tegen ten laatste woensdag 18 maart 2020 via het 
telefoonnummer 056/52.72.80 of email ldc.allegro@menen.be 
Of aan het onthaal van het lokaal dienstencentrum allegro zelf.



Steigernieuws
CULTUURCENTRUM MENEN
MAART 2020

www.ccdesteiger.be

Punten sparen?
Het kan bij ons!

MUZIEK
VRIJDAG 13/03/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

TINY LEGS TIM:  ‘Elsewhere Bound’
Stomende blazers en broeierige percussie zetten de toon. Op de achtergrond 
stampt een honky-tonk piano en briest een harmonica terwijl zang en gitaar 
een onverbloemd universeel verhaal vertellen. De sfeer is gemoedelijk en fees-
telijk, maar de zilte geur van zweet en tranen verraadt sluimerende onrust. 
‘Elsewhere Bound’ dompelt je onder in een dampende smeltkroes van blues, 
soul, rumba, americana, Neil Young (de sfeer van ‘On The Beach’), touaregblues, 
Louisiana swamp, en Woodstock rhythm & blues.

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



ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

TENTOONSTELLINGEN

HOBBY & VORMING

MUZIEK - APERO CLASSICO
ZONDAG 22/03/20 - 11.00 U. - DE STUDIO

FILM
DINSDAG 10/03 - 19.15 U. - THEATERZAAL

DAVID & ERIK DESIMPELAERE:  ‘Smile’

CLEO

De broers David en Erik Desimpelaere maken reeds sinds hun prille kindertijd samen muziek.  In 
de verrassende combinatie van contrabas en piano brengen ze een mix van originele composities 
en transcripties.  

Kaarten: € 12,00 - € 10,00 met reductie. Gratis voor leden Akoestiek Menen.

De 17-jarige Cleo (Anna Franziska Jäger) 
blijft alleen achter nadat haar beide ouders 
omkomen bij een auto-ongeval. Haar oma doet 
haar uiterste best om haar twee kleinkinderen 
een stabiele thuissituatie te bieden, maar de 
rebelse tiener vlucht liever in het Brusselse 
nachtleven.

EXTRA! Hoofdrolspeelster Anna Franziska Jäger komt 
naar CC De Steiger voor een babbel over de film!
Kaarten:  € 4 - € 2 (-26 & UiT-pas kansentarief)

OM (VAN) TE HOUDEN
Nog tot 22 maart in Stadsmuseum ‘t Schippershof

Een tentoonstelling over verzamelen. Waarom houden we het ene wel en 
het andere niet, en wat drijft een gepassioneerde collectioneur? Die vraag is 
een rode draad doorheen het artistiek werk van Lies Caeyers, die via haar 
kabinetten of ‘kamerstukken’ zelfportretten creëert.  Daarnaast kan je op de 
tentoonstelling ook dé inventaris van de cafés van Menen, Lauwe en Rekkem 
ontdekken. Een echte verzameling is er te zien met de meer dan duizend 
potloden van collectioneur Bert Seghers. Tenslotte kan je er een aantal 
merkwaardige stukken uit de stedelijke (kunst)collectie op een vernieuwende 
manier ontdekken. 

Woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u. Gratis.

DONDERDAG 19/03 - 20.15 u. - CAFETARIA

CHRIS BERGSON & 
ELLIS HOOKS (usa)

Topgitarist Chris Bergson en soulvolle zanger Ellis 
Hooks tillen elkaar tot ongekende hoogtes. 
Ze brengen een opwindende liveshow vol variatie 
en onversneden klasse.

Kaarten: € 14,00

CULTUURCENTRUM DE STEIGER, 
Waalvest 1, 8930 Menen,  t 056 51 58 91
info@ccdesteiger.be - www.ccdesteiger.be

OPENINGSUREN:
- maandag, woensdag en vrijdag:  8.30 tot 17.00 u.
- dinsdag: 8.30 tot 12.00 u. en 13.00 tot 17.00 u.
- donderdag: 10.00 tot 12.00 u. 
  en 13.00 tot 19.00 u.
- zaterdag: 9.00 tot 12.00 u.

