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Stad Menen = Pleegzorgstad 

Op 4 november 2021 kreeg Menen officieel het 
label van "Pleegzorgstad". De verantwoordelijke 
vanuit Pleegzorg West-Vlaanderen kwam ons dit 
label overhandigen. Met de titel "Pleegzorgstad" 
engageert het lokaal bestuur zich om pleegzorg in de 
stad bekend te maken en te ondersteunen. In Menen 
zijn er 34 pleeggezinnen (november 2021).

Opbrengst Kom Op Tegen Kanker

Jullie kochten met z’n allen 1.345 azalea’s, goed voor 
een opbrengst van 9.415 euro! Daarmee helpen 
wij kankerpatiënten en hun naasten aan de beste 
zorg. Dank je wel aan al wie een plantje kocht en 
verkocht! 

Eindejaarsregeling stadsdiensten
Alle stadsdiensten zijn gesloten op vrijdagen 24 en 31 december. Op zaterdag 4 en 18 
december is het stadhuis open (loketten EID en Rijbewijzen/Reispassen op afspraak).

De warmste eindejaarsverlichting 
van het land 

Al vanaf het laatste weekend van oktober fonkelt 
de Eindejaarsverlichting in onze stad. We zijn er zoals 
vorig jaar vroeg bij: we willen van zodra de dagen 
korter worden, de sfeer ’s avonds wat opfleuren. 
De kerstverlichting brandt bij ons tot 16 januari 2022. 
Meteen erna vervangen we de kerstbollen aan de 
guirlandes door rode hartjes om ook in de aanloop 
naar Valentijnsdag voor een extraatje te zorgen in 
het avondstraatbeeld. 

De sfeerverlichting in cijfers: 110 guirlandes boven 
handelsstraten in Menen en Lauwe, 8 figuren aan 
openbare verlichtingspalen op Rekkem Plaats, 
verlichting aan 4 stadsgebouwen (stadhuis en belfort 
Menen, gemeentehuis Lauwe, dorpshuis Rekkem), 
kerstverlichting in 18 bomen (Leopoldplein (1), CC De 
Steiger (1), Grote Markt (2 voorkant, 4 kant parking), 
Rekkem Plaats (4) en Lauweplaats (6)). Alle verlichting 
is LED-based. Kostprijs: 51.704,70 euro (incl. BTW).
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Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/faq  
Organisator van een evenement in Menen en 

vragen? Bel 056 529 415.

Samen de winter door: 
corona-update
Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie 
zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen 
genomen. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden. Ook de Stad Menen 
neemt lokaal een aantal voorzorgsmaatregelen.

Voorzorgsmaatregelen Stad Menen:
In de huidige context van de stijgende coronacijfers 
annuleert de Stad Menen alle eigen, stedelijke 
evenementen tot en met 28 januari 2022 (Kerst in 
Lauwe, Nieuwjaarsloop Menen…).Preventief vraagt 
de Stad Menen alle Covid Safe draaiboeken op bij 
de organisatoren van evenementen in openbare 
gebouwen en op het openbaar domein. Wij vragen 
alle andere organisatoren van evenementen 
uitdrukkelijk alle geldende maatregelen strikt na te 
leven. De ordediensten zullen hierop toezien. 

Beschermingsmaatregelen 
overlegcomité:
1. Veilige afstand en beperking sociale contacten
Respecteer de veilige afstand van 1,5 meter 
en beperk het aantal sociale contacten. Het 
Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de 
sociale contacten maximaal bij voorkeur buiten te 
laten doorgaan.

2.    Brede mondmaskerplicht
Er komt een brede mondmaskerplicht vanaf de 
leeftijd van 10 jaar in de volgende situaties: in de 
besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het 
georganiseerd collectief vervoer, bij de medische  en 
niet-medische contactberoepen, in zorginstellingen, 
in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten 
worden uitgeoefend, bij evenementen, zowel 
indoor als outdoor en ongeacht de grootte van 
het evenement, in winkels en winkelcentra, in 
publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, 
overheidsbesturen, in publieke gebouwen en 
gerechtsgebouwen, in bibliotheken, spelotheken en 
mediatheken, in publiek toegankelijke ruimtes van de 
inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, 
sportieve, recreatieve en evenementensector, in 
fitnesscentra, in gebouwen voor de erediensten en in 
de scholen.

3. Covid Safe Ticket +
Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en 
evenementen waar het Covid Safe Ticket van 
toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. 
Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht 
voor:

 � publieke evenementen en private bijeenkomsten 
met meer dan 50 personen binnen of meer dan 
100 personen buiten, 

 � horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats 
vinden), 

 � schouwburgen, concertzalen, musichalls, 
cabarets en andere accommodaties voor 
podiumkunst, culturele centra en multifunctionele 
zalen voor culturele activiteiten, indoor 
circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en 
themaparken. 

