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dag beste inwoner
Beste Menenaars 
 
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. In 
de eerste dagen van 2020 dook een ongekend virus op in het 
verre China. Als een donderwolk kwam het dichterbij. 
Begin februari toonde Philippe Soubry ziekteverschijnselen. Hij 
is een vijftiger uit Gullegem die in China woont en werkt. In 
een Brussels ziekenhuis werd hij twee weken in strikte afzon-
dering gehouden. Cameraploegen kampeerden onder het 
raam van zijn kamer. 
Toen hij twee weken later uit het ziekenhuis kwam, legde hij 
geen wereldschokkende verklaringen af. De man zei gewoon 
dat hij snel zijn ouders wilde terugzien. Daarna zou hij als de 
vliegende bliksem een pint gaan drinken en een pita gaan 
eten. De wereld zoals hij die kende, bestond nog.

De besmettingen stegen zienderogen en de wereld zoals 
we die kennen, begon af te brokkelen. De Tour de France, 
onderwijs, evenementen, horeca, werk, Olympische Spelen… 
alles werd in vraag gesteld. Zelfs in onze ziekenhuizen be-
gonnen vragen te rijzen. De onzekerheid groeide. Zelfs zoiets 
fundamenteels als zorgen voor zieken, was niet meer vanzelf-
sprekend. Ongezien! Verpleegsters en dokters die daarvoor 
nog onbekommerd naar het werk vertrokken, werden onze 
nieuwe helden. Wij moesten er alles aan doen om die basis-
behoefte – zorg voor anderen – overeind te houden. 

Het doel is eenvoudig en glashelder. De inspanningen om dat 
doel te bereiken zijn zonder meer gigantisch. Nu vind ik, beste 
inwoners, dat wij het goed gedaan hebben. 
Ik wil jullie oprecht en heel hard bedanken voor de inspannin-
gen die jullie hebben geleverd. 

De Stad deed zelf ook grote inspanningen om binnen de 
strenge maatregelen toch lichtpunten en warmte aan te 
bieden, zoals de drempelbezoeken, de ondersteuning voor 
de scholen en woonzorgcentra, Boulevard Solar, Boulevard 
Polar, enz. 

De stad zal dat onverminderd blijven doen. De bestuursploeg 
en alle stadsdiensten zetten zich 100% in om een mooie toe-
komst voor Menen binnen handbereik te leggen. Dat kan ik u 
verzekeren. We gaan u daar ook veel en graag in betrekken. 

Laten we dus samen de blik op de toekomst richten.
Daarom vraag ik jullie om zelfs met Kerst en Nieuwjaar gefo-
cust te blijven. Blijf de maatregelen goed opvolgen. Houd vol. 
We zijn er bijna. 

2020 heeft ons geraakt, maar nu is het genoeg geweest. 
2021 wordt een jaar waar ik buitengewoon naar uitkijk. 
Ik zie jullie graag terug in het nieuwe jaar en zorg vooral goed 
voor jezelf en voor je naasten.

You’ll never walk alone!
Eddy Lust

Burgemeester van de Stad Menen
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De Mooiste Boom van 
Menen 2020 gehuldigd
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In het vorige nummer van ons stadsmagazine LEIEDRAAD beloofden 
we een hele oude inwoner met de nodige luister te vieren, namelijk de 
Mooiste Boom van Menen 2020 (in de Kerkomtrek in Menen).

De coronamaatregelen schrijven voor dat maar een zeer beperkt 
aantal mensen mogen samenkomen (max. 4), maar ze zeggen niet 
dat iedereen zichzelf moet blijven.
De jonge Meense acteur Jamy Hollebeke kroop in de huid van ver-
schillende personages en verzorgde zo in zijn eentje de eerste ‘massa-
bijeenkomst’ die virologen goedkeuren.
Een fotograaf maakte een fotoreportage die de indruk van een 
drukke bijeenkomst wekt. Bekijk de volledige fotoreportage van deze 
officiële huldiging op de Facebookpagina stad Menen.

Met dank aan fotograaf Mario Durieu
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Sloop Leiewerken gestart
De voorbereidingen begonnen al na de herfstvakantie, maar het echte werk begint nu pas. Begin december 
gingen de eerste woningen in de Oostkaai in Menen tegen de vlakte. Na de afbraakwerken komt er volgende 
zomer een tijdelijke invulling van de vrijgekomen terreinen. 

Het eerste gebouw is afgebroken. Menen staat nu 
definitief aan de vooravond van de Leiewerken, 
die het gezicht van de stad fundamenteel zullen 
veranderen en de hele regio zullen klaarmaken 
voor het transport van de toekomst. De Leiewerken 
maken deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, het 
grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse 
Waterweg nv, met steun van de Europese Unie. De 
inspanningen voor dat project lonen. Het transport 
via het water stijgt jaar na jaar. Op de Leie vervoe-
ren we momenteel een equivalent van 580.000 
vrachtwagens per jaar. Zonder binnenvaart zouden 
die vrachtwagens onze wegen doen dichtslibben.

Tegelijk zorgen de werken ervoor dat de hele om-
geving van de waterweg herleeft. In Menen komen 
twee nieuwe bruggen en de Leie-oevers gaan er 
helemaal anders uitzien. Voor zowel de werken zelf 
als het verwerven van woningen en gronden wordt 
bijna 67 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Water-
weg nv draagt het overgrote deel daarvan, maar 
ook de stad Menen investeert mee. Ook de Stad 
Menen is tevreden dat de Leiewerken – de Werf 
van de Eeuw – van start kunnen gaan. We kijken 
enthousiast uit naar de ingrijpende stadsvernieuwing 
aan en rond de Leieboorden in het hart van onze 
stad. Dit grote project is niet alleen van belang voor 
de binnenvaart, het geeft ook een groot deel van 
onze stad een volledig nieuwe aanblik, met tal van 
nieuwe kansen voor onze inwoners, handelaars én 
bezoekers.

