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72,45 kg
Gemiddeld bracht een inwoner van Menen, 
Wevelgem en Wervik vorig jaar  72,45 kg 
 afval per bezoek mee naar het recyclage- 
 park. 

250.599 
Zo veel bezoekers hebben we in 2020 ont-
vangen op onze  recyclageparken. De drukste 
maand van het jaar was juli met 26.207 be-
zoekers. Maart was dan weer de minst drukke 
maand. Deze cijfers moeten we echter allemaal 
in coronaperspectief plaatsen. Zo zijn de recy-
clageparken enkele weken gesloten geweest in 
maart én is er telkens maar een beperkt aantal 
bezoekers toegelaten op het park om de corona-
maatregelen te respecteren.

142 asbestophalingen
Onze chauffeurs zijn in 2020 op 142 adressen 
langs geweest om  asbest aan huis op te halen. 
Goed voor 83.000 kilogram.

451 kg
We hebben 2.629 klanten die gebruik maken 
van het systeem van de  tuinafvalbakken. 
Daarbij kan je een abonnement nemen om 
je tuinafvalbak op regelmatige basis te laten 
ophalen aan huis. Jaarlijks hebben we een 
gemiddelde van 451 kg tuinafval per adres 
opgehaald.
Zelf interesse in een tuinafvalbak aan huis? 
Ga naar onze website of bel 056 52 81 30.

Zo veel afval zamelt 
Mirom Menen elk jaar in 
Als afvalintercommunale is Mirom Menen verantwoordelijk voor de preventie, ophaling en de ver-
werking van het huishoudelijk afval van Menen, Wevelgem en Wervik. Ben je benieuwd naar hoeveel 
afval we in 2020 ingezameld hebben? Of weet jij hoeveel bezoekers we over de vloer krijgen op onze 
recyclageparken? Je komt het hier allemaal te weten.

Welk afval brengen 
bezoekers het vaakst 
naar onze recyclage
parken? Dit is de top 3:

 afval per bezoek mee naar het recyclage- 

 OPGELET:   Asbest mag je enkel 
brengen naar het recyclagepark als 
het volledig verpakt is in transparante 
plastic folie of zakken (dikte min. 100 
micron). Ook tijdens het transport 
naar het recyclagepark moet alles 
al volledig verpakt zijn.

Deze maand ook  
in jouw Leiedraad: 

Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem 

www.menen.be

juni 2021

Blik op de nieuwe 
Leieboorden



Met de stad Menen blijven we inzetten 
op netheid in het straatbeeld. Onze 
inwoners en bezoekers moeten hiertoe 
bijdragen, maar ook als lokale over-
heid leveren wij op dat vlak inspannin-
gen. Zo kochten we net een nieuwe 
veegmachine (Kärcher MC250, 
154.795,30 euro) om onze straten pro-
per te houden. De huidige veegma-
chine wordt daarmee versterkt met 
een gloednieuw toestel dat dankzij 
zijn compactheid nog wendbaarder 
is op voet- en fietspaden en ook op 
pleintjes.

Met de moeder-vaderdag-actie van 
Shop en Beleef schitter je als een ech-
te chef in de keuken. Spaar 5 stempels 
bij de deelnemende handelszaken en 
ruil ze in voor een keukenschort of een 
ovenwant. Voor je ouders, je vriend of 
vriendin, of gewoon voor jezelf! Stem-
pels verzamelen kan tot en met 30 juni. 
PS: met een volle stempelkaart maak 
je ook kans op een BBQ@Home voor 
10 personen! 

Info / www.shopenbeleef.be 
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Op 9 juni wil Stad Menen de horeca 
letterlijk in de bloemen zetten en daar-
bij hebben we jouw hulp nodig. Kom 
gratis een bloemetje halen en geef 
het af in jouw favoriete horeca-zaak. 
Bloemen kunnen verkregen worden, 
na registratie ter plaatse, op de Grote 
Markt in Menen, het Dorpshuis Rekkem 
of ’t Applauws Lauwe tussen 11u en 
17u. 1 bloem per persoon.

Lijst van alle horeca-zaken: 
www.menen.be/koop-lokaal.

Pop-up Speelplein op 
Grote Markt Menen
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Op dinsdag 18 mei bezocht de Vlaams minister van Openbare Werken de Leiewerken in Menen. Aan de 
braakliggende terreinen in de Barakkenwijk huldigde ze de eerste definitieve ontwerpbeelden in.

Wie in Menen woont, werkt, winkelt of er langs het 
jaagpad fietst, kan er niet naast kijken: het einde  
van de eerste afbraakwerken is in zicht. Via grote  
toekomstbeelden op het terrein krijg je al een idee 
van hoe het er gaat uitzien. Met de tijdelijke invulling  
van de braakliggende terreinen die De Vlaamse  
Waterweg mee mogelijk maakt, wordt de vrijgeko-
men ruimte ook een beetje tastbaar. Met dit voor-
proefje van het nieuwe Menen aan de Leie tonen we 
dat de Leiewerken zoveel meer zijn dan investeren  
in vrachtvervoer via het water of nieuwe bruggen 
bouwen tussen wijken. Het is ook meewerken aan  
de toekomst van de stad en in tussentijd zorgen voor  
een bruisende zomer.

Afgelopen maanden is er veel gesloopt en heeft het 
centrum van Menen plaats gemaakt voor de Leie-
werken. Nu is ook het definitieve ontwerp voor de 
centrumbrug en de nieuwe publieke ruimte aan  
beide Leie-oevers klaar. Het resultaat van een inten-
sieve samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg, 
de studiebureaus SBE, Omgeving en Ney & Partners 
en de stad Menen. De ontwerpers hielden rekening 
met de ruim 500 Menenaars die afgelopen jaren 
hebben meegedacht. Er zal veel groen en ruimte 
zijn voor lopers, fietsers en voor wie wil ontspannen 
aan de Leie-oevers. Er zijn rustpunten en uitkijkpunten 
langs het water met verfrissende waterelementen en  
schaduwrijke bomen.

Definitief ontwerp in de kijker
In de Barakkenwijk zijn de definitieve ontwerpbeel-
den in reclamebordformaat te zien in de Rijselstraat 
en op de braakliggende terreinen. De twee zones 
aan de overkant zullen volgen, nadat de afbraak-
werken deze zomer klaar zijn. Op die manier kan de 
Vlaamse Waterweg nv het finale ontwerp op een 
veilige manier tonen aan de buurt of voorbijgangers. 
Samen vormen ze een route langs de braakliggende 
terreinen waar je op zes locaties beelden ziet die als 

vensters fungeren voor die plek in de toekomst. 

Vooruitblik naar tijdelijke invulling
Deze zomer zal er heel wat te beleven zijn op de 
terreinen die De Vlaamse Waterweg nv tijdelijk ter be-
schikking stelt. Zo komt er aan de Oostkaai een speel- 
en beweegruimte en een tijdelijke parkeerplek tussen 
de Demeystraat  en de Halewijnstraat ter hoogte 
van de Rijselstraat. De vrijgekomen terreinen aan de 
Westkaai worden voorlopig als graszone ingezaaid 
en zullen kunnen ingezet worden als open ontmoe-
tingsruimte. Aan de Sluizenkaai zal ruimte gemaakt 
worden voor erfgoed en spelen in gecontroleerd ver-
wilderd groen. De zone die het laatst klaar zal zijn aan 
de Noordkaai wordt omgetoverd in een mountain-
bike oefenterrein. Een definitieve planning en meer 
details zullen in de loop van juni 2021 verschijnen. Ook 
het zomerprogramma van Boulevard Solar richt zijn 
pijlen op de tijdelijke Leieboorden (zie www.menen.
be/boulevardsolar).

