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Extra stedelijke dienstverlening 
vanaf 2 februari
Om onze inwoners tijdens deze moeilijke coronatijden nog beter 
van dienst te kunnen zijn, breiden we onze dienstverlening co-
ronaproof uit.

Werken op afspraak blijft wel de norm, we moedigen aan om 
enkel voor dringende zaken onze stedelijke diensten te contac-
teren én we vragen om zoveel mogelijk alleen naar de gemaak-
te afspraak te komen.

Vanaf 2 februari 2021 kun je in het stadhuis ook een afspraak 
maken op woensdagnamiddag (14:00-17:00) en donderdagna-
middag (16:00-18:30). Dat kan ook elke voormiddag in de week 
(9:00-12:00) en elke 1ste en 3de zaterdag van de maand (9:30-
11:30). Maak je afspraak via 056 529 200. Voor de aankoop van 
restafvalzakken moet je geen afspraak maken en kun je gewoon 
aan de onthaalbalie terecht. Daarnaast kun je op afspraak ook 
nog steeds terecht bij onze Sociale dienst (056 527 100) en Dienst 
Thuis- en Ouderzorg (056 527 262).

Vanaf 2 februari 2021 kun je ook weer terecht (op afspraak) in 
het LDC Dorpshuis in Rekkem (056 433 700) en voor het eerst ook 
in het LDC Het Applauws in Lauwe (056 411 030).

GEZOCHT
Uitbater cafetaria OC Het Applauws Lauwe

Zie jij het zitten om de cafetaria in het 
splinternieuwe OC Het Applauws in Lauwe 
uit te baten?
Het volledige dossier opvragen kan via 
agb@menen.be of 0476 33 43 05.

Dien jouw kandidatuur in voor 15 februari 
2021 om 15:00!

2



3

Carnaval in de stad, maar anders
Maak jouw carnavalfilmpje en win!
Zet de zotskap op, trek je stoutste dansschoenen aan 
en breng kleur en muziek in deze uitzonderlijke tijden… 
Verkleed je, dans, zing én maak een filmpje met de 
klas of met je eigen gezinsbubbel.
Post jouw filmpje vanaf 1 februari op de Facebookpa-
gina van Stad Menen.
Verzamel de meeste vind-ik-leuks en win een zoete 
versnapering voor je klas of bubbel! We maken de 
winnaars bekend op 28 februari, in het carnavals-
weekend.

Breng zelf carnaval naar de stad!
Wees creatief, ontwerp je eigen carnavalsmasker of 
versier de masker die jouw kind van school meekreeg. 
Hang dit uit aan je venster samen met slingers, toeters 
en andere carnavalsbellen! Ga op stap met je gezin 
en ontdek de carnavalsversieringen langs je pad.

Expo: Beleef carnaval!
Bezoek onze tentoonstelling in CC De Steiger en laat 
je onderdompelen in de carnavalssfeer! Waarom car-
naval? Oorsprong, tradities, symboliek, foto’s, muziek, 
filmpjes en decorstukken… Beleef carnaval op een 
andere manier.
Locatie: CC De Steiger, tentoonstellingszaal
Wanneer: Wo. 17/02/2021- Zo. 28/02/2021
Gratis mits reservatie via www.menen.be/carnaval

GEZOCHT
Uitbater cafetaria OC Het Applauws Lauwe

Fotowedstrijd: Kus jouw Valentijn en win
Win een romantisch etentje ter waarde van 100 euro bij een eetgelegenheid in Menen, Lauwe en Rekkem 
naar keuze. Kus je Valentijn aan onze liefdesbanner op de Grote Markt of op jullie meest romantische plekje in 
Menen, Lauwe en Rekkem, neem een selfie, met een rood attribuut (rood = kleur van de liefde) en neem deel 
aan onze Valentijnsfotowedstrijd ‘Menen kust ze!’.
Post jouw knappe selfie tussen 1 en 13 februari op de Facebookpagina van Stad Menen, als reactie op de 
post met het campagnebeeld. Op Valentijnsdag zelf, 14 februari, starten we dan de stemming. Wie tegen 21 
februari de meeste vind-ik-leuks verzamelde, wint een restobon van 100 euro.
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Laat je vaccineren
binnenkort in Park Ter Walle
De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is al enkele weken bezig. Tegen ten laatste het begin van de herfst 
zou iedereen die dit wil, ingeënt moeten zijn. De overheden en partners zijn hiervoor nu volop aan de slag. In 
onze Stad Menen komt een vaccinatiecentrum in Park Ter Walle, waar onze inwoners zullen terecht kunnen.

Eigen keuze en gratis
Je laten vaccineren is gratis en doe je vrijwillig. Hoe meer mensen zich laten 
inenten, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder 
verspreidt. We beschermen zo de meest kwetsbaren en verminderen de druk 
op de zorg. Zo zullen we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen.

Wanneer vaccineren?
Intussen zijn in de meeste woonzorgcentra de bewoners en medewerkers 
gevaccineerd. Ondertussen startte ook de vaccinatie van het personeel in 
ziekenhuizen en andere instellingen. Ook de mensen van de eerstelijnszorg 
(bv. huisartsen) komen aan bod. Vanaf maart kunnen de 65-plussers en de 
risicopatiënten geprikt worden, vanaf april de essentiële beroepen. In juni 
wordt de vaccinatiecampagne voor de brede bevolking opgestart. Let wel: 
de timing kan veranderen mocht België sneller vaccins krijgen van Europa.