Gefaseerde sloop
De aangestelde aannemer voor de sloop, Van Torn-
haut bvba, is klaar met de voorbereidende werken 
in de Oostkaai en nam alle nodige voorzorgsmaat-
regelen. Op donderdag 3 december verdween het 
eerste gebouw. Om veiligheidsredenen roept De 
Vlaamse Waterweg nv om weg te blijven en niet te 
komen kijken naar de afbraak. Tijdens de afbraak 
zullen regelmatig updates verschijnen via de web-
site en sociale media.
De afbraakwerken beginnen niet overal tegelijk. 
Ze verlopen per zone in zes fasen in totaal, die na 
elkaar opstarten. De aannemer ontmantelt telkens 
eerst omzichtig alle gebouwen en pas daarna start 
de eigenlijke sloop. Na een vijftal maanden is een 
zone afgewerkt. Alle afbraakwerken samen duren 
tot volgende zomer. Ongeveer gelijktijdig met de 

sloop in de Oostkaai starten de voorbereidingen in 
de tweede zone tussen de Halewijnstraat, de De-
meystraat en de Rijselstraat. Ongeveer een maand 
later is het de beurt aan de zone aan de andere 
kant van de Demeystraat en volgen de panden in 
de Westkaai.

Minder hinder tijdens sloop
Bijna alle straten blijven tijdens de sloopwerken be-
reikbaar. Er zal ook altijd doorgang mogelijk blijven 
voor fietsers en voetgangers. Pand per pand wordt 
een veilige werfzone afgebakend die soms tot op 
het voetpad komt. Voetgangers moeten daar over-
steken.
In de zones waar gewerkt wordt, zal er een plaat-
selijk parkeerverbod van kracht zijn. Zo verzekeren 
we dat er voldoende ruimte is voor de werfzone 
en werfwagens. Daar waar de veiligheidszone tot 
op de straat komt, zijn er onvermijdelijk plaatselijke 
versmallingen waar het verkeer slechts in één rich-
ting voorbij kan. Die zone zal telkens opschuiven per 
pand waar gesloopt wordt.
De aannemer voorziet maatregelen om de sloop-
werken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Stof 
wordt beperkt door een vernevelingssysteem en 
geluidshinder wordt verminderd dankzij het gebruik 
van moderne, stillere materialen. Maar geluid, trillin-
gen en stof kunnen natuurlijk nooit helemaal worden 
vermeden bij afbraakwerken.

Aan de slag met jouw mening
Het afgelopen jaar dachten ruim 500 Menenaars 
een laatste keer mee over het ontwerp de Leie-oe-
vers op een infomarkt of via een digitale bevraging. 
Ontwerpers houden daarmee rekening bij het finale 
ontwerp. Zo besteden ze extra aandacht aan veel 
groen met uitkijkpunten op het water, plekken waar 
het gecontroleerd mag verwilderen en veel ruimte 
voor fietsers, wandelaars, lopers of wie wil spelen op 
een grasveld.
De ruimte onder de bruggen zal niet verloren gaan. 
Menenaars zien het vooral als een plek om fietsen 
te parkeren of om straatkunst, lokale verhalen en 
helden te tonen. Nu nog afwachten of de onder-
kant van de brug daarvoor de meest aangewezen 
plek is, mogelijk zijn er daarvoor nog meer geschikte 
locaties in de directe omgeving.
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Keuzes tijdelijke invulling
Na de sloop gaat er ook wat gebeuren op de 
vrijgekomen braakliggende terreinen. Wat er 
gaat gebeuren, dat is mee bepaald door de 
Menenaars zelf. De pop-up ontmoetingsplek 
blijkt het meest populair en komt er dus zeker. 
Maar De Vlaamse Waterweg nv en de stad 
Menen willen méér te doen. De vijf meest 
gekozen activiteiten kunnen mogelijk allemaal 
een plek krijgen vanaf de zomer van 2021.
Voor de uitwerking van de activiteiten slaan 
verschillende diensten van de stad Menen de 
handen in elkaar. Niets ligt al vast, maar er zijn 
al wel verschillende plannen. Zo zal Boulevard 
Solar op de terreinen neerstrijken en worden 
creatieve ideeën en speelelementen uitge-
werkt. Verschillende stadsdiensten bekijken 
samen met De Vlaamse Waterweg nv hoe 
en waar er eventueel een oefenterrein voor 
mountainbikes, een hondenweide of een eet-
plek kunnen komen. Een aantal Menenaars 
gaven zich op om verder mee te denken over 
de concrete uitwerking. Binnenkort worden zij 
uitgenodigd voor een digitale brainstorm.

Verloop ‘Werf van de eeuw’
Nadat de laatste details op basis van de 
bevraging zijn verwerkt, zal het definitieve 
ontwerp voor de Leiewerken in het centrum 
van Menen in het begin van 2021 gepresen-
teerd worden. Dan volgt het opmaken van de 
omgevingsvergunning met bijhorend open-
baar onderzoek. De voorlopige toekomstbeel-
den en de resultaten van de bevraging kan je 
vinden op de website. Naast de nieuwe look 
voor de Leie-oevers wordt de huidige brug in 
de Rijselstraat vervangen door een nieuwe, 
open brug. De eigenlijke Leiewerken in het 
centrum starten pas ten vroegste in de twee-
de helft van 2022.
Ter hoogte van het Barakkenpark komt een 

nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Daarvoor 
loopt nu de procedure voor de omgevings-
vergunning. Als alles goed gaat, starten de 
werken aan deze fiets- en voetgangersbrug al 
volgend najaar. Die werken zullen ongeveer 
anderhalf jaar duren. Alle werken samen moe-
ten afgerond zijn in 2025.

