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Draag zorg voor én een 
mondmasker op onze 
begraafplaatsen
Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen vraagt de Stad 
Menen zorg te willen dragen voor de stedelijke begraafplaatsen 
en de graven te eerbiedigen. De Stad Menen wijst gezien de 
geldende coronamaatregelen ook op de mondmaskerplicht en 
de social distance (1,50m afstand).

Afval moet gedeponeerd worden in de afvalbakken of con-
tainers. Bloempotten mogen niet in de grasperken ingegraven 
worden. Weet ook dat vanaf 31 oktober tot en met 2 november 
het uitvoeren van werken aan of het reinigen van graven en 
zerken verboden is. De begraafplaatsen blijven gedurende deze 
periode wel toegankelijk voor het plaatsen van bloemen en 
sierstukken en dat elke dag van 9:00 tot 19:00. Na 15 november 
zijn de begraafplaatsen open van 9:00 tot 17:00. 

Op de begraafplaatsen in Menen, Lauwe en Rekkem zullen op 
1 en 2 november rolstoelen beschikbaar zijn om de toeganke-
lijkheid te verhogen. De rolstoel kan ter plaatse aangevraagd 
worden aan de begraafplaatsmedewerker, wiens gsm-nummer 
aan elke bezinningsruimte zal uithangen. Per rolstoel wordt een 
EiD-kaart als borg gevraagd.
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Bedankt aan alle deelnemers van de World CleanUp Day 2020!
Op 19 september 2020 vond voor de 3de keer de World CleanUp Day plaats. Miljoenen mensen over de hele 
wereld kwamen buiten om zwerfvuil op te ruimen. Ook de stad Menen organiseerde een River CleanUp.

We hebben de Leie schoongemaakt, op de oevers, maar ook op en zelfs onder het water. 10 personen gingen 
het water in met een kajak om op te ruimen, de Meense Duikklub haalde met een vijftienkoppige ploeg fietsen, 
bromfietsen, auto-onderdelen uit het water… en een dertigtal vrijwilligers hebben de Leieboorden opgeruimd. 
We hebben ongeveer 1 ton zwerfvuil opgehaald. We willen alle deelnemers bedanken om de stad te helpen 
netjes houden. Ook bedankt aan Marino Punk om voor de sfeer te zorgen.
 
Heb je ook interesse om je steentje bij te dragen en onze omgeving zwerfvuilvrij te houden? Schrijf je dan nu in 
als Mooimaker en help zo mee aan een propere omgeving: mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/individu



OC Lauwe komt eraan
Na jarenlang in de steigers te staan is het bijna zover. Binnen enkele maanden nemen de verschil-
lende diensten hun intrek in het splinternieuwe gebouw. De laatste hand wordt gelegd aan het 
gebouw in het najaar van 2020. Het enige wat het verder nog nodig heeft, is een nieuwe naam. 
Vanaf januari 2021 gaan we effectief van start. Het gebouw staat op verschillende manieren ten 
dienste van de Lauwenaars.

Een Cultureel Centrum met een aanbod van thea-
ter, muziek, comedy, workshops en vormingen. Met 
onder andere een grote zaal die in theateropstelling 
kan gebruikt worden, door een uitschuifbare tribune 
voor 300 personen en een foyer voor de grote zaal 
die ook multifunctioneel gebruikt kan worden, bv. als 
tentoonstellingsruimte. Ook de bibliotheek zal hier zijn 
nieuwe stek krijgen.

Een Lokaal Dienstencentrum met een focus op 
personen met een beginnende zorgnood. Het LDC 
biedt informatieve, recreatieve en vormende activi-
teiten aan alsook hulp bij activiteiten uit het dagelijk-
se leven en informatie rond thuiszorg.

Een Ontmoetingscentrum ten dienste van de vereni-
gingen uit Lauwe. Zij kunnen gebruik maken van 3 
grote vergader- en vormingslokalen, een leskeuken 
en de grote zaal.

Een Administratief Centrum voor de Lauwenaar met 
zitdagen van de diensten burgerzaken, huisvesting, 
pensioenen en sociale dienstverlening. Ook de wijk-
agenten zullen in het gebouw hun stek hebben.
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Kies de naam voor OC Lauwe

De Lauwenaars stelden in totaal 139 voorstellen 
voor met mogelijke namen voor het centrum.
De keuze is nu teruggebracht naar 4 namen:

Het Ponton
Link met de locatie aan de Leie, en met De Stei-
ger, beiden zijn aanmeerplekken. Een Ponton 
drijft ook, de werking van het OC/LDC zal zich 
niet enkel tot het gebouw beperken, maar ook 
op andere plekken in Lauwe actief zijn.
 
De Kade
Link met de locatie aan de Leie en met De 
Steiger. Een plek in de haven waar je thuis kan 
komen, maar ook waar verschillende actoren 
(verenigingen, artiesten, stadsdiensten...) hun 
boot kunnen aan vastleggen.

 

Het Applauws
Speelse naam, die iets vreugdevols uitstraalt. 
Met de naam Lauwe erin verwerkt.
 
‘t O See
Verwijst naar het OC (ontmoetingscentrum). ‘To 
See’ wordt ook vertaald als zien, bekijken, raad-
plegen, ontmoeten, aantreffen, bezichtigen, 
spreken, opzoeken… allemaal zaken die een 
functie hebben in het gebouw.

