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SPEELPLEINWERKING,  
IETS VOOR JOU(W KIND)?
Droom jij ook van een vakantie vol 
speel- en ravotplezier? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres! Op onze speel-
pleinwerkingen staan tal van anima-
toren klaar om alle kinderen een on-
vergetelijke vakantie te bezorgen. De 
animatoren geven steeds het beste van 
zichzelf om een gevarieerd aanbod sa-
men te stellen. Samen buiten ravotten, 
een duikje nemen in de verkleedkoffer, 
je pop verzorgen in de poppenhoek, 
rondcruisen met de fietsjes of knusjes in 
de snoezelhoek met een leuk lees- of 
prentenboekje? Voor elk wat wils! 

SPEELPLEINWERKING IN EEN NOTENDOP
DEELNEMEN 

De speelpleinwerkingen zijn toe-
gankelijk voor kinderen tussen 3 
en 15 jaar met uitzondering van 
kinderen die nog niet zindelijk zijn. 
Een volle dag zindelijk zijn is ver-
plicht om deel te nemen.

Op speelpleinwerking ’t Speel-
beest Menen is er speciale aan-
dacht voor kinderen met een ex-
tra zorgvraag of beperking. Aarzel 
niet om ons te contacteren voor 
meer info hieromtrent.

MEEST RECENTE INFORMATIE 
CHECKEN?!
Op de speelpleinwerking lopen 
vaak tovenaars en magiërs, maar 
de échte toekomst voorspellen lukt 
hen helaas nog niet. We geven hier 
alvast wat basisinformatie mee, 
maar check zeker en vast regel-
matig de website www.menen.be/
speelpleinwerking voor alle infor-
matie, updates en laatste nieuwtjes 
omtrent de speelpleinwerking.



SPEELPLEINWERKING IN EEN NOTENDOP
DAGVERLOOP

UUR OMSCHRIJVING OPMERKINGEN
7u - 8u30 Voorpleinse opvang Niet inbegrepen in standaard dagtarief
8u30 – 9u00 Vrije aankomst voor kinderen (*) 
9u – 12u Begeleide activiteit  
 per leeftijdsgroep/bubbel 
12u – 12u30 Middagmaal In normale omstandigheden is een warme maaltijd 
  inbegrepen in het standaard tarief. Wanneer de werking
  in coronamodus wordt georganiseerd dient er eigen 
  picknick meegebracht te worden.
12u30 – 13u30 Begeleid vrij spel 
13u30 – 16u Begeleid open spelaanbod per bubbel 
16u – 16u15 Vieruurtje 
16u15 – 17u Vrij ophaalmoment (*) 
17u – 18u Napleinse opvang Niet inbegrepen in standaard dagtarief

(*) LET OP: Gelieve de kinderen enkel te brengen/op te halen op de aangegeven uren.
 Uitzonderingen moeten vooraf én schriftelijk gemeld worden op het speelpleinsecretariaat.

TARIEVEN
In het tarief zit de warme maaltijd, vieruurtje en de begeleiding tussen 8u30 en 
17u00 inbegrepen. In coronamodus gelden aangepaste tarieven gezien er dan 
geen warme maaltijd wordt aangeboden. Inschrijven kan enkel voor volle dagen. 
Halve dagen zijn niet mogelijk. 

 Standaard prijs Prijs in corona-modus
Tarief inwoners “8930” € 8,00 € 6,00
Tarief niet-inwoners € 16,00 € 14,00
Kansentarief (MIA-uitpas) € 1,60 € 1,20
Voor- en napleinse opvang € 0,40 / begonnen kwartier € 0,40 / begonnen kwartier
Jaarlijks inschrijvingspasje € 5,00 (€ 2,50 vanaf derde kind) € 5,00 (€ 2,50 vanaf derde kind)



PERIODES
 Krokusvakantie Paasvakantie Paasvakantie
 28 feb. – 4 mrt 2022   4 – 8 april 2022 11 – 15 april 2022
Speelpleinwerking
’t Skepke - REKKEM  	 
Speelpleinwerking
De Speelveugel - LAUWE 	 	 
Speelpleinwerking
’t Speelbeest - MENEN 	 	 

IK GA NAAR DE SPEELPLEINWERKING EN NEEM MEE …
Een rugzak met daarin
• mijn hervulbare drinkfles met water
• indien coronamodus: mijn lunchpakket
• ververskledij indien ik nog wel eens een pipi-ongelukje kan hebben
• reservekledij indien ik me wel eens durf vuil te maken

Alles is genaamtekend. Ook mijn gemakkelijke speelkledij 
(die wel een spatje verf of modderhandjes kan verdragen) die ik aan heb!

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor een dag speelplezier kan via ons reservatieplatform: 
https://reservaties.menen.be.

Lukt het niet om in te schrijven via de digitale weg? Dan kan je langskomen op de jeugddienst 
op één van de inschrijvingsdagen:
• donderdag 3 februari (14u-18u30) • donderdag 17 maart (14u-18u30)
• donderdag 10 februari (14u-18u30) • donderdag 31 maart (14u-18u30)
• donderdag 24 februari (14u-18u30)

Tijdens de vakantieperiodes kan er (zolang er plaatsjes zijn) ingeschreven worden op de secretari-
aten van de speelpleinwerkingen in Menen en Lauwe. Dit dagelijks van 7u-12u en van 14u-16u15. 
Inschrijvingen voor de speelpleinwerking in Rekkem gebeuren ook op het secretariaat van de 
speelpleinwerking in Lauwe.