Waar vaccineren?
Menen richt in zaal Park Ter Walle een vaccinatiecentrum in om vanaf 1 
maart 2021 de vaccinatie tegen het coronavirus voor inwoners van Menen 
en Wervik op te kunnen starten. De Stad Menen is ondertussen volop bezig 
met de voorbereidingen voor het inrichten en organiseren van het vacci-
natiecentrum. De komende dagen en weken krijgen onze inwoners meer 
duidelijkheid over hoe alles concreet zal verlopen.
 

Helpen in het vaccinatiecentrum?
Voor de uitbouw van die vaccinatiecentra doet de Stad Menen een warme 
oproep naar vrijwilligers die hierbij hun steentje willen bijdragen. Zie jij het 
zitten om als chauffeur, steward, onthaalmedewerker, logistiek personeel 
(bvb. schoonmaak) of medische zorgverstrekker te helpen? Super! Vul dan je 
contactgegevens in op www.menen.be/vaccinatiecentrum (bellen kan ook 
op 056 269 280) en wij contacteren jou.

Info / www.laatjevaccineren.be / www.menen.be/vaccinatie
vaccinatie@menen.be
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Waarom vaccinatie tegen
COVID-19 belangrijk is
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met 
vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of van een con-
cert of sportwedstrijd te genieten. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel 
belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje 
weer ons oude leven kunnen oppikken.

Doe het voor jezelf
COVID-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt 
niet te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Je kan 
een milde versie doormaken, met symptomen die 
doen denken aan griep. Maar sommige mensen 
worden helaas veel ernstiger ziek en hebben zelfs 
intensieve zorg nodig. 
Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en 
goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De 
coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat je 
na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is dus véél 
kleiner dan wanneer je je niet laat vaccineren. 

Doe het voor elkaar
Een vaccin beschermt het individu. Maar als vol-
doende mensen gevaccineerd zijn, dan is een ganse 
gemeenschap beschermd. Als je je laat vaccineren, 
bouw je dus mee aan groepsimmuniteit om zo con-
trole te krijgen op dit virus en het uit de samenleving 
te krijgen.

Voor je (kwetsbare) geliefden of patiënten

Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een 
dam op voor zij die zich omwille van onderliggende 
gezondheidsproblemen niet kunnen laten vacci-
neren (bv. iemand die een bepaalde behande-
ling krijgt of zwangere vrouwen). Ook is vaccinatie 
belangrijk als je als zorgverlener of met risicogroepen 
werkt. Zo is de kans klein dat je anderen besmet.

Voor onze zorgverleners

Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de 
huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met com-
plicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afge-
lopen jaar zwaar onder druk komen te staan door 
het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke 
hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help je ook 
de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

Goed om weten
Hoe werkt het coronavaccin?
Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon (de natuurlijke afweer van het lichaam) te stimu-
leren en voor te bereiden om een bepaalde kiem te herkennen en zich tegen die kiem of infectieziekte te 
verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je immuunsysteem het virus en, omdat het al 
voorbereid is om het virus aan te vallen, beschermt het je tegen dat virus, bv. COVID-19.

Ontwikkelen en testen van coronavaccins
COVID-19-vaccins worden ontwikkeld volgens dezelfde wettelijke vereisten voor farmaceutische kwaliteit, vei-
ligheid en werkzaamheid als andere geneesmiddelen.

Vaccinnet registreert COVID-19-vaccins 

Omdat alle registraties van COVID-19-vaccinaties centraal beschikbaar en raadpleegbaar moeten zijn, wordt 
Vaccinnet - het registratiesysteem voor vaccinaties van de Vlaamse overheid - uitgerold naar alle regio’s in Bel-
gië. Naast de vaccinatoren die vandaag al met Vaccinnet werken, wordt het platform ook opengesteld voor 
andere gebruikers die de vaccins zullen toedienen, zoals de woonzorgcentra.
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Start inschrijvingen coronaproof 
speelpleinwerking 2021
2020 was een bewogen jaar. In 2020 werd veel flexibiliteit verwacht van iedereen. Het was een jaar van bub-
bels, handen wassen en mondmaskers. Maar wij blikken met onze Jeugddienst ook terug op een jaar met een 
krokus- en zomervakantie vol speelplezier op de speelpleinwerkingen van Menen, Lauwe en Rekkem! Maar 
liefst 684 kinderen speelden mee op één van de drie speelpleinwerkingen. Dit onder de vleugels van meer 
dan 150 animatoren. Stad Menen dankt alle ouders voor het vertrouwen in onze speelpleinwerkingen en onze 
animatoren en hopen al die blije kindergezichtjes in 2021 terug te zien.

