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#SamenTegenCorona
Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn strenge maatregelen van kracht tegen de verde-
re verspreiding van het coronavirus. Die maatregelen en richtlijnen moeten ook de kwetsbaren 
in onze samenleving beschermen. De nationale Veiligheidsraad besliste om deze maatregelen 
en richtlijnen aan te houden tot en met 3 mei. De maatregelen zijn streng, maar noodzakelijk 
om deze crisis te overwinnen.

De belangrijkste basisregel in ons land is simpel: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten. Daarnaast blijven 
ook de basishygiënemaatregelen gelden. Een up-to-date overzicht met alle maatregelen kun je bekijken op www.menen.be/corona.
Hou je aan de maatregelen, want ze zijn van levensbelang!

CONTROLES EN BOETES

De politie zal er streng op toezien dat de maatregelen strikt nageleefd worden. Wie de maatregelen niet naleeft, riskeert een gevan-
genisstraf van 3 maanden en een boete tot 4.000 euro. Er hangt ook een strafrechtelijke veroordeling en een strafblad aan vast. 

GEEN EVENEMENTEN TOT EN MET 5 SEPTEMBER IN MENEN

De Veiligheidsraad besliste op 15 april ook dat alle massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden zijn.
De Stad Menen trekt die maatregelen ook door en:
1. annuleert alle EIGEN stedelijke evenementen tot en met de Wieltjesfeesten op 5 september 2020;
2. laat geen evenementen toe in stedelijke gebouwen, parken of terreinen tot en met 5 september 2020.
Voor activiteiten die binnen de reguliere werking van sport-, jeugd- en andere verenigingen op stedelijke infrastructuur plaats vinden 
én voor sport-, jeugd- en vakantiekampen, wachten we de federale richtlijnen af.
We houden onze verenigingen en inwoners op de hoogte van zodra hierover meer duidelijkheid is.

AANGEPASTE DIENSTVERLENGING

STEDELIJKE DIENSTVERLENING:
Alle stedelijke diensten werken tijdelijk enkel op afspraak: 
056 529 200 (Stadsdiensten)
056 527 100 (Sociale diensten)
056 527 262 (Dienst Thuis- en ouderzorg)
Belangrijk:
• stel niet-dringende afspraken aan onze diensten maximaal uit.
• maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.menen.be/digitaal-loket
• stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon (zie contactgegevens op www.menen.be).
• beperk bij een bezoek op afspraak het aantal aanwezigen en hou afstand van anderen (1,50 meter!).

POLITIEDIENSTEN:
De politiezone Grensleie sloot alle onthaalpunten en het afsprakenloket om maximaal te vermijden dat de bevolking zich dient te 
verplaatsen. Voor een dringende politionele tussenkomst zijn de noodnummers 101 & 112 beschikbaar. Voor vragen in verband met 
een aangifte is het nummer 056 232 186 geopend, dit tussen 07:30 en 19:30 op weekdagen en tussen 08:00 en 17:00 in het week-
end.  Alle (dringende) interventies op het terrein blijven behouden waardoor de bevolking onverminderd op haar politie kan blijven 
rekenen.

MEER INFO

Laat je enkel door betrouwbare bronnen informeren!
Heb je dus vragen over corona(maatregelen)? Surf naar info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689. 
Vragen over corona in Menen of hulp nodig? Check www.menen.be/corona, bel 056 529 210 of mail naar corona@menen.be

TIP: volg Stad Menen op Facebook, Instagram en Twitter én schrijf in op onze digitale nieuwsbrief op www.menen.be/inschrijven-nieuwsbrieven
Schrijf ook in op BE-Alert: het federaal crisiscentrum stuurt regelmatig actuele informatie over corona. Ga naar www.be-alert.be/nl en registreer.

Dag beste inwoner
Hoe gaat het met jou? Het is niet gemakkelijk in deze onwaarschijnlijke tijden. Half maart stond onze wereld plots op zijn kop: een 
verschrikkelijk virus, corona of covid 19 genaamd, veegde in één klap alle structuur, alle vanzelfsprekendheden uit ons leven weg. We 
moeten onszelf een beetje heruitvinden, zeker met de genomen maatregelen waarnaar we ons elke dag moeten gedragen. Maar we 
moeten erdoor. En samen zal ons dat ook lukken.

Onlangs besliste de nationale Veiligheidsraad in het belang van eenieders gezondheid om de eerder genomen maatregelen in de strijd tegen 
de verdere verspreiding van het coronavirus tot 3 mei te verlengen. Ondertussen zijn die maatregelen door iedereen goed gekend, want via 
alle mogelijke kanalen werden en worden ze meermaals gecommuniceerd. De basisregels blijven eenvoudig en voor iedereen duidelijk: blijf 
zo veel mogelijk thuis, hou afstand bij verplaatsingen (1,50 m) én respecteer de (hand)hygiëne.

