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Sfeervolle 
verlichting langer in 
straatbeeld
Bij ‘t vallen van het blad, fonkelen ook de lichtjes in 
onze stad!

Wist je dat:
• er 111 lichtslingers over onze straten hangen?
• er 14 bomen werden versierd?
• alle lampjes LED zijn?
• onze gemeentehuizen en het stadhuis ook verlicht 

zijn?
• de lichtjes dit jaar langer blijven hangen (nog tot 

20 februari)?
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GEEN vuurwerk tijdens de feestdagen!
Vuurwerk met kerst en oudejaar was vroeger vergunnings-
vrij, maar daar heeft de West-Vlaamse gouverneur dit 
jaar een stokje voor gestoken. De gouverneur verbiedt 
alle vormen van vuurwerk tijdens de feestdagen en dit tot 
minstens 18 januari 2021.
Het oplaten van wensballonnen is te allen tijde verboden.

De gouverneur wil zo mogelijke samenscholingen tijdens 
de feestdagen vermijden.

Wie die regels niet respecteert, riskeert een boete tot 1.600 
euro.
  
Info / evenementen@menen.be / 056 529 415



Onze warme Stad Menen 
is er voor iedereen
Het zijn voor iedereen buitengewone omstandigheden in het huidige coronatijdperk. Daarom pro-
beert de stad Menen met de sociale dienstverlening mensen die het moeilijk hebben of die nood 
hebben aan een luisterend oor maximaal op te vangen.

Je kan hiervoor terecht bij onze sociale diensten van het Sociaal Huis van de Stad Menen in de 
Noorderlaan. Die diensten zijn er voor alle inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem. Leeftijd, achter-
grond, overtuiging… speelt geen enkele rol. Iedereen kan met elke vraag of elk probleem bij één 
van de maatschappelijk werkers terecht.

De Sociale Dienst van de Stad Menen kan helpen met:
• begeleiding bij relationele of opvoedingsproblemen;
• begeleiding bij huisvestingsproblemen;
• financiële problemen;
• begeleiding bij administratie;
• begeleiding naar tewerkstelling;
• advies/begeleiding bij energieproblemen;
• bezorging maaltijden aan huis, thuiszorgdiensten…;
• hulp bij boodschappen;
• nood aan een gesprek.

Je wordt ontvangen door één van onze intakers voor een startgesprek. Hiervoor een afspraak 
maken kan via Sociaal Huis, (Noorderlaan 1 A/000, Menen) op 056 527 100 of via ocmw@menen.be.
Ben je ouder dan 65 jaar of heb je een vraag rond zorg? Dan kun je contact opnemen met de Soci-
ale Dienst Thuis- en Ouderenzorg (LDC Allegro, Volkslaan 302, Menen) via 056 527 262 of thuiszorg@
menen.be.

Algemene info over corona vind je op www.menen.be/corona.

Een warme postkaart in alle brievenbussen

Warmte heeft een nummer. 
Bel me als je ’t koud hebt. Oké?

Stad Menen en de Sociale Dienst zijn er ook in 
moeilijke tijden. Wij brengen maaltijden en 
thuiszorgdiensten (boodschappen doen bijv.). 
Bel ons voor een warme babbel als je ’t even 
moeilijk hebt. Contacteer ons voor vragen of 
problemen over relaties, opvoeding, 
huisvesting, administratie, financiën, 
tewerkstelling…  WE HELPEN JE GRAAG. 

Sociaal Huis 
Noorderlaan 1 / 056 527 100  
ocmw@menen.be

Sociale Dienst Thuis-en Ouderenzorg  
LDC Allegro / Volkslaan 302
056 527 262 / thuiszorg@menen.be

De Stad Menen verstuurde deze maand een post-
kaartje naar alle Menenaars.
De postkaart moet 2 dingen doen. Ten eerste wil het 
inwoners bij elkaar brengen. Je kunt de postkaart 
naar iemand sturen, om die persoon te laten weten 
dat je aan hem of haar denkt. Ten tweede wil de 
postkaart ook duidelijk maken dat de sociale dien-
sten van de stad Menen er zijn voor alle inwoners.
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Stad Menen maakt vanaf 1 januari 2021 werk 
van een verplicht conformiteitsattest voor alle 
huurwoningen op haar grondgebied.

Verplicht conformiteitsattest
De invoering van het conformiteitsattest biedt 
tal van voordelen. Met het attest bewijs je als 
eigenaar dat jouw huurwoning veilig, ener-
giezuinig en comfortabel is. Zo heb je zicht op 
een vlotte en snelle verhuur én een tevreden 
huurder. Omgekeerd heb je als huurder de 
garantie dat je een kwalitatieve woning kan 
betrekken. Kortom, een win-winsituatie voor 
eigenaar en huurder!

