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Voorwoord 
Burgemeester

Dag beste inwoners,

2021 was tot op vandaag een bewogen tijd, zowel 
voor onze gezondheid als voor ons dagdagelijks leven. 
De vrijheid lonkte om het hoekje, de beperkingen 
kwamen zo snel als ze weg waren weer terug. Het is 
en blijft een onzekere tijd die een ongeziene flexibiliteit 
vroeg van burger, werknemers en werkgevers en 
bovenal van de zorgsector. 

BEDANKT 
Ik wil iedereen dan ook nogmaals bedanken. 
Bedanken voor het geduld, voor het opvolgen van de 
vele vaak wijzigende coronamaatregelen, voor het 
optimisme en creativiteit waardoor we toch, zij het op 
een andere manier, van de kleine dingen in het leven 
kunnen blijven genieten. We zijn het allemaal wat 
beu en de richtlijnen zijn niet altijd even uniform, maar 
samen slagen we erin om met de nodige motivatie de 
cijfers onder controle te houden. En dat sterkt ons als 
gemeenschap, als collectief. Net als jullie hoop ik dat 
we in 2022 cruciale stappen mogen zetten om dit virus 
te overwinnen, te neutraliseren en een plaats te geven 
in ons dagdagelijks leven zonder veel beperkingen.  

NEEM TIJD VOOR UW DIERBAREN 
De eindejaarsfeesten met vrienden en familie kunnen 
dit jaar gelukkig opnieuw doorgaan zonder al te veel 
beperkingen. Elkaar weerzien, een vuistje geven en 
gezellig keuvelen staat op het menu. Het geeft zuurstof 
in deze dagen vol organisatiebeheersing, planning en 
frustraties omwille van de nakende onzekerheden. Als 
burgemeester merk ik dat er nood blijft aan een kleine 
babbel en kleine attenties. Mensen kikkeren ervan op en 
het bezorgt een glimlach op het gezicht, onbetaalbaar. 
Wees de komende dagen en weken ook attent voor 
mensen die alleen zijn, voor ouderen, voor kwetsbaren… 

TOEKOMSTBESTENDIG MENEN 
In deze onzekere tijden is stad Menen alvast van mening 
dat strategische investeringen en innovatie juist nu cruciaal 
zijn voor de verdere groei van onze stad en economie. 
Niet alleen om straks een sterke investeringspositie op te 
nemen in de regio, maar óók om op maatschappelijk 
niveau het verschil te kunnen maken naar jullie, onze 
burgers. Vandaag bepalen we mede het klimaat van het 
komende decennium. Net daarom is het van het grootste 
belang dat we samen met jullie blijven investeren in de 
toekomstbestendigheid van onze economie, infrastructuur 
en recreatie en zo de fundamenten leggen om onze stad 
verder te doen groeien en bloeien, tijdens en na corona. 

Wonen, werken, ontspannen willen wij voor elke bewoner 
en bezoeker van de stad zo aangenaam mogelijk maken, 
vandaar ons stadslogo met de boodschap: Stad Menen, 
waar je thuiskomt! 

Geniet op een gezonde, verstandige en veilige manier 
van het eindejaar en van elkaar.
En op naar 2022!

Allerbeste groet

Uw burgemeester
Eddy Lust
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Hoe leer je borstcrawl? Wat zijn de basisprincipes?
Zo efficiënt mogelijk door het water gaan met zo weinig 
mogelijk weerstand is alvast één van de basisprincipes. 
Hierbij is de lichaamspositie heel belangrijk. Vervolgens 
gaan we de totale zwemslag onderverdelen. Ligging, 

borstcrawl benen, ademhaling en borstcrawl armen. Tot slot 
komt alles samen. Tijdens deze cursus wordt aan het begin 

en aan het einde ook een video gemaakt.  Die kan helpen 
om te zien hoe je zwemtechniek er onder water uitziet. De 
lessen vinden plaats op dinsdagavond van 18:30 tot 19:30. 
De lessenreeks begint op 18 januari en eindigt op 22 maart 

en kost 50 euro (plus inkom zwembad).
info / www.menen.be/zwembad

We hebben er even op moeten wachten, maar Stad Menen, de 
Gezinsbond en Natuurpunt zijn blij de goede gewoonte van enkele 

jaren terug, op te kunnen nemen: samen planten we vanaf 2022 
opnieuw een Geboortebos. Alle ouders die in 2018, 2019 of 2020 

een kindje kregen, ontvangen een uitnodiging om een boompje 
te komen planten op zaterdag 19 februari 2022. Het Geboortebos 

wordt aangelegd in de Tuinwijk te Lauwe op het terrein bij het 
speelplein en de Verrijzeniskerk. Je kan hiervoor een tijdslot 

reserveren op www.menen.be/geboortebos. 
Info / 056 529 372 / milieu@menen.be 

1ste Woonloket van 
2022 op 13 januari
Het woonloket Rekkem en Lauwe vindt in januari plaats 
op 13 januari. Van 14:00 tot 16:00 kan je terecht in het 
Dorpshuis van Rekkem en van 16:15 tot 18:00 in Het 
Applauws in Lauwe. Gelieve een afspraak te maken 
via www.menen.be/afspraak-maken.

Eindejaarsregeling 
stadsdiensten
Alle stadsdiensten zijn gesloten op vrijdagen 24 en 31 
december. Op zaterdag 15, 22 en 29 januari is het 
stadhuis open (Onthaal en loketten Burgerzaken, die 
laatste op afspraak).

Pssst, het geboortebos is terug vanaf 2022

Kind & Gezin zoekt 
vrijwilligers

Werk je graag in teamverband en kan jij goed overweg met kinderen 
van 0 tot 3 jaar? Dan ben jij wellicht de volmaakte vrijwilliger! Kind 
& Gezin Menen zoekt extra vrijwilligers voor haar consultatiebureau 
van het jonge kind. De consultaties vinden plaats in de Aug. 
Debunnestraat 3 in Menen. Per zitting zijn 2 vrijwilligers aanwezig 
en worden een 20-tal ouders uitgenodigd. Een consultatie duurt 
ongeveer 3 uur. Wij zoeken enthousiaste mensen om te helpen 
de ouders te ontvangen en de kinderen te meten en te wegen. 
Interesse? Neem contact op met Belinda Blieck: 0472 052 187, folens.
darky@proximus.be.

Cursus crawl voor volwassenen
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Werken op afspraak: 
snel en klantvriendelijk

Heb je een nieuwe identiteitskaart, reispas, stedenbouwkundige 
info of rijbewijs nodig? Ga je verhuizen? Wil je huwen of de 
geboorte van je kindje komen aangeven? Maak dan steeds een 
afspraak. Zo kan je een bezoek aan onze diensten inplannen 
wanneer het voor jou uitkomt en ben je snel aan de beurt. 
Gedaan met wachttijden!