Ik heb het ondertussen al vaak gezegd: heel veel mensen doen het uitstekend, waarvoor mijn oprechte dank. Een kleine minderheid 
helaas nog altijd niet. Daarom treden we met onze ordediensten streng, maar rechtvaardig op tegen iedere hardleerse overtreder. Ik wil 
onderstrepen dat ook de handelszaken de nodige maatregelen moeten blijven hanteren in hun zaak. Ook hier: de meerderheid volgt 
alles prima op, een aantal laat het soms hangen. Dit kan absoluut niet door de beugel. Daarom dat ik met onze ordediensten de nodige 
(tijdelijke) sluitingen zal blijven opleggen, daar waar overtredingen worden vastgesteld. Dit is geen spelletje! We moeten ALLEMAAL onze 
verantwoordelijkheid nemen.

Ik bedank iedereen die zich op de één of andere manier inzet in dit nooit geziene corona-tijdperk: onze helden van de medische sector 
en zorgverleners in de eerste plaats voor het berenwerk dat zij elke dag leveren. Maar eigenlijk doe ik mijn hoedje af voor iedereen die 
momenteel aan de slag is binnen zijn werkveld, op de job, als vrijwilliger of als bezorgde huismoeder of -vader. Allemaal doen ze hun duit 
in het zakje om deze moeilijke periode door te komen.

Ook met de Stad Menen zorgen we voor onze inwoners en onze handelaars. De afgelopen weken namen we heel wat initiatieven om 
waar nodig zo veel mogelijk ondersteuning te bieden. We namen ook enkele beslissingen die de gezondheid van alle inwoners ten goede 
moeten komen, zoals het annuleren van alle evenementen in onze stad tot en met 5 september. Verder in dit corona-getinte stadsmaga-
zine vind je hierover meer info. Uitgebreidere informatie kun je steeds op onze portaalsite www.menen.be/corona bekijken.

Heb je nog vragen over corona? Contacteer ons meldpunt op corona@menen.be of 056 529 210.
Hou je goed én hou vol!

Met zorgzame groet

Eddy Lust,
Burgemeester
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Recyclageparken open: 
kom enkel indien nodig

Bibliotheek Menen: 
afhaalpunt of thuis bezorgd

Hou het plezant in uw kot: 
inspiratie voor thuis

Sinds 7 april zijn onze recyclageparken opnieuw open, 
maar onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Het is er bij 
momenten vrij druk. Kom dus enkel met dringend af te 
voeren afval en stel je bezoek aan het recyclagepark uit 
als dat kan. Wie toch naar het recyclagepark wil komen, 
moet een aantal maatregelen respecteren: voor, tijdens 
en na het bezoek. Pas op: inbreuken op veiligheid of 
sorteerregels worden beboet.

Bib Menen richtte onlangs een afhaalpunt op. Zo kunnen onze 
inwoners in deze bizarre tijden toch nog steeds boeken, strips, tijd-
schriften, cd’s, dvd’s, games en spellen lenen. Ga op zoek in de onli-
ne-catalogus, bestel jouw materialen in een handomdraai en haal ze 
op. Ben je minder mobiel? Geen nood, laat dit weten op 056 515 
870 en onze Thuiszorgdienst brengt de materialen aan huis.

De nationale Veiligheidsraad en de Stad Menen roepen op 
om massaal in ‘uw kot te blijven’ en dat tot minstens 3 
mei! Wat er nadien gebeurt, communiceren we via andere 
kanalen. 
Sowieso zal ook onze zomervakantieperiode niet zoals ge-
woonlijk kunnen verlopen. ‘Staycation’ (vakantie thuis) zit 
eraan te komen. Maar geen nood: de Stad Menen bundelde 
een pak suggesties die ter inspiratie kunnen dienen om het 
ook thuis leuk én creatief te houden.
Ontdek ze op www.menen.be/corona.
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Koop Lokaal!
 
De Vlaamse en federale overheden namen ingrijpende, maar noodzakelijke maatre-
gelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om 
de volksgezondheid te beschermen. Tot en met 3 mei moeten zo alle restaurants en 
cafés dicht blijven. Restaurantkeukens, snackbars, frituren… kunnen wel openblijven 
voor de levering aan huis, afhaaldiensten en drive-in. Ook de meeste niet-essentiële 
handelszaken zijn gesloten, maar deze winkels mogen indien mogelijk hun telefo-
nische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan 
worden. Afhalen in de winkel zelf mag niet.

BIJ WIE KUN JE TERECHT IN EIGEN STAD?