Annuleren tijdens de vakantie kan door het secretariaat van de desbetreffende speelpleinwer-
king te contacteren. Let wel: terugbetalingen gebeuren enkel en alleen na afgifte van een dok-
tersattest én bij verwittiging vóór 9u ’s morgens op de dag van afwezigheid.

De inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie starten op 3 februari 2022 om 10u. 
Save the date! De inschrijvingen voor de zomervakantie starten op 19 mei 2022.



Alle informatie en updates verschijnen op
www.menen.be/speelpleinwerking

SPEELPLEINWERKING ‘T SPEELBEEST
Enkel bereikbaar tijdens vakantieperiodes
(krokus-, paas- en zomervakantie)
GSM 0473 27 85 34
In Park Ter Walle zal wellicht nog steeds gevaccineerd 
worden, we wijken opnieuw uit naar de gebouwen van 
VTI Sint-Lucas, Oude Leielaan 15, Menen.

speelbeest@menen.be 
www.facebook.com/SPWSpeelbeest

SPEELPLEINWERKING DE SPEELVEUGEL
Enkel bereikbaar tijdens vakantieperiodes 
(krokus-, paas- en zomervakantie)
GSM 0470 06 70 79
GBS De Wonderwijzer,
Hospitaalstraat 14, Lauwe
speelveugel@menen.be
www.facebook.com/despeelveugel

SPEELPLEINWERKING ’T SKEPKE
Enkel bereikbaar tijdens vakantieperiodes 
(paas- en zomervakantie)
GSM 0478 55 01 29
GBS Barthel, Moeskroenstraat 525,
Rekkem
skepke@menen.be
www.facebook.com/speelpleintskepke

SPEELPLEINVERANTWOORDELIJKE
Vandamme An-Sofie
GSM 0490 11 58 12 - T 056 52 92 35
an-sofie.vandamme@menen.be

CONTACTGEGEVENS
EN LOCATIES



JEUGDDIENST
SPEELSTRATEN

Zorgeloos spelen tijdens de zomer?
Vraag met je buren een speelstraat aan!
Ook deze zomer willen we opnieuw extra ruimte geven aan kinderen 
om te spelen. Daartoe kunnen opnieuw (delen) van bepaalde straten 
worden ingericht als ‘speelstraat’.

Dit betekent dat …
• de gehele straat voorbehouden is voor spelen, er mag ook wegneem-

bare speelinfrastructuur geplaatst worden op de straat (een tent, 
kegels, ...);

• enkel de bewoners van de straat, 
mensen die er een garage hebben, 
prioritaire voertuigen en fietsers de 
straat mogen inrijden;

• bestuurders stapvoets moeten rijden 
en spelende kinderen niet in gevaar 
brengen of hinderen;

• spelende kinderen worden 
gelijkgesteld met voetgangers en dus 
voorrang krijgen.

Op woensdag 20 april 2022 
spelen we met z’n allen 
massaal buiten, want dan is het 
buitenspeeldag! Ook in Menen 
spelen wij buiten tussen 13u en 
17u!

Wij hopen van Menen weer een 
heus speelparadijs te maken! 
Maar het is nog even afwachten 
… 

Maar van één ding zijn we 
helemaal zeker, wij spelen 20 april 
buiten en laten ons scherm los! 
Jij ook? 

Houd zeker onze 
facebookpagina in de gaten
voor meer informatie:
https://www.facebook.com/
jeugddienst8930

Opgepast! Een speelstraat kan en-kel met de steun van voldoende buurtbewoners: 60% van de be-woners van de straat moet met de aanvraag akkoord gaan. Download de lijst die terug te vinden is op onze website en laat ze invullen door de buurtbewoners. Dit kan je doen voor je je digitaal aanvraagformulier in-dient en dan onmiddellijk meesturen of je kan dit achteraf nog doorsturen naar jeugddienst@menen.be
Meer informatie verschijnt binnen-kort op onze website en op de fa-cebookpagina van de jeugddienst Menen. Een speelstraat aanvragen kan tot en met 30 april!https://www.facebook.com/jeugd-dienst8930

https://www.menen.be/jeugd



WAT?
UiTPAS is jouw spaar- en voordeelkaart 
voor vrijetijdsactiviteiten.
• Met een UiTPAS kun je punten sparen.
• Die punten kan je ruilen voor leuke extra’s  

zoals kortingen, cadeaus of gratis tickets.
• Wie een UiTPAS koopt, krijgt al meteen een 

aantal welkomstvoordelen.
• Mensen met een kansenstatuut genieten 

van sterk verminderde tarieven op UiTPAS-
activiteiten.

VOOR WIE?
UiTPAS zuidwest staat op naam en is levenslang 
geldig. Ieder lid van jouw gezin kan dus een 
UiTPAS zuidwest hebben. De UiTpas is er al 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Je kan met UiTPAS 
zuidwest terecht in de volgende gemeenten: 
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, 
Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, 
Zwevegem.

KOSTEN
Ga met je identiteitskaart langs bij één van de 
verkooppunten in je stad en koop een UiTPAS 
voor €3.