We houden je op de hoogte
De details van de impact van de werf, de 
bevraging en de Leiewerken zijn steeds terug 
te vinden op de website van Seine Schelde 
Vlaanderen via www.seineschelde.be/lo-
catie/menen. Vooraleer er werken starten in 
een nieuwe zone, krijgen alle buurtbewoners 
een brief in de bus met meer details en wordt 
actuele informatie tegelijk via sociale media 
verspreid. Zo blijft iedereen altijd up-to-date.

Info / www.seineschelde.be/locatie/menen
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Elektrisch autodelen binnenkort 
ook in Menen

Staat jouw (tweede) wagen vaak stil, of heb je net af 
en toe een (tweede) wagen nodig? Dan is autodelen 
zonder twijfel goedkoper en gemakkelijker voor jou! Bij 
autodelen gebruik je enkel een auto waar en wan-
neer je hem nodig hebt. Heb je geen auto nodig? Dan 
kunnen anderen hem gebruiken. Zo heeft autodelen 
niet alleen ecologische, sociale en economische voor-
delen, maar is het ook een flexibel alternatief voor je 
persoonlijke wagenbezit. 

Met de steun van Intercommunale Leiedal en het 
Vlaamse Departement Omgeving worden er in de 
loop van januari 17 elektrische deelwagens in de regio 
Zuid-West-Vlaanderen uitgerold. 2 hiervan komen in 
Menen terecht. Het gaat om 1 gezinswagen (Renault 
ZOE) en 1 monovolume (Renault Kangoo). Omdat dit 

initiatief perfect past binnen de regionale klimaatambities werd bewust voor elektrische auto’s 
gekozen. Je zal de voertuigen dan ook kunnen terugvinden aan de laadinfrastructuur aan de 
Waalvest.

De elektrische deelwagens van FOX Share zijn eenvoudig te gebruiken: je downloadt de app, 
registreert jouw profiel en boekt een (elektrische) deelwagen naar keuze. Hier zijn geen abon-
nements- of instapkosten aan verbonden, als gebruiker betaal je enkel voor het effectieve 
gebruik (per uur, per dag en per gereden km). Met je profiel kan je trouwens niet enkel 
wagens binnen je eigen gemeente ontlenen, maar heb je ook toegang tot alle wagens die 
binnen de SHARE Mobility-app zijn opgenomen (65 wagens verspreid over gans Vlaanderen). 

Hoe kan je nu de wagens van FOX Share gebruiken? Dat wordt duidelijk uitgelegd aan de 
hand van enkele instructiefilmpjes op de website van FOX Share: www.foxshare.be. 

Info / www.menen.be/autodelen / 056 529 358

Menen introduceert R-12 korrel
in West-Vlaanderen
Om uiteenlopende redenen is de last die duiven veroorzaken een pro-
bleem dat om een goede oplossing vraagt. Hun uitwerpselen bevuilen 
de publieke ruimte en privé-eigendommen. Om het duivenbestand 
duurzaam terug te dringen zonder dieronvriendelijke methodes in te 
zetten maken wij vanaf maart gebruik van de R-12 korrel.

Het gaat om een veterinair geneesmiddel dat de vruchtontwikkeling van 
de duif verstoort en dus geboortebeperking tot gevolg heeft. Belangrijk 
is dat de korrel geen impact heeft op mens, andere dieren of milieu en 
omkeerbaar is.

De R-12 korrel werd eerder met succes gebruikt in Italiaanse steden en 
op enkele plaatsen in België. Nu wordt de korrel  voor het eerst gebruikt 
in de provincie West-Vlaanderen.
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Ook bpost-pakjesautomaat in Lauwe 
In deze bijzondere coronatijden verleent de Stad Menen 
haar inwoners een extra dienst dankzij de installatie van een 
bpost-pakjesautomaat ter hoogte van het nieuwe ontmoetings-
centrum in Lauwe. In Menen is er al zo’n automaat ter hoogte 
van het cultuurcentrum. De automaat in Lauwe is gelegen aan 
het ontmoetingscentrum Het Applauws.

Hoe werkt het?
De 70 lockers in de automaat zorgen ervoor dat pakjes, brieven 
en documenten kunnen afgehaald of verstuurd worden via 
bpost en dit 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Ook retourneren kan 
via deze weg. Zodra je pakje in de pakjesautomaat wordt 
afgeleverd, heb je 5 kalenderdagen tijd om het af te halen. Op 
de 6de dag wordt het pakje terug naar de afzender gestuurd. 

Iedereen mag je pakje afhalen. Hij of zij moet dan wel beschikken over ofwel de barcode, 6-cijferige code of 
QR-code die je ontvangen hebt per e-mail of in de My bpost app.

Onze cultuur- en ontmoetingscentra zijn de plaatsen bij uitstek waar we – vooral in ‘normale’ tijden – mensen 
samenbrengen én diensten verlenen. Dankzij de goede samenwerking met bpost konden we deze automaat 
ook hier in Lauwe voorzien. Zie het als een verlengstuk van de uitgebreide dienstverlening hier in het nieuwe 
dienstencentrum Het Applauws. Net zoals aan het CC in Menen is dit een prima locatie, goed bereikbaar én 
met sociale controle.

Info / www.bpost.be/nl/pakjesautomaat 

Het Applauws: opent op 4 januari
Op maandag 4 januari opent Het Applauws de deuren: het nieuwe ontmoetings-, cultureel, administratief én 
lokaal dienstencentrum (LDC) in Lauwe.