Verloop van de ‘werf van de eeuw’ 
Nu het definitieve ontwerp voor de Leiewerken in het 
centrum van Menen klaar is, start deze zomer het  
traject om een omgevingsvergunning in te dienen 
waar ook een openbaar onderzoek bij hoort. De 
eigenlijke Leiewerken in het centrum starten pas ten 
vroegste in de tweede helft van 2022.
Ter hoogte van het Barakkenpark komt een nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug. Daarvoor is ondertus-
sen de  omgevingsvergunning verleend en zal een 
aannemer worden aangesteld. De werken aan deze 
fiets- en voetgangersbrug starten deze winter en 
zullen ongeveer anderhalf jaar duren. De Leiewerken 
maken deel uit van Seine-Schelde-project, het groot-
scheeps binnenvaartproject van de Vlaamse Water-
weg nv, met steun van de Europese Unie. Alle werken 
samen moeten afgerond zijn in 2026.

Info / www.seineschelde.be/locatie/menen

Scan deze QR-code en 
kijk virtueel naar de  
presentatie van de  

nieuwe Leieboorden.

Leiewerken Menen:  
Blik op de nieuwe Leieboorden 
 



4

Voor kwetsbare gezinnen zijn energiezuinige huishoudtoestellen heel vaak onhaalbaar. Daarom biedt het  
Sociaal Huis in Menen nu de kans aan kwetsbare mensen om energiezuinige huishoudtoestellen aan te kopen. 
Via een renteloze lening kan zo een koelkast of wasmachine gekocht worden bij een lokale handelaar.

Mensen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, beschermde afne-
mers, personen die in schuldbemiddeling zijn of huishoudens met een laag belastbaar inko-
men, komen in aanmerking voor het initiatief. Er kan een renteloze energielening aange-
vraagd worden via het Sociaal Huis voor de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen 
tot een maximumbedrag van 2.000 euro. Dit geldt momenteel voor de aanschaf van een 
koelkast, een diepvriezer of een wasmachine met A, B of C-label. De beschikbare toestellen 
werden gebundeld in een catalogus waaruit de gebruiker kan kiezen.

Meer info / Sociaal Huis / 056 527 100 / sociaalhuis@menen.be

Nu. Nu moeten we renoveren  
of beter: reNUveren
Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning en deze 
grondig gaat renoveren, kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor 
een grondige renovatie van de woning of het appartement. En 
iedereen met een woning met een slecht energielabel die deze 
binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan een EPC-labelpremie tot 
5000 euro aanvragen bij Fluvius. 

Energiezuinige toestellen  
voor kwetsbare gezinnen

4 goede redenen om 
te reNUveren

1. Meer wooncomfort 
Een goed geïsoleerde en geventileer-
de woning is veel comfortabeler om 
in te leven. Zo hebt u minder last van 
vocht, uw woning blijft koeler in de 
zomer en in de winter is het binnen 

heerlijk warm. 

2. Lagere kosten
Een goed geïsoleerde woning doet 
uw energie-rekening fors dalen. Met 

een goede isolatie en een zuinige ver-
warmingsinstallatie bespaart u al snel 

meer dan 1.000 euro per jaar.

3. Goed voor het klimaat
Minder energie verbruiken betekent 
ook minder CO2 uitstoten. Dat is be-
langrijk in de strijd tegen de klimaat-
opwarming. Met het plaatsen van 

zonnepanelen of een warmtepomp 
verkleint u nog extra uw ecologische 

voetafdruk.

4. Opwaardering woning
Een woning renoveren loont altijd. Het 
doet de waarde van uw woning ook 
stijgen. Bovendien zorgen het rentelo-
ze renovatiekrediet en diverse premies 
ervoor dat u uw investering nog sneller 

terugverdient!

Wat is het renteloze renovatiekrediet? 
Bij aankoop van een woning kan maximaal 60.000 euro ren-
teloos worden ontleend voor wie tot label A zal renoveren. Bij 
renovatie tot label B of C kan respectievelijk tot 45.000 euro en 
30.000 euro renteloos worden ontleend. Bij aankoop van een 
appartement kan maximaal 45.000 euro renteloos worden ont-
leend voor renovatie tot label A en 30.000 euro voor renovatie 
tot label B.  

Wat is de EPC-labelpremie?  
Heeft u een woning of een appartement met een slechte 
energieprestatie? Als u deze binnen de 5 jaar zo grondig 
renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u 
hiervoor vanaf 2021 een substantiële premie krijgen. Dit nieuwe 
EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum 
van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement 
voor de renovatiewerken over een label (D), E of F beschikte. 
Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat 
nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Meer info / www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet 
Meer info / www.energiesparen.be/epc-label-premie 
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40-plussers kunnen 
zich nu ook inschrij-
ven voor de reserve-
lijst!

Om zeker te zijn dat geen enkel 
vaccin verloren gaat, wordt een 
reservelijst aangelegd. Om de 
reservelijst verder aan te vullen 
kunnen nu ook de 40-plussers 
(vanaf de leeftijd van 41 jaar) 
zich registreren op de reservelijst. 
Registreren doe je op www.me-
nen.be/re servelijstvaccinatie

Belangrijk om te weten: het 
vaccinatiecentrum Menen- 
Wervik maakt geen gebruik 
van de federale Qvax-lijst. Wij 
blijven onze lokale reservelijst  
gebruiken. Ben je ingeschreven 
op de federale Qvax-lijst? Schrijf 
je dan voor alle zekerheid ook in 
op onze reservelijst.

Vaccinatie en vakantie
We moeten er alles aan doen om iedereen de kans te geven zo snel mo-
gelijk gevaccineerd te worden en het voor onze vaccinatiecentra werk-
baar te houden. In Vlaanderen doen we er alles aan om iedereen tegen 
11 juli, voor de start van de zomervakantie, een eerste vaccin te kunnen 
bieden. Dat heeft prioriteit boven alles. Maar ook de tweede vaccindosis 
is belangrijk voor een volledige en langdurige bescherming. 

Hou bij het plannen van een va-
kantie of reis naar het buitenland 
rekening met je afspraken voor 
vaccinaties. Je bent best volledig 
gevaccineerd voor je op vakantie 
of reis vertrekt.  

Kan je toch niet wachten, plan je 
reis dan tussen je twee vaccindo-
sissen, maar zorg dat je tijdig terug 
bent voor je tweede dosis. Die 
kan niet worden uitgesteld.  

Je kan nu al inschatten wanneer 
je eerste vaccinatiedosis en dus 
ook je tweede dosis ongeveer 
gepland staat. Ga naar www.la-
tjevaccineren.be/wanneer-word-
-ik-gevaccineerd-tegen-corona 
en vul er je leeftijd in. Probeer 
maximaal je reis na (of tussen) 
deze periode te plannen en zorg 
er zo voor dat je vaccinatie niet in 
de weg komt van je vakantie, of 
omgekeerd.  