 � discotheken en dancings die geen verplichte 
mondmaskerdracht willen toepassen, moeten 
hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket 
te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus 
Covid Safe Ticket + zelftest.

4. Verplicht telewerk 
Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle 
openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille 
van de aard van de functie of de continuïteit van de 
bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag 
per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het 
aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal 
twee per personeelslid.

5. Veralgemeende extra vaccinatie
Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er 
zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor 
een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, 
personen met verminderde immuniteit of zij die 
werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook 
de rest van de bevolking in aanmerking komen voor 
een extra prik. 

6. Ventilatie
Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed 
op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de 
regionale ministers van Onderwijs en Werk om 
ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend 
CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en 
bedrijven waar veel mensen samenkomen. Zorg ook 
zelf voor maximale ventilatie van binnenruimtes.
De maatregelen gelden tot 28 januari 2022. Begin 
januari komt het Overlegcomité samen om de 
maatregelen te evalueren.
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Plant een Bos: 
Smokkelbos
Heel wat mensen hebben het voorbije 
jaar één of meerdere stukjes bosgrond 
gekocht in het nieuwe Smokkelbos in 
Rekkem. Op 11 november werden de 
verkochte stukken bosgrond door die 
mensen aangeplant: 238 zomereiken, 
198 zwarte elzen, 210 zomerlindes, 50 
schietwilgen en meer dan 500 struiken. 

Wonderwoud 
Lauwe
Buurtbewoners hielpen eerder al mee 
het nieuwe Wonderwoud in Lauwe 
te ontwerpen. Nu hielpen ze het 
mee realiseren met de plantdag van 
280 bomen op 19 november. Ook 
Basisschool De Stap stak de handen uit 
de mouwen
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3de tijdelijke invulling Leiewerken: Bikepark!
In voorbereiding op de afbraakwerken naar aanleiding van de grote Leiewerken in Menen, ging de Stad 
Menen samen met de Vlaamse Waterweg nv én onze inwoners op zoek naar mogelijke tijdelijke invullingen op 
de braakliggende zones. Dergelijke invullingen geven een werfzone een leuke dynamiek. Na de installatie van 
de speeltoestellen op een nieuw aangelegd strand aan de Oostkaai deze zomer, krijgt nu ook de Noordkaai 
een tijdelijke invulling: een bikepark voor BMX’ers en mountainbikers (MTB)

50 extra fietsbeugels in de stad
De voorbije weken plaatste de Stad Menen 50 extra fietsbeugels 
in het straatbeeld. Die nieuwe fietsbeugels in de publieke ruimte 
worden ondertussen al goed gebruikt. Omdat sommige locaties in 
onze publieke ruimte multifunctioneel moeten blijven, investeerde de 
Stad Menen in 10 stevige, maar tegelijk verplaatsbare constructies 
met telkens 5 fietsbeugels die je o.a. op de Grote Markt, aan 
de bibliotheek, aan de Oostkaai en nog enkele locaties zal zien 
verschijnen. Hopelijk is deze bijkomende investering van 6.113 euro 
een extra aanmoediging om nog meer inwoners op de fiets te krijgen.

Inwonersideeën voor tijdelijke invulling
Uit de participatiemomenten tijdens verschillende 
infomarkten in de aanloop naar de start van de 
Leiewerken in Menen, kwamen een aantal boeiende 
tijdelijke invullingen naar voren. De Leiewerken die 
onder de vleugels van de Vlaamse Waterweg nv 
worden uitgevoerd hebben een grote impact op de 
buurt. Het toekomstperspectief dat de ontwerpen 
deze omgeving bieden, is ronduit fantastisch. 
Maar vooraleer het project van de eeuw in Menen 
afgerond is, staan ons grote uitdagingen te wachten. 
Eén daarvan is de gronden na de afbraakwerken 
en voor de effectieve start van de werken aan de 
nieuwe Leiebrug waardevol in te richten. Uit de 
ideeënbus van onze inwoners realiseerden we alvast 
3 tijdelijke invullingen: het tijdelijke strand met speel- 
en sporttoestellen aan de Oostkaai kon afgelopen 
zomer al op heel wat meeval rekenen. Ook de 
tijdelijke parking in de Rijselstraat is al een tijdje een 
feit. In het najaar kwam daar nog een bikepark aan 
de Noordkaai bovenop.