5 VOORDELEN
1. Kortere wachttijden: je hebt een afspraak en je moet dus nauwelijks 

wachten om geholpen te worden
2. Je komt niet voor niets: we weten waarvoor je komt en zorgen ervoor dat 

er een specialist aanwezig is om jou te helpen
3. Extra persoonlijke aandacht: we houden je dossier en/of de nodige 

stukken al bij de hand
4. Meer privacy: want in een spreekruimte of aan de balie zijn er geen of 

minder andere klanten.
5. Je komt goed voorbereid: bij het maken van de afspraak vertellen we je 

wat je allemaal moet meebrengen

Maak zelf je afspraak
Duid op www.menen.be/afspraak-maken aan welk product of 
welke dienst je wenst. Wijzig het aantal indien nodig. Wens je 
nog een ander product of dienst? Voeg dit toe aan je lijstje. We 
voorzien voldoende tijd om jou te helpen.
Vervolgens kies je het moment dat voor jou het best past. Enkel 
de uren die nog beschikbaar zijn, worden getoond. Ten slotte 
geef je je contactgegevens in. Zo ontvang je een bevestiging 
van je afspraak.

Wil je liever telefonisch een afspraak vastleggen, dan kan dat via 
056 529 200

Digitaal loket: 
open 7/7 & 24/24

Voor heel veel attesten en 
afschriften hoef je zelfs je zetel 
niet uit. Ga naar www.menen.be/
digitaal-loket, dien je aanvraag in 
en ontvang het gevraagde attest 
per mail!. Snel en handig!

Stadhuis in 2022 
elke zaterdag open

Vanaf 2022 zal het stadhuis iedere 
zaterdagvoormiddag open zijn 
van 9:00 tot 12:00, behalve tijdens 
schoolvakanties en verlengde 
weekends. Je kan er bij het 
Onthaal terecht en op afspraak bij 
de loketten Burgerzaken. In januari 
is dat op zaterdagen 15, 22 en 29 
januari. Afspraak vastgelegd?

Wees steeds op tijd voor je afspraak.
Je komt vijf minuten voor het afgesproken 
tijdstip naar de locatie die vermeld staat in 
je bevestigingsmail.
Hier kan je je aanmelden aan de 
onthaalbalie.

Afspraak annuleren/
verplaatsen?

Kan je door omstandigheden de 
afspraak niet nakomen?
Geen nood. Je kan online 
annuleren of verplaatsen.
Je kan dit ook telefonisch doen 
op 056 529 200.



5

Omgeving AZ Delta krijgt facelift
Het stadsbestuur Menen werkte, in samenwerking met AZ Delta, een 
toekomstgericht ontwerp uit voor de riolering én een toegankelijke inrichting van 
het publiek domein in de omgeving van het ziekenhuis AZ Delta, meer bepaald in 
de Oude Leielaan en Blekerijvesting in Menen. 

Het stadsbestuur organiseerde op woensdag 1 december een eerste 
infomoment voor alle betrokken omwonenden. Hierbij werden alle 
praktische zaken rond de uitvoering van de werken toegelicht, met ook 
de langverwachte fasering en timing van de werken: er wordt gewerkt 
volgens een strak tijdsschema in een zestal fasen en dit van halverwege 
januari tot en met het bouwverlof halverwege juli 2022. 
De werken zullen tijdelijk hinder met zich meebrengen voor zowel 
bezoekers als omwonenden, een situatie waarvoor we éénieders 
begrip vragen. Hierna verduidelijken we het geplande verloop van 
deze ingrijpende werken, die de aanblik van de site grondig zullen 
opwaarderen.

Hoofdingang AZ Delta tijdelijk in Rijselstraat

Een eerste fase start dus halverwege januari 2022 en dit op het plein gelegen aan de huidige publieke 
hoofdingang van het ziekenhuis. Hier wordt gestart met het plaatsen van de nieuwe riolering en 
het aanleggen van een tijdelijke toegangsweg, die uitsluitend door de spoeddiensten gebruikt 
kan worden, om doorheen de volledige werken ten allen tijde toegankelijk te blijven in geval van 
noodsituaties. Belangrijk: de publieke hoofdingang van het ziekenhuis verhuist vanaf de start van de 
werken naar de Rijselstraat (rechtover huisnr. 80).

Vervolgens wordt in februari 2022 gestart met fase 2: plaatsen van riolering in de rijweg van de 
Oude Leielaan waarbij alle verkeer zal worden omgeleid via de Sluizenkaai in beide richtingen. Het 
eenrichtingsverkeer wordt er tijdelijk opgeheven gedurende de werken om een vlottere doorstroming 
te garanderen.
Fase 3 begint in maart 2022. Dan wordt de Blekerijvesting onder handen genomen waarbij ook de 
palen verdwijnen die midden in het voetpad zitten. Daardoor zal de parkeersite Bauduin even niet 
gebruikt kunnen worden. In deze fase wordt ook het wegdek van voorgaande fasen geasfalteerd in 
een onderlaag zodat deze in gebruik kan worden genomen voor plaatselijk verkeer. 

Prachtig heraangelegde 
omgeving tegen zomer 2022

Fase 4 start men medio mei 2022 in de Oude 
Leielaan richting Warande om dan vervolgens 
in fase 5 het kruispunt met de Warande te 
onderbreken vanaf eind mei 2022. Parallel wordt 
de laatste fase, namelijk de afwerking van de 
groenzones en alle voorgaande fasen gestart in 
de loop van mei 2022 om de grootste werken af 
te hebben tegen het bouwverlof halverwege juli 
2022.

Deze scherpe planning houdt geen rekening met 
eventueel weerverlet of andere onverwachte 
omstandigheden.  De Stad Menen en AZ 
Delta investeren samen 1,5 miljoen euro in de 
heraanleg van deze omgeving.

De werken kort samengevat
Heraanleg omgeving AZ Delta (Oude Leielaan 
en Blekerijvesting)

1. Start werken: januari 2022
2. Tijdens werken hoofdingang AZ Delta 

tijdelijk via Rijselstraat
3. Einde werken: zomer 2022
4. Totale kostprijs: 1,5 miljoen euro

info / www.menen.be/oudeleielaan
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Een vlotte doorgang in de straten van onze hulpdiensten kan levensbepalend zijn. Daarom bundelden politie, 
brandweer en stadsdiensten begin deze maand de krachten om plaatsen waar wagens een goede doorgang 
belemmerden, aan te pakken. Een goed voorbeeld van hoe we het foutparkeren in de toekomst naast 
sensibiliseren ook met GAS-boetes (58 of 116 euro) zullen handhaven.