Coronaproof in gemeentescholen Lauwe en Rekkem
COVID-19 dwong ons ertoe om de speelpleinwerkingen in 2020 op een 
andere manier te organiseren. Voor Lauwe en Rekkem betekende dit dat 
de speelpleinwerkingen uitweken naar de gebouwen van onze gemeente-
scholen De Wonderwijzer (Lauwe) en Barthel (Rekkem). Speelpleinwerkingen 
organiseren in schoolgebouwen leverde veel opportuniteiten daar deze 
locaties kindvriendelijk zijn ingericht. Het stadsbestuur is dan ook zeer blij te 
kunnen meedelen dat het samen met de schooldirecties tot een overeen-
komst kon komen, zodat de leegstaande schoolgebouwen tijdens vakantie-
periodes vanaf 2021 ook de vaste stek worden van de speelpleinwerkingen 
in Lauwe en Rekkem. Multifunctioneel gebruik van de stedelijke gebouwen is 
de toekomst en daar geeft de Stad Menen met de speelpleinwerkingen nu 
graag het voorbeeld.

Coronaproof in BuLO Blijdhove en chiro Menen
Gezien Park Ter Walle als vaccinatiecentrum werd aangeduid gingen wij op 
zoek naar een alternatieve locatie voor onze Speelpleinwerking ‘t Speel-
beest. We klopten net zoals vorig jaar (tijdens de omgevingswerken van Park 
Ter Walle) aan bij BuLO Blijdhove en chiro Menen en vonden opnieuw een 
samenwerking. Op deze manier is het voor zowel de kinderen, de ouders 
als de animatoren geen totaal onbekend terrein. Deze gebouwen worden 
dan ook het decor van de speelpleinwerking tijdens de komende krokus- en 
paasvakantie.
Inschrijven kan nu al via https://reservaties.menen.be. Voor wie het echt niet 
lukt om digitaal in te schrijven, is er de mogelijkheid om langs te komen op 
de Jeugddienst op woensdagnamiddag en donderdagnamiddag, telkens 
van 14:00-17:00 of op afspraak. Meer nog: vanaf dit jaar is het ook mogelijk 
om in te schrijven voor speelpleinwerking ’t Skepke in Rekkem. Deze speel-
pleinwerking werd tot voor kort steeds privaat georganiseerd door een 
groep enthousiastelingen, maar valt vanaf heden onder de stedelijke vleu-
gels. Wij zullen als stad deze werking verder zetten en bedanken dan ook 
iedereen die de voorbije jaren zijn/haar steentje bijdroeg om van de werking 
te maken wat ze nu is.

Op de speelpleinwerkingen lopen vaak tovenaars en magiërs, maar de 
échte toekomst voorspellen lukt hen helaas nog niet. Daarom werd beslist 
het zekere voor het onzekere te nemen en de speelpleinwerkingen tijdens 
de krokus- en paasvakantie te organiseren in corona-modus. Alle informatie 
betreffende de werking, bubbelverdeling en coronamaatregelen kan je 
terugvinden via www.menen.be/speelpleinwerking.
Tot slot, een gigantische dankjewel aan alle animatoren voor hun enthou-
siasme waarmee ze het afgelopen jaar alle kinderen een fantastische tijd 
gaven. De animatoren van afgelopen zomer kregen daarom onlangs een 
kerstattentie in de brievenbus.

Info /
jeugddienst@menen.be
056 529 235
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Naar school in Menen
Hoe schrijf ik mijn kind in?
Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 in de basisscholen in Menen. Die verlopen 
in twee stappen: eerst de inschrijving van kinderen met voorrang in een bepaalde school, dan de aanmelding 
van alle andere kinderen. Vanaf dit jaar gebeurt de inschrijving via een centraal aanmeldingssysteem. Dat 
betekent dat als je je kind wil inschrijven in een school in Menen, je eerst jouw kind moet aanmelden via www.
naarschoolinmenen.be. Inschrijven via een aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat er geen wachtrijen zijn bij de 
start van de inschrijvingen.

Wie heeft voorrang bij inschrijven?
Een kind dat een broer of zus heeft die al naar de 
school gaat, heeft voorrang om in te schrijven (in die 
school). Dat kind moet niet aangemeld worden. Dat 
geldt ook voor een kind waarvan de mama of papa 
op de school werkt.
Deze kinderen kunnen al vóór de aanmeldingen 
ingeschreven worden in de school.
De inschrijving gebeurt in de periode van 8 tot 28 
februari 2021. Een school kan tijdens deze periode 
geen inschrijving weigeren van een kind met voor-
rang.
Als het kind in die periode niet wordt ingeschreven, 
kan het later nog aangemeld worden via de web-
site. Het behoudt zijn voorrang bij de rangschikking 
van de aanmeldingen.
De wijze waarop een kind ingeschreven wordt, 
hangt af van de fase van de coronapandemie: 
tijdens fase geel gebeurt de inschrijving op school. 
Tijdens fase oranje gebeurt de inschrijving op afstand 
(digitaal of telefonisch). In uitzonderlijke situaties kan 
daar voorwaardelijk van afgeweken worden. In fase 
rood gebeuren inschrijvingen uitsluitend op afstand.