• Bibliotheek Menen
• Stadhuis Menen
• LDC Allegro Menen
• LDC Dorpshuis Rekkem
• Jeugd- en Sportdienst Park ter Walle

HEB JE EEN BEPERKT INKOMEN?
UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar voor mensen 
met een laag inkomen. Je ontvangt een UiTPAS 
zuidwest aan €1 en kan genieten van 80% korting 
bij deelname aan UiTPAS activiteiten. Breng wel 
een attest mee van verhoogde tegemoetkoming 
van de mutualiteit!

MET JE UITPAS
• Spaar je punten bij elke UiTPAS-activiteit
• Ruil je punten voor leuke cadeaus en kortingen
• Extra kortingen voor wie die kan gebruiken.

Meer info via: 
• 056 529 412
• uitpas@menen.be
• https://www.menen.be/uitpas
• https://www.uitinvlaanderen.be/over/uitpas



JEUGDWELZIJNSWERK 
IN DE KIJKER
Jeugdwelzijnswerkster Silina blijft ook in tijden van 
corona paraat. Als jeugdwelzijnswerkster helpt en 
ondersteunt Silina kinderen en jongeren waar nodig 
op een laagdrempelige manier. 

Daarnaast wordt een aanbod uitgewerkt zodat 
de verveling niet te hard toeslaat bij onze Meense 
kinderen en jongeren in deze lockdowntijden.

Heb je nood aan een babbel? 
Heb je vragen over de maatregelen, heb je geen 
ruimte om te studeren, … ? 
Verveel je jou of weet je niet wat gedaan? 

Neem contact op met Silina.

Dit kan op silina.verhaeghe@menen.be of  
056/52 92 36 - 0491/61 82 67

Via Facebook kan je Silina ook steeds bereiken 
op: https://www.facebook.com/silina.
vandejeugddienst/ 

Vind zeker ook onze pagina leuk waarop alle 
activiteiten op gepost worden! 
https://www.facebook.com/jakkedoemenen

Tenslotte worden onze kleinsten zeker niet vergeten. 
Ook via de facebookpagina van Mobspel kunnen 
kinderen allerlei activiteiten, opdrachten en tips 
terugvinden. 

Vind zeker onze pagina leuk waarop dit gepost 
wordt!
https://www.facebook.com/Mobspel-Menen

OVERKOP

Jakkedoe wordt Overkop! De naam Jakkedoe 
zal niet meer gebruikt worden, vandaar dat de 
facebookpagina omgedoopt werd tot JOH Menen, 
wat wil zeggen JongerenOntmoetingsHuis Menen.

Overkophuis? Wat is da?!
Een OverKophuis is een herkenbare en toegankelijke 
plek voor jongeren en jongvolwassenen, waar ze 
kunnen langskomen om samen met leeftijdsgenoten 
een leuke activiteit te beleven. Ze vinden er net 
zo goed een luisterend oor en professionele, 
therapeutische hulp. Onze werking is steeds gratis 
open tijdens het schooljaar op woensdag van 14u30-
17u30 en tijdens schoolvakanties op dinsdag en 
donderdag van 14u-18u30. Vanaf 2022 zullen er extra 
openingsmomenten voorzien worden.
Volg zeker de OverKop Zuidwestvlaanderen pagina 
voor alle nieuwtjes over Menen en Kortrijk.
 
Wij zijn terug te vinden in Park Ter Walle, boven de zaal. 
De ingang is aan de zijkant van het gebouw te vinden 
zoals op de foto te zien.
Doelgroep: +12-jarigen
Deelname: gratis
Contact: Silina Verhaeghe: 0491 618 267
silina.verhaeghe@menen.be
https://www.facebook.com/silina.vandejeugddienst  
Facebook: https://www.facebook.com/ jakkedoemenen

WAT TE DOEN IN MENEN?

INGANG

> > >



In de paasvakantie is er Mobspel, onze mobiele 
speelpleinwerking die met de bakfiets in de buurten 
rondtrekt om er de kinderen in hun eigen vertrouwde 
omgeving te animeren. We komen naar jou toe om 
te spelen, sporten, zingen, dansen, knutselen, … 
helemaal gratis. Je kan gelijk wanneer aansluiten, 
je mag weggaan wanneer je wilt. Wij spelen met 
iedereen die we op het plein ontmoeten! We streven 
naar een veilige en onvergetelijke spelnamiddag op 
een zo laagdrempelig mogelijke manier. Mobspel wil 
alle kinderen in Menen de kans geven op een toffe 
spelnamiddag. Let op: Mobspel is geen opvang!

Wij zullen elke weekdag van 13u-15u30 en van 
16u-18u30 op een pleintje terug te vinden zijn!

Wie? 6-12 jaar
Hoeveel kost het? Gratis
Coronaproof Mobspel?
• Contactgegevens van de kinderen 

worden geregistreerd
• Kinderen die ziekteverschijnselen 

vertonen mogen niet deelnemen.