Stemmen op 1 van die 4 namen kan via
www.oclauwe.be.
Je kan jouw favoriete naam ook schriftelijk be-
zorgen in het Gemeentehuis in Lauwe.

Info / www.oclauwe.be



De werken starten niet overal tegelijk. Er zijn 
zes verschillende zones waar de afbraakwer-
ken na elkaar opstarten. Eerst is de Oostkaai 
aan de beurt, in de lente volgen de andere 
zones. Er zijn in totaal 6 zones die gefaseerd 
gesloopt worden (zie kaartje).

Hinder voor de buurt en
het verkeer beperken

De aannemer voorziet maatregelen om de 
sloopwerken zo veilig mogelijk te laten ver-
lopen en minder hinder te veroorzaken. Zo 
wordt stofhinder beperkt door een verneve-
lingssysteem en geluidshinder verminderd 
door de nieuwste, stillere materialen tijdens 
de sloop in te zetten. Maar geluid, trillingen en 
stof kunnen natuurlijk niet helemaal voorko-
men worden.

Voordat de gebouwen gesloopt worden, ont-
mantelt de aannemer de gebouwen omzich-
tig. Alle losse materialen en asbest gebonden 
bouwelementen worden verwijderd. Mensen 
die in de omgeving wonen, worden uiteraard 
niet blootgesteld aan de asbestvezels. Mede-
werkers dragen binnen de zone beschermen-
de kleding, daarbuiten is dat niet nodig. Pand 
per pand wordt telkens een veilige werfzone 
afgebakend die soms tot op of over het voet-

Werf van de eeuw van start
Sloop voor Leiewerken in Menen start in november
De Vlaamse Waterweg nv start na de herfstvakantie met de sloopwerken in het kader van de 
Leiewerken in Menen. De langverwachte afbraak van de verworven panden zal duren tot volgen-
de zomer. De aangestelde aannemer Van Tornhaut bvba zal de overlast voor omwonenden en de 
verkeershinder zoveel mogelijk beperken.

pad komt. Voetgangers moeten dan plaatse-
lijk oversteken. 

In de zones waar gewerkt wordt, zal er een 
plaatselijk parkeerverbod zijn zodat er vol-
doende ruimte is voor de werfzone en werf-
wagens. Bijna alle straten blijven tijdens de 
sloopwerken bereikbaar. Er zal altijd doorgang 
zijn voor fietsers en voetgangers.
Daar waar de veiligheidszone van de werf tot 
op de straat komt, zijn er onvermijdelijk plaat-
selijke versmallingen waar het verkeer slechts 
in één richting voorbij kan. Die zone zal telkens 
opschuiven, want het slopen verloopt pand 
per pand. 

Communicatie en informatie
Voor en tijdens de sloopwerken worden om-
wonenden telkens in detail geïnformeerd over 
de impact
van de werf op hun omgeving. Wanneer er in 
hun zone met afbraakwerken wordt gestart, 
krijgen ze een brief in de bus met meer details 
over de werken in hun buurt. Dezelfde info-
matie verschijnt dan ook op de website. De 
Vlaamse Waterweg nv zal tijdens de verschil-
lende fases van de werken op verschillende 
manieren de evolutie van deze enorme werf-
zone in beeld brengen.
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Planning sloopwerken leiewerken
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FASE 1
zone Oostkaai
november 2020 - februari 2021

FASE 2
Halewijnstraat, Demeystraat, Rijselstraat
december 2020 – april 2021

FASE 3 & 4
Westkaai, Demeystraat, Rijselstraat
januari 2021 – mei 2021

FASE 5
Sluizenkaai, Rijselstraat
maart 2021 - zomer 2021

FASE 6
Noordkaai, Rijselstraat
april 2021 - zomer 2021
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Wat gebeurt er na de sloop?
Ruim 500 Menenaars dachten het afgelopen 
jaar op een infomarkt of via de digitale bevra-
ging een laatste keer mee over het ontwerp 
van de Leie-oevers. Ontwerpers zijn daarmee 
aan de slag gegaan. Toekomstbeelden van 
hoe de vrijgekomen terreinen er na de Leie-
werken zullen, kan je vinden op
www.seineschelde.be/locatie/menen.

In tussentijd gaat er ook wat gebeuren op 
de braakliggende terreinen. Volgende zomer 
krijgt de buurt een voorproefje van hoe die 
vernieuwde stad aan het water kan smaken. 
Met een aantal vrijwilligers uit de buurt, gaan 
we binnenkort ook aan de slag om die tijdelij-
ke invullingen concreet uit te werken. Binnen-
kort meer nieuws hierover.

Nog vragen?
seineschelde@vlaamsewaterweg.be.

Meer achtergrondinfo over deze grote
Leiewerken vind je op
www.seineschelde.be/locatie/menen



Berichten van 
openbaar 
onderzoek
STAD MENEN
Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan HAGEWINDE

Het college van burgemeester en schepenen maakt 
de bevolking bekend dat de gemeenteraad op 
7 oktober 2020 het ontwerp van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hagewinde (bundel met 
verordenend plan, procesnota, scopingnota, steden-
bouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, be-
staande toestand en ontheffing plan-MER SCRI18080) 
voorlopig heeft vastgesteld.
 