Het splinternieuwe, multifunctionele gebouw dat 
langs de Leieboorden ligt, staat op verschillende 
manieren ten dienste van de inwoners van Lauwe. 
Het is onder andere: 
1. een Cultuurcentrum met een aanbod van podi-

umvoorstellingen, vormingsreeksen, tentoonstel-
lingen, projecten en festivals. Ook de bibliotheek 
krijgt er zijn nieuwe stek;

2. een Lokaal Dienstencentrum met een focus op 
personen met een beginnende zorgnood;

3. een Ontmoetingscentrum ten dienste van de 
verenigingen uit Lauwe;

4. een Administratief Centrum voor de Lauwenaar 
met zitdagen van verschillende stadsdiensten. 
Ook de wijkagenten zullen in het gebouw hun 
bureau en onthaalmomenten hebben.

Jan Verbrugge uit Lauwe is de eerste centrumleider 
van Het Applauws. Hij is het aanspreekpunt voor 
inwoners en verenigingen die in of samen met het 
centrum activiteiten willen organiseren.

Vanaf 4 januari gaan de deuren dus (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 ac-
tiviteiten te kunnen organiseren en we dromen ook 
van een heus openingsweekend. Maar dat hangt 
natuurlijk, zoals alles tegenwoordig, af van de evolu-
ties rond het coronavirus.

Het Applauws zal vanaf 4 januari iedere weekdag 
open zijn:
Maandag: 09:00-12:00 en 13:00-17:00
Dinsdag: 09:00-12:00 en 13:00-17:00
Woensdag: 09:00-12:00 en 13:00-17:00
Donderdag: 09:00-12:00 en 13:00-18:30
Vrijdag:  09:00-12:00 en 13:00-17:00

Info
Het Applauws / Koningin Astridlaan 44, Lauwe
056 411 030 (vanaf 4/1) / ldc.applauws@menen.be
www.menen.be/applauws



Boulevard Polar
brengt licht en warmte

Radio voor en door
Menenaars
Stad Menen stuurt radiomaker en Lauwenaar Jens 
Lemant de stad in. In onze hoofden zitten zeer diverse 
verhalen over vroeger en nu.

Jens komt ze halen. Hij zal maar 1 criterium gebruiken: 
de verhalen moeten hartverwarmend zijn en de kracht 
hebben om alle Menenaars naar de radio te lokken. 
Die reportages vormen samen met gloednieuwe mu-
ziek uit De Steigersessies en zelfs een streep fictie voor 
een nieuw, Menens radioprogramma. Ontdek alles 
binnenkort onder meer via JESS FM (stem af op 89.9). 

Een samenwerking van Stad Menen en CC De Steiger.

Trek er op uit: Speel en Beweeg
Ga de uitdaging aan en laat je op de speel- en beweeglussen verrassen door op-
drachten, sport- en spe(e)ltoestellen. Een leuke wandelroute met speelse uitdagingen 
voor kinderen, ideaal als gezinsuitstap in Menen, Lauwe of Rekkem!

Het parcours kun je downloaden op www.menen.be/speel&beweeg

Blokkot brengt studen-
ten coronaproof samen
Ben jij het ook beu om telkens in je eigen kot te 
blokken? Niet getreurd, want het Blokkot is terug 
EN 100% coronaproof! 

Gedurende de blokperiode wordt opnieuw 
de mogelijkheid voorzien voor studenten om in 
groep te studeren. Het ‘Blokkot’ is er in de eerste 
plaats voor studenten uit Menen, Lauwe en 
Rekkem. Rekening houdend met de geldende 
maatregelen. Reserveren is verplicht!

Reserveer op www.menen.be/blokkot
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Feel good pakket bib
De bib stelt voor jou een feel good pakket samen 
met boeken, muziek, film. Leners kunnen een volledig 
pakket uitlenen zonder te weten wat er in steekt. De 
bib zorgt ervoor dat wat in het pakket steekt, een goed 
gevoel geeft aan de lener (romantische en komische 
films, geluksboeken, warme recepten, happy muziek…).

Reserveer jouw pakket via menen.bibliotheek.be

Met Boulevard Polar verzamelen we een veelheid aan initiatieven en coronaproof alternatieven onder één noemer. 
Deze tweede lockdown in de donkerste periode van het jaar valt ons allemaal zwaarder dan de eerste. Daarom 
willen we met een aantal coronaveilige initiatieven licht, warmte en positiviteit tot bij de mensen thuis brengen. We 
lichten hieronder een aantal van onze initiatieven uit. 
 
Blijf op de hoogte van en ontdek al onze initiatieven in het kader van Boulevard Polar via:
• www.menen.be/boulevardpolar
• Volg Boulevard Polar Menen op Facebook en Instagram
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Een Running Team Menen
Het Running Team Olympic Menen vzw is ontstaan 
in 1997, uit een fusie tussen Running Team Jacky 
Sport en Olympic Menen. De Atletiekclub RTOM zet 
vooral in op de jeugd. Kinderen kunnen al vanaf 
het eerste leerjaar aansluiten. De min-twaalfjarigen 
en de plus-twaalfjarigen trainen op maandag- en 
woensdagavond in aparte groepen. Onze atle-
tiekdisciplines zijn de korte sprintnummers en lange 
loopnummers tot 5.000 meter, hoog- en verspringen, 
kogelstoten en speerwerpen. Ook veldlopen komt 
aan bod. De trainingen zijn dan ook heel gevarieerd.
De club is aangesloten bij de Vrije Sporters, waardoor 
de leden zodoende kunnen deelnemen aan het 
veldloop- en pistecriterium. Bij ons is iedereen die wil 
sporten welkom, of je nu veel talent hebt of niet. We 
vinden het belangrijk dat jongeren vooral bewegen 
en elkaar motiveren en uitdagen. Hetzelfde geldt 
uiteraard ook voor volwassenen. Zij zijn uiteraard 