Wie meldt zijn kind aan?
Na de inschrijvingsperiode voor kinderen met voor-
rang, is er een aanmeldingsperiode. Die vindt plaats 
van 8 tot 28 maart 2021. Tijdens die periode kan elk 
kind aangemeld worden voor een geboortejaar 
(kleuteronderwijs) of leerjaar (lager onderwijs) van 1, 
2 of 3 scholen. Een kind dat voor 3 scholen is aange-
meld, is zeker van een plaats.
Vóór de start van de aanmeldingen bepaalt elke 
school het aantal beschikbare plaatsen: per geboor-
tejaar en per leerjaar, en ook per contingent (indica-
torleerlingen en niet-indicatorleerlingen).
Als voor een geboortejaar of leerjaar van een school 
meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, 
worden alle aanmeldingen gerangschikt. Dat ge-

beurt volgens bepaalde criteria: eerst wordt rekening 
gehouden met de voorrangsgroepen en daarna 
met de afstand van het domicilieadres van het kind 
tot de school.
Ten laatste op 2 april 2021 ontvang je een bericht 
met het resultaat van de aanmelding van je kind. 
Vanaf 19 april 2021 tot en met 7 mei 2021 kan je je 
kind dan inschrijven in de school waaraan het is 
toegewezen. De aanmelding gebeurt via www.naar-
schoolinmenen.be.

Voor de resterende plaatsen kan je pas inschrijven 
vanaf 25 mei 2021.

Belangrijk
• Het aantal beschikbare plaatsen vind je begin 

maart op de website www.naarschoolinmenen.
be.

• Voor de aanmelding heb je het rijksregisternum-
mer van je kind nodig. Dat nummer vind je op de 
ISI+-kaart of Kids-ID van je kind.

• Geef bij de aanmelding het domicilieadres van 
je kind op. Dat is het officiële adres zoals vermeld 
in het bevolkingsregister van je stad.

• Coronacrisis – Tijdens de ‘fase geel’ gebeurt de 
inschrijving op school. Bij ‘fase oranje’ gebeuren 
de inschrijvingen in principe op afstand (digitaal 
of elektronisch). In de ‘fase rood’ gebeuren de 
inschrijvingen uitsluitend op afstand.

• Heb je vragen over de aanmelding of inschrij-
ving van je kind? Contacteer de brugfiguur 
van de stad Menen, het CAW, het CLB, het Huis 
van het Kind (Sociaal Huis), Het Hoekhuis of een 
school. De contactgegevens vind je op de web-
site www.naarschoolinmenen.be.



Boulevard Polar
brengt licht en warmte

Radio M elke zondag in februari op Jess FM
Om verbondenheid en warmte te brengen, trakteren Stad Menen en 
cultuurcentrum De Steiger elke zondag van februari tussen 12:00 en 
13:00 de Menenaars op een eigen radioprogramma: Radio M – op 
tocht door Menen, Lauwe en Rekkem. Luisteraars moeten afstemmen 
op 89.9, de frequentie van Jess FM. Zeer uiteenlopende inwoners uit 
Menen, Lauwe en Rekkem vertellen hun verhaal over diverse onderwer-
pen: van een iconisch winkeltje tot hevige gitaren, maar ook plaatsen 
in de stad die vragen oproepen. Jens Lemant is de radiomaker van 
dienst!

Verhalen uit Menen, Lauwe en Rekkem
De coronacrisis heeft veel wandelaars op de been gebracht. Zo hebben we onze eigen omgeving op-
nieuw ontdekt. We zijn voorbij plaatsen gekomen die iets mysterieus in zich dragen, omdat ze een gat in 
het landschap hebben geslagen, of omdat ze weinig prijsgeven over hun functie… Radio M zal 3 mysteri-
euze plekken uitlichten: het gebouw van de RTT (Kortrijkstraat 29) in Menen, het Sociaal Oord van De Witte 
Lietaer in Lauwe en de site van de grensovergang in Rekkem.
Neem ook eens een kijkje op de Facebookgroep ‘Radio M – op tocht door Menen, Lauwe en Rekkem’, 
een mooie ontmoetingsplek die de deuren van de RTT, De Witte Lietaer en van de kantoren aan de grens 
in Rekkem opent.

Met apero/lunchbox van lokale horeca
Radio M werkte ook samen met de lokale horeca. We nodigden de cafés en restaurants uit om aperitief-
pakketten aan te bieden. Dan kan Radio M je uitnodigen om te toosten op de verhalen van Menen. Han-
delaars die dergelijke boxen aanbieden, kun je op www.menen.be/boulevardpolar vinden.
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Onze Bib verrast
Een klein gebaar in deze moeilijke tijden…

In deze uitzonderlijke tijden, waar iedereen zowat op zijn eigen eiland vertoeft, wil de bibliotheek een brug 
vormen tussen mensen. Verras een vriend, geliefde, dierbare, kennis of zomaar iemand met een boek en 
jouw persoonlijke boodschap.
Kies een boek, cd of dvd uit in de bib en wij bezorgen het, samen met jouw persoonlijke boodschap, aan 
degene die je wil verrassen.
Kom je langs in de bib? Geef dan je persoonlijke boodschap en de gegevens van jouw dierbare af aan de 
balie. Je kan ons ook mailen via bibliotheek@menen.be of het formulier op onze website gebruiken.