Om je verder op weg te helpen en onze lokale handel een hart onder de riem te ste-
ken, hebben we een overzicht gemaakt van alle voedings- en handelszaken in Menen, 
Lauwe en Rekkem waar je wel nog terecht kunt. 
Je vindt alle zaken die zich via deze weg bekend willen maken op www.menen.be/
corona. Je vindt er een handig kaartje, waarbij je kan filteren op handelszaken en voe-
dingszaken of kijken waar je favoriete winkel in de lijst terug te vinden is. Onder het 
kaartje hebben we ook nog eens alle handelszaken tekstueel weergegeven.  

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voor-
zien de federale en Vlaamse overheid een aantal ondersteu-
ningsmaatregelen.

Steunmaatregelen 
zelfstandigen

FEDERALE STEUN

• Betalingsuitstel ondernemingskre-
dieten

• Garantieregeling voor nieuwe 
overbruggingskredieten

• Uitstel betaling verzekeringspre-
mies

• Federale overheidsopdrachten
• Fiscale steun
• Maatregelen Sociale Zekerheid
• Tijdelijke werkloosheid wegens 

coronavirus

VLAAMSE STEUN

• Corona-compensatiepremie & 
-hinderpremie

• PMV ondersteuning ingevolge 
coronavirus

• Uitbreiding Waarborgregeling 
door coronacrisis

• COVID-19 waarborg
• Nieuwe achtergestelde lening
• Aanmoedigingspremie voor 

werknemers
• Versoepeling termijnen 

VLAIO-subsidies corona
• Vlaamse belastingmaatregelen
• Subsidies tewerkstelling en star-

ters versoepeld
• Steunmaatregelen toerisme

OOK STEUN VOOR 
PARTICULIEREN

De overheid nam ook maat-
regelen om particulieren bij te 
staan: er zijn de corona-maat-
regelen voor water en energie, 
uitstel van de maandelijkse 
betaling van private en sociale 
huur, uitstel van betaling van de 
(sociale) woonlening en ver-
zekering gewaarborgd wonen, 
vergoeding voor thuiswerk, 
tegemoetkomingen Vlaamse 
Belastingdienst...GERSVERZE-
KERING

Alle info op www.vlaanderen.be/
vlaamse-maatregelen-tijdens-de-
coronacrisis of scan deze QR-
code

#SamenTegenCorona #SamenTegenCorona
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Stad steunt leerlingen zonder computer
Naar aanleiding van de Federale coronamaatregelen tot en met 3 mei, zetten scholen vol 
in op digitaal afstandsonderwijs. Leerlingen die thuis geen computer hebben, dreigen wel 
een leerachterstand op te lopen. Dus schoten onze stadsdiensten in actie. 

Voor leerlingen in het secundair onderwijs is er al een 
oplossing via het Digital4Youth initiatief dat tot op vandaag 
al 11.400 laptops verzamelde en deze klaarzet voor her-
gebruik. Als bedrijf kan je nog steeds laptops doneren, de 
vraag is groot, meer info op www.digitalforyouth.be.

FOCUS OP LEERLINGEN BASISONDERWIJS

Leerlingen van het basisonderwijs komen echter niet 
in aanmerking voor zo’n laptop en vele scholen hebben 
onvoldoende laptops ter beschikking. Door de nieuwe 
leerstof die na de Paasvakantie aangeboden wordt, volstaan 
de papieren bundels niet langer. Om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs zonder pc/lap-

top thuis toch digitaal lessen kunnen volgen, sloegen de afdeling Welzijn, de dienst Onderwijs en de Brugfiguur van de Stad 
Menen de handen in elkaar. Samen met de maatschappelijk werkers en de directies van de basisscholen, werd de nood in 
kaart gebracht.

De doelstelling is duidelijk: alle leerlingen in Menen, Lauwe en Rekkem moeten na de Paasvakantie digitaal les kunnen vol-
gen. Samen met de scholen blijven we snel schakelen om alle kinderen te helpen leren van thuis uit. Samen met de scholen 
moeten we met het stadsbestuur alle kinderen evenveel kansen geven om deze periode te overbruggen.

Basisscholen die laptops ter beschikking hebben, ontlenen deze aan leerlingen zonder laptop/pc. Maar de nood blijkt hoger 
dan wat de scholen kunnen bieden. Daarom kocht Stad Menen ter waarde van 5.000 euro tweedehandslaptops aan. Dit 
aangevuld met niet meer gebruikte laptops uit de eigen organisatie. De gebruiksklare laptops werden door directies en 
leerkrachten tot bij de leerlingen gebracht. Eens de scholen terug openen, keren de laptops terug naar het stadhuis met als 
doel deze opnieuw te verdelen onder kwetsbare gezinnen (via scholen, Sociale dienst, Brugfiguur…).
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Inschrijfperiode basisonderwijs 2020-2021 aangepast

De coronamaatregelen zijn verlengd tot 3 mei. De inschrijvin-
gen voor de basisscholen in Menen blijven tot dan geschorst. 
Kinderen die al zijn ingeschreven, blijven ingeschreven.