 
 

Voor je eigen gezondheid, om zo 
volledig mogelijk beschermd te 
zijn tegen de risico’s op besmet-
ting.
Voor de gezondheid van ande-
ren, zodat je de kans verkleint dat 
je in het buitenland een COVID-
-besmetting oploopt en die terug 
meebrengt naar België, met een 
kans om anderen ermee te be-
smetten 
Voor je vakantieplannen zelf: elk 
land kan eigen regels bepalen en 
bijvoorbeeld quarantaine of reis- 
en bezoekbeperkingen opleggen 
aan wie niet volledig gevacci-
neerd is. We kunnen niet voorspel-
len welke regels zullen gelden in 
jouw vakantiebestemming.

In mei, juni en begin juli zullen elke 
week honderdduizenden mensen 
uitgenodigd worden voor een 
vaccin in een vaccinatiecentrum. 
Het merendeel van deze mensen 
moet ook een tweede prik krijgen. 
Dat kan alleen als we een strakke 
vaccinatieplanning aanhouden 
en betekent dat de vaccinatie-
centra de vaccinatieplanning niet 
voor individuele vakantieplannen 
kunnen aanpassen.  

Goed en volledig  
gevaccineerd zijn  
voor je vakantie  

is belangrijk!
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Sociale integratie voor nieuwkomers

Wereldraad zoekt sprekers
David Van Reybrouck wordt de eerste gastspreker van de Wereldraad. Zijn boek Congo: een geschiedenis is 
overladen met lof en prijzen. Meneer Van Reybrouck is ook opiniemaker en een graag geziene gast in televisie-
studio’s in België, Nederland en Frankrijk. De Wereldraad is dan ook trots een avond met David Van Reybrouck 
te mogen aankondigen op maandag 15 november 2021 in cc De Steiger. Meer info volgt in september.

Stad Menen zoekt bedrijven, 
zorginstellingen of organisaties 
van verenigingen die hun deuren 
willen openzetten voor nieuw- 
komers om hen vrijwilligerswerk  
of een taalstage aan te bieden.

STOEL4
De Vlaams minister van Samen- 
leven heeft samen met het Euro-
pees Fonds voor Asiel, Migratie 
en Integratie (AMIF) 26 projecten 
geselecteerd om nieuwkomers 
te helpen met hun sociale inte-
gratie. STOEL4 is daar één van. 
De partners van STOEL4 zijn Huis 
van het Leren, Refu Interim en het 
Agentschap van Integratie en 
Inburgering. STOEL4 wordt inter-
gemeentelijk georganiseerd met 
Menen, Harelbeke, Wevelgem en 
Wervik. Het project wil nieuwko-
mers helpen om een netwerk op 
te bouwen door hen vrijwilligers-
werk en taalstages op maat aan 

te bieden en hierdoor ook hun 
zelfredzaamheid te doen groeien.

Refu interim
Refu Interim gaat de anders- 
taligen begeleiden richting  
vrijwilligerswerk. Zowel de vrijwilli-
ger als de organisatie krijgt daarbij 
steun. De vrijwilligers krijgen 
vorming op maat vooraleer ze 
opstarten. De organisatie wordt 
klaargestoomd om deze bijzonde-
re vrijwilligers op te vangen.

Huis van het leren
Huis van het leren gaat op zoek 
naar plaatsen waar nieuwkomers 
tijdens een taalstage of kennisma-
kingsstage met het bedrijf kunnen 
werken aan het verbeteren van 
hun Nederlands. Het doel: hun 
persoonlijk netwerk kunnen uitbrei-
den door in gesprek te gaan met 
Nederlandstaligen. 

Ben je op zoek naar vrijwilligers 
of wil je een stageplaats  

aanbieden? Ben jij andersta-
lig en zoek jij vrijwilligerswerk? 
Of zou je graag Nederlands 
oefenen bij een organisatie 

of een bedrijf via een stage? 
Neem dan zeker contact op 

met Melinda Hackx:  
integratie@menen.be 

056 529 230

Maar de Wereldraad wil nog andere momenten  
organiseren. Wie de andere gastsprekers worden, is 
een vraag die we nu aan alle Menenaars voorleg-
gen. Ken jij iemand die je graag op een bepaalde 
plek over een mondiaal thema aan het woord zou 
horen? Laat het ons weten. 

De spreker mag geen actieve politicus zijn en hij/zij 
moet het verbindende discours van de Wereldraad 
belichamen. Verder kan alles. Van een internationaal 
gerenommeerde professor tot je buurman en/of  
–vrouw. De locatie voor het evenement hoeft zeker 
niet de grootste zaal van Menen te zijn. Het kan ook 
je woonkamer, je tuin of je keuken zijn… De Wereld-
raad wil bijdragen tot de stedelijke dynamiek en wil 
investeren in zulke grote of kleine evenementen. 

Beantwoord de vragen op www.samen.menen.be 
tot 15 september 2021. Een jury zal alle inzendingen 
gepast bespreken en contact opnemen voor het 
verder verloop. 

Check de geldigheid  
van uw rijbewijs!

Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ is 10 jaar gel-
dig. Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden 
geldig? Neem dan contact op om uw rijbewijs 

te hernieuwen.

Dienst Rijbewijzen en Reispassen
056 529 265 / burgerzaken@menen.be
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Mooimaker in de kijker 
Katia Dezutter (32) werkt als Material Recovery Assistant bij Vanheede   
Environment Group en is al enkele jaren actief als Mooimaker in Menen.  
Samen met haar vriend Julien en hondje Lara ruimt ze de wandelpaadjes  
in de buurt van de Henri Dunantlaan in Menen op. Katia neemt ons mee op  
haar dagelijkse ronde. Een keer per week neemt ze steevast een vuilniszak  
en een grijper mee om het afval op te ruimen. De vuilniszak is al snel gevuld  
na een wandeling van een halfuurtje. 

“Ik schreef me in als Mooimaker omdat ik op mijn 
dagelijkse wandeling met de hond merkte dat zwerf-
vuil in de buurt en dan voornamelijk op de wandel-
paadjes een probleem is. Het gaat vooral om blikjes, 
wegwerpzakdoeken, peuken. Enkele weken geleden 
vond ik zelfs enkele vuile onderbroeken. Ik stoor mij 
ook enorm aan de zakjes hondenpoep. Ik begrijp 
echt niet dat baasjes de hondenpoep eerst in een 
zakje stoppen om het dan gewoon ergens in de strui-
ken weg te gooien.” 

“Als ik mensen tegenkom die zelf aan het sluikstorten 
zijn, dan probeer ik hen aan te spreken. De meeste 
reageren positief en gooien het dan in de vuilnisbak. 
Ook als mensen mij tegenkomen terwijl ik aan het op-
ruimen ben, spreken ze mij aan om te zeggen dat ik 
wel een goeie daad aan het doen ben en dat ze dat 
zelf ook meer zouden moeten doen. Het is dus wel 
duidelijk dat het leeft in de buurt. Veel mensen willen 
een propere stad.”

Sinds De Grote Lenteschoonmaak, zijn er wat Mooi-
makers bijgekomen, die ook regelmatig gaan op-
ruimen. Maar Katia geeft nog mee dat ze zeker wel 
wat hulp kan gebruiken, niet enkel met opruimen. Het 
zou al een groot verschil uitmaken als de mensen hun 
afval niet meer op de grond zouden gooien, maar 
het in een vuilnisbak gooien of weer meenemen naar 
huis. Jij kan Katia dus op meerdere manieren helpen.