Meer info? Bekijk dan zeker de planning 
op https://www.facebook.com/Mobspel-
Menen-2154136828162831

Contact: Silina Verhaeghe – 0491/61 82 67  
silina.verhaeghe@menen.be 
Facebookpagina: Silina van de jeugddienst

In de paasvakantie gaat de 
VPG-werking terug van start. Dit is de 
vakantiewerking die zich richt op jongeren en deze 
benadert aan de hand van vindplaatsgericht 
werken. Op deze manier gaan deze animatoren 
aan de slag op de locaties waar de jongeren zich 
bevinden. Door veel tussen de jongeren aanwezig 
te zijn vangen de animatoren signalen en behoeften 
op, waarmee ze aan de slag kunnen gaan. 
Daarnaast werken ze samen met de jongeren naar 
een activiteit toe in de eigen buurt. 

Doelgroep: 12-30-jarigen 
Deelname: gratis
Contact: 
• Silina Verhaeghe – 0491 61 82 67 
 silina.verhaeghe@menen.be
 Facebookpagina: Silina van de jeugddienst
• Jonathan Eggermont – 0478 29 04 13 
 jonathan.eggermont@uitdemarge.be 

Facebookpagina: Jonathan JOW



JUNIOR TECHNIEKACADEMIE 
Voor kinderen van het derde en vierde leerjaar.
> voor creatieve jongens en meisjes ...
> woon je in Menen OF ga je er naar school?
> Vind je het leuk om creatief te zijn? 
> Wil je graag experimentjes doen samen met vrienden en vriendinnen? 
> Ben je graag actief met echt gereedschap en materiaal?

Dan is de Junior Techniekacademie van Menen echt iets voor jou! 
Samen met vrienden en vriendinnen zal je in een toffe sfeer heel wat leuke 
dingen ontwerpen. n een groep van maximaal 20 kinderen maak je kennis 
met technologisch gereedschap en nieuwe materialen. Je ontdekt dat 
techniek en technologie overal om je heen zijn.

TIENER TECHNIEKACADEMIE
Voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.
> Ben je graag creatief bezig? 
> woon je in Menen OF ga je er naar school?
> Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? 
> Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar mis je wat basiskennis?

Dan is de Tiener Techniekacademie van Menen ideaal voor jou! 
In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat 
opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat 
techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen 
maken.

De volledige reeksen (junior én tiener) bestaan uit 8 workshops op 
woensdagnamiddag en gaan door in CC De Steiger (Waalvest 1) 

van 13u30 - 15u30 of van 16u00 - 18u00:
https://www.techniekacademie-menen.be/

Ook de Techniekacademie voorziet de nodige veiligheidsmaatregelen om coronaproof 
aan de slag te kunnen gaan. Afhankelijk van de corona-situatie worden deze maatregelen 
bepaald. Ouders van ingeschreven deelnemers worden hiervan kort voor de start van de 
reeks via mail op de hoogte gebracht. Daarnaast voorzien wij de nodige registratietools 
om aanwezigheden punctueel te kunnen opvolgen in geval tracing nodig zou zijn.

TECHNIEKACADEMIE
DE BIBLIOTHEEK
JEUGDBOEKENMAAND
In maart 2022 is het opnieuw 
Jeugdboekenmaand in 
bibliotheek Menen. Het thema 
van dit jaar is ‘Helden en 
schurken’. 

We hebben het over helden 
en antihelden, idolen 
en iconen, schurken en 
schelmen. Over goed en 
kwaad en de grijze zone 
ertussenin. Over helden die 
soms schurken worden en 
omgekeerd. Over alledaagse 
heldinnen zoals oma’s maar 
ook over de avonturen van 
moedige ridders en sluwe 
schurken. 

Volg bibliotheek Menen op 
Facebook en Instagram en kijk 
voor meer nieuws op onze website: 
www.menen.bibliotheek.be. 

EVENEM ENTEN



ACADEMIE VOOR BEELD, MUZIEK EN WOORD
KRIEBELS, KRABBELS EN KROKODILLENTRANEN

De creatieve duizendpootjes en podiumbeestjes zijn ook volgend schooljaar van harte 
welkom op de Academie voor lessen Beeld, Muziek en/of Woord in Menen en omstreken.

Grijp je kans en maak de coolste tekeningen, kruip in de huid van je grootste held en/of 
tover de meest magische muziek uit je muziekinstrument. Geen uitdaging gaan we uit de 
weg! Kom je talent ontdekken in onze lessen Beeld, Muziek en Woord! 

Aanbod voor de 1ste & 2de graad (6-12j.):
• voor 6- en 7-jarigen: Klankkriebels (1u/week) en/of Beeldatelier (2u/week)
• vanaf 8 jaar: Muziekatelier (2u/week) + Instrument (1u/week), Woordatelier (1u/week), 

Beeldatelier of Animatiefilm (2u/week)

Er is ook een uitgebreid aanbod voor jongeren (3de graad) en volwassenen (4de graad)! 

Inschrijven voor 2021-2022 kan vanaf juni online via www.mijnacademie.be of na afspraak 
op de academie. Bij inschrijving krijgen uitpashouders 15 punten! Uitpashouders met 
kansenstatuut kunnen ook bij ons terecht. Broers en zussen krijgen korting, ook als ze in 
twee verschillende academies zitten. Volgt je kind een tweede domein (Beeld, Muziek of 
Woord) dan krijgt het ook korting. Vraag eerst je verminderd tarief aan en betaal daarna 
simpelweg online.