Bikepark: BMX/MTB-parcours  
voor alle leeftijden

Het bikepark is zo opgebouwd dat we een heel 
grote doelgroep van fietsers (BMX en MTB) én 
leeftijden kunnen bereiken. Zo is er een makkelijke 
lus rond het hele parcours die voor elke beginnende 
mountainbiker haalbaar is. Daarrond enkele grotere 
uitdagingen zoals een steile afdaling, een drop, 
technische bochtjes… Wie zich op het parcours 
waagt kan opbouwen: de moeilijkheid wordt 
namelijk aangetoond door middel van kleuren, zoals 
bij het skiën. Van gemakkelijk groen tot experten 
zwart. Daarnaast is er in het midden van het terrein 
een initiatiezone voorzien. Hier kan men alle basics 
perfect op een veilige manier aanleren om die dan 

later op de rest van het parcours in de praktijk  
toe te passen.

De firma Get Insane, gespecialiseerd in de opbouw 
dergelijke parcoursen, installeerde ook een 
pumptrack en jumpline, perfect voor BMX’ers: “De 
pumptrack is echt toegankelijk voor elk niveau, zelfs 
met loopfietsen voor de allerkleinsten, die hierdoor 
ook veel sneller leren fietsen. Op de jumpline leer je 
echt hoog en ver springen en kan je zelfs tricks leren. 
Het is zo opgebouwd dat alle jumps tafels zijn. Wat 
het veel veiliger maakt: zo kom je ook als je niet ver 
genoeg springt, nog steeds veilig op het vlakke neer. 
We zijn er 100 percent van overtuigd dat we binnen 
de beschikbare ruimte de best mogelijke indeling 
met de meeste mogelijkheden voor alle niveaus en 
leeftijden hebben gemaakt.”

Natuurlijk gelden ook een aantal goede afspraken 
voor gebruikers van het tijdelijk bikepark. Zo is het 
dragen van een helm verplicht, de minimumleeftijd 
is 5 jaar, we vragen voldoende afstand te houden 
op het parcours en dringen erop aan dat alle 
fietsen veilig en in orde zijn. Het bikepark is alleen 
voor fietsers toegankelijk, niet voor gemotoriseerde 
voertuigen. De aanleg ervan kostte 23.000 euro.
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De RenovatieCoach: wég verbouwingszorgen 

Zoek je een onafhankelijke partner om je renovatie in goede 
banen te leiden of heb je een beperkte vraag over je 
renovatie? Leg al je vragen voor aan de RenovatieCoach 
tijdens een persoonlijk gesprek op de dienst huisvesting en 
laat je ontzorgen.

 � 7 december van 09u00 tot 12u15

 � 21 december van 09u00 tot 12u15

huisvesting@menen.be / 056 527 270

Woonloket 
9 december

14:00-16:00  
(op afspraak)
LDC Dorpshuis 

Rekkem

16:15 – 18:00  
(op afspraak)  

Het Applauws Lauwe
Provinciale  
huurgarantieverzekering
Wat?
De provinciale huurgarantieverzekering is een 
verzekering die gratis aangeboden wordt 
aan verhuurders die willen verhuren aan 
eenoudergezinnen. Deze omvat onbetaalde 
huurgelden, huurschade, rechtsbijstand, juridische 
hulp, verzoeningsprocedure en juridische procedure. 
Daarnaast is ook een forfait bij wederverhuring in 
specifieke omstandigheden en een netwerk van 
aannemers voor de verhuurder om snel werken te 
laten uitvoeren voorzien.

Deze verzekering geldt voor verhuurders die op de 
private huurmarkt een woning willen verhuren aan 
eenoudergezinnen. 

Voorwaarden hiervoor zijn: 
 � Een huurcontract van minstens 3 jaar. 

 � Een redelijke huurprijs (huurschatting is 
richtinggevend). Die bedraagt maximaal 33% van 
het bruto inkomen van de ouder en niet meer 
dan 1.000 euro per maand. 

 � De verhuring en woning voldoen aan het Vlaams 
Huurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen 
Huurders.

De huurgarantieverzekering wordt GRATIS 
aangeboden aan de verhuurder, voor een periode 
van maximaal 3 jaar

Waarvoor kan je bij het woonloket 
terecht?
Als verhuurder: 

 � Voor informatie rond verhuren, controle of de 
woning voldoet aan de normen en melding van 
de huurprijs (via de huurschatter) 

 � Om de aanvraag te doen (al dan niet samen 
met de huurder) Tip: indien je verhuurt via een 
vastgoedmakelaar, kan deze ondersteuning 
bieden 

Als huurder: 

 � Om een attest (met beperkte geldigheidsduur) te 
bekomen dat je aan de voorwaarden voldoet. 
Hiermee kan aan verhuurders aangetoond 
worden dat je in aanmerking komt voor de 
verzekering. 