De invoering van het conformiteitsattest zal 
stap voor stap gebeuren. Eerst komen de oud-
ste woningen aan de beurt en daarna volgen 
de meer recente woningen. Het streefdoel is 
om tegen eind 2024 alle huurwoningen op hun 
woonkwaliteit te hebben onderzocht.
Het conformiteitsattest is gratis voor huurwo-
ningen die geen tot 2 kleine gebreken van 
categorie I vertonen. Voor huurwoningen met 
meer dan 2 kleine gebreken en minder dan 7 
kleine gebreken wordt het conformiteitsattest 
tegen een kostprijs van 90€ afgeleverd.

Verplichte affichering  
huurprijs
Volgens artikel 213 van het algemeen politiereglement (www.menen.
be/politiereglement) is een verhuurder van een woongelegenheid 
wettelijk verplicht om de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke of-
ficiële of publieke mededeling. Op internet, in een advertentieblad of 
op een affiche “te huur” voor het raam van de woning: steeds moeten 
de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten vermeld worden.
Als de verhuurder de huurprijs of de gemeenschappelijke kosten niet 
vermeldt, riskeert hij een GAS boete. 

Info / huisvesting@menen.be / 056 527 270
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Kwaliteitsvol
wonen in 

Menen
Een verplicht comformiteitsattest

voor huurwoningen

Infobrochure beschikbaar
Om eigenaars zo goed mogelijk te informe-
ren en op weg te helpen heeft de stad een 
informatiebrochure over het conformiteitsat-
test opgesteld. De brochure kan je integraal 
raadplegen op www.menen.be.

De invoering van het verplicht conformiteit-
sattest is één van de prioritaire acties in het 
meerjarenplan 2020-2025. Op die manier wil 
de stad de komende jaren actief werk maken 
van een aantrekkelijke stad waar het aange-
naam wonen is voor alle inwoners.

Info / huisvesting@menen.be / 056 527 270

Menen zet in op
kwaliteitsvol  
wonen
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Alle inwoners van Menen hebben intussen een nieuwe afvalkalender voor 2021 in hun brievenbus 
gekregen. Opvallend: niet alleen de kalender kreeg een update, ook enkele ophaalrondes zijn 
veranderd.

Nieuwe afvalkalender
al gezien?

Verplichte affichering  
huurprijs

Mirom Menen staat als afvalintercommunale 
in voor de preventie, ophaling en de ver-
werking van het huishoudelijk afval van de 
gemeenten Menen, Wevelgem en Wervik. Elk 
jaar in december krijgen alle inwoners een 
nieuwe afvalkalender in de brievenbus. In de 
nieuwe kalender vind je op een overzichte-
lijke manier terug wanneer er in jouw straat 
restafval, PMD en papier en karton wordt 
opgehaald aan huis in 2021. Daarnaast toont 
een sorteergids onder meer welk afval waar 
thuishoort en hoe je je afval correct moet 
aanbieden. Het reilen en zeilen van het recy-
clagepark komt aan bod en de kalender zet 
ook alle activiteiten van Mirom Menen netjes 
op een rij.

Nieuw dit jaar is dat enkele ophaalrondes 
wijzigen in Rekkem. Alle straten blijven tot 
dezelfde ronde behoren, maar in 2021 is 
ervoor gezorgd dat restafval, PMD en papier 
en karton altijd op dezelfde dag in de week 
wordt opgehaald. Nu was er in Rekkem op 
dinsdag PMD-ophaling en op donderdag res-
tafval, maar in 2021 verhuist de PMD-ophaling 

ook naar donderdag. Het is dus een positieve 
verandering voor elke inwoner. Niet alleen 
zorgt het voor meer duidelijkheid over welke 
vaste dag van de week er afvalophaling is, 
maar we krijgen ook een netter straatbeeld 
waarbij maar één keer per week afval op de 
stoep zichtbaar is. De ophaling van restafval 
blijft wekelijks, PMD tweewekelijks en papier 
en karton vierwekelijks. Bij de overgang van 
2020 naar 2021 zal MIROM Menen de inwoners 
van Rekkem zo goed mogelijk begeleiden via 
extra communicatie.

Wie geen nieuwe ophaalkalender in de 
brievenbus gekregen heeft, kan altijd terecht 
op de recyclageparken, aan het onthaal van 
Mirom Menen en in de gemeentehuizen. De 
kalender is gratis downloadbaar op www.
mirom-menen.be/ophaalkalender. Wil je liever 
de ophaalkalender op je smartphone? Down-
load dan de gratis Recycle App.