OP TOCHT DOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM

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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VC Sijos Menen
Wie volleybal zegt in Menen, denkt meteen aan Vol-
ley Team Menen, de herenploeg die reeds vele jaren 
op het hoogste vlak actief is, met vaak nationale en 
internationale weerklank. Volley Team Menen richt 
zich uitsluitend op herenvolleybal en opleiding voor 
jongens maar dankzij Sijos Menen hoeven ook de 
dames en meisjes niet in de kou te blijven staan.
Opgericht in 1974 vormt Sijos Menen al lange tijd een 
constante in het sportaanbod van onze stad. In al die 
jaren kende Sijos heel wat hoogtes en laagtes maar 
telkens weer kon een mindere periode overwonnen 
worden en werd ze gevolgd door successen op spor-
tief gebied. Naast diverse titels verzamelde Sijos in al 
die tijd een sterke reputatie als bekerploeg.
Momenteel treedt de hoofdploeg aan in tweede 
provinciale, opvolging wordt voorzien door een twee-
de team in vierde provinciale.  Daarnaast is natuurlijk 
ook de jeugd uiterst belangrijk voor een club als Sijos, 
wij treden dan ook aan met ploegen in de diverse 
jeugdcategorieën. 
Eigen jeugd zien doorstromen naar de hoofdploeg 
zorgt voor trainers en bestuur voor een enorme 
voldoening, een eigen jeugdproduct later zien 
openbloeien op een nog hoger nationaal niveau 
vormt het bewijs dat onze opleiding op een degelijk 

Sportclub 
in de kijker

niveau wordt verzorgd door ervaren en gemotiveer-
de train(st)ers. Alle trainingen en wedstrijden bij Sijos 
vinden plaats in sportzaal Badhuis, Sluizenkaai 75, 
langs de Leie. Wie graag kennis wil maken met het 
volleybal kan altijd contact opnemen met de club: 
sijosmenen@skynet.be of 0476 340 681.
Het afgelopen jaar was voor Sijos allesbehalve een-
voudig. COVID-19 zorgde voor een onverwachte stop 
van het seizoen 2019-2020 en ook het huidige seizoen 
kent allesbehalve een normaal verloop. Na een ook 
al ingekorte voorbereiding werd de competitie half 
september toch opgestart maar na enkele wedstrij-
den alweer stopgezet. Ondertussen werd ook beslist 
dat bij een mogelijke hervatting van de competitie 
geen kampioentitels worden uitgereikt en geen stij-
gers en dalers in aanmerking genomen worden. 
Hopelijk valt alles terug in de oude plooi tegen augus-
tus en kunnen wij dan weer volop aan de slag voor 
een probleemloos en coronavrij seizoen 2021-2022.  
Verantwoordelijke sportraad Marc Vervaet

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 stedelijke Ouderenadviesraad (OAR) iedere maand een 
seniorenvereniging voor.

GOSA Menen & Rekkem

GOSA in de kijker
Als lid van de Gezinsbond word je vanaf 55 jaar 
automatisch ook lid van GOSA. Je blijft verder ge-
nieten van de voordelen van de Gezinsbond, zoals 
de spaarkortingen, toegangskortingen, vakantiemo-
gelijkheden alsook het tijdschrift “De Bond”. Daar-
naast kan je als grootouder ook het extra-magazine 
GROOTouders gratis aanvragen via:
www.goedgezind.be/grootouders

De Gezinsbond bestaat dit jaar 100 jaar en is een plu-
ralistische vereniging. De GOSA-werking speelt een 
voortrekkersrol in de aandacht voor de rol van de 
grootouders binnen het gezin. Zij nemen immers een 
belangrijke plaats in naast de ouders en de kinderen, 
en hebben een bijzondere band met hun kleinkin-

deren. De Grootouders- en Seniorenactie is er voor 
55-plussers en alle grootouders. 

We organiseren voor senioren gezellige ontmoetings- 
en ontspanningsmomenten (bvb gezelschapsspellen, 
kaarting, petanque, zangstonde), sportieve activitei-
ten (o.a. regelmatige fietstochten, wandeltochten, 
yoga…), stadsbezoek, daguitstappen met bus, en 
gerichte vormingskansen zoals voordrachten en 
reisreportages). Je kan ook deelnemen aan het ge-
westelijk (regio Menen en omliggende) en regionaal 
(Vlaanderen) aanbod van seniorenactiviteiten.

GOSA Menen: NEMEGEER ERIC
056 422 902 / eric.nemegeer@gmail.com
GOSA Rekkem: TANDT LINDA
056 416 367 / linda.tandt@gmail.com 
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Hier groeit lokaal talent
Dag van de Academies
Op zaterdag 6 februari, Dag van De Academies, is het tijd de leerlingen van onze Academie eens in het zon-
netje te zetten. Op die dag zetten we samen met alle academies van Vlaanderen en Brussel in op ‘Crossroads’: 
wegen die kruisen, wegen die verbinden, wegen die mensen aanmoedigen om hun talent te volgen.

Toegankelijke kinderopvang
in een warme en zorgzame stad
Toegankelijke kinderopvang aanbieden en creëren is een belangrijke doestelling die hieronder schuil gaat. 
Kind & Gezin heeft in oktober 2020 de meerjarenplanning voor kinderopvang voorgesteld (2020-2024). Voor 
Menen betekent dit concreet dat er 14 nieuwe plaatsen, die werken via inkomenstarief, zullen bijkomen. 

Wens je als bestaand kinderopvanginitiatief uit te breiden? Of is het altijd al je droom geweest om een nieuw 
kinderopvanginitiatief op te richten? 

De effectieve oproep zal door Kind 
& Gezin gedaan worden in februari 
2021. Vanaf dat moment kan je een 
aanvraag indien. In de beoordeling 
houdt het lokaal bestuur rekening met 
vooropgestelde criteria en de beoor-
delingsprocedure.