Integrale verkeersacties pakken 
foutparkeerders aan

Eerst preventie en 
sensibiliseren
Te vaak merken we dat chauffeurs 
een loopje nemen met de 
wegcode als het gaat over correct 
parkeren. Daarom dat we de 
voorbije maanden sterk hebben 
ingezet op preventie. Zo brachten 
onze gemeenschapswachten 
statische stickers aan op auto’s 
die fout geparkeerd stonden, om 
de chauffeurs op de overtreding 
te wijzen. Een QR-code met link 
gaf daarbij de nodige uitleg. Maar 
naast sensibiliseren moeten we ook 
handhaven. We moeten ernstig 
blijven: stel je voor dat je gezin door 
een woningbrand getroffen wordt, 
maar de brandweer niet tot bij jouw 
huis kan. Dat kan niet, dus moeten 
we ook durven ingrijpen.

Daarna controleren en 
handhaven
Begin december legde een 
eerste integrale verkeersactie 
(met verschillende hulp- en 
veiligheidsdiensten samen) 
de focus in eerste instantie 
op een aantal gekende 
‘probleemlocaties’. Stefaan 
Vannieuwenhuyse, woordvoerder 
van de politiezone Grensleie: 
“Samen met de veiligheidspartners 
trokken we onder meer naar 
de stationsomgeving en het 
binnengebied rond het Vander 
Merschplein. Maar ook buiten 
het centrum, in de Hogeweg en 
Tuinwijk testten we de doorgang 
van de brandweerwagen. In de 
wijk de Barakken stelden we de 
meeste problemen vast: in totaal 
werden 4 GAS-pv’s opgesteld en 
7 voertuigen werden verplaatst na 
een opmerking.”

Dergelijke acties zijn letterlijk van 
levensbelang. De Stad Menen 
hoopt dat de weggebruikers 
dit signaal oppikken en correct 
parkeren in onze stad. Dagelijks 
blijven zowel de politie als 
gemeenschapswachten hierop 
toezien. In de toekomst plannen de 
veiligheidsdiensten nog dergelijke 
acties: samen gaan we voor meer 
(verkeers)veiligheid!

5 meest voorkomende 
parkeerovertredingen:

1. Parkeren op trottoir en 
verhoogde bermen binnen 
bebouwde kom

2. Hinderlijk parkeren op hoek 
kruispunt of doorgang rijbaan 
(3m) 

3. Parkeren op oversteekplaats 
voor voetgangers of fietsers

4. Parkeren op bushalte
5. Parkeren links ten 

opzichte rijrichting op 
tweerichtingswegen
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Delen brengt je in 'vervoering'

Autodelen
Heb je een wagen die vaak stilstaat? Of heb je geen auto maar je kan 
er wel af en toe een gebruiken?

vrienden en collega’s. Er bestaan hiervoor verschillende 
autodeelsystemen waarbij je (met of zonder wagen) 
kan aansluiten om de praktische kant van dit autodelen 
te regelen.

Kostendelend?
Bij particulier kostendelend autodelen bepaalt de 
werkelijke kost van de wagen (zoals verzekering, 
afschrijving, onderhoud) de kilometerprijs. Dit particulier 
autodelen heeft een informeel karakter. Zo regelen 
bijvoorbeeld gebruiker en eigenaar onderling de 
sleuteloverdracht. Je wordt door de organisaties 
ondersteund in opstart, promotie en je beschikt over 
een reservatietool. Je hoeft slechts één keer lid te 
worden.

Aan marktprijs via online platform?
Op het vraag- en aanbodplatform Getaround bepaalt 
de eigenaar zelf de prijs van zijn wagen. Een deel van 
deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik 
van het online platform, verzekering en pechbijstand. 
Je gaat per reservatie een contract aan en je betaalt 
per rit (per tijd en/of per kilometer). Een beetje zoals 
Airbnb maar dan met deelwagens.

Stad Menen deelt wagens

Met de steun van Intercommunale Leiedal, Autodelen.
net en het Vlaamse Departement Omgeving werden 
in de loop van februari 2021 17 elektrische deelwagens 
in de regio Zuid-West-Vlaanderen uitgerold. Twee 
hiervan kwamen in Menen terecht. Het gaat om 1 
gezinswagen (Renault ZOË) en 1 monovolume (Renault 
Kangoo). Omdat dit initiatief perfect past binnen de 
regionale klimaatambities, werd bewust voor elektrische 
auto’s gekozen. Je kan de voertuigen terugvinden aan 
Cultureel Centrum De Steiger. 

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

info / www.foxshare.be

Je kan ook zelf delen met je buren
Je kan privéwagens onderling delen met buren, 

Deelfiets huren
Op verschillende plaatsen in onze stad vind je de 
oranje deelfietsen van Donkey Republic. Via een 
applicatie op je smartphone, kan je 24/24 en 7/7 
een fiets in de stad huren. Snel, makkelijk en vooral 
heel leuk om vlot van hot naar her te fietsen! 

Hoe werkt het?
Je downloadt de applicatie, zoekt een fiets op de 
kaart in de app, en via een Bluetooth verbinding 
kan je het slot ontgrendelen. Maak je een leuke stop 
onderweg, dan kan je de fiets via je telefoon sluiten 
en weer openen. Na je fietstocht breng je de fiets 
terug naar de drop-off locatie van je keuze verspreid 
over gans Zuid-West-Vlaanderen en beëindig je de 
huur.

Met 1 account kan je bovendien meerdere fietsen 
huren, om gezellig met familie of vrienden door 
Menen te gaan fietsen. Alle tarieven en praktische 
informatie vind je terug op de website van Donkey 
Republic. 
De applicatie is beschikbaar voor iOS en Android.

Waar staan deelfietsen in onze stad?
Je vindt deelfietsen in de Waalvest (voorzijde CC 
De Steiger), op de Grote Markt (naast het stadhuis), 
op het Bevrijdingsplein (parkeerstrook aan voorzijde 
station), op Lauweplaats (naast de ingang van de 
kerk), in het Park Ter Walle, aan de Noorderlaan 
(Sociaal Huis), in de Wervikstraat (Bedrijventerrein 
Grensland) en op de Plaats in Rekkem.
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Zit je in het 5de of 6de leerjaar? En heb je zin in een 
nieuwe uitdaging? In de Tiener Techniekacademie 
neem je deel aan 8 workshops, waar je onder 
begeleiding van 2 techniekcoaches boeiende STEM-
projecten maakt.