 � Om een aanvraag te doen (al dan niet samen 
met de verhuurder).

meer info / huisvesting@menen.be / 056 527 270 / www.west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering
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Sneeuwtelefoon
Na een sneeuwbui ben je verantwoordelijk voor het vrijmaken van de 
voetpaden aan jouw woning en dit zowel indien je de woning huurt of 
eigenaar bent. Ben je 65-plus of jonger dan 65 jaar maar niet meer in 
staat om zelf sneeuw te ruimen omwille van fysieke problemen, dan kan je 
contact opnemen met de ‘Sneeuwtelefoon’. 

Bel 056 527 262 en een sneeuwruimer komt zo snel mogelijk langs. De 
sneeuwtelefoon wordt dagelijks bemand van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 
tot 16:30 tijdens sneeuwdagen. Beroep doen op een sneeuwruimer kan 
enkel tijdens de weekdagen (niet in het weekend of op feestdagen) en 
kost 10 euro per halfuur. Heb je zelf geen strooizout, dan kan je ook beroep 
doen op de sneeuwruimer om het strooizout aan te kopen (wordt achteraf 
aangerekend op de factuur) en mee te brengen.

Wintertips: Bescherm jouw  
waterleiding en watermeter!
De koudste periode van het jaar staat alweer voor de deur. Winterse 
temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter 
bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld 
kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep  
graag enkele tips.

1. Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen 
steeds boven het vriespunt blijft. Is het niet mogelijk een vorstgevoelig 
lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met 
de leiding en de watermeter. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een 
beroep op een vakman. 

2.  Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen 
koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. 

3. Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en 
sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te 
laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de 
hoofdkraan hebt dichtgedraaid. 

4. Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar 
zijn, controleer je best regelmatig de stand van jouw 
watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan 
op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het 
slapengaan de stand van de watermeter noteren. Indien 
je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens 
toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met 
een lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of 
de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de 
hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor 
verrassingen te staan.

meer info / www.dewatergroep.be



De werken in Wevelgem en Lauwe (Menen) 
maken deel uit van het Europees gesubsidieerd 
binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. 
Hiermee wil waterwegbeheerder De Vlaamse 
Waterweg nv van de binnenvaart een sterker 
alternatief maken voor het goederenvervoer op de 
weg. Om schepen met drie lagen containers door te 
laten, moeten bruggen een vrije doorvaarthoogte 
hebben van zeven meter. Omdat de huidige brug te 
laag is, wordt die vervangen door een hogere brug. 
Ook wordt de bestaande versmalling in de vaarweg 
weggewerkt. 

Hoe ziet de nieuwe brug eruit? 

Het ontwerp van de nieuwe brug oogt licht en 
hedendaags. Er werd gekozen voor een slanke 
boogbrug die ook op andere plekken langs de Leie 
zal worden gebouwd, zoals de brug tussen Ooigem 
(Wielsbeke) en Desselgem (Waregem) en tussen 
Bissegem en Marke (Kortrijk). 

De nieuwe brug zal niet alleen hoger zijn, maar ook 
langer. Naast de boogbrug zelf die een overspanning 
zal hebben van 111,8 meter komt er aan de kant 
van Wevelgem een bijkomende overspanning van 

30,8 meter via een liggerbrug. Hierdoor ontstaat een 
nieuwe groene zone.

De nieuwe brug wordt naast de huidige brug 
gebouwd, stroomafwaarts in de richting van Kortrijk. 
Door de nieuwe brug naast de bestaande brug te 
bouwen, kan de bestaande brug zo lang mogelijk 
gebruikt worden. Zo beperken we zoveel mogelijk 
de impact op het verkeer. De nieuwe locatie van de 
brug zorgt er eveneens voor dat het beschermde 
dorpsgezicht “Hoeve Kloosterhof” bewaard blijft en 
vermijdt de verplaatsing van een pompstation van 
Aquafin.

Veilige verbinding

De nieuwe Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is 
niet alleen goed nieuws voor de binnenvaart. De brug 
zal een vlottere en veiligere verbinding creëren voor 
alle verkeer en zal de hele omgeving doen herleven. 

De boogbrug zal fietsers en voetgangers fysiek van 
het andere wegverkeer scheiden. Door een lus in 
de fietssnelweg aan de kant van Wevelgem, zullen 
fietsers het autoverkeer niet meer hoeven te kruisen. 