Word 1 van de 200 Mooimakers! 
Vandaag zijn 159 geregistreerde Mooimakers in 
Menen actief. Aan het einde van 2021 willen met 
200 zijn. Wil jij je net als Katia je inzetten voor een stad 
zonder zwerfvuil? Registreer je dan op de website van 
de Mooimakers: www.mooimakers.be of neem 
contact op met de milieudienst van Stad  
Menen: 056 529 372 / milieu@menen.be 

Gratis bloemenzaad
Wil jij meer biodiversiteit in  
Menen? Wil ook jij de bijen  

verwennen? Haal dan 1 van de 
500 gratis zakjes bloemenzaad 
bij een deelnemende bakker 
en serveer 3 vierkante meter 
lekkernijen aan de bijen. Het 

bijenplan van onze stad wordt 
ook gelanceerd in de Week van 
de Bij! Bekijk het op www.menen.

be/bijenplan.

Sedert begin 2019 heeft de stad een nieuw aanbod voor stomapatiënten. We hebben  
opgemerkt dat weinig patiënten gebruik maken van het voordeelpakket dat we de  
stomapatiënten bieden. Daarom doen we een nieuwe inspanning om de maatregel 
 bekend te maken. We hebben alle dokters en mutualiteiten laten weten dat de stad  

jaarlijks één rol kleine restafvalzakken aan stomapatiënten aanbiedt, mits voorlegging  
van een doktersattest.Die maatregel heeft twee doelen. Ten eerste willen we tegemoet- 

komen aan de specifieke noden van de patiënten. Ten tweede gaat het ook om een signaal.   
     Menen wil een stad op mensenmaat zijn.

Behalve gratis restafvalzakken aanbieden, gaan we nu ook in de mannentoiletten van alle stedelijke, open-
bare gebouwen recipiënten zetten voor stomapatiënten.

Meer info /www.menen.be/producten/stoma-restafval

Gratis restafvalzakken voor stomapatiënten
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Happen en trappen: vaderdagtip!

Voor wie houdt van fietsen en lekker eten is “Happen 
& Trappen” het ultieme vaderdagscadeau. De  
toeristische cluster werkte een lekkere fietstocht uit 
die toert door de gemeenten Menen, Wervik,  
Wevelgem, Ledegem en Moorslede. Onderweg 
zijn een 5-tal stops voorzien waar je even terug op 
krachten kan komen.Koffie en gebak bij de start in 
Tearoom De Klokke in Dadizele, een heerlijk voor- 
gerechtje in de Hofnar te Gullegem, gevolgd door 
soep in Keuvelkroeg Arbeidershuis in Sint-Eloois- 
Winkel. Het hoofdgerecht wacht op je in Brasserie  
’t Belfort te Menen en een zoete verrassing als  
afsluiter in ’t Leiezicht te Wervik.

Info / www.happenentrappen.be
Prijs / 41,95 euro/persoon 

Fotozoektocht !Mpuls
Ook zo beu om altijd dezelfde wandeling te maken in 
de buurt ? Geen zorgen, Woonmaatschappij !Mpuls 
heeft ter ere van haar 100-jarig bestaan  een foto-
zoektocht uitgewerkt voor zowel Menen, Lauwe en 
Rekkem. Wandelen tussen de woningen van !Mpuls 
of op de boerenbuiten, het kan allemaal! Bovendien 
is er ook een prijs te winnen.

Afstand / ±3 kilometer & ±6 kilometer

Info & formulieren /  www.wm-impuls.be
  LDC Allegro
 OC Het Applauws 
 LDC Het Dorpshuis 

Fietszoektocht Grensleie
In navolging van de Week van de Korte Keten (15 
tot 23 mei 2021) kan je tot 31 augustus tijdens een 
fietstocht op zoek gaan naar bekende en minder 
gekende landbouwspreuken bij onze Korte Keten 
producenten.

Een drietal lussen van ±35 km laten je kennis maken 
met onze lokale producten. Op verschillende locaties 
vind je een landbouwspreuk waarin een woord werd 
weggelaten. Vind het ontbrekende woord en vul in 
op het deelnameformulier.

Maak kans op één van onze 5 pakketten streekpro-
ducten, ook als je slechts 1 lus affietste. Alle drie de 
lussen gedaan? Super! Dan maak je ook driemaal 
meer kans om te winnen.

Info & formulieren / 
STadhuis Menen, CC De Steiger, de bib, Allegro  
Menen, Dorpshuis Rekkem, Badhuis en OC Het  
Applauws te Lauwe

Wandelen & fietsen

Verover de vesting Menen
Gratis erfgoedapp

Via de app word je doorheen het historische centrum van Menen ge-
loodst. Het spel bestaat uit verschillende opdrachten die zich allemaal 
bevinden in de historische kern van de stad, binnen of langs de vesting-
muren. De applicatie werkt via GPS: om elke opdracht op te lossen moet 
je naar een specifiek punt wandelen. Het spel is geschikt voor jong en 
oud vanaf 10 jaar.

Meer info / Dienst Toerisme / 056 529 417
 www.menen.be/erfgoedspel-verover-de-vesting-menen
 
1. Scan de QR-code
2. Download de app ‘GPS Play Game’
3. Geef de code: 738221 in
4. Voor Apple-gebruikers: Username: CC / Paswoord: CC 
5. Kies een naam en een avatar 
6. Start het spel!
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Sportclub in de kijker: Grenskracht Menen 
In 1991 liet de kleindochter van Etienne Schotte, de 
uitvinder van krachtbal, hem weten dat ze krachtbal 
een leuke sport vond. Omdat haar mama lid was van 
het oudercomité van Blijdhove, werd krachtbal via 
enkele initiatielessen geïntroduceerd in drie Meense 
scholen. Daarop volgden trainingen van Etienne en  
een deelname aan het Interscholentornooi in 1992. 
Dit met winst voor Blijdhove in de categorie “Nieuwe 
scholen”. 

De naam ‘Grenskracht’ kwam er doordat Grensrock 
al een vaste waarde was in Menen en de ploeg zo 
kon meegenieten van de naamsbekendheid van het 

festival. Bovendien klinkt ‘Grenskracht’ ook nog eens 
goed in de oren. Ter Steenlandt in Rekkem is onze 
thuishaven. De herenploeg draait al enkele jaren 
mee op het hoogste niveau. Onze dames hebben er 
na vele jaren spelen in eerste nationale bewust voor 
gekozen om iets lager te gaan spelen. 

De club bestaat uit drie herenploegen, twee vrou-
wenploegen en vier jeugdploegen (U8-10 – U12A 
(gemengd) – U14 meisjes en jongens). Dankzij heel 
wat vers bloed in het bestuur zet men terug volop in 
op de jeugd. Gemotiveerde trainers staan klaar om  
kinderen de knepen van de sport aan te leren.

Krachtbal is een héél toegankelijke sport en kan echt 
door iedereen met een beetje balgevoel worden  
gespeeld. Iedereen is welkom en er heerst een fami-
liale sfeer op en naast het veld. Ook volwassenen zijn 
meer dan welkom. 

Info / www.grenskrachtmenen.be 
          info@grenskrachtmenen.be 

Iets meer dan twee jaar geleden verenigde een groep jongeren zich om in onze stad Menen een nieuw 
jeugdhuis op te richten. JOC ’t Kordon ontstond en werd al snel een begrip onder de Meense jeugd. De 
jongeren mochten hiervoor gebruik maken van de inkomhal van onze evenementenzaal Park Ter Walle als 
tijdelijke locatie. Nu krijgen ze hun definitieve stek.