Over dit ontwerp RUP wordt een openbaar onder-
zoek gehouden van 30 oktober 2020 tot en met 28 
december 2020.

Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage 
van het publiek aan het loket Omgeving, in het Stad-
huis te Menen Grote Markt 1, op afspraak via 056 529 
204 tijdens volgende openingsuren:
• maandag: 8:30-12:00
• dinsdag: 8:30-12:00
• woensdag: 8:30-12:00 & 14:00-17:00
• donderdag: 8:30-12:00 & 16:00-18:30
• vrijdag: 8:30-12:00

Iedereen die tegen dit ontwerp RUP bezwaren of op-
merkingen wil formuleren, dient dit schriftelijk te doen 
aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening uiterlijk tegen 28 december 2020. U kunt dit 
aangetekend opsturen naar de voorzitter van de GE-
CORO, p/a Grote Markt 1, 8930 Menen, ofwel tegen 
ontvangstbewijs afgeven op de dienst Omgeving of 
u kan digitaal uw bezwaren of opmerkingen formule-
ren via info@menen.be.

Er wordt tijdens het openbaar onderzoek een presen-
tatie voorzien op www.menen.be.

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Gemengd
Bedrijventerrein Menen-Wervik  
Op 24 september 2020 heeft de provincieraad van 
West-Vlaanderen het besluit genomen waarin ze 
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik voorlopig 
heeft vastgesteld. In uitvoering van dit besluit en over-
eenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
in casu artikel 2.2.10, onderwerpt de deputatie van 
de provincie West-Vlaanderen dit ontwerp PRUP aan 
een openbaar onderzoek dat loopt van 12 oktober 
2020 tot en met 11 december 2020.

Het PRUP Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik is 
raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/ruimte-
lijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen en ligt ter 
inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimte-
lijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op 
het stadhuis van de steden Menen en Wervik.

Als je bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen 
wil formuleren, dan moet je die per brief verzenden 
aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos 
- lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-An-
dries of digitaal naar procoro@west-vlaanderen.
be, uiterlijk tegen 11 december 2020. Je kan dit ook 
afgeven tegen ontvangstbewijs bij deze commissie of 
op het stadhuis van Menen en Wervik.

Over dit plan wordt een informatievergadering 
georganiseerd in het Wijkcentrum ‘De Koekuit’ op 
woensdag 11 november 2020. Meer info hierover en/
of inschrijven (verplicht wegens COVID-19): www.
west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/ruimtelij-
ke-uitvoeringsplannen of via 050 40 35 33.
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Sint-Franciscuskerk, cultuurtempel
Cultuur beleven in een volledig ingericht en historisch kerkgebouw, het is en blijft een bijzondere ervaring. De 
Sint-Franciscuskerk is van oudsher een plek van ontmoeting geweest voor de lokale gemeenschap. Daarom is 
de Stad Menen tevreden dat de kerk nu een nieuw leven krijgt als socio-culturele ontmoetingsplaats. Zo kun-
nen onze inwoners elkaar opnieuw ontmoeten en cultuur beleven in een prachtig en uniek kader.

De herbestemming van de Sint-Franciscuskerk tot 
culturele hotspot vormt het sluitstuk van een lang en 
intens proces van overleg en onderzoek. Zo liet de 
stad een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitvoe-
ren om een nieuwe bestemming te vinden voor het 
kerkgebouw. Op basis van dit onderzoek werd een 
concreet toekomstscenario uitgewerkt om van de 
kerk een socio-culturele ontmoetingsplaats met podi-
umfunctie te maken.

Onze stad Menen heeft een bruisend cultureel leven. 
Het toneelgezelschap Cie Tabloo is al enkele jaren op 
zoek naar een vaste stek. Ook onze stedelijke acade-
mie voor muziek en woord heeft nood aan bijkomen-
de ruimte voor lessen en optredens. Ten slotte kan de 
kerk ook ruimte bieden voor allerlei socio-culturele 
evenementen en programmatie vanuit cultuurcen-
trum De Steiger. De Sint-Franciscuskerk ligt pal in ons 
stadscentrum en kan als concert- en theaterzaal met 
podium worden ingericht. Een herbestemming tot 
culturele ruimte vormt een unieke opportuniteit om 
dit waardevolle kerkgebouw een nieuwe, kwalitatie-
ve invulling met uitstraling te geven.

Sinds de start van de legislatuur maakt Menen actief 
werk van polyvalente en multifunctionele infra-
structuur. De Sint-Franciscuskerk behoort ook tot het 
patrimonium van de stad. De herbestemming van de 
kerk zorgt ervoor dat het gebouw effectief in gebruik 
blijft en niet leeg komt te staan. Naast een publieke 
functie als socio-culturele ruimte, wensen wij de kerk 
ook open te stellen voor private evenementen. Om 
dit mogelijk te maken zal de stad de Sint-Franciscus-
kerk onder beheer van het AGB plaatsen.

De werken voor de herinrichting van de Sint Francis-
cuskerk omvatten ondermeer een nieuwe inkom met 
sanitair, een foyer met bar en een meubelstuk met 
tribune. De totale kostprijs van de herbestemming 
is geraamd op een bedrag van 1.600.000 euro. De 
werken aan de kerk zouden tegen eind 2022 moeten 
voltooid zijn.