Info en meldingen / www.mirom-menen.be / 
056 528 130 / onthaal@mirom-menen.be

Afvalzak = 80% gerecycleerd materiaal
Vanaf 1 januari 2021 zullen je restafval- en PMD-zakken bestaan uit minstens 80 procent gerecy-
cleerd materiaal.

De Vlaamse regering draagt duurzaamheid hoog 
in het vaandel en dat geldt zeker ook voor de 
verwerking en recyclage van afval. Vanaf 2021 zal 
Mirom Menen enkel nog restafval- en PMD-zakken 
verdelen die bestaan uit minstens 80 procent gere-
cycleerd materiaal. De overige 20 procent is nieuw 
materiaal dat onder meer noodzakelijk is voor het 
geven van kleur aan de zak en om de zak stevi-
ger te maken. Net als bij een gerecycleerd glazen 
frisdankflesje zal ook een afvalzak uit gerecycleerd 
materiaal er iets anders uit zien. De kleur wordt iets 
lichter en de zakken zullen iets anders aanvoelen, 
maar op vlak van afmetingen en prijs verandert er 
niets. Het is een nieuwe stap in de richting van een 
meer duurzame en milieuvriendelijke wereld.
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Samen een nieuw
mobiliteitsplan maken

De Stad Menen maakt werk van een nieuw mobiliteits-
plan dat samen met de inwoners en verkeersexperten 
tot stand moet komen. In een eerste fase konden onze 
inwoners voorstellen doorspelen via het online platform 
InBeeldapp. 

Digitale mobiliteitsfora
Als gevolg van de corona-maatregelen waren we ge-
noodzaakt om de brainstormsessies voor de opmaak van 
een nieuw lokaal mobiliteitsplan van 23, 26 en 30 oktober 
met inwoners uit te stellen. We voorzien echter wel een di-
gitaal alternatief. Je kan je inschrijven voor deze digitale 
mobiliteitsfora op www.menen.be/mobiliteitsforum

De data voor de digitale mobiliteitsfora:

• 30 november voor Rekkem en Lauwe (sessie om 18:00 
en om 19:30)

• 2 december voor Menen-Centrum en Barakken:
sessie om 18:00 (Menen-Centrum)
sessie om 19:30 (Barakken)

Info / mobiliteitsplan@menen.be / 056 529 358

Evalueer mee het circulatieplan Lauwe
Drie maanden hebben de stad Menen en de Lauwe-
naars een nieuw circulatieplan rond Lauweplaats uitge-
test.

Nu ben jij aan de beurt: help ons evalueren!
Vond jij Lauweplaats en omgeving verkeersveiliger en 
leefbaarder? Heb je opmerkingen?

Laat het ons weten via https://samen.menen.be

Info / mobiliteitsplan@menen.be / 056 529 358
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Stilstaan en parkeren waar
het niet mag = GAS-boete
Vanaf 1 januari 2021 worden inbreuken op stilstaan en parkeren opgenomen in het politiereglement. Deze over-
tredingen - die vaak heel wat ergernis opwekken bij fietsers, voetgangers en buurtbewoners - kunnen vanaf 
dan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS-boete.

De uitbreiding van het politiereglement vergemak-
kelijkt een efficiënt parkeerbeleid waarbij een vlotte 
doorstroming van het verkeer en een verhoogde vei-
ligheid van de zwakke weggebruiker centraal staan.

Welke verkeersovertredingen
bestraft met  GAS-boete?

Wie vanaf 1 januari 2021 stilstaat of parkeert waar dat 
niet mag, kan een GAS-boete krijgen. De lokale poli-
tie kan de inbreuk vaststellen maar ook gemeentelijke 
ambtenaren die hiervoor opgeleid werden (gemeen-
schapswachten). Er is een verschil tussen overtredin-
gen van eerste en van tweede categorie.

Voertuigen die stilstaan op het voetpad, de plaats 
van een mindervalide bewoner innemen of de inrit 
naar iemands woning belemmeren: ze wekken niet 
alleen veel ergernis op, ze creëren vaak ook levens-
gevaarlijke situaties. Nu de inbreuken opgenomen 
worden in het politiereglement, kunnen ze bestraft 
worden met een GAS-boete. De Stad Menen hoopt 
dat dit sensibiliserend werkt en dat er meer respect 
komt voor elkaar, ook in het verkeer.

OVERTREDINGEN VAN EERSTE CATEGORIE

Een overtreding van eerste categorie wordt bestraft 
met een administratieve geldboete van 58 euro.