• Geef de vogeltjes in je tuin een fijn eetplekje met 
jouw zelfgebouwd voederhuisje

• Ontwerp een coole kanonskogel met Gravitrax
• Maak je nachtklok met 3 kleuren LED
• Programmeer de LEGO SPIKE robot zodat hij jouw 

instructies uitvoert
• In je houten escapebox zijn al je geheimen veilig!
• Leer lampjes schakelen als de beste

En daarnaast ga je ook op bedrijfsbezoek
De eerste workshop start op woensdag 16 februari 2022

SCHRIJF SNEL IN: VOL = VOL
Inschrijven kan nu al via www.techniekacademie-
menen.be. Per groep kunnen maximum 20 kinderen 
deelnemen. De workshops gaan telkens door op 
woensdagnamiddag van 13:30 tot 15:30 en van 16:00 

tot 18:00 in CC De Steiger in Menen.
Voor de hele reeks betaal je 70 euro, aan het eind 
van de reeks wordt een fiscaal attest kinderopvang 
bezorgd.

info / www.techniekacademie-menen.be

Jakkedoe is voortaan 
Overkop!
Sinds december werd Jakkedoe opgenomen in het 
OverkopHuis van Menen. De naam Jakkedoe zal 
niet meer gebruikt worden. De facebookpagina 
van Jakkedoe werd omgedoopt tot JOH Menen 
(JongerenOntmoetingsHuis Menen). Je kan nog 
steeds in Park Ter Walle terecht op woensdag 
van 14:30 tot 17:30. Je kan er je favoriete muziek 
opleggen, een gezelschapsspel spelen, een partijtje 
tafelvoetbal of biljart spelen,... Je kan er ook 
gewoon een babbel doen of rondhangen. Af en toe 
organiseren we een activiteit: quiz, film, PlayStation 
tornooi… 

Overkophuis? Wat is daT?!
Een OverKophuis is een herkenbare en toegankelijke 
plek voor jongeren en jongvolwassenen. Ze 
kunnen er gewoon naartoe gaan om samen met 
leeftijdsgenoten een leuke activiteit te doen, maar 
ze vinden er net zo goed een luisterend oor en 
professionele, therapeutische hulp. 

info / www.facebook.com/overKopZuidWestVlaanderen

VPG nu ook in Lauwe

In samenwerking met Jeugdhuis ’T Schipke in Lauwe 
werd een dossier ingediend voor de projectoproep 
'Generatie Veerkracht'. Het subsidiedossier werd 
goedgekeurd en door de Stad Menen aangewend om 
een VPG-werking in Lauwe op te starten. 

VPG is een jongerenwerking waarbij animatoren 
vindplaatsgericht te werk gaan: zij proberen jongeren te 
ontmoeten in de openbare ruimte en gaan van daaruit 
met hun noden en behoeften aan de slag.  

Jongeren kunnen op woensdagnamiddag deze 
enthousiaste kerels tegen het lijf lopen tussen 13:00 en 
19:00 in Lauwe en Rekkem. Deze animatoren kan je 
herkennen aan t-shirts en petten met het VPG-logo. 
Hopelijk kunnen ze samen met jou en Jeugdhuis 't 
Schipke een leuk aanbod creëren!

info / jeugddienst@menen.be

Tiener Techniek Academie
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De Taekwondoclub is ontstaan in 1995 met Chin Yun Sup nationaal coach, Mireille Mathijsen, Geert Benoot 
en Johan Fournier als eerste leden en tevens ook bestuur van Chin Dojang Menen. Maar wat is Taekwondo 
nu precies?

“Dat is een Koreaanse gevechtsport waarin we lichaam 
en geest trainen. Er wordt niet alleen op de juiste manier 
getrapt en gestoten maar ook wordt gehoorzaamheid, 
bescheidenheid en respect verwacht van de 
beoefenaars. Wij zijn aangesloten bij de Vlaamse 
taekwondobond. En zijn één van de negen clubs die 
meester Chin als grootmeester hebben”, zegt huidig 
trainer Freddy Degryse. De club groeide en er werd 
beslist de groep te splitsen in  -12-jarigen en +12-jarigen. 
In 1998 nam Freddy de training voor de -12-jarigen op 
zich. Hij behaalde in 1995 de witte gordel en in 2001 zijn 
eerste “dan”. Momenteel heeft hij al een vijfde “dan”. 
In 2002 besliste de taekwondobond dat je minimum het 
diploma van VTS initiator en een 2de “dan” taekwondo 
moest hebben om trainingen te geven. Freddy Degryze 
volgde de cursus en ondertussen zijn daar nog vele 
bijscholingen bijgekomen. 

“In taekwondo wordt er gewerkt met kleurgordels 
of kup-graden. Je start met de witte gordel naar 
geel, blauw en rood. Voor iedere kleur moet je 
bepaalde technieken en poomsae (stijlfiguren) zonder 
fouten uitvoeren. Met de club nemen wij deel aan 
sparringwedstrijden, maar wegens corona staan die 
nu on-hold. Indra Craen die nu samen met haar man 
Jaouad Achab bij ABFT aangesloten is ,was een van 
onze leden. Onze club kende ups en downs maar na 
26 jaar staan wij er nog steeds. Door corona viel het 
ledenaantal wat terug maar met 68 leden gaat het nu 
weer in stijgende lijn. Wegens het terugkerende succes 
trainen we sinds september in drie leeftijdsgroepen. De 
trainingen vinden plaats op dinsdag, donderdag en 
zaterdag in de sporthal van het badhuis. Iedereen is 
welkom, zowel jong als oud.

info / www.chindojang.be/clubs/menen

Online kennismaken met de politie!
Natuurlijk ken je 'de politie'. Je ziet ze patrouilleren in winkelstraten of waken 
over de verkeersveiligheid bij jou in de buurt. De politie bewaart de orde op 
evenementen en staat paraat aan belangrijke sites en gebouwen. Maar het 
takenpakket van de politie is uiteraard ruimer dan dat. Wil je meer weten over 
ons werk achter de schermen, onze opleidingen en carrièremogelijkheden? 
Kom dan eens van dichtbij kennismaken met de politie. Neem deel aan onze 
online infosessies op 7 januari om 17:30 en op 8 januari om 9:30. Inschrijven 
kan tot 5 januari door te mailen naar pz.grensleie@police.belgium.be.

info / www.politie.be/5455

Sportclub in de kijker: 
Taekwondo Chin Dojang Menen
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Restauratie hoeve Haute Cense gestart 
erfgoed als gemeenschapscentrum
De Stad Menen werkt volop aan de toekomst, maar verliest daarbij het verleden niet uit het oog. Na bijna 40 jaar 
leegstand en verwaarlozing is het stadsbestuur opgelucht dat de restauratiewerken aan de hoeve Haute Cense in 
de Barakken zijn gestart.