Interesse? Ontdek het aanbod en praktische info (opties, lesmomenten, …) via onze 
website: www.academiemenen.be

Proef van het aanbod tijdens de vriendjeslessen in de eerste weken van september!

Academie voor Beeld Stad Menen1 Academie voor Muziek en Woord Stad Menen2

Bruggestraat 43 – Menen Yvonne Serruysstraat 42 – Menen
beeld@menen.be muziek.woord@menen.be
056 51 32 44 056 51 30 34

1 De Academie voor Beeld Stad Menen heeft ook vestigingen in Lauwe, Rekkem, 
Wervik, Geluwe en Kruiseke.

2 De Academie voor Muziek en Woord Stad Menen heeft ook vestigingen in Lauwe, 
Rekkem, Wervik, Geluwe, Wevelgem en Moorsele.

Laat je inspireren | www.academiemenen.be – Facebook – Instagram – Youtube

EVENEM ENTEN



Theater FroeFroe
KILLIE BILLIE
Zondag 6 februari 2022 | 15.00 u. |
muzikaal figurentheater voor iedereen vanaf 7 jaar

Op een dag komt de crash.
Papa en Mama gaan uit elkaar.
RudyRUDY, de kameraad van Billie, vindt het 
wel goed. Want week-om-week-kinderen 
hebben een fijn leven. Twee huizen, twee keer 
kerstmis, +vaders, +moeders, +broertjes en 
+zusjes en wat hier niet mag, kan daar weer 
wel. Afspraken brengen structuur in het leven 
van een kind, zeggen vaders en moeders, en 
dus maken ze er veel en vooral, verschillende.

Als kind wil je echter maar één ding: dat papa 
en mama gelukkig zijn. En vooral: terug samen. 
Enkel de bloemenfee en het stuifmeel van de 
liefdesbloem 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 spannende momenten die je naar 
adem doen happen. Niet voor Watjes !

€ 8,00– € 7,00 (reductie) - Leden van de Gezinsbond 
krijgen € 2,00 euro per ticket terug op hun gezinsspaar-
kaart (alleen voor losse tickets)
organisatie: CC De Steiger m.m.v. Gezinsbond Menen

Theater Gnaffel
ROBIN HOOD
Dinsdag 1 maart 2022 | 15.00 u. | muzikaal 
figurentheater voor iedereen vanaf 4 jaar

Iedereen kent het verhaal van Robin Hood: 
Prins Jan besteelt het land om er zelf rijk van te 
worden. En onze held Robin steelt van de rijken 
om de armen te helpen. 
Robin Hood is eerlijk en goed en Prins Jan bakt 
er niets van. En Marian? Zij is het mooie meisje. 
Maar klopt dit verhaal wel? En wat is nou eerlijk? 

Drie poppenspelers vertellen het verhaal van 
Robin Hood maar spelenderwijs belanden ze in 
een nieuw verhaal. Een verhaal waar goed niet 
alleen goed is en slecht niet alleen slecht. 

Deze komische en originele voorstelling speelt 
met eerlijkheid en goed en kwaad. Een muzi-
kaal poppenspel met drie energieke acteurs en 
met nieuwe muziek van Herman van Veen. 

€ 8,00– € 7,00 (reductie) - Leden van de Gezinsbond 
krijgen € 2,00 euro per ticket terug op hun gezinsspaar-
kaart (alleen voor losse tickets)
organisatie: CC De Steiger m.m.v. Gezinsbond Menen

CC DE STEIGER
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hetpaleis / Post uit Hessdalen
LICHT, LICHTER, LIEGT
Zaterdag 2 april 2022 | 15.00 u. – 16.00 u. – 17.00 u. 
in theaterbus aan Het Applauws Lauwe| 
theaterinstallatie voor iedereen vanaf 4 jaar

een dag gaat zo :
als eerste 
moet de zon op
dan de zonnebloemen, 
de kinderen, 
de driehoeken
tenslotte de ouders
een dag ís nooit, 
hij wordt
licht, lichter, liegt
dan komt de maan
iemand steekt de 
sterren aan
bloemkool eten
tanden poetsen
ogen dicht
waar is het licht?

Een ambtenaar van de Federale Overheids-
dienst voor Waarnemingszaken (FODWZ) De-
partement Licht neemt het jonge publiek mee 
in een wereld van lichtknopjes, zonsopkomsten 
en vergeten straatlampen. Een voorstelling over 
hoe je de dingen anders bekijkt, wanneer je ze 
anders belicht.

hetpaleis geeft de sleutels van haar rondreizen-
de theaterbus aan het gerenommeerd muziek-
theatergezelschap Post uit Hessdalen. Met de 
bejubelde voorstelling PAKMAN toeren ze al 
bijna vijf jaar de wereld rond. In 2018 hielden ze 
ook al halt in Lauwe.

€ 8,00– € 7,00 (reductie) - Leden van de Gezinsbond 
krijgen € 2,00 euro per ticket terug op hun gezinsspaar-
kaart (alleen voor losse tickets)
organisatie: CC De Steiger m.m.v. Gezinsbond Menen
 

• Heb jij altijd al op een podium willen staan?
• Wil je eens in de huid van een personage 

kruipen?
• Kan je niet wachten om samen met anderen 

een kort toneelstuk te maken?
• Dan is deze workshop iets voor jou! 

In vijf namiddagen leer je over improvisatie, 
bewegen op het podium, samenspel en nog  
zo veel meer. 