Op maandag 4 mei om 8 uur worden de inschrijvingen hervat. De in-
schrijfperiode duurt 5 dagen. Ze is bedoeld voor ouders die hun kind bij 
voorrang willen inschrijven. De inschrijving heeft plaats in de school van 
je keuze. Stel de inschrijving van je kind niet uit: wie eerst komt, wordt 
eerst ingeschreven. De inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen 
starten op maandag 25 mei om 8 uur. Dat is de eerste schooldag na het 
hemelvaartweekend. Er is dan geen voorrang meer op inschrijving.

Meer informatie: www.naarschoolinmenen.be

Bewoners en personeel in WZC getest
Ook onze publieke woonzorgcentra Andante in Menen en Ceres in Lauwe blijven niet 
gespaard van covid 19. Nochtans heeft het IVA Zorg Menen vanaf dag één, 12 maart, strikt 
alle richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid opgevolgd, wat onder meer in een 
bezoekersverbod resulteerde. Ondertussen zijn alle bewoners én medewerkers van onze 
woonzorgcentra getest.

“Eind maart werd in WZC Andante in Menen bij twee bewoners covid19-be-
smetting (corona) vastgesteld. We hebben toen meteen een geïsoleerde afdeling 
ingericht. Toen bleek dat het agentschap Zorg- en Gezondheid onze volledige 
populatie niet wilde testen, namen we het heft in eigen handen: we besloten na 
overleg met de beide coördinerende artsen om op 15 april in samenwerking met 
AZ Delta alle bewoners en personeel te gaan testen, zowel in Andante als Ceres. 
In WZC Andante testen 39 op 188 bewoners positief (waarvan 20 geen symp-
tomen vertoonden) en 24 op de 186 personeelsleden. In Ceres in Lauwe testte 
maar 1 bewoner van de 93 positief en 2 van 85 personeelsleden. Deze cijfers zul-
len bij het ter perse gaan van dit stadsmagazine ongetwijfeld gedateerd zijn, maar 
ze illustreren de transparante aanpak binnen onze woonzorgcentra. We stellen 
sowieso alles in het werk zodat de zorg gegarandeerd blijft. Onze medewerkers 
halen hiervoor dagelijks alles uit de kast. We voorzien ook extra psychologische 
ondersteuning voor ons zorgpersoneel, dat zwaar op de proef wordt gesteld. 
Bovendien worden beschermingsmaterialen permanent verder aangevuld”, licht 
Patrick Plancke (foto), hoofd van het IVA Zorg Menen toe.

Het stadsbestuur wil alle zorgmedewerkers bedanken voor hun inzet en verant-
woordelijkheidszin in deze moeilijke tijden én ook de goede samenwerking met 
het ziekenhuis AZ Delta benadrukken. Het zoeken naar evenwicht tussen de zorg 
die moet geboden worden aan bewoners met corona en ook de verdere aan-
dacht aan het leven, wonen en verzorgen van de andere bewoners weegt na een 
tijdje zwaar door. We kunnen gelukkig ook rekenen op medewerkers uit andere 
diensten die waar mogelijk ondersteunen. En we krijgen veel steun, attenties en 
geschenken van leveranciers en ondernemers. 

Nog geen 
bezoek in WZC
Na alle inspanningen die door 
vele actoren in en voor onze 
woonzorgcentra zijn geleverd, 
zetten we de deur voor het 
virus niet open. De Stad Menen 
evalueert verdere maatregelen 
in onze stedelijke  veiligheidscel, 
dit in overleg met alle bevoegde 
partners. Het heeft dus geen 
zin directie of stadsbestuur 
momenteel te bevragen over 
een eventueel bezoekrecht.

WAS JE HANDEN
CORRECT
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300 vrijwilligers bieden hulp!
Vorige maand kregen alle inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem in plaats van het stads-
magazine een affiche in de brievenbus. Die affiche moet kwetsbare mensen in onze stad 
detecteren, identificeren én hulp bieden.

Zelf mondmaskers maken?

Het is zeker aan te raden dat mensen beginnen na te denken hoe ze een mondmasker kun-
nen maken. Voor alle duidelijkheid: zulke maskers nu al dragen in het openbare leven, is niet 
aan de orde. Het kán in de toekomst nuttig zijn wanneer de nationale Veiligheidsraad de 
coronamaatregelen versoepelt, bijvoorbeeld in situaties waarin anderhalve meter afstand 
houden (social distancing) niet mogelijk is.

PATROON

Kriebelt het bij u toch om nu al een mondmasker te maken? Via https://maakjemondmasker.be/ kun je een patroon dat door 
de FOD Volksgezondheid is goedgekeurd downloaden en namaken. Hieronder geven we je nog enkele richtlijnen en tips mee.