Deze zijn te raadplegen via www.me-
nen.be/meldpunt-kinderopvang.
 
Info / cara.huygen@menen.be / 0493 
096 211

Al onze vestigingsplaatsen van Academie voor Beeld, Muziek en Woord 
Stad Menen roepen op om je die dag als fiere leerling kenbaar te maken 
met een affiche en/of vlagjes en zelfgemaakte gevelversiering. Dit onder 
het motto ‘Hier groeit lokaal talent’. 

Ben je leerling en wil je deelnemen, geef je adres op voorhand door aan 
onze ‘Talentspotters’ via muziek.woord@menen.be, neem een foto van 
je gevel en post die op social media met #hiergroeitlokaaltalent. Op 
de Dag van de Academies rijden we met een speciaal team langs in 
Menen, Wevelgem en Wervik en kunnen we aanbellen voor een kort live 
interview met onze reporter. Zo vieren we samen jouw talent.

Hou de berichtgeving van Academie Menen in de gaten en mis dit niet 
want het wordt een onvergetelijke dag met nog een paar andere leuke 
verrassende activiteiten!

Info / www.academiemenen.be / Facebook Academie Menen
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De Bib: het leven van a tot z
Week van de Poëzie
Deze actie wordt ondersteund door alle bibliotheken in de regio en loopt 
i.s.m. Zuidwest in het kader van Gedichtendag en de poëzieweek 2021 
van 28 januari tot en met 3 februari.

SAMEN DICHTER!
Fleur in deze coronatijden je raam op met een zelf gekozen/geschre-
ven gedicht. In tijden zonder aanraking, op momenten van aarzelend 
leven, hebben we meer dan ooit nood aan geraakt worden. Woorden 
zijn daartoe in staat. Poëzie heeft de kracht om te ontroeren en te 
verbinden. We zorgen er samen voor dat hoop en positiviteit zich sneller 
verspreiden dan het coronavirus.
Surf naar www.uitinzuidwest.be, download het sjabloon, maak een print 
op het gewenste formaat, vul je gedicht in en hang het op je raam.
Geen printer? In de bibliotheek kan je een sjabloon ophalen.
Deel je gedicht op Instagram of Facebook met de hashtag #samendich-
ter en maak kans op een leuke prijs! Bibliotheek Menen wil graag jouw 
gedicht delen met alle lezers. Bezorg je ons ook jouw gedicht?

Best of 2020 
2020 was voor iedereen een vreemd en moeilijk jaar. Vooral de culturele 
sector had zwaar te lijden onder de maatregelen die het Covid-19-virus 
met zich meebracht.
Daarom brengen we dit jaar, naast de gekende ‘best of 2020’ een 
eerbetoon aan Belgische artiesten, auteurs, regisseurs,... met de ‘Best of 
Belgium’.Ook de prijsbeesten van 2020 zetten we in de kijker!
Kom zeker onze thematafels bezoeken voor deze uitgebreide versie van 
de ‘Best of 2020’.

Valentijn   
Dit jaar verrast de bib jou op Valentijn! Klaar voor een blind date met een 
boek? Bezoek onze thematafel en leen één van de verpakte boeken uit. 
Je mag het een maand bijhouden, zoals de andere materialen van de 
bibliotheek. Geen avondje romantiek, maar een hele maand! 

Bib Lauwe open
De bibliotheek nam begin januari 2021 als eerste zijn intrek in het splinter-
nieuwe diensten- en ontmoetingscentrum Het Applauws in Lauwe. Net 
voor de kerstvakantie verhuisden de bibliotheekmedewerkers en vrijwil-
ligers bijgestaan door de technische dienst de 16.000 boeken vanuit de 
oude bib in de Lauwbergstraat naar Het Applauws.
De nieuwe bib in Lauwe is open op maandag van 10:00-12:00, dinsdag 
16:00-18:00, woensdag 14:00-18:00, donderdag 16:00-18:00 en zaterdag 
van 9:00-1200. Maar binnenkort zal de bibliotheek tijdens de weekdagen 
steeds van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 18:00 toegankelijk zijn. De instal-
latie van de bibliotheek met vrije toegang staat op til, maar heeft (ook 
weer door corona) even vertraging.
De bibliotheekmedewerkers ontvingen op maandag 4 januari 2021 de 
eerste bezoeker van de nieuwe bib met een geschenk en deelden 
plantjes uit aan de eerste 200 bezoekers van de bib!
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CULTUURCENTRUM MENEN
STEIGERNIEUWS FEBRUARI 2021

www.ccdesteiger.be

UiT in MENEN

#cultuurintijdenvancorona
Heel wat geplande podiumvoorstellingen kunnen momenteel niet plaatsvinden. 
Die worden ofwel geannuleerd of naar een nieuwe datum verplaatst. 
Tickethouders worden persoonlijk gecontacteerd, tickets integraal terugbetaald.
Op ccdesteiger.be vind je steeds alle info, helemaal up-to-date. 
De ticketverkoop voor het voorjaar staat even on hold, tot er meer zekerheid is. 

De tentoonstelling ‘City Trip’ kan wel bezocht worden, na 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.