Begeleiding: Barbara Demeyere
  i.s.m. Opendoek 
Deelnameprijs: € 40,00 (basistarief
  € 30,00 (leden Open Doek)
  € 36,00 (deelname + lidmaatschap)

Max. 14 kinderen

hetpaleis / Post uit Hessdalen
ACTEREN,GEEN KINDERSPEL
Maandag 11 tot vrijdag 15 april 2022 |
14.00 u. tot 17.00 u. | CC De Steiger |
cursus voor iedereen van 8 tot 14 jaar

© Illias Teirlinck



BABYBALLERS
Samen met je papa of mama 
of een ander volwassen familielid 
ga jij elke week weer verlangen om te 
gaan BabyBallen! Fun en beweging met zijn 
tweetjes, geanimeerd door een professionele 
trainer en assistent.

Je lesjes gaan door gedurende het schooljaar, 
uitgezonderd de schoolvakanties en 
feestdagen. Je kan inschrijven per reeks van 
10 lesjes en kan gedurende het schooljaar dus 
ook van leeftijdsgroep veranderen.

Starten kan je al vanaf 1,5 jaar en als je 5 
wordt, dan ben je groot genoeg om in een 
‘echte’ sportclub in te schrijven en zal je je 
altijd je BabyBallers periode blijven herinneren!

Reeds ingeschrevenen krijgen voorrang om 
voor een volgende reeks bij te boeken.  
Wees er dus snel bij! www.babyballers.be

ZWEMBAD ’T BADHUIS MENEN
SPARTELCURSUS
Een 3-jarige is al vrij zeker in zijn bewegingen. Op 
die leeftijd blijft de angst overwinnen voor het 
water, het zwembad en de omgeving nog altijd 
de belangrijkste doelstelling. Het kind moet zich 
goed voelen en net zo speels kunnen of durven 
bewegen als op het droge. Van zodra de kleuter 
schoolgaand is wordt het makkelijker om in groep 
te werken en aanvaardt deze reeds leiding van 
anderen. Naast regelmatig zwemmen met mama 
en papa kan de kleuter nu ook in ‘t bADhUIS een 
spartelcursus volgen.

• In groep kennismaken: wegwijs in het bad, 
wennen aan temperatuur, water en waterdruk.

• Wat mag in het zwembad?
• Hygiëne eerst onder de douche en achteraf 

ook. Niet lopen op de kant! Elkaar niet 
onderduwen!

• Leren om gaan met andere kleuters.
• Maar vooral veel spelen en spartelen in het 

water! De lesgever nodigt uit tot meedoen, 
maar laat ruimte voor de eigen inbreng van de 
kleuter!

Lesgevers: jonge mensen uit het zwemmilieu met 
leservaring (watergewenning).

Voorwaarden: kleuters van 3 tot 4 jaar
Kosten: € 25 voor 5 lessen
Telkens op zaterdag van 9u tot 9u25. 
Inschrijven per 5 lessen.

WATERGEWENNING
Een 4-jarige is voortdurend in de 
weer. Hij is nu ong. 2x zo groot als 
bij zijn geboorte. Hij wordt rustiger in 
zijn bewegingen, hij gaat voltijds naar school en 
luistert goed naar de juf/meester



DE CURSUS WATERGEWENNING

Prioriteit blijft hier dat het kind er plezier aan beleeft. 
Zo wordt het gemotiveerd voor het volgen van 
zwemlessen.

Er mag niet gestreefd worden naar ‘ het leren 
zwemmen’ van kinderen, maar naar blijven zwemmen! 
Daarom moet zwemmen een aangename bezigheid 
zijn.

Door middel van spelletjes krijgen de kinderen de kans 
om ervaringen op te doen op motorisch en sociaal 
vlak.

Het uiteindelijke doel, het aanleren van de schoolslag 
wordt toch niet uit het oog verloren.

Kikkervoetjes en drijven met plank komen ruim aan 
bod.

Lesgevers: jonge mensen uit het zwemmilieu met 
leservaring en met diploma redder en/of initiator of 
pedagogisch diploma (kleuterjuf).

Voorwaarden: kleuters van 4 tot 5 jaar
Kosten: € 50 voor 10 lessen
Telkens op zaterdag om 9u30 tot 10u.  
Inschrijven per 10 lessen.

LEREN ZWEMMEN
Onze 5-jarige kleuter is nu watervrij! Het water schrikt 
hem niet meer af en hij kan autonoom drijven op rug 
en buik. Hij kan er langer de aandacht bijhouden 
en is nieuwsgierig. Hij heeft een grote spontane 
bewegingsdrang.

DE CURSUS INITIATIEZWEMMEN IN GROEP

De kinderen wennen verder aan dieper water.

Met de zwemgordel en plank wordt de beenbeweging 
schoolslag aangeleerd. Deze stuwbeweging is 
de motor van de schoolslag. Aan deze stuwende 
beenbeweging wordt héél veel aandacht besteed.

Er wordt les na les verder gewerkt aan de correcte 
uitvoering van de beenbeweging.

De armbeweging en coördinatie tussen arm- en 
beenbeweging is de laatste stap naar het zelfstandig 
zwemmen.