Restaureren en aan de 
gemeenschap geven
In 2017 kocht de stad deze site met 
hoeve aan en startte toen schier 
onmiddellijk het subsidiedossier 
op voor de restauratie ervan. Het 
woonhuis van de kasteelhoeve 
Haute Cense is sinds 1978 
beschermd als monument, de rest 
van de site kreeg een historische 
meerwaarde als dorpsgezicht. Deze 
site restaureren én herbestemmen, 
zodat die een maatschappelijke 
meerwaarde krijgt voor onze 
inwoners was de uitdaging. En die is 
de stad Menen aangegaan.

De hoevewoonst wordt nu 
herbestemd tot een lokaal 
gemeenschapscentrum voor de 
wijk de Barakken en zal - in zijn 

geheel of in twee afzonderlijke 
delen - te huur zijn voor activiteiten 
van socioculturele verenigingen. 
Daarnaast is er ook een keuken en 
twee afzonderlijke sanitaire blokken. 
De vroegere ontvangstkamer, het 
salon, de grote leefruimte en de 
leefkeuken zullen gerestaureerd 
worden tot twee grotere ruimtes, 
met behoud van hun typische, 
historisch waardevolle interieurdetails 
(binnendeurkozijnen, grote Vlaamse 
haard, plafond…).

Gezien de gerestaureerde hoeve 
zich als gemeenschapscentrum 
vooral naar de directe omgeving 
richt, gaan we ervan uit dat de 
meeste gebruikers met de fiets 
of te voet zullen komen. Om de 
parkeerdruk in de omgeving sowieso 
niet te belasten, voorzien we op het 
terrein zelf wel de mogelijkheid om 
met de wagen te parkeren.

De ruwbouwwerken worden 
uitgevoerd door de firma Aquastra 
en dit onder leiding van architect 
Dries Vanhove. Deze worden 
begroot op 850.000 euro, waarbij 
we kunnen rekenen op 544.580,72 
euro aan subsidies van het Vlaamse 
Agentschap Onroerend Erfgoed. 
We voorzien de werken klaar 
te hebben tegen de lente van 
2023. De aanpak van de andere 
gebouwen op de site wordt 
momenteel bestudeerd. Daarnaast 
is ondertussen ook het beheersplan 
voor deze kasteelhoeve Haute 
Cense goedgekeurd, zodat we voor 
de komende 24 jaar een houvast 
hebben voor de opvolging van de 
onderhouds- en renovatiewerken.

Zorg dragen voor ons 
erfgoed
De Stad Menen zet de voorbije 
jaren sterk in op het zorgen 
voor en promoten van zijn rijke 
erfgoed. Ook deze kasteelhoeve 

is daar een voorbeeld van. Ze 
werd vermoedelijk omstreeks 
1610 gebouwd in opdracht van 
de familie de Croÿ, als gesloten 
vierkantshoeve met overdekte 
inrijpoort. Het boerenerf met 
hoevegebouwen (paarden- en 
koeienstal) was tot het einde 
van de 18de eeuw, samen met 
de "Basse Cense" gelegen aan 
de Roterijstraat, de enige grote 
landbouwuitbating tussen de 
Leie en de huidige Franse grens. 
De hoeve speelt daarom een 
belangrijke rol in de geschiedenis 
van dit gedeelte van de stad en is 
een interessante getuige van de 
vroegere heerlijkheid van de Heren 
van Halewijn. Aan de zuidzijde 
bevond zich voorheen ook een 
schuur, maar die verdween in 1908 
door een hevige brand. De huidige 
gebouwen rond het centrale erf 
dateren vermoedelijk uit de late 
18de of de vroeg 19de eeuw en 
20ste eeuw. De oudste geschriften 
spreken zelfs van een burcht in 1350 
op die plaats!

De Barakken: wijk in 
ontwikkeling
In de onmiddellijke omgeving van 
de hoeve Haute Cense wordt 
momenteel ook gewerkt aan 
de ontwikkeling van het nieuwe 
Barakkenpark. Dit nieuwe park 
langs de Leie wordt ontwikkeld als 
natuurgebied met kwalitatieve 
vrijetijdsruimte én als baken 
van de nieuwe voetgangers- 
en fietsersbrug. Een waar 
herkenningspunt én een nieuwe, 
verkeersveilige toegang naar de 
binnenstad vanuit de Barakken. 
Samen met de grote Leiewerken 
zorgen al deze ingrepen op termijn 
voor een grote opwaardering van 
deze wijk.
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De Bib: het leven van a tot z

Digidokter: Smartphonefotografie: tips & trucs

Afhaalbib bestaat nog!
Jullie kennen de afhaalbib ongetwijfeld nog! Tijdens de lockdown(s) hebben jullie 
er massaal gebruik van gemaakt. Wel, de afhaalbib bestaat nog!

Kom je liever niet zelf snuisteren in de rekken tijdens dit coronatijdperk? Stuur een 
mail naar bibliotheek@menen.be of bel op 056 515 870. 
Wat we zeker van je willen weten is:
• je naam en lidnummer van de bib (lidkaart- of rijksregisternummer);
• welke titels je wil lenen (beschikbare werken in online catalogus);
• wanneer je (tijdens de openingsuren van de bib) het pakket ophaalt.
 
Wij leggen de boeken (cd’s, dvd’s of tijdschriften) op een afgesproken tijdstip voor 
je klaar. 

Zaterdag 15 januari 2022 / 10:00 tot 12:00 / Bib Menen

Saai! Zo kan je de lancering van nieuwe smartphonemodellen wel 
noemen. Van echte innovatie lijkt allang geen sprake meer te zijn. 
Maar er is één terrein waar nog steeds fel geïnnoveerd wordt, de 
camera(s). De nieuwste modellen bevatten liefst 5 camera’s in een 
‘penta-setup’. De kwaliteit van onze kiekjes neemt dan ook zienderogen 
toe. Toch begrijpt iedereen dat technologie er nooit in zal slagen om 
het beroep van fotograaf overbodig te maken. In deze Digidokter-sessie 
overlopen we daarom een hele rist fotografische tips. En je krijgt ook een 
kort overzicht van populaire fotografie-apps (Snapseed, Instagram e.a.) 

waarmee je je foto's kan nabewerken of delen. Tot slot leer je ook hoe je je foto's automatisch kan laten backuppen 
in de cloud.

Begeleiding: Rudi De Bruyne, gepassioneerd hobbyfotograaf (bekend als @snapshot_one op Instagram)

Inschrijven via 056 515 870 of bibliotheek@menen.be, aan de infobalie van de bib of via CC De Steiger. Kostprijs: 5 
euro / kansentarief: 1 euro.