Vaste stek voor JOC ‘t Kordon

“De inkom van de evenementenzaal Park Ter Walle 
was ideaal als beginnend jongerenontmoetings-
centrum (JOC) We hadden weinig kosten,  
voldoende ruimte en het is centraal gelegen”,  
zeggen de jongeren van JOC ’t Kordon. “Ondanks 
alle voordelen en mooie momenten die we er 
beleefden, begonnen we na iets meer dan een 
jaar toch te verlangen naar een eigen, vaste stek. 
Een plaats waar elementen zoals boxen, tafels en 
stoelen, bar, dj-meubel… deel zijn van de vaste 
inrichting”, vullen de jongeren aan.

Deze wens wordt nu werkelijkheid. Stad Menen 
ging samen met het AGB aan de slag: de polyva-
lente bovenzaal in Park Ter Walle wordt ingericht 
met enkele vaste elementen die onmisbaar zijn bij 
een jeugdhuiswerking. Voor de inrichting kregen 
we zelfs het voormalige meubilair uit de VIP-ruimte 
van voetbalclub WS Lauwe ter beschikking.

Ook goed om weten: de bovenzaal in Park Ter 
Walle verliest zijn polyvalent karakter niet: zo zal 
bijvoorbeeld ook het jongerenontmoetingshuis  
Jakkedoe er zijn intrek nemen. Wanneer de jonge-
ren van JOC ’t Kordon er hun eerste activiteiten 
zullen organiseren hangt af van de activiteiten van 
het vaccinatiecentrum, dat momenteel in het Park 
Ter Walle is ingericht. In tussentijd wordt met de 
jongeren gekeken om een zomerbar in te richten 
zodat ze toch hun werking kunnen hervatten van 
zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

“Als kern zijn we heel blij dat we een volgende stap 
kunnen zetten met ons JOC. We zijn Stad Menen 
dan ook heel dankbaar voor deze kans. We hopen 
om snel veel leuke activiteiten en feestjes in  
’t Kordon te mogen organiseren, want we missen 
het heel erg”, besluiten de gemotiveerde jongeren 
van ’t Kordon.
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Behandelde GAS-dossiers door 
de sanctionerend ambtenaar

Meldingen van 
sluikstort/zwerfvuil door 
gemeenschapswachten

Word jij de 50ste Wieltjesprinses? 
Wij zijn op zoek naar een jongedame die onze stad kan vertegenwoordigen op tal van  
evenementen en activiteiten. Ben je tussen de 17 en 27 jaar en woonachtig in of heb je  

een link met onze stad (werk, school verenigingsleven…)? Schrijf je dan nu in! Wie weet is  
het lint en de kroon van de 50ste Wieltjesprinses wel voor jou. Niemand gaat trouwens met lege handen 

naar huis. Voor elke kandidate ligt een mooi prijzenpakket klaar. Als kandidate leer je bovendien veel 
nieuwe mensen kennen en win je dankzij zo’n unieke ervaring  

een pak zelfvertrouwen. 

Inschrijven / www.menen.be/wieltjesprinses
Meer info / dienst evenementen / 056 529 415 evenementen@menen.be

Criminaliteitscijfers 2020
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Dag van de Boekenruilkast 5/06
Tijdens de week van 5 juni zetten we, naar aanleiding 
van de dag van de boekenruilkast, onze kast in de 
kijker. Het principe van een boekenruilkast is heel een-
voudig: je kiest een boek uit de kast en ruilt het voor 
een boek uit je eigen boekenkast. Misschien steekt 
je boekenkast wel propvol en moet je plaatsmaken 
voor andere boeken, of heb je een geweldig boek 
gelezen dat je wil delen met anderen?
In de kast vind je een brede waaier aan boeken. Van 
romans tot thriller, informatief boek, jeugdliteratuur en 
kinderboeken. Alle genres zijn welkom, met uitzonde-
ring van tijdschriften en kranten. De enige voorwaar-
de is dat je een boek van gelijkwaardige kwaliteit 
terug plaatst. Dus geen gedateerde of tot op de 
draad versleten exemplaren. 

Vakantielezen
Vakantielezen is er voor kinderen van het eerste leer-
jaar (starten in het tweede leerjaar), die minder vlot 
lezen en graag in de zomervakantie het lezen oefe-
nen op een leuke manier.

In kleine groepjes lezen we een boekje aangepast 
aan het niveau van het kind. Elk kind krijgt een eigen 
boekje. Er wordt beurtelings gelezen en ook de 
begeleider leest mee.De kinderen krijgen tijdens het 
lezen voldoende de kans om iets te vertellen bij het 
verhaal. 

Wanneer / woensdag tussen 14u en 15u
Bib Menen: 7/7, 14/7, 28/7, 4/8 , 11/8, 18/8, 25/8
Bib Lauwe:  7/7, 14/7, 18/8, 25/8 

Info / Phaedra.verplancke@menen.be

De Bib: het leven van a tot z

Leer je Nederlands? Gaat 
lezen om één of andere reden 
moeilijk? De bibliotheek kan jou 
helpen.

Het MLP (Makkelijk Lezen Plein)  is bedoeld 
voor alle kinderen die niet makkelijk een boek 
nemen, voor kinderen met dyslexie, een andere 
moedertaal dan het Nederlands, een visuele 
beperking en autisme. Ze vinden er boeken 
met aangepast lettertype en lay-out, luister-
boeken en verfilmingen van boeken. Makkelijk 
Lezen Plein is er voor meer leesplezier!

Daisy-online-boeken beluisteren met de Ander-
slezen-app: ook als gewoon lezen niet (meer) 
of niet gemakkelijk gaat, kan je heerlijk genie-
ten van een boek! Met de gratis Anderslezen-
-app lees je de duizenden Daisy-luisterboeken 
van Luisterpunt op je tablet of smartphone. Je 
toestel wordt een volwaardige Daisy-speler: je 
kan door het luisterboek bladeren (net zoals 
bij een gewoon boek), de voorleessnelheid 
aanpassen en nog veel meer. De app is auto-
matisch gekoppeld aan je boekenplank in Mijn 
Luisterpunt.  
 
Taalpunt Nederlands richt zich naar iedereen 
die Nederlands wil leren, vanuit de overtui-
ging dat dit een positieve invloed heeft op 
sociaaleconomisch, politiek, cultureel en 
maatschappelijk vlak.Volwassenen vinden 
in bibliotheek Menen in het Taalpunt allerlei 
taalcursussen Nederlands, grammatica- en 
spellingsboeken, materiaal voor spreek- en 
schrijfvaardigheden, woordenboeken, rijbe-
wijsboeken, alsook de WABLIEFT-krant, maar 
ook ontspannende lectuur, zoals leesboeken, 
informatieve boeken in eenvoudig Nederlands 
en luisterboeken.