Het zelfstandig zwemmen al dan niet met zwemgordel 
is het einddoel van deze cursus.
Voor het verder technisch bijschaven van de zwemstijl 
kan men achteraf terecht bij de Meense zwemschool 
van MZK.

Voorwaarden: inschrijven per 15 lessen.
Kosten: € 75 voor 15 lessen
Deze gaan door op dinsdag/donderdag tussen 16u30-
17u start uur, of op zaterdag/zondag tussen 8u30-9u 
start uur. Éen les duurt 30 minuten

DE CURSUS INITIATIEZWEMMEN PRIVELES

Deze worden gegeven door een erkend instructeur, dit 
op woensdag, zaterdag en zondag. Al naargelang de 
beschikbaarheid van de instructeur. Een les duurt 45 
min en kost €20 per les + ingangsticket. Het aantal te 
nemen lessen kan niet op voorhand geweten worden, 
dit is afhankelijk van kind tot kind. Er wordt telkens per 
les afgerekend aan de kassa, en een nieuwe datum 
vastgelegd met de instructeur.

Voor meer info en reserveringen:
Zwembad Badhuis
Sluizenkaai 77/2 - 8930 MENEN
056 269 282 - badhuis@menen.be
www.menen.be/zwembad 



MARIE FLO’S DANSCENTER
Vragen en inschrijvingen: info@marieflo.be
Gratis proeflessenweek in het danscenter tijdens 
de week van 17 januari. Kijk op http://marieflo.be/

VASTE VUIST LAUWE

ALLE INFO, INSCHRIJVEN EN ZOMERKAMPEN OP: WWW.VASTEVUIST.BE

PLAY IT SMART



DANSSCHOOL MATTLISS

LITTLE BALL VILLAGE
Kleutersportlessen en -kampen
in Menen, Rekkem en Lauwe
Little Ball Village, de specialist in kleuter-
sport, organiseert kleutersportlessen en 
–kampen in Menen, Rekkem en vanaf 
zomer 2022 ook in Lauwe. 

De sportlessen gaan door op zaterdagvoormiddag, de 
voorjaarsreeks bestaat uit 10 lessen en start op zaterdag 5 
februari 2022.

De kampjes gaan door tijdens de paas- en zomervakantie 
van 2022. Deze Little Ball Camps zijn sportkampen, exclusief 
op maat van kleuters. Dit zijn de exacte data en locaties 
van de paaskampen.

 Kleutersportkampen Menen  Rekkem 
 Pasen 1 (04-08 april 2022) - X
 Pasen 2 (11-15 april 2022) X -

Professionele kleutersportlesgevers, een bezoek van de 
Mascotte Balthazar alias ‘Ballie’, kleine groepjes van max. 
32 kleuters in een vertrouwde schoolomgeving, springkas-
teel, belevingstent, grime en volledig uitgewerkte draai-

boeken in inspirerende en altijd vernieuwde 
thema’s. Bewegen staat centraal en is uitge-
werkt in sporthandboeken waarbij de focus 
ligt op beweegverhalen voor 1ste en 2de 
kleuters en een sportspeeltuinprincipe voor 
3de kleuters.
De kostprijs bedraagt 125 euro/week van 9u 
tot 16u. Er is opvang mogelijk vanaf 8.00u 
t.e.m. 17.30u en vanaf dit jaar is dit sowieso in 
de prijs inbegrepen. 

 Kleutersporttraject op zaterdag

 Menen  Rekkem
 Voorjaarsreeks 2022 X X
(Reeks van 10 lesjes, eerste les is op 05/02)

Little Ball Village is een kleutersportorganisatie 
die kleuters in beweging brengt en hen op 
weg helpt naar de sportclub van hun hart. 
We nemen kleuters uit de 1ste en 2de kleuter-
klas mee in Ballie’s beweegverhalen. Kleuters 
van 3 en 4 jaar leren we plezier hebben in 
bewegen, de basisvoorwaarde om later te 
sporten. Vanaf de 3de kleuterklas krijgen de 
kleuters 7 sporten in een niet-competitieve en 
stressvrije vorm aangeboden. 

We werken in groepjes van max. 16 kleuters 
met twee bekwame kleutersportlesgevers, 
1ste kleuter om 9u, 2de kleuter om 10u, 3de 
kleuter om 11u. 10 lessen in voorjaar van 2022, 
eerste les is op 5 februari. Kostprijs is € 80 voor 
10 lessen.

Meer info en inschrijven kan via onze website:  
https://www.littleballvillage.be/nl of rechtstreeks via 
coach Jesse De Meyer - jesse@littleballvillage.be - 
0475/211606. 
Je kan ons ook vinden op Facebook  
https://www.facebook.com/littleballvillage/ of via 
de lokale Facebookpagina van Menen-Wevelgem 
https://www.facebook.com/menenwevelgem



TSJAKA

KROKUS (28/02 - 04/03/2022)

Detective Bas (3-6 jaar)
Menen Badhuis
Detective Bas en zijn hond Snuffel 
kunnen jouw hulp gebruiken om 
de boeven te vangen! We gaan 
als echte detectives aan de slag 
en leren sporen te volgen om zo 
de slechteriken te vinden.

Sportreis (7-12 jaar)
Rekkem
Deze week gaan we samen op 
sportieve wereldreis. Elke dag 
leren we de populairste sport 
van een land kennen.