Info / info@ccdesteiger.be
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Na 20 tot 30 jaar in jouw woning 
geleefd te hebben, voel je mis-
schien de nood om de woning 
eens grondig aan te pakken. 
Een nieuwe inrichting van de 
leefruimte, de inrichting van een 
slaapkamer en badkamer op het 
gelijkvloers, een vervanging van de 
gasketel door een warmtepomp? 
Isoleren we dan best ook meteen 
ons dak? Waar kunnen we maatre-
gelen nemen voor valpreventie? 

Hoe diepgaand moet er ge-

renoveerd worden om je huis klaar 
te maken voor de toekomst en de 
waarde van je huis veilig te stellen? 
Welke investeringen zijn zinvol, wat 
is de te verwachten kostprijs, hoe 
kunnen de werken aangepakt 
worden? Welke vergunningen of 
meldingen zijn er noodzakelijk? 
Je zit waarschijnlijk met heel wat 
vragen. 

Met zijn onafhankelijk advies biedt 
de RenovatieCoach van Intercom-
munale Leiedal een antwoord op 

de vragen van deze specifieke 
doelgroep. Hij combineert advies 
over energie met aspecten van 
levenslang wonen, comfort en vei-
ligheid en geeft een langetermijn-
perspectief. Zo neem je op een 
geïnformeerde manier de juiste 
beslissing. Een eerste huisbezoek is 
gratis. Aarzel niet en neem contact 
op! 

Info / www.warmerwonen.be 
energiehuis@warmerwonen.be

RenovatieCoach helpt 
60-plussers met 
renovatieplannen
Heel wat vijftig en zestig plussers komen op een bepaald moment in hun 
leven voor een belangrijke beslissing te staan: blijven ze in hun huidige 
woning en slaan ze nog even aan het verbouwen? Of verhuizen ze naar 
een kleinere woning of appartement in het centrum van hun stad of ge-
meente? De RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal helpt je heel 
graag op weg. 

75 jaar bevrijding
Door de coronasituatie wordt de 
geplande viering rond 75 jaar 
bevrijding beperkt tot een officiële 
bloemneerlegging op 1 november 
door een beperkte delegatie van 
het college van burgemeester en 
schepenen en door een afgevaar-
digde van de vaderslandslievende 
verenigingen.

Toch willen wij onze oorlogsslacht-
offers van de tweede wereldoorlog 
met de nodige eer herdenken.
Op de graven van oorlogsslacht-
offers in Menen, Lauwe en Rekkem 
werd een herdenkingsplaatjes 
‘PRO PATRIA 1940-1945’ aange-

bracht voor de militaire slachtoffers 
en een Belgische vlag voor de 
overleden verzetsslachtoffers en 
burgerslachtoffers.

Aan de ingang van de begraaf-
plaatsen hangen affiches met de 
biografische fiches van de oorlogs-
slachtoffers.
Wie meer wil lezen: er verschenen 
ook twee publicaties door de 
Heemkring Menen waarin je de 
verhalen van de slachtoffers kunt 
nalezen. 
De brochure Menen (115 pag.) en 
de brochure Lauwe-Rekkem (73 
pag.) is te koop in de bibliotheek 

Menen voor 10 euro per brochure.

Er zijn nog twee activiteiten ge-
pland
- Een tentoonstelling in de 
bibliotheek rond “Verborgen schat-
ten uit WO II”
- Een lezing over de Leieslag 
door Bernard Deneckere op dins-
dag 17 november
De stadswandeling “Verzet en 
bevrijding van Menen tijdens” werd 
geannuleerd.

INFO / marc.pyncket@menen.be / 
056 529 444
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OKRA Menen-Lauwe in de kijker
De ouderenvereniging OKRA focust op de waardevolle plaats van ou-
deren in de samenleving en wil bijdragen tot meer waardering en een 
positieve beeldvorming van ouderen, inclusief de kwetsbare ouderen.                                                                                                                                     
OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers die zorgt voor ontmoe-
tingskansen en het versterken van mensen en groepen zodat ze kunnen 
deelnemen aan de samenleving (gemeenschapsvorming).
OKRA staat voor Open, Kristelijk, Respect voor iedereen en Actief.
OKRA concretiseert dit alles via drie pijlers:
1. Bewegingsuitbouw: OKRA is een democratische vereniging gedragen 

door vrijwilligers. 
2. Sociaal-cultureel aanbod: 55-plussers ontwikkelen en participeren aan 

een divers aanbod van activiteiten. 
3. Belangenbehartiging: als middenveldorganisatie behartigt OKRA de 

belangen van de 55-plussers en in het bijzonder de gepensioneerden. 

OKRA Lauwe en OKRA Menen organiseren op regelmatige basis: vor-
mingsnamiddagen, fietstochten, wandeltochten, lijn- en koppeldans, 
kubb, petanque, gym, daguitstappen, algemene ledenvergade-
ring, spelnamiddag (rummikub, kaarten, matcurling, sjoelen, scrabble, 
bowling) , jaarlijks terugkerende feesten (kerst-, paas- dansfeest…).                                                                                      
Vanuit OKRA regionaal/ nationaal: meerdaagse reizen, Lourdesreizen, film, 
cultuurevenementen, academies…

OKRA Menen / 0497 380 072 / catry@telenet.be
OKRA Lauwe / 056 410 335 / robert.decruynaere@telenet.be
  /trefpunt/Menen & www.okra.be/trefpunt/Lauwe

In de volgende edities komen ook andere ouderenverenigingen aan bod.