DANSKAMP ‘DIEP IN DE ZEE’
voor iedereen van 8 tot 10 jaar
15-17 februari

Samen met Passerelle organiseren we tijdens de krokusvakantie een dolfijn danskamp! 
Tijdens deze driedaagse verdiepen we ons in de wondere wereld van de diepzee.
Gaan we zwemmen of gaan we dansen? Vinden we clownvissen, zeemeerminnen of haaien? Alles is mogelijk. 
Dit creatief danskamp wordt afgesloten met een korte performance, die gefilmd wordt.
Uiteraard houden we rekening met de geldende coronamaatregelen.

Praktisch:
• Dit kamp vindt plaats van maandag 15 t.e.m. woensdag 17 februari 2021,  

telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
• Doelgroep: kinderen van 8 tot 10 jaar (max 15 deelnemers)
• Begeleiding: Darline Deprez
• Deelnameprijs: 40 euro (reductie voor houders UiT-pas kansentarief)



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 
urbanisatie die onze omgeving typeert. 

Dorp, stad of metropool: allen zijn vaak organisch gegroeid en op maat van de mens en diens netwerk 
gebouwd. 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 functio-
neel 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.
Reserveren is verplicht en kan via www.ccdesteiger.be.

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



NIEUW! DE STEIGERSESSIES
De podiumzalen van het 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 podiumarties-
ten 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 www.ccdesteiger.be of op onze 
socials. 

Nadat eerder de Rekkemse band More News From Nowhere, acteur 
Bjarne Devolder (met zijn monoloog ‘Mijn Volk’), de jazzcats van 
Laughing Bastards en bluesheld Tiny Legs Tim de revue passeerden, 
`pakken wij ook in februari uit met enkele leuke online verrassingen.
Alle info: www.ccdesteiger.be.

WEEK VAN DE BELGISCHE MUZIEK
8-14 februari

Samen met verschillende spelers uit de muzieksector zet VI.BE - het aan-
spreekpunt voor artiesten en muzieksector - haar schouders onder de 
Week Van de Belgische Muziek. Van maandag 8 tot en met zondag 14 
februari wordt muziek van eigen bodem extra in de spotlights gezet om 
de zwaar getroffen muzieksector een hart onder de riem te steken. 
Uiteraard laat het cultuurcentrum dit initiatief niet zomaar aan zich voor-
bijgaan. Met o.a. enkele Steigersessies, een leuk Facebook-initiatief en 
een heuse talkshow dompelen we iedereen onder in de Belgische (en 
Menense muziek). Alles is te volgen via www.ccdesteiger.be en 
www.facebook.com/desteigermenen.

MUZIEK & THEATER

CREATIVITEIT

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).

HOBBY & VORMING 

COMPUTERCURSUSSEN
Wil je dit voorjaar een computeropleiding volgen? CC De Steiger organiseert samen met cvo CREO een ruim aanbod.  
Meer info over de lesinhoud of vermindering inschrijvingsgeld mits attest vind je op www.ccdesteiger.be of www.creo.be.
Inschrijven kan via www.ccdesteiger.be/nl/vorming/computercursussen of via mail naar vorming@ccdesteiger.be
Een reeks bestaat uit 5, 10 of 15 sessies uitz. tijdens schoolvakanties. Betaling bij inschrijving is noodzakelijk.
 
Contactlessen of afstandslessen?
In de huidige periode bestaat het vormingsaanbod uit online of afstandslessen.
Kort voor de start van een lessenreeks ontvang je de nodige instructies in uw mailbox.
Zodra de situatie wijzigt, schakelen we terug over naar contactlessen ter plaatse.

NIEUW! ONLINE VORMINGSAANBOD
Sinds kort biedt Cultuurcentrum De Steiger een aantal bewegingsreeksen 
online aan. Je kan daarvoor per sessie inschrijven.

Wekelijks op maandag:
18.30 - 19.20u:   50- MINUTE WORKOUT met Dorine Staelens
19.30 - 20.30u:  ZUMBA FITNESS met Petra Vanwildemeersch

Wekelijks op woensdag:
19 - 19.50u:  50-MINUTE WORKOUT met Dorine Staelens

Wekelijks op donderdag:
19 - 20u:  BBB met Justine Cottignies
20 - 21u:  REGGAETON FITNESS met Justine Cottignies

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

NIEUW! ONLINE WORKSHOPS  (inschrijving via www.ccdesteiger.be/nl/vorming)

DE MOED VINDEN OM VOL TE HOUDEN 
 
‘Volhouden is de boodschap.’ Dat 
horen we in deze coronatijd elke dag. 
Nochtans is dat volhouden soms lastig. 
We zijn het geregeld beu en snakken 
naar een versoepeling van de maat-
regelen. Tijdens deze online workshop 
staan we stil bij wat voor jou momen-
teel zwaar is om vol te houden. Verder 
trachten we te zien wat jou in deze 
periode toch ook moed geeft en wat 
mogelijk zelfs als winst aanvoelt voor 
je leven. Zo creëren we perspectief en 
wordt het volhouden draaglijker.
 