We spelen American Football, 
rugby, basketbal, … 
Schrijf je snel in!

PASEN 1 (04/04 - 08/04/2022)

Superhelden (3-6 jaar)
Menen Badhuis
We gaan op avontuur met Super-
konijn, hij is van niets of niemand 
bang. Hij is de snelste en sterkste 
van alle konijntjes. Ben jij even 
dapper als Superkonijn?

Helden in de sport (7-12 jaar)
Rekkem
Treed tijdens dit kamp in de 
voetsporen van je helden uit de 
sportwereld. We sprinten zoals Bolt, 
basketballen the Jordan-way en 
voetballen zoals Messi. In welke 
sport ben jij een echte held?

PASEN 2 (11/04 - 15/04/2022)

Lettercircus (3-6 jaar)
Rekkem
Deze week overlopen we alle
letters van het alfabet. In opa 
Brom’s letterwinkeltje beginnen  
we met de A en eindigen we met 
de Z. Tof, leuk en super leerrijk!

Creasport (7-12 jaar)
Menen Badhuis
Sporten en knutslen, wat wil je nog 
meer? Het creasport-kampje staat 
garant voor de perfecte combina-
tie tussen creativiteit een sport.

Kampen starten op de aanvangsdag om 8u00
Einde op de slotdag om 17u00

Andere dagen:
Activiteiten: 9u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00
Opvang: 8u00 - 9u00 & 16u00 - 17u30
Prijs: 65,00 euro

Zie website voor alle info: www.tsjaka.be



SPORT- EN JEUGD-
VERENIGINGEN
IN DE KIJKER
Met de start van het nieuwe jaar 
zetten we graag even onze
verenigingen in de kijker:
https://www.menen.be/sport/sportverenigingen
https://www.menen.be/jeugd/jeugdverenigingen

Wij zijn een jeugdbeweging voor kinderen en 
jongeren tussen 6 en 14 jaar met een men-
tale beperking, georganiseerd door een en-
thousiaste bende chiro- en scouts leid(st)ers. 
Eén zondag per maand komen we samen bij 

Hoeve Delaere te Lauwe. 

Meer info via: 
https://www.skiver.be/

ZEG, KEN JIJ DE KAMPZOEKER AL?!
GROOT AANBOD VAKANTIEKAMPEN
Menen, Lauwe en Rekkem kennen een groot 
aanbod vakantiekampen. Mede dankzij de talrijke 
verenigingen die onze stad rijk is. Van creakampen 
tot sportkampen en van natuurkampen tot 
themakampen, voor elk wat wils!

Maar, zie jij door het bos de bomen niet meer? 
Of ben je bang dat keileuk kampje te missen? 
Dan hebben wij de oplossing voor jullie!

Via www.menen.be/jeugd/kampzoeker vind je 
alle* vakantiekampen van alle aanbieders (zowel 
stedelijke als externe partners en verenigingen) in 
één oogopslag terug. 

Je kan er tevens onmiddellijk zien hoe je 
dient in te schrijven, als er een speciaal 

kansentarief is voor mensen met 
een lager inkomen, waar het 

kamp doorgaat enzoverder.

Hoog tijd om samen 
met je kroost achter de 
computer te kruipen en 
een duik te nemen in de 
wondere wereld van 
het talrijk vakantie-
aanbod in Menen, 
Lauwe en Rekkem! 
(*) alle kampen die zijn 
ingegeven via www.uit- 
invlaanderen.be en het 
trefwoord “kampen en 

vakantie” bevatten.
Ben jij ook organisator van vakantie- 
aanbod? Geef je kamp in via  
www.uitinvlaanderen.be en kom  
ook in het overzicht terecht. 
Meer info: jeugddienst@menen.be.

KAMPZOEKER



DIENST JEUGD/SPORT
J&M Sabbestraat 163a
8930 Menen
056 529 490
jeugddienst@menen.be - www.menen.be/jeugd
sportdienst@menen.be - www.menen.be/sport

ZWEMBAD ’T BADHUIS
Sluizenkaai 78
8930 Menen
056 514 151
badhuis@menen.be
www.badhuis-menen.be

CC DE STEIGER
Waalvest 1
8930 Menen
056 515 891
info@ccdesteiger.be
www.ccdesteiger.be

BIBLIOTHEEK MENEN
Waalvest 1
8930 Menen
056 515 870
bibliotheek@menen.be
www.bibliotheekmenen.be

BIBLIOTHEEK LAUWE
Kon. Astridlaan 44
8930 Lauwe
056 426 726

BIBLIOTHEEK REKKEM
Dorpshuis Rekkem
Plaats 30
8930 Rekkem
056 426 607

ACADEMIE BEELD & AUDIOVISUELE KUNST
Bruggestraat 43
8930 Menen
056 513 244
www.academiemenen.be

ACADEMIE MUZIEK & WOORD
Y. Serruysstraat 42
8930 Menen
056 513 034
www.academiemenen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Eddy Lust
burgemeester
Grote Markt 1
8930 MENEN

REDACTIEADRES:
Stad Menen
Grote Markt 1
8930 Menen
info@menen.be
www.menen.be

MET DE MEDEWERKING VAN:
Bibliotheek Menen
CC De Steiger
Dienst Jeugd/Sport
onze reporters van dienstD
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