Voorbeelden zijn:
• een voertuig in de verkeerde rijrichting of in dub-

bele file opstellen;
• parkeren voor een inrit of langs een gele onder-

broken streep;
• stilstaan of parkeren op verhoogde inrichtingen 

of verdrijvingsvakken;
• stilstaan of parkeren op minder dan 5 meter voor 

een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers;
• stilstaan of parkeren op plaatsen waar verkeers-

borden dit verbieden.

OVERTREDINGEN VAN TWEEDE CATEGORIE

Een overtreding van tweede categorie wordt bestraft 
met een administratieve geldboete van 116 euro.

Voorbeelden zijn:
• parkeren op een plaats voor personen met een 

handicap als je geen speciale kaart bezit;
• stilstaan of parkeren op voet- of fietspaden, op 

minder dan 3 meter voor een oversteekplaats 
voor voetgangers en fietsers, op minder dan 3 
meter voor een plaats waar (brom)fietsers het 
fietspad verlaten;

• stilstaan of parkeren op de rijbaan onder brug-
gen en tunnels, op de rijbaan nabij de top van 
een helling of in een bocht wanneer de zicht-
baarheid onvoldoende is;

• parkeren op de rijbaan als de vrije doorgang min-
der dan 3 meter breed is.

Worden nog andere overtredingen 
bestraft met een GAS-boete?

De Stad Menen pakt overlast al verschillende jaren 
aan via GAS-boetes. Wie het politiereglement over-
treedt en zo andere stadsbewoners tot last is, riskeert 
tot 350 euro boete te moeten betalen.

De GAS-boetes worden ingezet om Menen leefbaar 
te houden voor al haar inwoners. Er wordt o.a. inge-
zet op:
• een propere stad;
• een diervriendelijke stad;
• een rustige stad;
• een veilige stad;
• en dus ook een verkeersveilige stad.

Info / www.menen.be/politiereglement



Nieuwe seniorenbrochure

Onze stad Menen telt heel wat senioren onze haar inwoners. Die 
senioren willen we maximaal blijven bereiken en informeren. 
Daarom brengen we samen met onze stedelijke Ouderenadvies-
raad (OAR) een Seniorenbrochure uit.

Vele van onze senioren zijn in hun jeugdjaren actief geweest, 
zij het in een jeugdbeweging of iets anders: ravotten, spelen, 
sporten… Die jeugdjaren mogen dan voorbij zijn, toch blijven 
heel wat senioren zich nog steeds inzetten voor anderen en zijn 
ze zelf nog actief. Een deel van hen doet dat die een senioren-
vereniging. En die verenigingen hebben onder de vleugels van 
onze OAR een seniorenbrochure ontwikkeld. Want hoe zit nu 
precies met de dienstverlening en andere organisaties die zich 
tot de senioren richten? Dat is het doel van de nieuwe brochure: 
informeren en begeleiden.

De brochure wordt verdeeld door de besturen van de senioren-
verenigingen bij alle 65-plussers van Groot-Menen. De senioren-
brochure kun je ook online raadplegen op www.menen.be/
seniorenbrochure.

seniorenbrochure 
          Menen, Lauwe en Rekkem

S-Plus Menen-Lauwe-Rekkem
1300 tinten grijs
Welkom bij S-Plus. S-Plus is een socioculturele oude-
renorganisatie met respect voor onze medemens. 
Diversiteit dragen wij hoog in het vaandel. Wij tellen 
1.300 leden uit alle rangen. Wij organiseren op ver-
schillende locaties diverse activiteiten zoals feestjes, 
voordrachten, bingonamiddagen, kaartnamidda-
gen, infonamiddagen en filmnamiddagen. Ook het 
sportieve komt aan bod zoals fietstochten, wan-
deltochten, Nordic walking, zwemmen, bowling, 
turnen, stap je sterk en dansen enz. Hiervoor werken 
we samen met de multisportfederatie S-Sport//
Recreas. Ook hebben wij een groot aantal daguit-
stappen en reizen in aanbod en zeker en vast onze 
succesvolle shownamiddagen in Zonnebeke en in 
het Casino Kursaal in Oostende met talrijke vedetten 
uit binnen en buitenland.

Voor dit alles vragen wij een zeer democratisch 
lidgeld. Als lid ben je ook goed verzekerd voor licha-
melijke ongevallen tijdens en ook op de weg van en 
naar onze activiteiten.

Driemaandelijks krijgen onze leden de brochure 
met alle activiteiten van de verschillende clubs en 
de laatste informatie voor ouderen. Ook jaarlijks de 
brochure “Tijd voor vitaliteit” met daguitstappen en 
de reizen zowel binnenland-als buitenland, alsook 
de vele aanbiedingen van shownamiddagen en 
de vele kortingen. Aarzel niet om contact op te 
nemen met S-Plus Menen, Lauwe of Rekkem (zie 
contact onder). Je bent niet verplicht om meteen 
lid te worden, maar kan eens komen proeven van 
ons aanbod.
Hopelijk zien we je op één van onze activiteiten. Na 
corona gaan we er weer helemaal tegenaan. Oud, 
niet out. Hou moed en steun elkaar in deze moeilijke 
tijden.