Met de Matilda-boxen richten we ons ook op 
leerkrachten met anderstalige leerlingen in hun 
klas. Samen met de Dienst Integratie van stad 
Menen zijn we op zoek gegaan naar boekjes 
eenvoudig lezen voor kinderen. We kwamen tot 
een mooi aanbod waarmee we de kinderen 
het plezier van het lezen willen meegeven met 
boekjes op hun leeftijdsniveau in eenvoudig 
Nederlands. We hebben er 5 Matilda-boxen 
mee samengesteld, waarvan 3 in Menen, 1 in 
Lauwe en 1 in Rekkem.
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UiT in MENEN

CIRCUS RONALDO: ‘Swing’
vrijdag 18 juni om 20.00 u., zaterdag 19 juni om 20.00 u. 

en zondag 20 juni 2021 om 20.15 u.

tent – Zuidstraat – Menen

We vieren de start van de zomer met een familiespektakel van Circus Ronaldo!

Sinds 1996 speelt Circus Ronaldo wereldwijd voor kleine en prestigieuze theaterhuizen, circus- en kunstenfesti-
vals. Ze maakten Europese tournees van Reykjavik tot Lissabon en wereldreizen naar Hong Kong, Australië en 
Nieuw Zeeland. Met de voorstelling ‘Swing’ maakt Circus Ronaldo de scene vrij voor een jongere generatie. 
Zes allround circusartiesten trekken al hun registers open op maat van de onvervalste swingmuziek uit de jaren 
veertig. Groots spektakel en kleine knipogen, swingende tonen en een vleugje verleiding. De aanstekelijke 
speelsheid, de heerlijke dynamiek en de blije opgewektheid van Circus Ronaldo’s jonge garde laten je verliefd 
worden op circus zoals je het al lang niet meer zag!

“Swing is een ouderwetse, warmbloedige circusavond zoals je ze nog zelden ziet, badend in een retrosfeertje 
en met een grote bigband – of toch een automatische installatie van de orgelfamilie Decap.”
De Standaard

Creatie en uitvoering: Nanosh Ronaldo, Corneel Didier, Laure Osselin, Kimi Hartmann, Anke Jochems 
en Jason Van Lith. 
Foto: Benny De Grove
Voor oud en jong vanaf 6 jaar.
Tickets: €12,00 - €6,00 (-18 jaar) – reductie voor houders UiT-pas kansentarief
Beperkt aantal tickets, wees snel!

CIRCUS



CC ZomerKaffee
De patio van ons CCKaffee werd omgetoverd tot het sfeervolle CC ZomerKaffee.
Het ZomerKaffee is ieder weekend open, en wekelijks zorgen wij er voor een 
concert of voorstelling.

More News From Nowhere
donderdag 3 juni om 19.00 u. - bij Het Applauws Lauwe

De uit Rekkem afkomstige singer-songwriter Thibo Vanderroost maakt akoestische 
nummers met zijn project More News From Nowhere. Thibo heeft zich voor deze 
songs laten beïnvloeden door Bob Dylan, Steve Gunn, Strand of Oaks, The Boney 
King Of Nowhere, Kurt Vile en Tom Waits. Live laat Vanderroost zich begeleiden 
door zijn broers Anthony (drums) en David (gitaar). Zijn songs klinken puur en op-
recht zonder veel toeters en bellen, recht uit het hart.
Pré en afterparty met Bonnes ‘Muziekcaroussel presents Menen in the mix’.
Gratis. Reserveren via ccdesteiger.be of in Het Applauws.

Eva Binon & Jason Dousselaere: 
I will tell you everything (1000 nachten)
vrijdag 4 juni om 19.00 u. - CC ZomerKaffee @ De Steiger

In de verrassende performance ‘I will tell you everything (1000 nachten)’ gaan 
Eva Binon en Jason Dousselaere een avond lang aan het vertellen. Elk verhaal 
komt op het moment zelf tot stand, op basis van startwoorden die iedereen uit 
het publiek kan influisteren.
We zijn alvast razend benieuwd naar de verhalen die op basis van jullie inbreng 
tot stand zullen komen! Zullen die even meeslepend zijn, wetende dat alles ter 
plekke verzonnen is? De verhalen worden afgewisseld met enkele nummers uit 
het vrolijk-absurde oeuvre van Friends are Magic, de band waarmee Eva en Ja-
son reeds vele jaren vriend en vijand in vervoering brengen.
Gratis. Reserveren via ccdesteiger.be.

Bluesnight met Ed De Smul & Steven Troch Band
vrijdag 11 juni om 19.00 u. - CC ZomerKaffee @ De Steiger - Uitverkocht!

Ed De Smul is een veelzijdige muzikant, multi-instrumentalist en componist. Hij 
brengt een mix van eigen werk en traditionals uit de rijke Amerikaanse folk- en 
bluesgeschiedenis.
Steven Troch brengt met zijn band rootsmuziek vanuit een klassiek uitgangspunt, 
maar daar wordt vervolgens wel een heel originele draai aangegeven.

Theater Tieret: Op hoop van leven
woensdag 16 juni om 20.00 u. - bij Het Applauws Lauwe

Betoverend theater in een idyllisch decor aan de Leie. Een verhaal over een va-
der en een zoon. Een verhaal over afscheid en troost, op het scherpst van de snee 
tussen leven en dood. Maar bovenal een verhaal over hoop, een hele hoop. Op 
de vurige tonen van Nina Simone dansen een rasverteller, een poppenspeler en 
een luchtballon een wonderlijk ballet onder de blote sterrenhemel. 
Gratis. Reserveren via ccdesteiger.be of in Het Applauws.

Sfeervolle concerten en voorstellingen op het terras van het CCKaffee bij De Steiger, 
aan Het Applauws of op locatie.



RETROSPECTIEVE 
LUC-PETER CROMBÉ
van 12 t.e.m. 27 juni in het Stadsmuseum, Rijselstraat 77

Luc-Peter Crombé (1920-2005) was een kunstschilder uit 
de Latemse school. Hij leerde het vak van onder meer 
Constant Permeke.
Als kunstenaar maakte hij boeiende artistieke ontwikkeling 
door waarbij hij verschillende technieken, stijlen en onder-
werpen onderzocht.
Hij won prestigieuze prijzen in Frankfurt, Milaan, Barcelona, 
New York en Detroit. Nu, honderd jaar na zijn geboorte, 
reist een tentoonstelling Vlaanderen rond. Omdat de om-
vangrijke collectie die beheerd wordt door zijn zoon zich 
in Menen bevindt, brengt het Cultuurcentrum een retro-
spectieve van het werk van Luc-Peter Crombé.
 
Gratis na reservatie op zaterdag en zondag van 14-18u.
ccdesteiger.be

TENTOONSTELLING

Klaas Delrue & Stefan Dixon
vrijdag 18 juni om 19.00 u. - CC ZomerKaffee @ De Steiger - laatste tickets!

Stefan Dixon en Klaas Delrue maken met deze voorstelling getiteld *AfriVlaams* 
een muzikale rondreis van Stefans thuisstad Kaapstad naar Brussel. Ze brengen 
een mix van Afrikaanse classics die Stefan muzikaal gevormd hebben in Zuid-Afri-
ka en Vlaamse klassiekers die Klaas hebben beïnvloed en die in het DNA zitten van 
Yevgueni. Ze worden begeleid door Domenico Benigno, Stefans Zuid-Afrikaanse 
pianist met wie hij reeds op verschillende Belgische festivals stond.
Hun muziek kan omschreven worden als melodische, akoestische poprock met 
een afro-folk ondertoon.
Gratis. Reserveren via ccdesteiger.be.