Sportclub 
in de kijker

ook welkom bij ons en deze kunnen meetrainen op 
dinsdagavond. Sedert de komst van de nieuwe piste 
is het ledenaantal dan ook fors gestegen.  We heb-
ben nu 8 trainers om de trainingen te leiden. Nieuwe 
trainers zijn steeds welkom. In 2020 hadden we graag 
onze eerste pistemeeting gepland op de nieuwe pis-
te, doch we moesten die  noodgedwongen annule-
ren door corona. We hopen dan ook dat we dit doel 
in 2021 wel kunnen verwezenlijken.

Lijkt atletiek je een leuke uitdaging? Kom dan zeker 
eens proberen, iedereen is welkom om gratis te ko-
men proeven van enkele trainingen. De piste ligt aan 
de Waalvest in Menen. Meer info op www.RTOM.be.

Geoffrey Nenin, Voorzitter RTOM vzw

Onze Stad Menen telt heel wat senioren onder haar inwoners. Die senioren willen we 
maximaal blijven bereiken en informeren. Daarom stellen we op initiatief van onze ste-
delijke Ouderenadviesraad (OAR) iedere maand een seniorenvereniging voor.

Neos Lauwe - Menen & Rekkem

Neos in de kijker
Neos, netwerk van ondernemende senioren is een 
levend netwerk van zelfstandige plaatselijke kernen, 
waar mensen met levenservaring vanuit een veilige, 
warme en open verbinding de durf en de kracht ont-
wikkelen om zichzelf en elkaar permanent te helpen 
ontplooien. Zo geeft de vereniging een zinvolle bete-
kenis aan onze leefwereld van vandaag en morgen. 
Neos is een groeiende en dynamische seniorenver-
eniging gedragen door zowat 2000 bestuursleden in 
gans Vlaanderen. De werking is gebaseerd op een 
vijftal pijlers: kwaliteitsgarantie, focus op cultuur, de 
kunst van het genieten, belangenbehartiging en 
solidariteit.

Actief in Lauwe - Menen & Rekkem
Met actieve afdelingen in Lauwe, Menen en Rekkem 
zorgt Neos ervoor dat honderden senioren in hun 
eigen buurt ‘de tijd van hun leven’ kunnen beleven. 
De plaatselijke bestuursploegen van Lauwe, Menen 
en Rekkem zorgen voor een breed pallet aan activi-
teiten: voordrachten, uitstappen, bedrijfsbezoeken, 
meerdaagse reizen, culturele manifestatie, kaart- en 
ontspanningsnamiddagen, fietsen, wandelen, petan-
que, feesten…

Kortom: net op pensioen en zin in nieuwe uitdagin-
gen, toffe ontmoetingen, boeiende uitstappen en 
veel gezelligheid? Maak dan kennis met Neos, net-
werk van ondernemende senioren.

Meer info
Neos Lauwe / Lieven Samain (0468 133 603) / Marleen 
Hindrickx-Verschelde (056 420 547)
www.neosvzw.be/lauwe
Neos Menen / Dirk Vandoolaeghe (056 515 385) / Her-
man Muylle (056 513 732) / www.neosvzw.be/menen

Neos Rekkem / Hervé Seys (056 413 924) / Trees 
Cottenie-Sonneville (056 413 326)
www.neosvzw.be/rekkem
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Burgerbudgetten uitgesteld
wegens covid-19
Werk maken van participatie en inspraak was één van de speerpunten in de beleidsnota bij het begin van 
de nieuwe legislatuur. Het paradepaardje daarin was de introductie van de burgerbudgetten. Er werd 125.000 
euro uitgetrokken om burgerprojecten te realiseren in 10 wijken. Wijk “Barakken” en “Rekkem Paradijs – Triloy” 
mochten hierbij deze zomer de spits afbijten. Helaas gooide corona roet in het eten en moesten we de fysieke 
wijkmomenten annuleren. Daarom hebben we beslist om de burgerbudgetten tijdelijk on hold te zetten totdat 
de lucht wat opgeklaard is en we samen inspiratie kunnen opdoen, voorstellen formuleren en budget kunnen 
toekennen. 

Ondertussen zitten we niet stil aan 
het participatieve front. Zo werd het 
participatieplatform samen.menen.
be reeds gebruikt om het circulatie-
plan in Lauwe te evalueren, om te 
polsen naar de mogelijkheden voor 
deelmobiliteit, om je mening te vra-
gen over de kindvriendelijkheid van 
Menen en mocht je mee beslissen 
over de nieuwe naam van het OC 
Lauwe. Daarnaast kon een jury van 
deskundigen en scholen uit Menen 
ook mee beslissen over de nieuwe 
leverancier voor speel- en beweeg-
toestellen.

Voor meer info rond onze participa-
tietrajecten surf naar:
samen.menen.be

Vuurwerkverbod
tot 18 januari 2021

Door het coronavirus is de werkdruk in de zieken-
huizen op dit moment erg hoog. Het afsteken van 
vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de 
spoeddienst, bij de huisartsen en voor de politiedien-
sten. Daarom besliste gouverneur dat er tot 18 januari 
2021 een absoluut verbod geldt op vuurwerk en 
kerstboomverbrandingen in de provincie West-Vlaan-
deren. Op die manier wil de gouverneur ook samen-
scholingen vermijden. Dit houdt in dat er dus ook met 
nieuwjaar geen vuurwerk mag worden afgestoken.