Datum: ma 22 februari van 14u tot 16u
Begeleiding: Veerle Troch via PRH
Inschrijving: € 15

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID 
 
Een mens voelt zich niet graag kwets-
baar. We gaan dus in ons dagelijks 
leven makkelijk kwetsbaarheid uit de 
weg. Maar het vermijden van kwets-
baarheid heeft een keerzijde. Vaak 
missen we hierdoor een kans om ons-
zelf te tonen zoals we echt zijn. 
Tijdens deze workshop leer je zien wel-
ke kracht er uitgaat van kwetsbaar-
heid. Je ziet welke hindernissen je kan 
overwinnen om in je dagelijks leven 
meer kwetsbaarheid toe te laten.
 

Datum: ma 22 maart van 14 tot 16u
Begeleiding: Veerle Troch via PRH
Inschrijving: € 15

SPAANS HEROPFRISSING 
 
Wil je de Spaanse taal nog beter on-
der de knie krijgen door het uitbreiden 
van je kennis en spreekvaardigheid?
Dan is deze praktische online cursus 
met veel woordenschat en gramma-
tica de juiste keuze.
De docente werkt met zeer actueel 
materiaal en richt zich tot wie over 
enige voorkennis Spaans beschikt.
 

Data: op dinsdag van 9 tot 10.30u 
o.l.v. Veronica Aravena (via Zoom 
vooraf te installeren)
Heb je hiervoor interesse stuur een 
mailtje naar vorming@ccdesteiger.be 
of info@ccdesteiger.be
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Zodra de situatie wijzigt, schakelen we terug over naar contactlessen ter plaatse.

NIEUW! ONLINE VORMINGSAANBOD
Sinds kort biedt Cultuurcentrum De Steiger een aantal bewegingsreeksen 
online aan. Je kan daarvoor per sessie inschrijven.

Wekelijks op maandag:
18.30 - 19.20u:   50- MINUTE WORKOUT met Dorine Staelens
19.30 - 20.30u:  ZUMBA FITNESS met Petra Vanwildemeersch

Wekelijks op woensdag:
19 - 19.50u:  50-MINUTE WORKOUT met Dorine Staelens

Wekelijks op donderdag:
19 - 20u:  BBB met Justine Cottignies
20 - 21u:  REGGAETON FITNESS met Justine Cottignies

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

NIEUW! ONLINE WORKSHOPS  (inschrijving via www.ccdesteiger.be/nl/vorming)

DE MOED VINDEN OM VOL TE HOUDEN 
 
‘Volhouden is de boodschap.’ Dat 
horen we in deze coronatijd elke dag. 
Nochtans is dat volhouden soms lastig. 
We zijn het geregeld beu en snakken 
naar een versoepeling van de maat-
regelen. Tijdens deze online workshop 
staan we stil bij wat voor jou momen-
teel zwaar is om vol te houden. Verder 
trachten we te zien wat jou in deze 
periode toch ook moed geeft en wat 
mogelijk zelfs als winst aanvoelt voor 
je leven. Zo creëren we perspectief en 
wordt het volhouden draaglijker.
 
Datum: ma 22 februari van 14u tot 16u
Begeleiding: Veerle Troch via PRH
Inschrijving: € 15

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID 
 
Een mens voelt zich niet graag kwets-
baar. We gaan dus in ons dagelijks 
leven makkelijk kwetsbaarheid uit de 
weg. Maar het vermijden van kwets-
baarheid heeft een keerzijde. Vaak 
missen we hierdoor een kans om ons-
zelf te tonen zoals we echt zijn. 
Tijdens deze workshop leer je zien wel-
ke kracht er uitgaat van kwetsbaar-
heid. Je ziet welke hindernissen je kan 
overwinnen om in je dagelijks leven 
meer kwetsbaarheid toe te laten.
 

Datum: ma 22 maart van 14 tot 16u
Begeleiding: Veerle Troch via PRH
Inschrijving: € 15

SPAANS HEROPFRISSING 
 
Wil je de Spaanse taal nog beter on-
der de knie krijgen door het uitbreiden 
van je kennis en spreekvaardigheid?
Dan is deze praktische online cursus 
met veel woordenschat en gramma-
tica de juiste keuze.
De docente werkt met zeer actueel 
materiaal en richt zich tot wie over 
enige voorkennis Spaans beschikt.
 

Data: op dinsdag van 9 tot 10.30u 
o.l.v. Veronica Aravena (via Zoom 
vooraf te installeren)
Heb je hiervoor interesse stuur een 
mailtje naar vorming@ccdesteiger.be 
of info@ccdesteiger.be
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De grootste luxe voor onze nabije toekomst is ‘tijd & ruimte’. Dit soort luxe is overvloedig aanwezig in het oerbos 
Bialowieza, op de grens van Polen en Wit-Rusland. Foto: Flo Vandenbussche, LK Fotokunst.
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

HET APPLAUWS LAUWE
Kon. Astridlaan 44 / 056 411 030
Openingsuren (op afspraak):
Ma. t.e.m. Vr.: 9:00-12:00 & 13:00-17:00

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, Lauwe en Rekkem:
Wachtpost De Meander
AZ Delta, Route 73
Rijselstraat 78 / Menen / bel 1733
Za., Zo. en feestdagen van 8:00-20:00
www.wachtpostdemeander.be

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

Koop lokaal en ga naar:
www.menen.be/kooplokaal

woonloket
11 FEBRUARI 2021
14:00-16:00 (op afspraak):
LDC Dorpshuis Rekkem
16:15-18:00 (op afspraak):
LDC Het Applauws Lauwe
Info / huisvesting@menen.be

nuttige info