Klassiek aperitiefconcert met Ão
zondag 27 juni om 11.00 u. - privétuin, ingang via Oude Leielaan 4

Met Ão mag je je aan een ontroerend en verwarmend programma verwachten 
vol eigen muziek en eigenzinnige arrangementen van Braziliaanse samba, bossa 
nova en Afro-Portugese muziek. De rijke, unieke stem van Brenda Corijn, een actri-
ce met Mozambikaanse roots, blend met het intieme gitaarspel van Siebe Chau. 
Onder de naam Ão brengen zij je een verrassend, onontgonnen stukje muziek met 
een eigen sound die live aangevuld wordt met charango, meerstemmigheid en 
effectenpedalen.
Gratis. Reserveren via ccdesteiger.be.

Mooneye
donderdag 1 juli om 19.00 u. - bij Het Applauws Lauwe

Mooneye won in 2019 de nieuwe lichting van Studio Brussel en sindsdien gaat het 
hard, héél hard voor de band uit Zwevegem. De vergelijkingen met Fleet Foxes 
en Neil Young blijven ook nu nog overeind. Los van het feit dat er ergere dingen 
zijn in het leven, valt het moeilijk te ontkennen dat ook de ‘nieuwe’ Mooneye nog 
steeds als geen ander folk, rock en indiepop versmelt. Zoals op ‘Bright Lights’, de 
eerste en merkelijk vrolijke single uit de nieuwe plaat.
In Lauwe komen ze langs in een prachtig kader vlakbij de Leie, met een set vol 
topsongs, oud en nieuw!
Gratis. Reserveren via ccdesteiger.be of in Het Applauws.



HOBBY & VORMING 

BUITEN BEWEGEN
MET DE STEIGER

Sinds kort kan je op onze patio 
onze sportreeksen volgen. Vanaf 
9 juni kunnen we bij minder weer 
terug binnen sporten.
 
Op maandag 
vanaf 10 mei tot 28 juni:
19.45 - 20.30u ZumbaFitness
- o.l.v. Petra Vanwildemeersch
- € 28 voor 7 sessies  

Op dinsdag
vanaf 18 mei tot 29 juni
09.45 - 10.45u: Gym 50+ 
- o.l.v. Dorine Vanhulle 
- € 30

Op woensdag 
vanaf 12 mei tot 30 juni
19.30 - 20.15u Safari-dance
20.15 - 21.05 50 min. work-out
- o.l.v. Dorine Staelens
- € 32 voor 8 sessies

Op woensdag 
vanaf 19 mei tot 30 juni
09.45 - 10.45u: Aerobic 50+
- o.l.v. Dorine Vanhulle
- € 30

Op donderdag  
vanaf 20 mei tot 24 juni
19.00 - 20.00  Cardio-krachttraining
- o.l.v. Justine Cottignies
- € 24 voor 6 sessies
 
Inschrijving via 
www.ccdesteiger.be/nl/vorming

FOTOGRAFEN OP PAD 
 
Leer hoe je de betere close-ups, 
macro-foto’s, landschap, bewe-
gende beelden … in buitenlucht 
fotografeert.
Haal alle mogelijkheden qua 
belichting uit jouw digitaal re-
flex- of het betere compact-fo-
totoestel. We verzamelen aan de 
ingang van De Steiger en trekken 
er op uit.
 
Data: zaterdagen 29 mei, 5 juni en
12 juni, telkens van 9.30 tot 11.30 u.
Inschrijving: € 36 via ccdesteiger.be
Begeleiding: Marc Samyn, fotograaf

GLASSSSSSSS 
 
Naar jaarlijkse gewoonte zorgt curator 
en glaskunstenaar Erwin Houssin voor 
een indrukwekkend tentoonstelling 
met glaskunst in de historische kaze-
matten in de Oude Leielaan.

Van 5 tot 27 juni op zaterdag en zon-
dag van 14 tot 18 u, 
reservatie via ccdesteiger.be.
Kazematten thv Oude Leielaan 
nr. 92, Menen.

ACADEMIE VOOR BEELD PAKT
UIT / EXPO 20/21 
 
Ook de volwassen leerlingen van de 
Academie voor Beeld Stad Menen 
werden geconfronteerd met een 
uitzonderlijk jaar. Tussen lockdowns 
en Paaspauzes bleef de roep van 
de kunst echter steeds voorop staan. 
Tijd om er nu mee uit te pakken en te 
delen met het kunstminnende publiek 
binnen CC de Steiger.
 
Wanneer: za & zo 12/13 – 19/20 – 26/27 
juni, telkens van 14u tot 18u.

COMPUTERCURSUSSEN
Wil je komend najaar 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 vanaf maandag 14 juni via www.ccdesteiger.be/nl/vorming/computercursussen of via mail 
naar vorming@ccdesteiger.be. Bij smartphone/tabletreeksen breng je je eigen toestel mee.

MoMent Begin einde Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma (vm) 08.45 11.50 Fris je dagelijkse pc-skills op 105 13/09/21 17/01/22

Ma (nm) 13.30 16.35 Beter fotograferen met je smartphone (Android/Apple) 105 13/09/21 17/01/22

Ma (nm) 13.30 16.35 Smartphone/tablet Android deel 1 (Lauwe) 105 13/09/21 17/01/22

Di (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 105 14/09/21 18/01/22

Di (nm) 13.30 16.35 Maak je eigen fotoboek (10 lessen) 80 14/09/21 23/11/21

Wo (vm) 08.45 11.50 Haal meer uit het internet 105 15/09/21 19/01/22

Do (vm) 08.45 11.50 Photoshop Elements Workshops 105 16/09/21 27/01/22

Vr (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 105 10/09/21 28/01/22

TENTOONSTELLINGEN
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72,45 kg
Gemiddeld bracht een inwoner van Menen, 
Wevelgem en Wervik vorig jaar  72,45 kg 
 afval per bezoek mee naar het recyclage- 
 park. 

250.599 
Zo veel bezoekers hebben we in 2020 ont-
vangen op onze  recyclageparken. De drukste 
maand van het jaar was juli met 26.207 be-
zoekers. Maart was dan weer de minst drukke 
maand. Deze cijfers moeten we echter allemaal 
in coronaperspectief plaatsen. Zo zijn de recy-
clageparken enkele weken gesloten geweest in 
maart én is er telkens maar een beperkt aantal 
bezoekers toegelaten op het park om de corona-
maatregelen te respecteren.

142 asbestophalingen
Onze chauffeurs zijn in 2020 op 142 adressen 
langs geweest om  asbest aan huis op te halen. 
Goed voor 83.000 kilogram.

451 kg
We hebben 2.629 klanten die gebruik maken 
van het systeem van de  tuinafvalbakken. 
Daarbij kan je een abonnement nemen om 
je tuinafvalbak op regelmatige basis te laten 
ophalen aan huis. Jaarlijks hebben we een 
gemiddelde van 451 kg tuinafval per adres 
opgehaald.
Zelf interesse in een tuinafvalbak aan huis? 
Ga naar onze website of bel 056 52 81 30.

Zo veel afval zamelt 
Mirom Menen elk jaar in 
Als afvalintercommunale is Mirom Menen verantwoordelijk voor de preventie, ophaling en de ver-
werking van het huishoudelijk afval van Menen, Wevelgem en Wervik. Ben je benieuwd naar hoeveel 
afval we in 2020 ingezameld hebben? Of weet jij hoeveel bezoekers we over de vloer krijgen op onze 
recyclageparken? Je komt het hier allemaal te weten.