3.500 drempelbezoeken
brengen warmte

Onze medewerkers én vrijwilligers vanuit de Lokale 
Dienstencentra zijn al een tijdje op pad in het kader 
van de drempelbezoeken. Met drempelbezoeken 
brengen we deur-aan-deur bezoeken in wijken 
waar vooral oudere mensen wonen. Zo willen we de 
vereenzaming in deze barre coronatijden iet of wat 
counteren en brengen we een beetje warmte in huis.
Ook in 2021 worden deze drempelbezoeken verder 
uitgerold.
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De Bib: het leven van a tot z
Poëzieweek 2021 
28 januari tot en met 3 februari 2021

Tijdens de Poëzieweek van 28 januari tot en met 3 februari 2021 pre-
senteert bibliotheek Menen de nieuwste dichtbundels. De bibliotheek 
straalt poëzie uit door de posters en poëziekaarten.
Dit jaar is het thema ‘Samen’. We vieren het samen-leven, sa-
men-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, 
samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen 
we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. 
Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme 
en voor inclusie.

David Troch & Sylvie Marie 
woensdag 27 januari om 20:00 / bib Menen

Poëziepingpong is een lezing in een spannend jasje met twee jonge, bekende dichters. Het lot bepaalt wie van 
hen met een gedicht begint. Na dat gedicht pikt de ander erop in met een gedicht dat er op één of andere 
manier op aansluit. Zo rijgen ze de gedichten aan mekaar en krijgen we een verhaal dat alle kanten opspringt. 
David Troch won o.a. de Herman de Coninckprijs 2013 voor het Beste Gedicht en de Turing Nationale Gedich-
tenwedstrijd en was Gents stadsdichter.
Sylvie Marie is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde vier dichtbundels en één roman en post regelmatig 
#gramgedichten op Instagram. Ze ontving o.a. de Prijs Letterkunde van de provincie Oost-Vlaanderen. 
Iedereen welkom! Gratis toegang. Reserveren verplicht.
Aanmelden kan via bibliotheek@menen.be of 056 51 58 70.

Verkoop boeken & tijdschriften
Een grote boekenverkoop zit er dit jaar, door het coronavirus en de bijhorende maatregelen, niet in. Daarom 
houden we permanente verkoop. In bibliotheek Menen kan je maandelijks een ander aanbod vinden, van 
prentenboeken en kinderboeken tot tijdschriften en thrillers. Alles aan de prijs van 1 euro. 
Tijdens de maand januari kan je tijdschriften en weekbladen aanschaffen.

Bib Lauwe op 4 januari in Het Applauws
We openen het nieuwe jaar 2021 in de spiksplinternieuwe bibliotheek in het al even nieuwe OC Het Applauws in 
de Koningin Astridlaan 44 in Lauwe.
Op maandag (10u tot 12u), dinsdag (16u tot 18u), woensdag (14u tot 18u), donderdag (16u tot 18u) en op za-
terdag (9u tot 12u) is de bibliotheek open met assistentie. Dit betekent dat een medewerker van de bibliotheek 
aanwezig is. 
Op alle andere momenten is de bibliotheek open tussen 9u en 12u en van 13u tot 18u zonder assistentie. Er zijn 
geen medewerkers van de bibliotheek aanwezig. Je kan met je lidkaart de deur van de bibliotheek openen, 
zelf materialen inleveren en uitlenen via de zelfuitleenbalie.

Lerarenkaarten 2021 
Vanaf 21 december zijn de lerarenkaarten 2021 beschikbaar in biblio-
theek Menen. 
Wil je graag weten of je lerarenkaart bij ons in de bib aanwezig is? 
Ga naar www.klasse.be/lerarenkaart/jouw-lerarenkaart/waarismijnle-
rarenkaart.
Tik je stamboeknummer in en je vindt in een paar klikken waar je jouw 
Lerarenkaart vindt.
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CULTUURCENTRUM MENEN
STEIGERNIEUWS JANUARI 2021

www.ccdesteiger.be

UiT in MENEN

#cultuurintijdenvancorona
Cultuurcentrum De Steiger en al haar locaties zijn voor onbepaalde duur gesloten.
Alle podiumvoorstellingen tot 1 februari worden geschrapt.
Tickethouders worden persoonlijk gecontacteerd.

De tentoonstelling ‘City Trip’ kan wel bezocht worden, 
mits voorafgaande reservatie (www.ccdesteiger.be).

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.

HET PAK-KET-MEE-PAKKET

Een nieuw coronaveilig familieproject van OOGST & hirngespinst.
Een kleinschalig, kunstzinnig en inspirerend wereldreparatiepakket dat kinderen 
aanspoort om creatief en met verwondering naar de wereld te kijken.

Elk PAK-KET-MEE-PAKKET bestaat uit tien verwarmende opdrachten, die je in je 
buurt of op een willekeurige plek in onze stad kan uitvoeren. Bij elke opdracht is 
een inspirerend stappenplan voorzien.

Maak een VOUWWENS of neem een WARMTEBAD. Kijk met een andere blik 
tijdens het GEREPAREER en bouw wat WINTERKOST of een beetje KRIJTBLIJHEID. 
Stuur VERWARMENDE POST naar een onbekende en zorg voor de bijen dankzij 
de ZAADBOM. Bedenk iets voor het LEUKGESCHEUR en KNOOPWATKLEUR naar 
je buur.

Door met dit verrassende pakket aan de slag te gaan, krijg je meer voeling met 
je stad en met de mensen die er wonen. En je werkt op jouw manier mee aan 
een warmere stad!