RICHTLIJNEN

Verschillende lagen stof bieden een betere bescherming dan een enkelvoudige laag.
Filtermaterialen, zoals een stofzuigerzak, in het masker verwerken is een goed idee.
Draag zelf een mondmasker of bedek je neus en mond terwijl je een mondmasker maakt.
Keukenhanddoeken geven een betere bescherming dan bepaalde katoenen stoffen. Zijde en synthetische stoffen beschermen 
minder goed.
Hele dikke lagen stof maken het moeilijker om door te ademen en zijn onaangenaam om het masker voor een langere tijd te 
dragen. Vermijd dus dikke maskers die je meer doen zweten of jeuk geven omdat je daardoor jouw gezicht (onbewust) gaat 
aanraken.

TIPS

Was jouw handen grondig met water en zeep alvorens het mondmasker aan te raken.
Zorg dat het mondmasker goed aansluit rond de neus en de kin. Je moet met de mond én met de neus door het mondmasker 
ademen.
Draag het masker alleen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij thuisisolatie om jouw huisgenoten te beschermen. 
Pas in een latere fase van de coronamaatregelen kan het dus ook nuttig zijn een mondmasker te dragen tijdens het winkelen 
of op het werk als anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is.
Steriliseer het mondmasker minstens 1 keer per dag door het te wassen op 90 graden Celsius.
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Ondertussen hebben heel veel inwoners de affiche ingevuld en 
uitgehangen: wie hulp nodig heeft, vult de rode kant van de affiche in 
en hangt die zijde uit, wie de groene kant uithangt, wil hulp bieden. 
De mensen konden op de affiche ook aangeven waarvoor ze hulp 
nodig hebben (rode kant) of waarmee ze willen helpen (groene kant): 
boodschappen doen, naar de post gaan, naar de apotheek gaan, de 
hond uit laten, een luisterend oor...

HULP NODIG? 
LAAT HET WETEN OP 056 527 262
Dankzij deze affiches kunnen mensen uit eenzelfde buurt makkelijk 
zien wie hulp nodig heeft en waarmee. Op de affiche vragen we ook 
dat wie hulp nodig heeft sowieso contact opneemt met de Dienst 
Thuis- en Ouderenzorg van de Stad Menen op 056 527 262. Vrijwilli-
gers kunnen/konden zich registreren via www.menen.be/corona. Zo 
hebben we vanuit onze diensten centraal een goed zicht op wie wat 
nodig heeft, wie waar kan helpen én kunnen we indien nodig bijstu-
ren. De voorbije weken hebben maar liefst 300 vrijwilligers zich zo 
aangemeld! Waarvoor dank!

V
U

: Eddy Lust, G
rote M

arkt 1, 8930 M
enen

IK HELP GRAAG 
mensen in nood met:

         Boodschappen doen

         Naar de post gaan

         Naar de apotheek gaan

         De hond uit laten

         Een luisterend oor te bieden

MIJN NAAM:.............................................
MIJN TEL.NR:..........................................

#SAMENDESTADMENENMAKEN
Vul deze affiche in, hang ze aan je raam en help 
mensen in nood in je buurt (zie rode affiches in je 
buurt). De Stad Menen bedankt je!
Registreer je ook op www.menen.be/corona

#SamenTegenCorona #SamenTegenCorona
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Nieuw mobiliteitsplan voor Menen
Geef input op digitaal platform
De stad wil een nieuw stedelijk mobiliteitsplan uitwerken, afgestemd op de huidige en 
toekomstige noden van haar inwoners. Daarbij willen we inzetten op duurzame mobiliteit 
waarbij we focussen op een veilig fiets- en voetgangersnetwerk, een slim parkeerbeleid en 
invoeren van nieuwe mobiliteitsvormen. 

Sportclub in de kijker
DE BEWEGINGSSCHOOL VAN JONG VOLLEY MENEN GROEIT!

Sinds het begin van het schooljaar staat een nieuw trainersduo aan het roer 
van de allerjongste groep. Naast ikzelf die al langer actief was als trainer staat 
nu ook mijn broer Arnaud iedere vrijdag paraat om de de kinderen te laten 
bewegen en spelenderwijs kennis te laten maken met het volleybal. Het is 
vooral onder impuls van Arnaud dat na vele schoolbezoeken het aantal leden 
steeg van 5 naar 18. Dit jaar zijn er ook heel wat ‘speciale’ trainingen voorzien 
zoals een vriendjestraining, een training met de ouders of trainingen rond een 
thema uit de actualiteit dat de kinderen aanbelangt en er staat nog veel meer 
op de planning. Zo hopen we de sportclub toegankelijker te maken voor de 
Meense kleuters.