Beste sporter

Sporten in 2020, in een jaar wat we gerust van ‘het 
COVID-19 jaar’ kunnen noemen, leek niet zo evident.
Wedstrijden werden verboden, wedstrijden werden 
geannuleerd. Ook binnen de stedelijke Sportraad 
hadden we  met het virus te maken, het belemmerde 
onze werking. De verplichte ‘Algemene vergadering’ 
konden we door de ons opgelegde regels niet orga-
niseren. Bijgevolg konden we dit als een geval van 
overmacht inroepen en werden we ontslagen van 
deze plicht. Op dus naar 2021, in een hopelijk voor 
iedereen normaal jaar.

Sporten in coronatijden
November is ook de maand waarin de verkiezing  
dan van sportman, sportvrouw, sportbelofte en zo 
verder van het jaar word verkozen. Wat doen we 
daarmee?  Dat was ook een vraag die we onszelf 
en binnen de beheerraad stelden. Geen sportwed-
strijden, geen kampioenen. Enkel in het najaar 2019 
en het voorjaar 2020 konden zich enkele enkelingen 
in de kijker sporten. Te weinig vonden we vanuit de 
sportdienst en sportraad om daar een avond rond 
te organiseren. We besloten dan ook unaniem om 
een jaar te schrikkelen en in 2020 geen verkiezingen 
te houden. De kampioenen die dit jaar toch nog in 
aanmerking kwamen en een titel behaalden of uit-
zonderlijke prestatie leverden, zullen we  meenemen 
naar een hopelijk volledig coronavrij 2021.
Verder wens ik al onze sporters een goede gezond-
heid.

Wilfried Ossieur
Voorzitter Sportraad Stad Menen
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Digidokter Menen
Onderhoudstips voor je smartpho-
ne, laptop of tablet
Zaterdag 14 november van 10:00-
12:00
Inschrijven (coronapoof) via biblio-
theek@menen.be

Hoe kan je je toestel optimaal 
beschermen tegen een val, tegen 
krassen, tegen waterschade? 
Hoe zorg je dat de batterij langer 

gezond blijft? Wat kan je doen 
bij een tekort aan geheugen of 
opslag? Welke hardware-herstel-
lingen of upgrades lonen de moei-
te? Door Dries Terryn, ICT-coördi-
nator bij Sint-Jorisschool Menen

De Smaak van Geluk
Week van de Smaak (12-22 no-
vember)
Dinsdag 24 november om 19:00 (2 
euro)
Inschrijven (coronapoof) via biblio-
theek@menen.be

In het kader van de week van 
de smaak ontvangt bibliotheek 
Menen auteur/journalist Manu 
Adriaens. Hij publiceerde inmid-
dels meer dan dertig boeken over 
uiteenlopende onderwerpen. 
‘Samen eten is olie voor de vriend-
schap’, luidt het spreekwoord. Voor 
deze lezing dook Manu Adriaens 
in de culinaire wereldgeschiedenis 
op zoek naar verhalen over het 
verband tussen lekker eten en het 
menselijke welbevinden. Op het 
einde van deze lichtvoetige cau-
serie weet u het allemaal. Onder 
het overkoepelende motto: ‘Eten is 
menselijk, verteren is goddelijk’.

Verborgen schatten uit 
WOII 
Tentoonstelling in bib Menen
1 tot 30 november 2020 

Bib Menen werkt mee aan de 
herdenking van ‘75 jaar bevrijding 
in Menen’. Heel de maand no-
vember kan je bij ons terecht voor 
de tentoonstelling met verborgen 
schatten van Menenaars over 
Wereldoorlog 11. Ook onze eigen, 
uitgebreide collectie rond dit the-
ma zetten we in de kijker. 

De slag aan de Leie
Lezing door Bernard Deneckere
Dinsdag 17 november om 19:30
Inschrijven (coronapoof) via biblio-
theek@menen.be

In 2020 is het 75 jaar dat de 
Tweede Wereldoorlog beëindigd 
werd en ons land werd bevrijd. Als 
historicus, afkomstig uit het zuiden 
van West-Vlaanderen, is Bernard 
Deneckere al heel zijn loopbaan 
begeesterd door de Tweede We-
reldoorlog. 
De lezing wordt geïllustreerd 
met kaarten, getuigenissen en 
fragmenten uit dagboeken en 
originele documenten. Hij schenkt 
specifiek aandacht aan wat er 
tijdens de oorlogsjaren gebeurde 
in Menen. 