Praktische info 

• De pakketten zijn gratis beschikbaar (tot uitputting voorraad).
• Het pak-ket-mee-pakket is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
• Elk gezin uit Menen, Lauwe of Rekkem kan via info@ccdesteiger.be één pakket reserveren.  

Na onze bevestiging kan je het pakket afhalen in de bibliotheek van Menen.
• We garanderen dat de behandeling en de verspreiding van de pakketten op een coronaveilige  

manier verloopt.
• Dit project wordt gratis aangeboden. We vragen wel dat je minstens één foto post op Facebook  

of Instagram (#pakketmeepakket #ccdesteigermenen).



TENTOONSTELLING

CITY TRIP
nog tot 7 februari 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 Hulot 
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 De Vos - Freddy Tsimba - Karl Philips

Van woensdag tot en met zondag, van 14 tot 18 u. Gratis.
Gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari. 

Reserveren is verplicht en kan via www.ccdesteiger.be.

Je kan de tentoonstelling ook virtueel bezoeken. 
Surf daafvoor nar https://www.polygon360.be/citytrip/



NIEUW! DE STEIGERSESSIES
De podiumzalen van het Menens cultuurcentrum zijn gesloten voor het 
publiek. Dat betekent niet dat ze daarom leeg moeten zijn. Onder de 
noemer ‘De Steigersessies’ geeft het cultuurcentrum de kans aan po-
diumartiesten om niet alleen corona-proof nieuw werk te maken, maar 
dat ook op een veilige, online manier te delen met het publiek. 
De Steigersessies worden in beeld gebracht en zullen ook audio-opna-
mes opleveren. In sommige gevallen resulteren ze in een volwaardige 
livestreamvoorstelling. Volg alles via ccdesteiger.be of op onze socials. 
Het technisch team van het cultuurcentrum ondersteunt de sessies van A 
tot Z. Op 17 en 18 december beet het Rekkemse More News From 
Nowhere de spits af. Het resultaat daarvan blijft nog even online staan.

DE STEIGERSESSIES#02: BJARNE DEVOLDER/SKAGEN: ‘Mijn Volk’
Livestream vanuit CC De Steiger Menen
donderdag 14 januari 2021 om 20.15 u.

Bjarne Devolder studeerde in 2019 af als toneelspeler en -maker aan het Koninklijk Con-
servatorium Antwerpen en had in april 2020 als aanstormend talent moeten spelen op 
ons festival Gebroed! De lock-down stak daar toen een stokje voor. Binnenkort werkt hij 
in CC De Steiger verder aan ‘Mijn Volk’, zijn alom geprezen afstudeervoorstelling. Op 14 
januari brengen wij deze opmerkelijke monoloog via livestream tot bij je thuis. 

Dit is het verhaal van een binnenvetter.
Hij ziet zichzelf niet beter dan u.
Eerder het tegenovergestelde.
Hij is onderworpen aan u.
Hij levert zich over.
Voor de eerste maal.
Zonder compromis.
In naam van de liefde.

Bjarne Devolder en Naomi Velissariou lieten zich inspireren door ‘Small Town Boy’ van de Duitse schrijver en theatermaker 
Falk Richter. ‘Mijn Volk’ is het coming of age verhaal van een homoseksuele jongen, Luca, die opgroeide in een homofobe 
omgeving en als gevolg daarvan een enorme zelfhaat ontwikkelde.

spel: Bjarne Devolder - begeleiding: Naomi Velissariou 
tekstfragmenten van Falk Richter in een vertaling van Ludwig Bindervoet 

dramaturgie: Bjarne Devolder, Naomi Velissariou, Assia Bert - licht en decor: Hugo Moens  - beeld: Emma Van Den Broeck 
zakelijke leiding en coördinatie: Korneel Hamers - dank aan: Sara De Roo, Clara van den Broek, Lois Brochez, 

Kenneth Cardon, Leonore Spee, Monty Kultuurfaktorij, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, de Vlaamse Overheid

Tickets: 5 euro, verkrijgbaar via www.ccdesteiger.be 
Je ontvangt kort voor de voorstelling een beveiligde link naar de livestream.

DE STEIGERSESSIES#03: LAUGHING BASTARDS
artistieke residentie in De Steiger
16-17 januari 2021

Laughing Bastards is een band geboren uit de talloze, tumultueuze en onwettige 
liefdesaffaires die jazz met alle muzieken ter wereld had. Bastaardmuziek als manifest, 
het lyrische als gemene deler, het doorweven samenspel als uitgangspunt. Laughing 
Bastards brengt vanuit een liefde voor de jazz- traditie vernieuwende improvisaties en 
composities.
In De Steiger bereiden ze de releasetour van hun gloednieuwe album ‘Unanimal’ voor 
én nemen ze een videoclip op.

Gitaar: Jan-Sebastiaan Degeyter, tenor sax: Michel Mast, cello: Eline Duerinck, 
contrabas: Anneleen Boehme, drum: Marcos Della.

Te volgen via onze website en sociale media.

MUZIEK & THEATER

DEDE
      STEIGER      STEIGER
SESSIESSESSIES

HOBBY & VORMING 

COMPUTERCURSUSSEN
Komend voorjaar organiseren wij opnieuw een ruim aanbod computercursussen in samenwerking met Creo. 
Inschrijven kan via www.ccdesteiger.be of door te mailen naar info@ccdesteiger.be
In de vermelde kostprijzen is alle cursusmateriaal inbegrepen. Elke reeks bestaat uit 15 lessen of 10 lessen en er 
worden maximum 16 cursisten per reeks aanvaard. Betaling bij inschrijving is noodzakelijk. 
Meer info over de reeksen vind je op www.ccdesteiger.be en www.creo.be

Contactlessen of afstandslessen?
We hopen van harte dat we in februari kunnen starten met contactlessen.   
Als de situatie verandert schakelen we over op lessen op afstand. Alle info daarover vind je op onze website. 