De kinderen die deel uitmaken van de Bewegingsschool zijn voornamelijk 
jongens van de tweede of derde kleuterklas of het eerste leerjaar, maar ook 
de meisjes uit deze leeftijdscategorie vangen we met open armen op. De 
bedoeling van deze allerjongste groep is om de kinderen actief laten bewegen, 

balvaardigheid bij te brengen en hen reeds te laten proeven van het volleybal. 

Ben je ouder van een kind uit de tweede of derde kleuterklas of het eerste leerjaar en denk je dat de Bewegingsschool ook wel iets 
voor je kleine schat is? Dan zijn jullie zeker welkom op één van onze trainingen op vrijdagavond van 17:30 tot 18:30 (van zodra de 
activiteiten na corona weer hervatten). Elk kind kan 1 of 2 keer vrijblijvend komen proberen. Meer informatie kunt u vinden op onze 
Facebookpagina ‘Bewegingsschool jong Volley Menen’ of via mail: bewegingsschooljongvolleymenen@gmail.com.

Tot op één van onze volgende trainingen!
Arnaud en Justine Soetaert

Met sportieve groeten

MARC VERVAET
Verantwoordelijke Volleybal
Sportraad Menen
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WIJ WILLEN JOUW INPUT

Bij het vormen van dit mobiliteitsplan is het belangrijk om 
alle knelpunten en kansen in beeld te brengen. Jouw input 
als belanghebbende (inwoner, bezoeker, ondernemer…) is 
daarom zeer waardevol.
Je weet immers wat er gebeurt in de buurt, waar mogelijke 
knelpunten zich bevinden en welke kansen er aanwezig zijn. 
De stad wil je oproepen om actief deel te nemen bij het 
maken van deze plannen voor jouw omgeving. 

JOUW AANGIFTE VIA TAX-ON-WEB 
(MYMINFIN): SIMPEL EN SNEL! 

Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of voorstel van 
vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web 
(MyMinfin) vanaf begin mei. Hoe krijg je toegang tot jouw 
aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte? Ga 
naar MyMinfin en meld aan met itsme®, of met jouw identi-
teitskaart, de pincode en een kaartlezer. 

U KRIJGT EEN VOORSTEL VAN VER-
EENVOUDIGDE AANGIFTE?

Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen en 
ontvangt automatisch jouw aanslagbiljet (belastingbereke-
ning). Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze 
corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin), hetzij via het 
papieren antwoordformulier. 

MEER INFORMATIE? HULP NODIG?

Vind het antwoord op jouw vraag en raadpleeg de website van de FOD Financiën 
financien.belgium.be/nl of bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag 
van 8:30 uur tot 17:00).

Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën:
• Bel naar het nummer dat op de envelop van jouw aangifte staat zodra je die 

ontvangt.
• Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te laten invullen per telefoon.
• Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de 

meegedeelde gegevens. Je moet dat document ondertekenen en terugsturen. 
Je kan jouw aangifte ook afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

Om jouw veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus zijn alle 
sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren van 
de FOD Financiën als in de steden en gemeenten.

Jouw belastingaangifte invullen?
De FOD Financiën maakt het je gemakkelijk!

DIGITAAL PLATFORM INBEELD

Daarom hebben we het digitaal platform InBeeld opgestart. 
Hier kan iedereen op een zeer eenvoudige manier online 
belangrijke aandachtspunten meegeven. Je gaat naar de 
website waarvan de link zich onderaan deze pagina bevindt. 
Zo kom je meteen op het stratenplan van de stad terecht. 
Hier kan je, door te klikken op de “denk mee”-knop ver-
volgens naar een locatie navigeren en zeer gerichte input 
leveren. Mogelijk heb je goede ideeën om de mobiliteit in 
jouw buurt te verbeteren of zie je knelpunten die je graag 
opgelost ziet worden.
Het platform is eenvoudig in gebruik en altijd beschikbaar. 
Daardoor kan iedereen makkelijk deelnemen.
Nadien zal de stad de reacties bundelen en door middel van 
een verslag op de website hierop antwoorden. 
Link naar het digitale platform:
https://menenmobiel.inbeeld.app/

Voor vragen over het gebruik van het platform kun je contact 
opnemen met
mobiliteitsplan@menen.be

10 11



stadsm
agazine Leiedraad / w

w
w

.m
enen.be  

Maandblad van Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., 28ste jaargang, nr. 9
Afgiftekantoor 8500 Kortrijk Mail - Erkenning: P2A6007
Maandelijks - mei 2020 - verschijnt niet in augustus - V.U. G. Vanryckegem, Waalvest 1, 8930 Menen.
Afz.: Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., Waalvest 1, 8930 Menen

Punten sparen?
Het kan bij ons!

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
zijn alle geplande activiteiten in Cultuurcentrum De Steiger 

tot nader order afgelast.