Ontwerp nieuwe Leiebrug  
Wevelgem-Lauwe voorgesteld
De brug die Wevelgem met Lauwe (Menen) verbindt is te laag voor de scheepvaart van de toekomst en wordt 
dus vernieuwd. Het ontwerp van de gloednieuwe brug is nu volledig afgewerkt. Nog tot en met 15 december 
kunnen geïnteresseerden het ontwerp ontdekken in het ontmoetingscentrum van Lauwe ‘Het Applauws’.
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Geen Kerst in Lauwe 2021
Omdat Kerst in Lauwe onmogelijk volgens 
de geldende coronamaatregelen kan 
georganiseerd worden, wordt dit event op 11 
december geschrapt.

Andere kersthappenings en -activiteiten in 
Menen, Lauwe en Rekkem die wel volgens het 
coronaprotocol kunnen plaats vinden, vind je 
op www.menen.be/uitinmenen

Geannuleerd

9

Meer dan een nieuwe brug
De omgeving van de brug wordt langs beide 
oevers groener en ingericht als belevingspunt. In 
de omgeving van de bijkomende overspanning 
in Wevelgem zullen de bestaande groenzones 
langs de Leie op elkaar aangesloten worden 
en komt er ruimte voor waterbeheersing en 
ontspanning aan de Leie. Het ontwerp bevat 
een picknick weide en vlonder aan het water 
die kan uitgroeien tot een rustpunt voor vissers of 
pauzerende fietsers. Lauwe krijgt een dorpstuin 
met subtiele terrassen en een ruime speelweide 
die vlot bereikbaar zal zijn te voet of met de fiets. 
Bestaande bomen worden maximaal behouden 
en aangevuld met nieuwe beplanting waaronder 
ook fruitbomen. 

Infopanelen in het Applauws

Tot en met woensdag 15 december kunnen 
geïnteresseerden het ontwerp van de nieuwe 
Leiebrug ontdekken in Het Applauws, Kon. 
Astridlaan 44, 8930 Lauwe. De panelen met 
het ontwerp zijn vrij te bezichtigen tijdens de 
openingstijden (ma. t.e.m. vr.: 9:00-12:00 en 13:30-
16:30, do tot 18:30). In Het Applauws is het dragen 
van een mondmasker verplicht.
Je vindt info over dit project ook steeds terug op 
www.seineschelde.be
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De Kringloopwinkel in centrum Menen: Blij met 
jouw herbruikbaar gerief
Speelgoed stapelt zich op, je boekenkast puilt uit of die hobbyspullen liggen al jaren onaangeroerd. Het zou 
toch zonde zijn om wat je teveel hebt gewoon weg te gooien, niet? Het duurzame alternatief: breng het naar 
De Kringloopwinkel. Ook in de nieuwe vestiging in de Rijselstraat 1 in Menen. Daar zoeken ze met plezier ‘een 
nieuw lief voor je oud gerief’.

Misschien ben je al eens langs geweest in De Kringloopwinkel in het 
centrum van de stad Menen. Om voor weinig geld topspulletjes of kledij te 
kopen. Maar wist je dat je er ook herbruikbare goederen kan schenken? 
Gezien de ligging geen meubelen, maar wel allerhande kleinere spullen 
(decoratie, huisraad, sport, hobby…) en kledij. 

Misschien is de kerstvakantie het ideale moment om te rommelen en wat 
je niet meer gebruikt aan De Kringloopwinkel te schenken. Je spullen zijn 
van harte welkom. Alvast enkele andere goede redenen waarom je ze 
zou schenken.  

 � Je verkleint de afvalberg en zet in op lokaal hergebruik. 

 � Je creëert mee een betaalbaar en duurzaam aanbod 
tweedehandsgoederen.

 � De opbrengst van de verkoop investeert De Kringloopwinkel in jobs voor 
mensen die anders moeilijk aan de bak komen.

 � En vergeet niet het goede gevoel dat je krijgt van opruimen.

De Kringloopwinkel Menen Markt (Rijselstraat 1) is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 18:00

Mars tegen 
Armoede
Op zondag 17 oktober trok de Mars 
tegen Armoede door de centrumstraten van Menen. 

Met dit initiatief op de Wereldverzetdag tegen Armoede 
toonden we ons solidair met mensen die in armoede leven en 
vestigden we de aandacht op deze problematiek. 

10
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Vrijwilligers in de zorg  
zijn goud waard! 
Heb je  zin om je te engageren binnen Zorg Menen?
We gaan actief op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor volgende taken.

Dienst thuis en ouderzorg:
 � Chauffeur boodschappendienst 

 � Informatiemedewerker LEIF (LevensEinde. InformatieForum) West-Vlaanderen: werking Menen

 � Mee nadenken en/of organiseren van activiteiten in de lokale dienstencentra en buurtwerkingen 
in het kader van zorgzame buurten (organiseren activiteiten, lid van adviesraad, huisbezoekers,..)