Welk afval brengen 
bezoekers het vaakst 
naar onze recyclage
parken? Dit is de top 3:

 afval per bezoek mee naar het recyclage- 

 OPGELET:   Asbest mag je enkel 
brengen naar het recyclagepark als 
het volledig verpakt is in transparante 
plastic folie of zakken (dikte min. 100 
micron). Ook tijdens het transport 
naar het recyclagepark moet alles 
al volledig verpakt zijn.



MAGAZINE
  Samen voor een 

afvalvrije toekomst

MIROM MAGAZINE - JUNI 2021MAGAZINE
  SSSaSaSaSaSamen voor een 

men voor een 
amen voor een 
aamen voor een 
aamen voor een 
amen voor een 
amen voor een 
a

aafvfvafvaafvaafvafvafvafvaaafvafvfvafvfvafvfvafvfvafvafvafvfvafvfvafvalvlvalvaalvaalvalvalvalvrrrlvrlvlvrlvlvrlvlvrlvlvrlvrlvrlvlvrlvlvrlvrije toekomstije toekomstrije toekomstrrije toekomstrrije toekomstrrije toekomstrije toekomstrije toekomstr
MIROM MAGAZINE - JUNI 2021

72,45 kg
Gemiddeld bracht een inwoner van Menen, 
Wevelgem en Wervik vorig jaar  72,45 kg 
 afval per bezoek mee naar het recyclage- 
 park. 

250.599 
Zo veel bezoekers hebben we in 2020 ont-
vangen op onze  recyclageparken. De drukste 
maand van het jaar was juli met 26.207 be-
zoekers. Maart was dan weer de minst drukke 
maand. Deze cijfers moeten we echter allemaal 
in coronaperspectief plaatsen. Zo zijn de recy-
clageparken enkele weken gesloten geweest in 
maart én is er telkens maar een beperkt aantal 
bezoekers toegelaten op het park om de corona-
maatregelen te respecteren.

142 asbestophalingen
Onze chauffeurs zijn in 2020 op 142 adressen 
langs geweest om  asbest aan huis op te halen. 
Goed voor 83.000 kilogram.

451 kg
We hebben 2.629 klanten die gebruik maken 
van het systeem van de  tuinafvalbakken. 
Daarbij kan je een abonnement nemen om 
je tuinafvalbak op regelmatige basis te laten 
ophalen aan huis. Jaarlijks hebben we een 
gemiddelde van 451 kg tuinafval per adres 
opgehaald.
Zelf interesse in een tuinafvalbak aan huis? 
Ga naar onze website of bel 056 52 81 30.

Zo veel afval zamelt 
Mirom Menen elk jaar in 
Als afvalintercommunale is Mirom Menen verantwoordelijk voor de preventie, ophaling en de ver-
werking van het huishoudelijk afval van Menen, Wevelgem en Wervik. Ben je benieuwd naar hoeveel 
afval we in 2020 ingezameld hebben? Of weet jij hoeveel bezoekers we over de vloer krijgen op onze 
recyclageparken? Je komt het hier allemaal te weten.

Welk afval brengen 
bezoekers het vaakst 
naar onze recyclage
parken? Dit is de top 3:

 afval per bezoek mee naar het recyclage- 

 OPGELET:   Asbest mag je enkel 
brengen naar het recyclagepark als 
het volledig verpakt is in transparante 
plastic folie of zakken (dikte min. 100 
micron). Ook tijdens het transport 
naar het recyclagepark moet alles 
al volledig verpakt zijn.

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30  - www.mirom-menen.be
Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30  - www.mirom-menen.be
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Voor propere 
glasbollen 
Mirom Menen blijft verder de strijd 
aangaan tegen zwerfvuil en sluik-
stort. De focus ligt hierbij op het 
tegengaan van afval naast glasbollen.

Elke week gaan we langs bij onze glas-
bollen om alle sluikstort en zwerfvuil 
op te ruimen. Op die manier helpen 
we het straatbeeld proper houden. 
De afgelopen jaren zien we een duide-
lijke daling van het sluikstort bij de 
glasbollen. Dat komt onder meer door 
de inzet van camera’s, sensibilisering 
en het plaatsen van ondergrondse glas-
bollen. We zijn dus op de goede weg en 
geven graag nog deze twee tips mee:

 Plaats geen afval naast of rond de 
 glasbol.  Dat is sluikstort en kan een 
GAS-boete opleveren. Wat niet thuis-
hoort in een glasbol, kan je brengen 
naar het recyclagepark of aanbieden 
voor de afvalophalers aan huis.

 Respecteer de inwerpuren:  tussen 8 
en 22 uur mag je gebruik maken van 
de glasbol.





De afgelopen jaren slaagden Menen, Wevelgem en Wervik erin om minder restafval in te zamelen, 
maar het kan en moet nog veel beter. Grondstoffen zijn steeds schaarser en we moeten volop de weg 
inslaan naar een circulaire economie. Daarom is het ook belangrijk dat we onder meer ons brand-
baar grofvuil op het recyclagepark beter sorteren.

Wie af en toe eens een bezoekje brengt aan ons recy-
clagepark, is zeker vertrouwd met ons diftarsysteem. 
Door te werken met een rode, oranje en groene groep 
brengen we het principe van ‘de vervuiler betaalt’ in 
de praktijk. De rode restgroep staat voor brandbaar 
grofvuil en gaat, net als alle restafvalzakken, naar de 
verbrandingsinstallatie. Het gaat letterlijk in rook op 
dus. Nochtans willen we zo veel mogelijk  afval een 

nieuwe bestemming geven als grondstof voor nieuwe 
producten.  Door zoveel mogelijk te sorteren en recy-
cleren naar grondstoffen hebben we minder nieuwe 
grondstoffen nodig en komen we tot een duurzame en 
circulaire economie. Denk daarom twee keer na voor 
je iets in de restgroep gooit. Zo gaan we samen voor 
een afvalvrije toekomst!

Beantwoord de wedstrijdvraag en 

win een compostvat
Wat hoort niet thuis in een compostvat of -bak 
volgens onze compostmeester?
1 Aardappelschillen 3 Broodresten
2 Tuinbloemen 4 Snoeihout

Grofvuil beter sorteren 
op het recyclagepark

Dit zijn de winnaars 
van de editie in 
maart. Profi ciat!

Mail het antwoord voor 
30 juni naar wedstrijd@
mirom-menen.be of stuur 
het naar Mirom Menen, 
Industrielaan 30, 8930 Menen. 
Maak zo kans op één van 
de drie compostvaten met 
beluchtingsstok (t.w.v. € 30) 
die we verloten onder de 
correcte inzendingen. 
De winnaars worden 
persoonlijk op de 
hoogte gebracht.

In de textiel-
container

In aparte container
voor matrassen

Bij PMD In andere containers
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GSELS VAN BOUWAFVAL

(plastic kabelhulsels, hout, tubes van sil
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n,

 ...
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In de textiel-

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30  - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen
Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30  - onthaal@mirom-menen.be

Caroline Verbrugge uit Geluwe(op de foto: haar man die de prijs in ontvangst nam)

Claudy Seynhaeve uit Menen

Raoul Vanneste uit Gullegem
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“Een schilder schildert om zichzelf leeg te maken van zijn gevoelens en manieren van zien”  -Pablo Picasso-  
De afdeling fotokunst van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks een beeld opgenomen 
in of rond Menen.  / Foto: Danny Parmentier / 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

nuttige info