S-Plus Menen 056 515 037
S-Plus Lauwe  0476 289 003
S-Plus Rekkem / 0479 980 882
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Omwille van het stijgend aantal COVID-19 besmet-
tingen, sloot de bibliotheek in Menen (en de filialen 
in Lauwe en Rekkem) op 30 oktober 2020 de deuren. 
Daarom is de Afhaalbib in Menen weer open.

Hoe werkt deze afhaaldienst?
 
Je zoekt in de catalogus de aanwezige werken in de 
hoofdbibliotheek die je wil aanvragen.
Je stuurt een mail naar bibliotheek@menen.be met 
de lijst van gewenste items (titel, auteur, uitvoerder), 
je voornaam, familienaam, het nummer van je bib-
kaart (of eID) en het gewenste afhaalmoment (zie 
verder).
Of
Wie geen mail heeft, telefoneert tussen 8u en 12u of 
tussen 13u30 en 17u naar 056 51 58 70. Je geeft je 
keuze door met je voornaam, familienaam, het num-
mer van je bibkaart (of eID) en het gewenste afhaal-
moment (zie verder).
Of
Je vult het  aanvraagformulier op de website onder 
het blokje ‘activiteiten’ in. 

De Afhaalbib

TTC And Leie
Een halve eeuw geleden namen Joseph Haese-
broek, André Buyck, André Vandamme en Georges 
Vlaminck het initiatief om binnen de schoot van het 
Sociaal Oord van de firma Dewitte Lietaer in Lauwe 
een tafeltennisclub op te richten. Dat was het begin 
van een club die in1 954 aansloot bij de Belgische 
federatie onder de benaming TTC And Leie Lauwe. 

Met de populariteit van de sport groeide ook het 
aantal clubs in de regio en dus besloot And Leie een 
tijd later om competitie te spelen. TTC And Leie Lau-
we is ook de oudste bestaande club van West-Vlaan-
deren en hadden in de jaren ’60 met Frans Bekaert 
een Belgisch Kampioen serie A in hun rangen. Enkele 
jaren geleden werd met de hulp van wijlen Eric Van-
demoortele een prachtige sporthal opgericht voor 
de club. Met een zaal waar 8 competitietafels kun-

Sportclub 
in de kijker

nen opgesteld worden en waar een mooie cafetaria 
voorzien is, beschikt TTC And Leie Lauwe over wellicht 
het mooiste lokaal van West-Vlaanderen.

Dit jaar fusioneerde TTC And Leie Lauwe met TTC 
Menen. De nieuwe club draagt sinds 1 juli de naam 
TTC And Leie. TTC And Leie beschikt ook over een 
sterke jeugdwerking. Wekelijks staan gediplomeerde 
trainers klaar om de kinderen de knepen van de sport 
aan te leren. Zelfs al vanaf het tweede kleuter kunnen 
de kinderen inschrijven in de Multimove. Dit is al jaren 
een schot in de roos. Inschrijven kan altijd tijdens de 
trainingen of wedstrijden in sporthal Eric Vandemoor-
tele langs de Dronckaertstraat, achter het terrein van 
Racing Lauwe.

Info / Voorzitter Ph. Vanlangendonck / 056 417 267

Wat kan je aanvragen?
Zowel boeken, strips, tijdschriften, cd’s, dvd’s, games 
en spellen kan je lenen. Je kan tot maximaal 10 objec-
ten kiezen. Je kan de bib vragen om een pakketje sa-
men te stellen. Ook e-readers kan je ontlenen. Hiervoor 
gebruik je het bestaande formulier op https://menen.
bibliotheek.be/leen-een-e-reader.

Afhaalmomenten & inleveren
We voorzien 2 afhaalmomenten per dag, van maan-
dag tot vrijdag (niet op zaterdag): voormiddag (tussen 
11u en 12u) of namiddag (tussen 17u en 18u). Gelieve 
bij je aanvraag aan te geven welk moment je verkiest.
Als de gevraagde materialen klaar liggen, ontvang 
je een mail met afhaaltijdstip (dag en uur). Wie geen 
mail heeft, ontvangt een telefoontje. Het pakketje met 
gevraagde werken zal klaarliggen in het afhaalpunt 
vooraan in CC De Steiger. Gelieve de nodige afstand 
te bewaren. Mondmaskers zijn verplicht bij het afhalen 
van de materialen!
Materialen inleveren kan steeds in bibliotheek Menen 
via de inleverbus. 