Bib & Spotify
Bibliotheek Menen koopt geen nieuwe muziekcd’s meer 
aan. Omdat wij onze gebruikers toch op de hoogte willen 
houden van de nieuwe muziek, bieden wij hen een playlist 
aan op Spotify met alle nieuwigheden.
De eerste lijst die de Bibliotheek samenstelde, is er eentje 
met alles wat België te bieden heeft op muzikaal vlak.

Wie een Spotify account heeft kan deze raadplegen door 
in Spotify te zoeken naar “Bibliotheek Menen” of op de link 
te klikken via onze Facebookpagina.
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UiT in MENEN

FAMILIEVOORSTELLIG VOOR IEDEREEN VANAF 2 JAAR

SPROOKJES ENZO | 
PIETRO CHIARENZA: ‘Wit’
donderdag 6 januari ~ 15.00 u.  ~ theaterzaal

Een ondergesneeuwd sprookje.
Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het danst als een wolk vlinders op de wind. 
De sneeuw verandert de hele wereld, alles wordt... WIT! 
WIT is een streelzacht verhaal om met open mond naar te kijken, met je 
neus in de lucht en soms zelfs holderdebolder ondersteboven.
Met lichtspel, livemuziek, acrobatie, poppentheater en talloze magische 
voorwerpen creëerde Sprookjes enzo een interactieve theater- en circus-
voorstelling voor kinderen vanaf twee jaar en volwassenen van iedere 
leeftijd.

Voor deze voorstelling mag je als toeschouwer mee op het podium. 
Zorg er wel voor dat je verse sokken aantrekt, want alle schoenen moeten uit.

Spel: Stijn Van de Wiel en Annemie Pierlé
Concept en scenografie: Marcello & Pietro Chiarenza

Muziek: Michele Moi - Foto: Rudy Schuerewegen
€ 8 - € 7 met reductie

Leden van de Gezinsbond krijgen € 2 per ticket terug op hun gezinsspaarkaart 
(alleen voor losse tickets)

THEATER

MAAIKE CAFMEYER EN 
PETER DE GRAEF: ‘Hullep!’
vrijdag 7 januari ~ 18.45 + 21.15 u. ~ theaterzaal

Een tragikomische, muzikale theatervoorstelling waarin rasactrice Maaike Caf-
meyer en meester-verteller Peter De Graef ongegeneerd op zoek gaan naar het 
antwoord op tal van levensvragen. 
Bent u oppervlakkig in het contact met anderen? Vertelt u vaak sterke verhalen? 
Probeert u zich beter voor te doen dan u bent? Komt u charmant over? Hebt 
u een sterk gevoel van eigenwaarde? Schept u wel ’s op? Hebt u een positief 
oordeel over uw talenten en vaardigheden?
Klopt het dat u geen enkele moeite hebt met betrapt worden op leugens? Vindt 
u voor alles een uitleg of excuus? Belooft u alles op uw erewoord? Bedriegt u 
anderen en schenkt u daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent? 
Maakt u geen probleem van overspel of betaalt u geleend geld niet terug? 
Voelt u wel ’s spijt?
Vindt u dat mensen het mis hebben als ze u van iets beschuldigen? Vindt u men-
sen die geloof en vertrouwen in u hebben gesteld achterlijk, dom en naïef als ze 
door u in de problemen zijn gekomen? Hebt u een sterke behoefte aan prikke-
ling? Heeft u een afkeer van verveling? Houdt u van risico’s?
Op het podium krijgen Maaike Cafmeyer en Peter De Graef het gezelschap van 
topmuzikanten Frans Grapperhaus, Tine Roelens en Sara De Smedt.

Spel: Maaike Cafmeyer en Peter De Graef
Tekst: Peter De Graef - Regie: Yahya Terryn

Muziekcompositie en -uitvoering op scène: 
Sara De Smedt, Tine Roelens en Frans Grapperhaus

€ 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar
Wegens publieksbeperking wordt er twee keer op één avond gespeeld.



HUMOR

THEATER - HUMOR

BERT GABRIËLS: ‘#Eindejaars 3’
donderdag 20 januari ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Bert Gabriëls blikt met sidekicks Johnny Trash en Jeroen Verdick terug op 2021.
Het mes van stand-up comedian Bert Gabriëls ligt klaar om voor de 3de keer de 
actualiteit, sport, politiek, cultuur, entertainmentwereld en het regionaal nieuws 
te fileren, tijdens een goedgevulde voorstelling met massa’s doordenkertjes, 
jokes en grappige momenten. 
Na zijn geslaagde debuut was er vorig jaar enkel een coronaproof studioversie 
van Bert z’n #Eindejaars. Zonder publiek werd het opnieuw een voltreffer, met 
succesvolle samenvattende uitzendingen op Radio 1 en de regionale zenders, 
en een druk bekeken integrale versie op Streamz. De 4-sterrenrecencies in o.a. 
De Standaard en Het Nieuwsblad kwamen er mede dankzij de bijdragen van 
‘zingende krant’ Johnny Trash, ‘factchecker’ Jeroen Verdick en de hilarische ani-
maties van Jeroen Echelpoels. Wegens te plezant en succesvol werken ze voor 
de 3de #Eindejaarsconference van Bert Gabriëls opnieuw samen, wat resulteert 
in een boeiend en gevarieerd programma, opnieuw toegespitst op de actuali-
teit, met veel humor, liedjes, parodieën en geniale inzichten. 

Tekst & Spel: Bert Gabriëls, Johnny Trash en Jeroen Verdick
Foto: Johannes Van de Voorde

€ 12 - € 11 met reductie - € 9 -26 jaar

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA: 
‘Toen eindelijk alles lukte’
vrijdag 21 januari ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

In ‘Toen eindelijk alles lukte’ vraagt Maarten zich af wanneer een leven gelukt is? 
En ook of we eigenlijk wel moeten willen dat alles lukt. Als we alles kunnen krijgen 
wat we willen, waarom zijn de meeste levens dan wat ze zijn?
Zijn hele jeugd lang werd Maarten Westra Hoekzema doodgegooid met zinnen 
als: “Alles kan, als je maar wil”, “the sky is the limit” en “geluk zit in jezelf”. Lang 
kreeg hij maar niet wat hij wilde. Hij was een echte aanmodderaar verteerd door 
schuldgevoel, waardoor hij steeds ongelukkiger werd en zich vervolgens nog 
schuldiger voelde.
Op een dag keerde het tij. In 2018 speelde hij ‘Tired Of Being Young’, ook in CC 
De Steiger. Sinds die voorstelling zaten de zalen voller, waren de reacties enthou-
siaster dan ooit tevoren en de recensenten lovend. Hij ontmoette de vrouw van 
zijn leven en kocht zelfs een huis. Op het moment dat dit tot hem doordrong, 
begon hij antidepressiva te slikken.
“Als verhalend cabaretier weet hij van a tot z te boeien. Zonder dat hij uitdruk-
kelijk op zoek is naar de grap valt er in deze voorstelling meer dan genoeg te 
lachen. Sommige stukken zijn in hun absurditeit ronduit hilarisch.” - Cabaret.nl