INFO

Leonardo Da Vinci
Driedelige reeks over de mythische ‘uomo univer-
sale’ en geniale kunstenaar.
- 3 maandagen van 19 tot 21.30 u. vanaf 02/03
- O.l.v. Rudy de Meulemeester (Amarant) - € 57

De verrukkelijke Italiaanse plattelandskeuken
Laurent Coppens laat ons de ware regionale Ita-
liaanse keuken verder ontdekken met bijzondere 
aandacht voor de cucina povera.
- dinsdag 3 maart van 19 tot 22 u.
- € 12 (+ € 12 ingrediënten)

Verfijnde gerechten: lente- en zomermenu’s
- 3 dinsdagen van 13.30 tot 16 u. OF
 van 19 tot 21.30 u. vanaf 17/03
- O.l.v. Brigitte Beddeleem, Ann Ghesquière, 
 Marie Paule Delbeke - € 36 (+ € 40 ingr.)

Digidokter: Kies de juiste smartphone
De belangrijke aandachtspunten bij de aanschaf 
van een nieuwe smartphone op een rijtje ...
- zaterdag 7 maart van 10 tot 12 u.
- O.l.v. Rolf Demeulenaere - € 5

Trosroos krans
Met trosroosjes bekomen we een unieke  en 
stijlvolle decoratieve krans.
- donderdag 12 maart van 19 tot 21.30 u.
- O.l.v. Eveline Noordijk - € 38

Reejam
Mastertrainer Antony Quagliata komt een les 
Reejam geven. Het dans fitness concept wordt op 
90’s hiphop & ‘old skool’ songs gegeven.
- zaterdag 14 maart van 14 tot 15 u. - € 7

Cocktail Time!
In deze 3-delige cursus gaan we dieper in op 
zowel klassieke als hedendaagse cocktails.
- 3 maandagen van 19.30 tot 21.30u. vanaf 16/03
- O.l.v. Tim Vanderhaeghen - € 120 all-in

Tine Hens: Tijd voor een duurzaam verhaal
Heel bevlogen en goed gedocumenteerd schetst 
Tine Hens hoe de mensheid in de klimaatpro-
blematiek is terecht gekomen en hoe we er met 
een hoogdringende en verenigde aanpak weer uit 
kunnen geraken.
- dinsdag 17 maart om 19.30 u.
- gratis inkom

An English afternoon
Thee werd naar Europa gebracht door de Ne-
derlanders en de Portugezen. Maar het zijn de 
Engelsen die thee populair maken. Zo kennen zij 
de afternoontea bestaande uit 4 gangen waarbij 
telkens een andere theesoort wordt geserveerd 
met bijhorende hapjes.
- woensdag 18 maart van 16 tot 18.30 u.
- O.l.v.  Ann Vansteenkiste - € 40

Paashazen bakken
In deze les wordt het bakproces op ambachtelijke 
wijze gedemonstreerd. 
- donderdag 26 maart van 13.30 tot 16 u.
- O.l.v. Bernard De Brabandere - € 6

Leuke reisapps
We verkennen nuttige apps die je kan gebruiken 
tijdens een kleine of grotere uitstap.
- 5 donderdagen van 13.30 tot 16.30 u. vanaf 26/03
- € 45

THEATER
VRIJDAG 20/03/20 - 20.15 U. - THEATERZAAL

DE KOE:  ‘Achter/Af’
Een avond vol herinneringen en hernemingen, vol confessies en conferences, vol oude liefdes, liede-
ren, plannen en oud zeer. Met daar doorheen het steeds omslachtiger relaas van wat we al die jaren 
eigenlijk bedoelden.
“Met de nodige knipogen en zelfrelativering, maar ook met een lekkere dosis arrogantie probeert zowel het 
boek als de afgeleide theatervoorstelling De Koe in te schrijven in de (theater)geschiedenis.” (Filip Tielens, 
De Standaard) “Deze voorstelling lijkt wel een poppenkast: ongenadig hakken de poppen op elkaar in, maar 
door hun houten koppen blijven gevolgen uit. Dramatische momenten worden zo hilarisch. Ramses Van den 
Eede, zoon van, vrolijkt de charade op met vernuftige combinaties van drum, toetsen en sax.” (Pieter T’Jonck, 
Theaterkrant)

Van en met: Natali Broods, Peter Van den Eede en Willem de Wolf
Kaarten: € 14 - € 13 met reductie - € 11 -26 jaar



WOONLOKET
12 MAART

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 fotograaf vraagt aan de boer: “Is dat niet lastig zo de hele tijd patatten rapen?” Die antwoordt: “Niets is lastig, als je het graag doet.”
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