 � Hulp bij het bedienen van maaltijden in de serviceflats en antennepunten van de lokale 
dienstencentra

 � Kernleden familiegroep dementie en in de toekomst praatgroepen kankerpatiënten 

 � Vrijwilligers infopunt dementie (bezoeken thuis)

Woonzorgcentra
 � Soepbedeling op diverse locaties lokaal bestuur 

 � Hulp bij het middagmaal in het restaurant 

 � Hulp in de cafetaria (namiddag) 

 � Hulp bij de wandelclub

 � Koffiebedeling of maaltijdzorg 

 � Animatiewerking

 
Interesse? 
Jan Daveloose / 056  527 265 / jan.daveloose@menen.be

Donderdag 9 december 2021 om 16u
Lokaal Dienstencentrum Dorpshuis, Plaats 30 Rekkem 

Familiegroep  
dementie 

REGIO MENEN

Het programma:

“Blijven bewegen” 
Gebracht door de kinesitherapeut van Woonzorgcentrum Zilvervogel

Veel ouderen met dementie bewegen te weinig. Uit onderzoek blijkt 
dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen 
kun je de dementie niet stoppen, maar het lijkt de dementie wel te 
vertragen. Zo verbeter je met bewegen het denkvermogen, een 
betere doorbloeding, …

We sluiten af met een etentje – gezellig samenzijn  
(verzorgd door Woonzorgcentrum Zilvervogel) 

Toegangsprijs: € 8
Inschrijven tegen ten laatste 3 december: 
LCD Allegro/Dorpshuis / 056 527 280 of 056 433 700

11
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Blokkot in  
Menen & Lauwe

Gedurende de blokperiode wordt opnieuw 
de mogelijkheid voorzien voor studenten om in 
groep te studeren. Het ‘Blokkot’ is er in de eerste 
plaats voor studenten uit Menen, Lauwe en 
Rekkem. Er wordt rekening gehouden met de 
geldende maatregelen. 
Praktisch 

Menen / Oude tabaksfabriek 
20/12/2021 - 28/01/2022 / telkens van 8:00-22:00
Info op de facebookpagina ‘studeren in Menen’  

Lauwe / Hoeve Delaere 
20/12/2021 - 28/01/2022 / telkens van 8:00-22:00 
Info op de facebookpagina ‘studeren in Lauwe'

Jongeren uit Rekkem zijn meer dan welkom om 
aan te sluiten op één van deze locaties.

info / 056 529 239 / jeugddienst@menen.be 

Struikelsteen voor Gizela
Gizela Kleinbartova werd geboren op 22 februari 1916 in Rakosin in Noord-Tsjechië. Na het overlijden van hun 
moeder verlieten de twee zussen Gizela (17) en Laura (22) het ouderlijke huis. Zij verlieten hun geboorteland en 
kwamen op 26 maart 1933 in Antwerpen aan. Gizela werkte als dienstmeid. 

Begin oktober 1939 vroeg Gizela een reispas aan 
om uit te wijken naar Engeland, maar dat lukte niet. 
Zij bleef in Antwerpen wonen tot eind februari 1941. 
Daarna verhuisde Gizela naar Menen, waar zij een 
onderkomen vond in de Rijselstraat 262. Daar werd 
zij in september 1942 opgepakt voor deportatie. 
Het konvooi met 1772 joden verliet Mechelen op 
26 september 1942. Het was het grootste van de 
28 konvooien die uit Mechelen vertrokken richting 
Auschwitz. Het konvooi kwam in Auschwitz aan op 28 
september 1942. Bij aankomst werd het grootste deel 
van de mannen en vrouwen vergast. Slechts dertig 
mannen werden gespaard maar geen enkele vrouw.
Met deze struikelsteen willen wij Gizela blijvend 
herdenken.
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De Bib: het leven van a tot z

Digidokter - Je smartphone als GPS
Zaterdag 4 december / 10u tot 12u / Bibliotheek Menen

Met Google Maps (Android/iOS) kan je heel eenvoudig een route 
uitstippelen voor verplaatsingen met de auto, het openbaar vervoer, de fiets 
of gewoon te voet. Je kan een plek of route bestuderen op de kaart, en 
als je helemaal inzoomt tot op het grootste detailniveau kom je terecht op 
'Google Street View’. Via die modus kan je virtueel je route gaan verkennen 
of prospecteren, zodat je zeker je weg terugvindt! Een tweede populaire 
navigatie-app die we aanstippen is Waze, een app die zeer actuele 
gegevens bevat van de verkeerssituatie, zodat je beter files kan ontwijken. 
Vervolgens bekijken we ook hoe je 'offline' kan navigeren met alternatieve 
apps zoals MAPS.ME of Here WeGo. Deze apps laten toe om je smartphone 
of tablet ook zonder mobiele dataverbinding als GPS te gebruiken. Handig 
op vakantie, in een afgelegen gebied of wanneer je slechts over een kleine 
databundel beschikt. 