Voorleesweek
21 tot 29 november in bib Menen
Inschrijven (coronapoof) via 
bibliotheek@menen.be

Voorlezen, dat is leesplezier door-
geven aan jong en oud. Tijdens 

de Voorleesweek zetten we 
graag het belang én het plezier 
van voorlezen in de kijker. Omdat 
voorlezen de taalontwikkeling 
en de fantasie stimuleert. Om-
dat voorlezen nieuwe werelden 
opent.
Op zaterdag 28 november 2020 
worden verhalen voorgelezen in 
bib Menen. Door het coronavirus 
zijn we verplicht om met beperk-
te groepen te werken. Tussen 
9:30 en 10:30 kunnen de kinderen 
tussen 3 en 5 jaar hun verhaal 
beluisteren. Tussen 11:00 en 12:00 
komen de kinderen tussen 5 en 7 
jaar aan de beurt.
We beperken de groepjes tot 12 
kinderen. 
 
Aansluitend op de Voorleesweek 
is er verkoop van kinderboeken 
aan 1 euro/stuk.

Verkoop boeken en tijd-
schriften 
Een grote boekenverkoop zit er 
dit jaar, door het coronavirus en 
de bijhorende maatregelen, niet 
in. Daarom houden we perma-
nente verkoop.
In bib Menen kan je maandelijks 
een ander aanbod vinden, van 
prentenboeken en kinderboe-
ken tot tijdschriften en thrillers. 
Alles aan de prijs van 1 euro. 
Iedereen krijgt ruim de tijd om te 
snuisteren. De tafels blijven zeker 
drie weken staan en we vullen 
regelmatig aan.
In bib Lauwe kan je terecht voor 
de aanschaf van tijdschriften. 
Per pakketje betaal je ook 1 
euro. 

De bib van a tot z
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COVID-19
Heb jij recht op maatschappelijke hulp?

Zorgcafé i.s.m. familiegroep dementie  

Lezing “Voorafgaande zorgplanning” 
door Professor Wim Distelmans 

Maandag 16 november 2020 om 19u
Theaterzaal CC De Steiger
Inkom € 5 tvv het kankerfonds 
Ingang via de hoofdinkom van CC De Steiger
MONDMASKER DRAGEN VERPLICHT!

Is jouw situatie door COVID-19 veranderd? Iedereen die de gevolgen 
ervaart van de COVID-19 crisis kan steun vragen. Deze steun is niet beperkt 
tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een persoon-

lijk en vertrouwelijk gesprek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig. 

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn 
verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de 

deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met aandacht voor 
eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een 

handicap...

Voor wie? Voor welke tussenkomsten?
• Hulp bij huisvesting. Inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.
• Hulp inzake energie. Dit wil zeggen het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire bege-

leiding of andere ondersteuning.
• Psychosociale hulp. Dit betreft het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behan-

deling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.
• Hulp inzake gezondheid. Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mond-

maskers, gels en handschoenen.
• Hulp inzake digitale toegankelijkheid. Digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de soci-

ale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.
• Financiële hulp. Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.
• Basisbehoeften. Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van 

brillen, ...
• Hulp voor de families in moeilijkheden. In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.
 
Denk jij dat je aanmerking komt?
Contacteer onze Sociale dienst op 056 527 100 of via ocmw@menen.be.

1

Kaarten vooraf te koop in De Piramide vzw, grote markt 10, Menen / LDC Allegro, 
volkslaan 302, Menen / Huize Ter Walle, kortrijkstraat 126, Menen / Zilvervogel, priester 
coulonstraat 9, Rekkem / WZC Ceres, hospitaalstraat 81, Lauwe. 
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UiT in MENEN

FAMILIETHEATER

#cultuurintijdenvancorona
•  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.

fABULEUS | HANNA MAMPUYS: ‘Softies’
dinsdag 3 november om 15.00 u. in de Theaterzaal 
familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar

Een dans- en circusvoorstelling waarin alles draait om kwetsbaar durven 
zijn. Zacht is het nieuwe stoer! 
Drie acrobaten nemen het tegen elkaar op in een fysiek spel, waarin ze 
gevaar opzoeken en tegelijk gevaarlijk dicht bij elkaar komen. 
‘Softies’ doorbreekt de clichés over wat stoer is en wat flauw, over hoe 
meisjes en jongens zich gedragen, over hoe circus of dans er zou moe-
ten uitzien.
“Softies is gelukkig geen spektakelshow met opgeblazen circuskunstjes, 
maar een organische mengeling van acrobatie en dans. Spits, raak, 
kunstig, steeds mild en zacht mooi.” (Theaterkrant.nl)

Creatie:  Hanna Mampuys 
Spel:  Agustina Ballester, Leon Börgens, Piet Van Dycke 

Kaarten: € 8 - € 7 met reductie
Leden van de Gezinsbond krijgen € 2 per ticket terug op hun gezinsspaarkaart 

(alleen voor losse tickets). Niet genummerd.

vrijdag 20 november om 20.15 u. in de Theaterzaal

De frontman van het legendarische Fischer-Z doet zelden soloconcer-
ten, maar gezien de omstandigheden maakt hij graag een uitzondering. 
Tijdens deze tour staat John Watts als Fischer-Z solo op het podium en 
speelt hij nummers uit de meest legendarische albums van Fischer-Z: 
Word Salad, Going Deaf For A Living en Red Skies Over Paradise. Alle 
Fischer-Z klassiekers (So Long!, The Worker!, Marliese!, ...) dus, gemixt met 
zijn fraaiste eigen solowerk, plus een tipje van de sluier van zijn nieuwe, 
binnenkort te verschijnen album. 
Dit is een uitgelezen kans om te genieten van die aangename kruising 
van hoogkwalitatief jeugdsentiment en tijdloos goede muziek.