Info / menen.bibliotheek.be
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En de Mooiste Boom van Menen 2020 is...

Plant-een-bos en stad Menen
slaan de handen in elkaar

We ontvingen de voorbije weken heel veel inzen-
dingen met foto’s om mee te dingen naar de titel 
van “De Mooiste Boom van Menen”. We kregen 
een aantal pareltjes binnen. Begin deze maand kon 
iedereen op onze Facebookpagina stemmen voor 
zijn/haar favoriete boom: we noteerden maar liefst 
900 stemmen! De Mooiste Boom van Menen van 2020 
is uiteindelijk dit prachtexemplaar geworden in de 
Kerkomtrek in Menen.

De boom - een beuk die WO II overleefde - kreeg 115 
voorkeurstemmen en haalde het voor de bomen aan 
het Leopoldplein (84 stemmen), op de Groentemarkt 
(67 stemmen), in de Oude Leielaan (64 stemmen) 
en op de begraafplaats in Lauwe (51 stemmen). De 
winnende boom zal met de nodige luister gevierd 
worden.

Meer bomen in Vlaanderen, dat is de doelstelling van 
VZW Plant-een-bos. Een doel dat stad Menen natuur-
lijk toejuicht en ook zelf in het meerjarenplan van de 
stad heeft opgenomen. 

Hoe werkt het? 
Plant-een-bos is altijd op zoek naar stukjes grond in 
Vlaanderen die kunnen bebost worden. Vervolgens 
ontwerpen zij een invulling, waar biodiversiteit en na-
tuurwaarde vooropstaat. Tot slot is het aan alle inwo-
ners van Vlaanderen want iedereen kan het planten 
van een boom op het perceel financieren. 

Stad Menen en Plant-een-bos vonden samen een 
perfect stukje grond in onze stad, namelijk op de 
hoek van de Waterstraat en de Vierwegenstraat. 
Heb je nog geen cadeautje voor kerst? Geef eens 
een boom cadeau! Alle informatie vind je op www.
planteenbos.be

PS: een boom is niet alleen een origineel en nuttig 
cadeau, je kan er ook jaren van genieten met een 
wandelingetje ernaar toe! 

Info / www.planteenbos.be
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Eerste voederpassen uitgedeeld
Op Werelddierendag kregen Annemie Messelis van Katimoe en vrijwilligster 
Marcia Latruwe de eerste voederpassen. Toen de voederpas gelanceerd 
werd, dienden zij meteen een aanvraag in. Beiden voeden al jaren zwerfkat-
ten in onze stad. Stad Menen is trots op alle inwoners met zo’n groot hart voor 
de zwerfkatten. Bedankt voor jullie dagelijkse inzet Annemie en Marcia!

Voederpas 
Zwerfkatten

VOORWAARDEN
► Voederpas is persoonlijk
► Voederpas + eID op zak tijdens voederen 
► Enkel gesteriliseerde/gecastreerde zwerfkatten voederen (knip oor)► Droogvoer voederen in een bakje (niet op de losse grond) ► Vers water in een apart bakje
► Enkel overdag voederen, bij voorkeur in de ochtend
► Het voederbakje wordt ’s nachts verwijderd 

(risico op voederen andere dieren beperken)
► Nieuwe zwerfkatten/kittens worden onmiddellijk gemeld aan dienst

Omgeving, waarna deze gevangen, gesteriliseerd/gecastreerd en 
terug uitgezet kunnen worden of ter adoptie kunnen worden gezet

Vragen of problemen? 
Bel 056 529 375 of mail naar dierenwelzijn@menen.be

503.000 euro subsidie voor
restauratie hoeve Haute Cense

Wat is dat een voederpas?
Normaal gezien is het verboden wilde dieren op ons grondgebied 
te voederen, maar voor zwerfkatten maken we een uitzondering. 
Sinds dit jaar kan je via het emailadres dierenwelzijn@menen.be 
een voederpas aanvragen, zo ben je wettelijk in orde en mag je de 
katten met een gerust hart eten geven. Voeder jij zwerfkatten in je 
buurt? Wil je graag de voorwaarden weten? Of wil je meewerken 
aan ons zwerfkattenbeleid?

Let op! Het voederen van andere dieren, zoals duiven of de eend-
jes in het park, blijft verboden. Brood is niet gezond voor de dieren 
en trekt ongedierte aan. Bovendien riskeer je een GAS-boete.

Info / dierenwelzijn@menen.be / 056 529 375.

De Stad Menen ontvangt van de Vlaamse overheid 
een subsidie van 503.039,71 euro voor de restauratie 
van de historische hoeve Haute Cense in de Barak-
ken.