Tekst en spel: Maarten Westra Hoekzema - Regie: Johan Petit
€ 14 - € 13 met reductie - € 11 -26 jaar 

MUZIEK

BJØRN BERGE
vrijdag 14 januari ~ 20.15 u.  ~ CCKaffee

Het minste wat je van Bjørn Berge kan zeggen, is dat hij een legende uit 
de Scandinavische rockwereld is. 
Twee jaar geleden verscheen zijn meest recente album ‘Who Else?’. 
De Noorse blues/gitaarmaestro werd voor die plaat bedolven onder de 
lovende kritieken. Dat zette hem er toe aan om snel opnieuw de studio in 
te duiken. ‘Heavy Gauge’ is het resultaat en bevat de bekende ingredi-
enten; “exquisite guitar playing, ballads, groove, blues and a lot of good 
time music”. 
Zoals altijd met de veelzijdige Bjørn virtuoso of the twelve-string guitar 
Berge heeft the blues no limits en worden ook genres als folk, jazz, pop en 
rock er lekker pakkend doorheen gehusseld.

Foto: Nils Magne Kristiansen
€ 15 - € 14 met reductie - € 12 -26 jaar 



Lessen Startdatum Prijs

KUNST EN KUNSTBEOEFENING

Els Vermeersch: Een hoopvol verhaal voor de kunst 1 do 17/03 - 19.30 u. 20,00

Op stap met enthousiaste fotografen 4 za 12/03 - 09.30 u. 60,00

Tekenen in kleur 6 do 17/03 - 13.30 u. 99,00

Aquarellen 9 ma 24/01 - 13.30 u. 126

Schilderen met acryl of olieverf 8 ma 31/01 - 13.30 u. 80,00

Handletteren 4 ma 02/05 - 19.00 u. 60,00

Djembé 7 wo 23/02 - 19.00 u. 80,00

CREATIEF

Frivole voorjaarskrans 1 do 10/03 - 13.30/19u 45,00

Schorstaart met voorjaarsbloemen 1 do 28/04 - 13.30/19u 45,00

Juwelenset met schakelkettingen 1 di 18/03 - 19.00 u. 18,00

Terrazzo workshop 1 do 31/03 - 19.00 u. 62,00

Oorbellen uit polymeerklei 1 di 22/03 - 19.00 u. 18,00

Handwerkatelier - de lente in huis 10 do 03/02 - 13.30 u. 50,00

Snit en Naad (3 groepen) 15 18-19-20/01 60,00

WELBEVINDEN EN GEZONDHEID

De kracht van aromatherapie - Zomer EHBO 2 di 10/05 - 19.30 u. 40,00

Zelf minerale make-up maken 1 di 22/03 - 19.00 u. 20,00

De natuurlijke aanpak van stress en burn-out 1 do 17/02 - 19.00 u. 20,00

Pijn en hoe ga ik hier op een natuurlijke manier mee om? 1 do 24/03 - 19.00 u. 20,00

Hoe raak ik mijn hormonen de baas? 1 do 05/05 - 19.00 u. 20,00

Hartcoherentie 1 wo 23/03 - 19.00 u. 20,00

Starten met mediteren ... en volhouden! 5 ma 02/05 - 19.30 u. 50,00

Yoga (4 reeksen) 15 10-11-14/01 90,00

Yoga (Het Applauws Lauwe) 18 ma 10/01 - 19.30 u. 108

PERSOON & RELATIE

Lezing Eveline Vanhaverbeke: Stevig overeind 1 do 24/02 - 19.30 u. 20,00

Easy Yoga met live muziek 1 ma 07/03 - 19.00 u. 25,00

Ligconcert ‘Sounds of the World’ 1 do 28/04 - 19.00 u. 25,00

LEVENSSTIJL

Wraps all the way 1 23/3 - 19u of 25/3 - 11u 15,00

Apero Time 1 18/5 - 19u of 20/5 - 11u 15,00

Creatief met seizoensgroenten 1 wo 09/02 - 19.00 u. 34,00

Vegetarische seizoenspizza’s (Het Applauws) 1 wo 23/02 - 19.00 u. 39,00

SMAAK & BELEVING

Foodpairing: chocolade & bier 1 wo 09/03 - 19.00 u. 20,00

De enige echte Nutellataart 1 16/3 - 19u of 27/4 - 19u 15,00

De klassiekers van de Italiaanse plattelandskeuken 1 15/3 - 19u of 16/5 19u 15,00

Paashazen 1 do 31/03 - 13.30 u. 10,00

TAAL

Italiaans beginners / heropfrissing 10 wo 26/01 - 09.30 u. 65,00

Italiaans lees- en praatgroep 10 ma 31/01 - 14.15 u. 65,00

Engels voor elke dag 11 vr 28/01 - 10.00 u. 55,00

Spaans II bis 10 di 01/02 - 09.00 u. 65,00

Portugees halfgevorderden 8 do 27/01 - 09.00 u. 52,00

Hieronder vind je een overzicht van ons vormingsaanbod voor komend voorjaar.
Alle info over deze cursussen en ons uitgebreid aanbod computercursussen vind 
je terug op www.ccdesteiger.be of in onze vormingsbrochure. Wil je de brochure 
gratis thuis ontvangen? Stuur dan naam en adres naar info@ccdesteiger.be. 
Vooraf inschrijven en betalen is altijd noodzakelijk.
Voor het aanbod digitaal en media kan nu al ingeschreven worden.

Inschrijven kan vanaf woensdag 5 januari om 8.30 u. 
(telefonisch en online vanaf 9.30 u.).

TAPIJTSGEEST
22 januari - 13 februari
tentoonstellingszaal

Tapijtsgeest is allesbehalve een 
klassieke expo. 
Vijftien tentoonstellingsdozen nemen 
je mee naar de hoogdagen van de 
tapijt- en meubelstofindustrie in
Zuid-West-Vlaanderen.
Kies je doos, laat je zintuigen prikkelen 
en ontdek. Dwaal je mee door de 
herinneringen van oud-textiliens? 
Los jij de mysterieuze tapijt-moord op
in de escape-the-box? Of breek je het 
record weversknoop-leggen?