Kaarten: € 22 - 21 met reductie - 19 -26 jaar

MUZIEK

NIEUW!



PIV HUVLUV: ‘De Vinylvreter’
donderdag 12 november om 20.15 u. in de Theaterzaal

Comedian Piv Huvluv heeft vinylplaten verheven tot zijn idioom: geen 
voorstelling zonder platen, geen platen zonder grap of verhaal.
Piv duikt deze keer ongeremd lós in zijn gigantische platencollectie, 
vertelt over zijn zeer uitgebreide muzieksmaak, dist anekdotes op over 
geestverruimende muzikale ontdekkingen, (on)volledige collecties, ver-
pletterende concerten, markante signeersessies, zijn verzamelwoede en 
onbetwistbare collector’s items.
Kortom, met ‘De vinylvreter’ maakt u kennis met de hoogstpersoonlijke 
(zelfrelativerende) soundtrack van zijn leven.
Deze man is bezeten van muziek en dat laat zich merken. Items die 
de revue passeren: lof en eer voor ABBA, zijn eeuwige trouw aan Rod 
Stewart, zijn verheerlijking van vrouwelijk schoon, zijn liefde voor de pure 
song, zijn helden Iggy Pop, Steve Wynn, Bob Dylan en Neil Young. Hoe-
veel concerten kan een mens van één artiest gaan bekijken? En niet te 
vergeten: zijn korte ontmoeting met David Bowie, die Piv in staat stelt om 
de grootste leugen in de geschiedenis van de Belpop bloot te leggen.
U vraagt, Piv draait… de onweerstaanbaar hilarische soundtrack van zijn 
leven!  

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

BLACK CAT BISCUIT
donderdag 19 november om 20.15 u. - Theaterzaal

Geen plat getreden paden of grijs gespeelde covers 
maar een verrassende, bijwijlen hitsige cocktail van 
frisse nummers, gemarineerd in een ‘special gumbo 
hot sauce’.
Invloeden van West Coast Swing, Shuffle, Jazz, Boo-
gie, rauwe Slide en Texas Blues, om er maar een paar 
te noemen, zijn ontegensprekelijk in hun muziek aan-
wezig. Daar bovenop vormt het schrijven en vertolken 
van eerlijke nummers, die recht uit het hart komen, de 
rode draad bij Black Cat Biscuit. Die impuls is zo sterk, 
dat het publiek deze energieke vibes ervaart. Zelfs al 
is blues niet ‘your cup of tea’, toch zal je er zeker door 
gegrepen worden! Dus, leun lekker achterover, hou je 
aan je sokken vast en geniet van elke seconde!

Kaarten:  € 12,00

DESGUIN KWARTET
zondag 29 november om 11.00 u. in de Theaterzaal

In 2020 vieren we Beethovens 250ste verjaardag. In 
het genre van het strijkkwartet kan men niet om Beet-
hoven heen. Doorheen zijn 16 kwartetten gaf hij het 
strijkkwartet een nieuwe betekenis. 
Claude Debussy was de belangrijkste vertegenwoor-
diger van het impressionisme in de Franse muziek. In 
2020 gaat het Desguin Kwartet op tournee met een 
voorstelling ‘Verlaine’ (samen met acteur Stefaan 
Degand, zanger Werner Van Mechelen en pianist 
Florestan Bataillie). Tijdens dit concert spelen ze een 
meeslepend fragment uit deze voorstelling.
Het Desguin Kwartet is een jong ambitieus kwartet dat 
bekend staat om zijn veelzijdigheid. Het is ontstaan 
aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, 
waar ze als kwartet afstudeerden met de hoogste 
onderscheiding. 
Onlangs wonnen ze de Supernova Classics competi-
tie in 2020, waarbij ze ook de publieksprijs kregen.

Met:  Wolfram Van Mechelen (viool), Ludovic Bataillie 
(viool), Rhea Vanhellemont (altviool) en 

Pieter-Jan De Smet (cello)
Kaarten:  € 12,00 - € 10,00 met reductie

Gratis voor leden Akoestiek Menen 

HUMOR

NIEUW!



CITY TRIP
van 14 november tot 20 december 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. 

Dorp, stad of metropool: allen zijn vaak organisch gegroeid en op maat van de mens en diens netwerk ge-
bouwd. Door de jaren heen zijn ze omgevormd tot een schijnbaar helder geheel, met regels maar ook fouten. 
Vaak grijs en overvol informatie zijn het urban jungles geworden waarin mensen dreigen te verdwijnen in een 
onnavolgbaar ritme of anonimiteit. 
De taal van stadsontwikkeling en urbanisatie komt over als functioneel en logisch, terwijl we vaak niet stil staan 
bij hoe die taal dan precies ontwikkeld werd. 

Heel wat grote steden worden de laatste decennia overspoeld door toeristen die aangetrokken worden door 
de sfeer of landmarks van steden. Sommige steden zoals Amsterdam, Venetië of Parijs zetten sterk in op city 
marketing net om die aantrekkingskracht te versterken, met gevolgen voor dat stedelijk weefsel. Niet zelden 
komen ze daar nu op terug, omdat ze een stuk van hun eigenheid dreigen te verliezen. 