De historische hoeve Haute Cense krijgt met de 
restauratie een nieuwe invulling als locatie met 
gemeenschapsvoorzieningen voor verenigingen 
en wijkbewoners. Concreet zullen er in de hoeve 
verschillende vergaderlokalen worden ingericht. 
Sommige lokalen kunnen flexibel worden samen-

gevoegd tot één groot lokaal met een mobiele 
wand. Alle lokalen zullen beschikken over internet 
en projectiemogelijkheid. Ten slotte voorzien wij 
ook een gemeenschappelijke bar met keuken. Wij 
blijven trouw aan onze filosofie om onze publieke 
gebouwen zo multifunctioneel en flexibel mogelijk in 
te richten.

De restauratie van de historische hoeve Haute Cen-
se zou in de tweede helft van 2021 van start gaan. 
Eind 2023 zouden de werken moeten zijn afgerond.
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UiT in MENEN

#cultuurintijdenvancorona
Cultuurcentrum De Steiger en al haar locaties sluiten voor onbepaalde duur de deuren. 
Alle podiumvoorstellingen tot 3 januari worden geschrapt. 
Tickethouders worden persoonlijk gecontacteerd.
Ondertussen blijft onze werking wel actief op een veilige en vindingrijke manier. 
Ontdek in de komende weken via onze online kanalen wat we wél nog plannen.
Hou het ondertussen veilig en zorg voor mekaar.

•  Bij ticketverkoop houden we rekening met de geldende maatregelen. 
 Daardoor is de zaalcapaciteit beperkt. 
 Wees er dus snel bij! Reserveer bij voorkeur online (via www.ccdesteiger.be)
•  Koop enkel tickets voor je eigen bubbel.
•  Ons ticketingsysteem laat automatisch de nodige afstand tussen de bubbels.
• Indien maatregelen wisselen, passen we ons meteen aan. Tickethouders ontvangen een mail met de
 nodige info.



SCHOOLTHEATER

THEATER IN TIJDEN VAN CORONA
Ellis Meeusen speelt ‘Faren’ in een vrachtwagen

CC De Steiger stelt elk seizoen een kwaliteitsvol 
podiumaanbod samen voor de schoolgaande jeugd. 
Hiermee willen we ervoor zorgen dat elke Menense 
jongere tijdens zijn of haar schoolloopbaan uitgebreid 
kan kennismaken met het betere (jeugd)theater. Ook 
nu weer was onze schoolagenda gevuld met tal van 
pareltjes. Het coronavirus zorgt ervoor dat we deze 
voorlopig niet kunnen laten schitteren. Intussen blijven 
we niet bij de pakken zitten. Toen bleek dat de leerlin-
gen uit het secundair onderwijs niet naar onze thea-
terzaal mochten komen, bedachten we een format 
om hen toch van een voorstelling te laten genieten. 
In de hoofdrol: een vrachtwagen!

Bij de opstart van het schooljaar werd al heel snel dui-
delijk dat onze scholenwerking het zwaar te verduren 
zou krijgen. We moesten immers niet alleen rekening 
houden met de coronamaatregelen die de cultuur-
sector opgelegd kreeg, onze activiteiten moesten 
ook in overeenstemming zijn met de onderwijsproto-
collen. Daarin stond onder andere dat secundaire 
scholen geen extra muros activiteiten mochten 
plannen. Een theaterzaal vol enthousiaste leerlingen 
bleek een utopie en alles wat we hadden voorbereid 
kon recht de prullenbak in. Maar omdat cultuur ons 
leven (en werk) is en omdat we nu meer dan ooit een 
beetje van deze passie willen delen met het jonge 
publiek, bleven we zoeken naar mogelijkheden om 
alsnog schoolvoorstellingen te kunnen organiseren. 
We vroegen aan een aantal bevriende makers en 
gezelschappen of ze bereid waren om in deze uitzon-
derlijke tijd na te denken over andere manieren om 
theater tot bij het jonge publiek te brengen. Check. 
We kwamen op het idee om de theatervrachtwagen 
van Michael De Cock (KVS) uit zijn ‘stal’ te halen. 
Check. En we vroegen aan de schooldirecties of we 
met die vrachtwagen welkom zouden zijn op hun 
speelplaats. Check.