Gratis te bezoeken tijdens de 
openingsuren van het onhaal.

JOOST VAN HYFTE:
‘Uitgekookt’
vrijdag 4 februari om 20.15 u.
theaterzaal

Humor op een bedje van ‘gastrosek-
sueel entertainment’ heerlijke comedy 
waarbij je grààg op de eerste rij wil 
zitten. Na ‘Kok’, ‘Gastroseksueel’ en 
‘Crisiskok’ staat de goedgemutste kok 
alweer klaar om je te verlekkeren met 
een heerlijke nieuwe show!

€ 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar 

HOBBY & VORMING TENTOONSTELLING

HUMOR



CULTUURCENTRUM DE STEIGER
Waalvest 1, 8930 Menen - t 056 51 58 91
info@ccdesteiger.be - www.ccdesteiger.be

OPENINGSUREN ONTHAAL
- maandag, woensdag en vrijdag:  8.30 tot 17.00 u.
- dinsdag: 8.30 tot 12.00 u. en 13.00 tot 17.00 u.
- donderdag: 10.00 tot 12.00 u. en 13.00 tot 19.00 u.
- zaterdag: 9.00 tot 12.00 u.

SLUITINGSDAGEN
Het Cultuurcentrum is gesloten van donderdag 23 december tot en met maandag 3 
januari. Ook gesloten op dinsdagnamiddag 4 januari.

INFO

Wil je meer weten over het vrijetijdsaanbod 
in Menen, Lauwe en Rekkem? Surf als de 
bliksem naar www.menen.be/uitinmenen. 
Daar krijg je een mooi overzicht van alle 
activiteiten in onze stad.

Organiseer je met je vereniging zelf een activiteit? Voeg dan gratis je activitei-
ten toe op www.uitdatabank.be. Een uitstap, sportactiviteit, kaartavond, kermis 
of cursus? Een concert, tentoonstelling of film? UiTdatabank staat open voor de 
meest uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten. Jouw activiteiten verschijnen niet alleen 
op onze website, maar ook op UiTinvlaanderen en tal van andere kanalen.

Punten sparen?
Het kan bij ons!

Lessen Startdatum Prijs

BEWEGING & DANS

Pop Pilates 8 wo 16/03 - 18.15 u. 40,00

Zumba Fitness 14 ma 31/01 - 19.30 u. 56,00

50 Minute Workout (2 reeksen) 20 10/1 - 18.30 of 12/1 - 20.30 80,00

Reggaeton Fitness 12 ma 24/01 - 20.45 u. 48,00

Booty & Abs 20 do 13/01 - 20.10 u. 80,00

BBB Cardio Workout 15 do 20/01 - 19.00 u. 60,00

Safari Dance 21 wo 12/01 - 19.30 u. 84,00

DIGITAAL & MEDIA

Leren werken met smartphone/tablet - deel 1 15 do 10/02 - 13.30 u. 110

Leren werken met smartphone/tablet - deel 2 15 ma 07/02 - 13.30 u. 110

Excel voor beginners 15 wo 09/02 - 08.45 u. 110

Beter fotograferen met je smartphone 15 ma 07/02 - 08.45 u. 110

Photoshop Workshops (2 reeksen) 15 8/2 - 8.45 of 11/2 - 8.45 110

Maak je eigen fotoboek 10 ma 07/02 - 13.30 u. 80

Fotobewerking met Photoshop Elements 15 do 10/02 - 08.45 u. 110

De Digidokter: Smartphonefotografie 1 za 15/01 - 10.00 u. 5,00

De Digidokter: Gezondheidsapps + Wearables 1 za 05/02 - 10.00 u. 5,00

De Digidokter: eID en ItsMe 1 za 12/03 - 10.00 u. 5,00

De Digidokter: Lenteschoonmaak op je smartphone en pc 1 za 02/04 - 10.00 u. 5,00

De Digidokter: Instagram, ook iets voor mij? 1 za 07/05 - 10.00 u. 5,00

De Digidokter: Fiets- en wandelroutes uitstippelen 1 za 11/06 - 10.00 u. 5,00

50+

Gym 50+ 18 di 25/01 - 09.00 u. 72,00

Aerobic Fitness 50+ 18 wo 26/01 - 09.30 u. 72,00

JONGEREN

Acteren, geen kinderspel (8-14 jaar) - 11-15 april 40,00

Cupcakes met Debbiesmomentum 1 wo 02/03 - 13.30 u. 15,00

THEATER FROEFROE: 
‘Killie Billie’
zondag 6 februari om 15.00 u.
theaterzaal

Theater voor iedereen vanaf 7 jaar.
Als kind wil je echter maar één ding: 
dat papa en mama gelukkig zijn. En 
vooral: terug samen. Enkel de bloe-
menfee en het stuifmeel van de lief-
desbloem kan daarvoor zorgen. Als je 
dat in iemands ogen strooit, wordt die 
op slag verliefd op de eerste die hij 
of zij ziet. Een goed plan, denkt Billie, 
daar wil ik voor gaan.

‘Killie Billie’ is figurentheater op speed. 
Een waanzinnige rollercoaster van 
spel, livemuziek en video, vol span-
nende momenten die je naar adem 
doen happen. Niet voor Watjes!

€ 8 - € 7 met reductie
Leden van de Gezinsbond krijgen € 2 per 

ticket terug op hun gezinsspaarkaart 
(alleen voor losse tickets)

FAMILIE
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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
Za.: 9:00-12:00 (niet tijdens 
schoolvakanties) 

HET APPLAUWS LAUWE
Kon. Astridlaan 44 / 056 411 030
Openingsuren (op afspraak):
Ma. t.e.m. Vr.: 9:00-12:00 &  
13:30-16:30 (Do tot 18:30)

 
 
 
 
 

DORPSHUIS REKKEM
Lokaal Diensten- & Cultuurcentrum
Plaats 30 / 056 433 700
Openingsuren (op afspraak):
Ma. t.e.m. Do.: 9:00-12:00 &  
13:30-17:00
Vr.: 9:00-12:00 & 13:30-16:30

SOCIAAL HUIS
Noorderlaan 1/A000 / 056 527 100
sociaalhuis@menen.be
www.menen.be/sociaal-huis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:
dierenarts van wacht op:
dierenartsvanwachtleiestreek.be

nuttige info

De nieuwe doorgang van de Oude Leielaan naar de Rijselstraat krijgt vorm
De afdeling fotokunst van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks een kunstig beeld 
opgenomen in of rond Menen. / Foto: Maurice Debusschere / www.academiemenen.be