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, zoals Monsieur Hulo in 
de film ‘Playtime’ van Tati? De kunstwerken flirten op ‘City Trip’ met de taal van de stedelijke ontwikkeling. 
Sommige doen dat letterlijk als geconstrueerde installaties, anderen zijn poëtische reflecties op het thema. 
Samen vormen ze een nieuw stadsbeeld, een nieuwe, artistieke blik op onze directe omgeving. 

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

Van woensdag tot en met zondag, van 14 tot 18 u.
Gratis.



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.

De Steiger is gesloten op maandag 2 
november en op woensdag 11
november.

 INFO

HANDLETTEREN
voor jongeren van 10 tot 14 jaar

Handlettering is leuk en hip! Ben jij ook 
gefascineerd door al die sierlijke letters op 
kaartjes, krijtborden en labels? Dan is deze 
workshop echt iets voor jou.
Stap voor stap leren jullie de mooiste let-
ters, krullen en tekeningen maken. Je kan 
proeven van verschillende lettertypes, tech-
nieken, tips en trucjes. Met een hoofd vol 
inspiratie gaan jullie naar huis met enkele 
leuke en zelfgemaakte hebbedingetjes.
Deze workshop vraagt geen voorkennis.
- datum: woensdag 4 november 
  van 13.30 tot 16.00u
- begeleiding: Myriam Lievens
- inschrijving: € 15,00 inclusief materiaalkost

AUTHENTIEK CONTACT 
LEREN LEGGEN

Ervaar ook jij heel wat ontmoetingen als 
moeilijk of niet helemaal ‘echt’? Beelden 
over jezelf, beelden over de ander, 
zenuwen, onzekerheid, te hoge 
verwachtingen,… : het zijn mogelijke 
stoorzenders die je hinderen in je dagelijkse 
contacten en die echt ontmoeten in de 
weg staan. Deze workshop biedt je een 
aanzet tot anders en authentieker contact
leggen.
- datum: woendag 2 december van
19.00u tot 21.u
- begeleiding: Veerle Troch, PRH i.s.m.
Vormingplus MZW
- inschrijving: € 20,00

GEZOND KOKEN VOLGENS
HET WINTERSEIZOEN

In deze kookdemo bereiden we gezellige, 
gezonde en vooral heerlijke winter-
gerechtjes. We houden het simpel en 
doenbaar voor de dagelijkse keuken.
- datum: vrijdag 4 december 
  van 11.00 tot 13.30.
- begeleiding: Eline Vanlerberghe, diëtiste.
- inschrijving: € 12,00 + € 20,00 ingrediënten
- receptenbundel inbegrepen.

KOPEN EN VERKOPEN
OP HET WEB

In deze lezing verkennen we de sterk groei-
ende wereld van de ‘e-commerce’:
webshops, vergelijkingssites, tweedehands-
markten, veilingen, … Binnen elke product-
categorie overlopen we een aantal van de 
meest gebruiksvriendelijke, en voordelige 
webshops.
Volgende aspecten komen aan bod:
• Veiligheid: sterke paswoorden, beveiligde
   verbindingen, de reputatie van een winkel 
   of verkoper checken
• Het verloop van een online aankoop
• Betalingsmogelijkheiden: debet- of
   creditkaart, Paypal, rembours,…
• Wat als het fout loopt? (garantie, 
   verzekering, dienst na verkoop,… )
- datum: zaterdag 5 december van
  10.00 tot 12.00 u.
- begeleiding: Willy Messiaen (ICT-animator 
  bij Seniorennet Vlaanderen)
- inschrijving:  5,00

BAKLES FRANGIPANEBROOD

Frangipanebrood is een variant op een 
echte klassieker. De kracht ligt in de een-
voud: een smeuïge amandelvulling, die 
zacht-zurige abrikozenconfituur,…
- datum: donderdag 10 december van
  13.30 tot 16.00 u.
- begeleiding: Bernard De Brabandere
- inschrijving: € 6,00 (+ € 4,00 ingrediënten)

Traumboy/Traumgirl
woensdag 2 december om 20.15 u. in de Theaterzaal
Double bill in het kader van Next Festival.

STAN VAN SAMANG: ‘Stan zingt’
vrijdag 4 december om 20.15 u. in de Theaterzaal
Exclusief akoestisch concert.

DE ROOVERS: ‘De lange nasleep van een korte mededeling’
vrijdag 11 december om 20.15 u. in de Theaterzaal
Een ijzersterk stuk over een vriendenbubbel die uit elkaar dreigt te spatten.

NIEUW!
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Stress over corona is gevaarlijker dan corona zelf. Anderhalve meter afstand bewaren en 1 appel per dag = een 
ontspannen omgeving / De afdeling fotokunst van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks 
een beeld opgenomen in of rond Menen / Foto: Frans Vandemeulebroucke  www.academiemenen.beemiemenen.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 / 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

SOCIALE DIENST (OCMW)
Noorderlaan 1/A000 / 056 527 100
ocmw@menen.be

Alle diensten zijn gesloten op 2 en 11 
november 2020.

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

nuttige info