Inschrijven via 056 51 58 70 of bibliotheek@menen.be, aan de infobalie van 
de bib of via CC De Steiger.

Kostprijs:  € 5 te betalen bij inschrijving of op de dag zelf –kansentarief: €1,00

Warme Oproep voor De Warmste Week

Op zaterdag 18 december 2021 tussen 10:00 en 12:00 maken we van bibliotheek Menen de warmste plek van 
Menen. Het is intussen een traditie geworden om voor Kerstmis de “ Warmste Week “ in de Bibliotheek Menen te 
organiseren. Zoals jullie misschien al hoorden, draait de warmste week dit jaar rond het thema” kunnen zijn wie 
je bent”. Via deze warme oproep willen we jullie aansporen om mee te doen aan deze actie. 

Nieuw dit jaar is dat 21 jongeren samen het gezicht zullen worden van de actie. Zij nemen het heft in handen 
om de hele Vlaamse samenleving, jong én oud, in beweging te krijgen voor dit centraal thema. Daar kunnen 
wij alleen maar enthousiast over zijn!
Wij zorgen er voor dat jullie een plaats krijgen in de bibliotheek om jullie producten te verkopen en  geld in te 
zamelen met het doel om allerlei projecten te kunnen realiseren, zodat iedereen écht kan zijn wie hij/zij/hen is. 
Met z’n allen zullen we zorgen voor een dag “ zo warm als de goesting in ons hart”.

Bezoekers van de bibliotheek kunnen zich laten verleiden door de waaier 
aan producten die jullie aanbieden en zo jullie doel steunen. Nodig gerust 
ook zelf voor bezoekers uit. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, én ook 
meer steun voor de acties! 

Vergeet je actie niet te registreren op de website van De Warmste Week: 
dewarmsteweek.be/info/dwwfonds

Wil je graag een plaatsje in de bib? Laat het ons weten via 056 515 870, 
aan de balie van de bib of via albana.bushati@menen.be

Bibliotheek Menen, Lauwe en Rekkem zijn gesloten op 24 en 25 december, op 31 december 
vanaf 12:00 en op 1 januari.
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Club in de kijker: De Trouwe Hond
De club ‘De Trouwe Hond’ is 35 jaar geleden 
ontstaan en is de plaats waar alle hondenrassen, 
klein & groot welkom zijn. De bedoeling is om er een 
basis van gewoonten aan te leren aan je hond en 
dit op vriendelijke manier, waarin iedereen zich kan 

vinden. Als kennismaking kan men er drie keer gratis 
les volgen, daarna betalend aan een zeer hond 
vriendelijke prijs.  Alle lessen worden steeds gegeven 
door ervaren instructeurs en vinden plaats in een zeer 
familiale sfeer. Na de training hebben wij een mooie 
verzorgde kantine waar hondenbegeleiders zeer 
welkom zijn. Bij ons ben je geen nummer, we zijn één 
grote hondenfamilie. 

Lessen gaan door op donderdag avond, en zondag 
voormiddag op de terreinen naast het voetbalterrein 
van Racing Lauwe langs de Dronckaertstraat.

Er worden ook verschillende activiteiten 
georganiseerd doorgeen het jaar, zoals een club 
dag met BBQ, officiële wedstrijden gehoorzaamheid, 
wedstrijden waak en verdediging, test van sociaal 
gedrag. Voor meer info, google naar de ‘trouwe 
hond lauwe”  of stuur een email naar dthl@telenet.be

Mijn Bob is top!

Rijden onder invloed, van alcohol en/of drugs, 
blijven naast snelheid, niet dragen van de 
gordel en afleiding aan het stuur (gsm/…) de 
hoofdoorzaken in de ongevallenanalyse. 
 
PZ GRENSLEIE blijft hier dag-in dag-uit 
op inzetten als krachtlijn in het zonaal 
veiligheidsplan, in het bijzonder actieplan 
verkeer. 

Vanaf begin december tot eind januari zullen 
jullie – aangekondigd en onaangekondigd – 
op grotere verkeersassen alsook op sluipwegen 
mobiele politiecontroles zien opduiken.

De boodschap: Samen zorgen voor meer 
verkeersveiligheid, rekening houdend met 
volgende tips :

 � Een BOB aanduiden bij het begin van jullie 
uitstap 

 � Neem een taxi of het openbaar vervoer 
 � Overnacht ter plaatse 

Vuurwerk tijdens feestdagen?