NIEUW! ONLINE VORMINGSAABOD
Vanaf 11 januari biedt Cultuurcentrum De Steiger een aantal
bewegingsreeksen online aan.

Vanaf maandag 11/01 wekelijks:

18.30 - 19.20u:   50- MINUTE WORKOUT 
    met Dorine Staelens
    Combinatie van boks- en tal van andere 
    armoefeningen, training van boven-en 
    onderlichaam met cardio en opbouwende 
    oefeningen.
 
19.30 - 20.30u:   ZUMBA®FITNESS 
    met Petra Vanwildemeersch
    Op Latijns-Amerikaanse ritmes aan je conditie 
    werken en genieten van het moment!

Vanaf woensdag 13/01 wekelijks:

19 - 19.50u:   50-MINUTE WORKOUT 
    met Dorine Staelens

Vanaf donderdag 14/01 wekelijks:

19 - 20u:   BBB met Justine Cottignies
    Aerobic dance fitness met versteviging van de 
    spieren op de buik, benen en billen.  Wie nog 
    nooit heeft gesport kan altijd meedoen.

20 - 21u:   REGGAETON FITNESS 
    met Justine Cottignies
    Mentaal krijg je een positieve boost door de leuke
     oppeppende beats en je verbrandt op een 
    plezierige manier vet.

Zet je schrap voor de sessie en 
bereid je voor net zoals je vroeger 
naar een sessie kwam.
Voorzie sportkledij en voldoende 
bewegingsruimte zodat je vlot 
mee kan doen.

Inschrijving:
www.ccdesteiger.be/nl/vorming
Prijs: € 4 per sessie

Na inschrijving ontvang je alle 
informatie over hoe je precies kan 
deelnemen.

MoMent Begin einde Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma (vm) 08.45 11.50 Ontdek je Android smartphone (verkort) 80 22/03/21 14/06/21

Ma (nm) 13.30 16.35 Haal meer uit je Android smartphone 105 01/02/21 14/06/21

Di (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 105 02/02/21 08/06/21

Di (nm) 13.30 16.35 Fotoboeken en -gadgets 80 23/03/21 08/06/21

Wo (vm) 08.45 11.50 Haal meer uit het internet 105 03/02/21 09/06/21

Do (vm) 08.45 11.50 Photoshop Elements Workshops 105 04/02/21 17/06/21

Do (nm) 13.30 16.35 Apps voor elke dag (Android) - Het Applauws Lauwe 45 25/03/21 06/05/21

Vr (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 105 05/02/21 18/06/21
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Vanaf donderdag 14/01 wekelijks:

19 - 20u:   BBB met Justine Cottignies
    Aerobic dance fitness met versteviging van de 
    spieren op de buik, benen en billen.  Wie nog 
    nooit heeft gesport kan altijd meedoen.

20 - 21u:   REGGAETON FITNESS 
    met Justine Cottignies
    Mentaal krijg je een positieve boost door de leuke
     oppeppende beats en je verbrandt op een 
    plezierige manier vet.

Zet je schrap voor de sessie en 
bereid je voor net zoals je vroeger 
naar een sessie kwam.
Voorzie sportkledij en voldoende 
bewegingsruimte zodat je vlot 
mee kan doen.

Inschrijving:
www.ccdesteiger.be/nl/vorming
Prijs: € 4 per sessie

Na inschrijving ontvang je alle 
informatie over hoe je precies kan 
deelnemen.

MoMent Begin einde Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma (vm) 08.45 11.50 Ontdek je Android smartphone (verkort) 80 22/03/21 14/06/21

Ma (nm) 13.30 16.35 Haal meer uit je Android smartphone 105 01/02/21 14/06/21

Di (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 105 02/02/21 08/06/21

Di (nm) 13.30 16.35 Fotoboeken en -gadgets 80 23/03/21 08/06/21

Wo (vm) 08.45 11.50 Haal meer uit het internet 105 03/02/21 09/06/21

Do (vm) 08.45 11.50 Photoshop Elements Workshops 105 04/02/21 17/06/21

Do (nm) 13.30 16.35 Apps voor elke dag (Android) - Het Applauws Lauwe 45 25/03/21 06/05/21

Vr (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 105 05/02/21 18/06/21
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Sinds 1 december kan je weer bij jouw favoriete, lokale handelszaak terecht. Shop en Beleef, coronaveilig én lokaal 
in Menen, Lauwe en Rekkem en doe mee aan de Eindejaarsactie 2020! Shop van 14 december 2020 tot en met 31 
januari 2021 bij de deelnemende handelaars, vul je stempelkaart en maak kans op een Hyundai I10 of 10.000 euro 
aan cadeaubonnen van Shop en Beleef! Info & deelnemende handelaars op www.shopenbeleef.be

Shop lokaal van
14 december 2020 
tot 31 januari 2021

Drop je volle stempelkaart in 
de zwarte Shop&Beleef box bij
de deelnemende handelaars 
Méér info op www.shopenbeleef.be

Eindejaarsregeling diensten
Alle stadsdiensten, bibliotheken en recyclageparken zijn gesloten op 24 (namiddag), 25, 26, 31 (namiddag) decem-
ber en 1 en 2 januari. Het zwembad is wel open op 26 december en 2 januari. De recyclageparken zijn op 24 en 31 
december de ganse dag dicht.

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
14 JANUARI 2021
14:00-16:00 (op afspraak):
LDC Dorpshuis Rekkem
16:15-18:00 (op afspraak):
Gemeentehuis Lauwe
Info / huisvesting@menen.be

nuttige info