Het zijn ongekende en onzekere tijden, ook voor cultuurliefhebbers.
Door de geldende maatregelen zag Cultuurcentrum De Steiger zich genoodzaakt een 15-tal podiumvoor-
stellingen af te gelasten. Ook alle andere activiteiten, zoals vormingsreeksen, tentoonstellingen en zaalver-
huur, werden geschrapt. Waar mogelijk worden activiteiten nu uitgesteld naar een latere datum, vaak in het 
volgende cultuurseizoen. We zullen daarover communiceren van zodra er volledige duidelijkheid is over de 
opstart van dat nieuwe seizoen. 

Ik heb/had tickets voor een voorstelling, wat nu?
CC De Steiger betaalt alle tickets terug. Alle tickethouders kregen een persoonlijke mail met alle informatie 
daarover.  Alle vragen daarover kan je mailen naar info@ccdesteiger.be. 
Je kan er trouwens ook voor kiezen om je ticketgeld niet terug te vragen. In dat geval engageren wij ons om 
het bedrag van je ticket te investeren in kunstenaars, gezelschappen of andere cultuurwerkers die getroffen 
worden door de coronacrisis.

Ik heb met mijn vereniging een lokaal gehuurd in De Steiger, wat nu?
Onze dienst zaalverhuur neemt met je contact op. Indien mogelijk wordt er samen gezocht naar een 
nieuwe datum. Er worden geen annulatievergoedingen aangerekend.

Wat met het volgende seizoen?
Onze programmatoren werken volop aan het toekomstige aanbod. Als er bij de start van het nieuwe 
seizoen midden september nog steeds bepaalde maatregelen van toepassing zijn, zullen we die strikt 
opvolgen, en de organisatie van alle activiteiten daar aan aanpassen.
Ondertussen zitten we niet stil en blijven we onze rol als cultuurcentrum opnemen. Zo werken we volop 
aan nieuwe manieren om coronaproof aan cultuurspreiding te doen.
Op onze Facebookpagina (www.facebook.com/desteigermenen) kan je dat alvast op de voet volgen.
Doen!

Op zoek naar kunst in Menen
De overheid en gezondheidsexperts raden ons aan om te blijven bewegen. Wandelen, lopen en fietsen 
kan je in Groot-Menen uitgebreid doen langs de Leie, parken en langs straten en pleinen. Tijdens die 
wandelingen, loop- of fietstochten kan je je omgeving herontdekken. Kleine details kunnen zo opnieuw 
in het oog springen, maar ook grotere en zelfs monumentale kunstwerken sieren onze openbare ruimte. 
Het zijn soms artistieke monumenten van bekende kunstenaars, maar er zijn ook heel wat verborgen 
pareltjes te (her)ontdekken.
Hierbij een greep uit die kunst in open lucht in onze stad. Je kan de exacte locatie, ook van nog heel wat 
andere bezienswaardigheden, terugvinden op een nieuwe interactieve online kaart, terug te vinden op 
www.ccdesteiger.be. Hou die kaart in de gaten, ze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe tips om je 
wandeling op te fleuren!

Op de Waalvest, tegenover het Stadsmuseum, staat 
sinds 2004 het bijna vijf meter hoge bronzen beeld van 
Menens ereburger Johan Tahon. Het draagt de titel 
‘Natal’, wat geboorte betekent. Het is een figuur met 
twee koppen met onderaan nog een derde kop: man-
vrouw-kind. De fallus en de koppen zijn voorzien van een 
laagje bladgoud. 

Aan de andere kant van de Waalvest, tegenover De 
Steiger, kan je sinds eind 2019 een nieuw monumentaal 
beeld van Johan Tahon ontdekken. ‘A.R. (Fireritual)’. Het 
beeld A.R. (Fireritual) is ontstaan bij een samenwerking 
tussen de muziekgroep Amenra met Tahon naar aanlei-
ding van hun 20 jaar bestaan in oktober 2019. Het beeld 
werd voor het eerst onthuld tijdens een vuurritueel op 
het Leie-eiland op de grens met Frankrijk en België. Een 
groot omhullend vuur deemsterde traag weg, voorzien 
van een soundtrack door Amenra, waardoor het kunst-
werk tevoorschijn kwam. 
De bronzen, onthoofde figuur draagt een symbool van 
Amenra op de rug (een omgekeerde dubbele galg: een 
symbool van bescherming en hoop).

In de Oude Leielaan staan verschillende beeldhouw-
werken. Op de gedempte oude Leie arm werd een 
groenzone gerealiseerd in 1974. De sculpturen kwamen 
er op initiatief van het stedelijk Yvonne Serruyscomité. 
Bij een wandeling tussen de Waalvest en de Serruysstraat 
zal je zo achtereenvolgens kunstwerken ontdekken van 
Antoon Hanssens, Bernard Lesage, Piet Vanneste, Maud 
Hollebecqe en Henk Delabie.