Begin oktober vielen alle puzzelstukjes – een beetje 
tot onze eigen verbazing – netjes op hun plaats en 
konden we ons plan B wereldkundig maken. Van 12 
tot 26 november zou de jonge talentvolle theater-
maakster Ellis Meeusen een twintigtal keer de voor-
stelling ‘Faren’ spelen voor leerlingen van de Sint-
Jorisschool en het Sint-Aloysiuscollege. Niet op een 
podium, maar in de tot theater omgevormde trailer, 
telkens voor een andere klasbubbel. Het enthousias-
me waarmee alle betrokkenen hiernaar uitkeken was 
enorm. De klap toen op 27 oktober beslist werd om 
alle culturele activiteiten te verbieden mocht er ook 
zijn. Het is een realiteit waar we nog even mee moe-
ten leven. En… ‘Faren’ komt er sowieso. De plannen 
om in januari 2021 een nieuwe poging te wagen zijn 
zo goed als rond. 

Ellis Meeusen (Antwerpen, 1993) studeerde in 2020 
af als speler-maker en schrijfster aan LUCA School Of 
Arts in Leuven. We leerden haar in 2018 kennen, toen 

we haar bachelorproef bijwoonden. We duwden 
haar prompt een uitnodiging voor ons festival ‘Ge-

broed!’ in handen, waar ze in april 2019 te gast was. 
De voorbije jaren ontwikkelde Ellis een grote liefde 

voor schrijven. Wat ze schrijft, houdt vaak het midden 
tussen poëzie, proza en theater en vertrekt niet zelden 
vanuit een fascinatie voor het niet-geleefde leven en 

een vrouwelijke stem. 
Met ‘Faren’ schreef en speelde Ellis een opmerkelijke 

masterproef, die ze nu adapteert voor de theater-
vrachtwagen. Voor deze tekst liet ze zich inspireren 

door de mythische liefde tussen Orpheus en Eurydice, 
maar ze vertelt een heel nieuw verhaal. Een verhaal 
over reizen en sterfelijkheid. Over licht in het duister. 

Over omkijken en tegelijkertijd vooruit reiken. En over 
waar naartoe, als je niet meer voor- of achteruit kan. 



TENTOONSTELLINGEN

CITY TRIP
binnenkort in de Tentoonstellingszaal

De tentoonstelling ‘City Trip’ stelt de vraag of we dreigen los te komen of zelfs te vervreemden van de urbani-
satie die onze omgeving typeert. 

Of kunnen we toch nog de poëzie en verbeelding zien van wat we als gewoon zien rondom ons? De kunst-
werken flirten op ‘City Trip’ met de taal van de stedelijke ontwikkeling. Sommige doen dat letterlijk als gecon-
strueerde installaties, anderen zijn poëtische reflecties op het thema. Samen vormen ze een nieuw stadsbeeld, 
een nieuwe, artistieke blik op onze directe omgeving. 

De tentoonstelling opent van zodra de coronamaatregelen het toelaten. Verwacht ondertussen wel al via 
allerlei alternatieve en veilige manieren al een glimp van wat er te zien zal zijn op ‘City Trip’.

Curator: Jonas Vansteenkiste
Kunstenaars: Manon de Boer - Anouk De Clercq - Jonas Vansteenkiste - Lola Daels - Elias Cafmeyer - Conrad Willems 

Dieter Van Caneghem - David Helbich - Koen van den Broek - Veerle Michiels - Kasper Devos - Freddy Tsimba - Karl Philips

NIEUWS

APPLAUS VOOR HET APPLAUWS!
De kogel is door de kerk. De aap is uit de mouw. De stemmen zijn geteld. De nieuwe verenigingsstek, cultuur-
centrum en lokaal dienstencentrum aan de Leie heeft een naam ...

Het Applauws! 

Vanaf 4 januari gaan de deuren (voorzichtig) open als de gemeentelijke diensten en bibliotheek er hun intrek 
in nemen. We hopen (samen met de verenigingen) in de loop van het voorjaar toch activiteiten te kunnen 
organiseren en we dromen ook van een heus openingsweekend. 

Hieronder toch al enkele foto’s om een beeld te krijgen van  Het Applauws.
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De Spaanse grieppandemie van 1918-20. Mensen met verschillende soorten maskers, een paar rare gezichtscovers, sommigen 

droegen ook gasmaskers. We bevinden ons op dezelfde plek in Europa, waar we honderd jaar geleden waren. De geschiedenis 

herhaalt zich. De afdeling fotokunst van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks een fotobeeld. 

Fotoarchief 1918-20 / www.academiemenen.be

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 (op afspraak):
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 (op afspraak):
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 (op afspraak):
Ma. t.e.m. Do.: 9:00-12:00 & 13:30-17:00
Vr.: 9:00-12:00 & 13:30-16:30

SOCIAAL HUIS
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

woonloket
10 DECEMBER 2020
14:00-16:00 (op afspraak):
LDC Dorpshuis Rekkem
16:15-18:00 (op afspraak):
Gemeentehuis Lauwe
Info / huisvesting@menen.be

nuttige info