‘Stoerheid’ van Bernard Lesage‘A.R. (Fireritual)’ van Johan Tahon

‘Natal’ van Johan Tahon

Steigernieuws
CULTUURCENTRUM MENEN
MEI 2020

www.ccdesteiger.be



Op de hoek van de Rijselstraat (tegenover firma Ca-
sier) kan je een klein beeld van Yvonne Serruys met de 
titel ‘Jeugd’ zien.
Doorheen het centrum van Menen kan je nog enkele 
kunstwerken van Yvonne Serruys ontdekken. Bijvoor-
beeld op het Vander Merschplein, waar je haar oorlogs-
monument kan vinden. 
De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in de 
Serruysstraat was in de jaren ’50 van de vorige eeuw zelfs 
even een museum met haar werk. In de voortuin kan 
je nog steeds twee stenen beelden van haar ontdekken: 
‘Meisje met appelkorf’ (1922) en ‘De Verleiding’ (1926).

Op de hoek van de Ieperstraat en de Kunstenstraat prijkt 
een bas-reliëf tegen de zijgevel. Het is een Onze Lieve 
Vrouw van de goede raad. Het stelt de gekroonde 
Maria voor met kindje Jezus op de schoot. In zijn handen 
houdt hij een duif vast. De maker is onbekend. 

Op het grasveld links van het station, staat een beeld van 
de bekende Duitse beeldhouwer Stephan Balkenhol. 
Het bronzen ruiterstandbeeld ‘Reiter’ werd hier geplaatst 
na de vernieuwing van het Stationsplein in 2006. 
Balkenhol werkt vaak rond dieren en mensen: de gewone 
man of vrouw. Zijn lievelingsmateriaal is hout, dat hij dan 
fel beschildert. 

Aan de achterzijde van het station ligt de oude stede-
lijke begraafplaats. Heel opvallend is de engel, die we 
zien op de muur van het kerkhof. De gevleugelde engel 
staat op een bol en wijst naar de hemel. De kunstenaar is 
onbekend. Die engel staat op het grafmonument van de 
familie Tyberghien, die een firma van namaakbont hebben 
in de Ieperstraat. Gustave, de stichter van de Tyber fabrie-
ken, ligt hier begraven. De stoffelijke resten van François 
Tyberghien, die met een militair vliegtuig verongelukte, 
bevinden zich hier eveneens. 
In de Nieuwstraat, ter hoogte van huisnummer 8, zien 
we bovenop het huis een beeld van Gustave Delafon-
taine. Het stelt Pierre of Jean Saquet voor. Het beeld is 
ruim 70 jaar oud.
Op het Vander Merschplein staat het standbeeld van 
generaal Jan André Vander Mersch. Het beeld is ruim 
twee meter hoog. Beeldhouwer Maurits Withouck is 
een leerling van Gustave Delafontaine. Vander Mersch 
was een Menenaar, geboren in 1734, en speelde een 
sleutelrol in de Brabantse Omwenteling en de slag bij 
Turnhout. Hij was de eerste opperbevelhebber van een 
onafhankelijk Belgisch leger. 

In Rekkem werd in 2019 een monumentale muurschil-
dering aangebracht door Menens kunstenaar Dirk Step-
pe. Hij liet zich inspireren door een aantal schilderijen 
van Bruegel. Deze muurschildering is de eerste binnen 
het project ‘Menen Muurt’. Op termijn zullen in Menen, 
Lauwe en Rekkem nog artistieke muurschilderingen 
gemaakt worden.
De muurschildering kan je zien in de Moeskroenstraat 
tegenover de Sint-Niklaaskerk.

‘Jeugd’ van Yvonne Serruys

Muurschildering van Dirk Steppe

‘Reiter’ van kunstenaar Stephan Balkenhol

40 jaar De Steiger
Eind maart stond er in De Steiger een feestweekend op het programma om het veertigste seizoen van 
ons cultuurcentrum te vieren. Om gekende redenen viel dit in het water. 
Eén van onze huisfotografen, Francis Decrocq, maakte net na de opening in 1979 een reportage van het 
toen gloednieuwe gebouw, ontdek ze hier! 



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

Met witte vlaggen aan onze openbare gebouwen wil de Stad 
Menen ALLE mensen die blijven werken in moeilijke omstandig-

heden bedanken. Het is een teken van dank, respect, medeleven 
én een hart onder de riem steken. We zullen doorgaan!

#SamenTegenCorona

corona@menen.be
tel: 056 529 210
www.menen.be/corona

Algemene vragen over corona?
Over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Over economie: 0800 120 33

CORONA
Meldpunt Menen