Voor het afsteken van vuurwerk is altijd een 
machtiging van de burgemeester nodig, behalve 
in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 
22:00 en 01:00. Vuurwerk met kerst was vroeger 
ook vergunningsvrij, maardaarvoor heb je nu een 
machtiging van de burgemeester nodig. Een 
aanvraag verloopt via de dienst Evenementen.
Bij het afsteken van vuurwerk wordt de voorkeur 
gegeven aan diervriendelijk/geluidsarm vuurwerk.
Het oplaten van wensballonnen is te allen tijde 
verboden. Alle regels over vuurwerk vind je terug in 
artikel 47 van het politiereglement op www.menen.
be/politiereglement.

Info / evenementen@menen.be / 056 529 415
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Herdenkings-
plechtigheden 
11 november
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UiT in MENEN

THEATER

MUZIEK

ZUIDPOOL: ‘De Aanzegster’
vrijdag 3 december ~ 20.15 u.  ~ theaterzaal

Ilja Leonard Pfeijffer schreef een nieuwe theatertekst over de opkomst en 
neergang van een beroemde actrice. Als slachtoffer van én voorvecht-
ster tegen mannelijke onderdrukking verwerft zij op korte tijd een enorme 
heldenstatus. Ze wordt wereldwijd een voorbeeld voor andere vrouwen 
en zet een beweging in gang die in alle gelederen van de samenleving 
voelbaar is. Tot zij zelf dader blijkt te zijn ...
‘De aanzegster’ is een hedendaagse tragedie waarin waarheid en fake-
waarheid onherkenbaar door elkaar lopen in een strijd die via de media 
wordt gevoerd. Een strijd waarin beeldvorming krachtiger en fataler is 
dan feiten.
Met Sofie Decleir, Koen van Kaam, Robby Cleiren en Nico Sturm. Topmuzi-
kante Els Vandeweyer speelt live vibrafoon en percussie. 
“Sofie Decleir maakt indruk in het al even fonkelende toneelstuk dat Ilja 
Leonard Pfeijffer schreef over de MeToobeweging” (De Tijd) 

Tekst: Ilja Leonard Pfeijffer - Regie: Jorgen Cassier - Foto: Kaat Pype
           De uitmuntende cast o.l.v. Sofie Decleir speelt de pannen van het dak en 

krijgt op het podium het gezelschap van toppercussioniste Els Vandeweyer
€ 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar

Inleiding om 19.45 u. 
Aansluitend op de voorstelling is er een nagesprek met de spelers.

DE MENS LATE NIGHT
vrijdag 17 december ~ 20.15 u.  ~ theaterzaal

De Mens, al meer dan vijfentwintig jaar leveranciers van 
Doorvoeld Entertainment (c) en in 2021 populairder en 
geliefder dan ooit, zakken om de vijf à zes jaar graag af 
naar de talrijke mooie theaters en cultuurzalen die ons 
land rijk is.

Tegenwoordig doen ze dat in maatpak en in het decor van 
een sfeervolle laatavondtalkshow. Met stemmige belich-
ting, een comfortabele zetel en sterke verhalen rond de nu 
eens intiem, dan weer swingend gebrachte songs uit het 
eigen, rijke repertoire.

De Mens is sowieso een band met een dwingend verhaal, 
dat ook het verhaal van zijn publiek is. Dat wordt in De 
Mens Late Night op een geheel nieuwe, stijlvolle manier 
verteld.

Foto:  Guy Kokken
€ 22 - € 20 met reductie - € 19 -26 jaar



THEATER

MAAIKE CAFMEYER EN 
PETER DE GRAEF: ‘Hullep!’
vrijdag 7 januari ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Een tragikomische, muzikale theatervoorstelling waarin 
rasactrice Maaike Cafmeyer 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 wor-
den 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 be-
schuldigen? Vindt u mensen 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 
prikkeling? 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

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)



TENTOONSTELLING

REBEL LIVES
nog tot 19 december ~ tentoonstellingszaal

Het Lord’s Resistance Army (LRA), een Oegandese rebellenbeweging onder 
leiding van Joseph Kony, ontstaat in de jaren 1980.  Ze is vooral berucht om mas-
sale ontvoeringen van kinderen.  Door het extreme geweld is weinig geweten 
over het leven in de groep.  Het project ‘Rebel Lives’ vertelt een visueel verhaal 
over deze rebellenbeweging en de mensen die er deel van uitmaken.

Centraal staan een reeks recent ontdekte foto’s die door de generaals van de 
LRA zelf zijn genomen.  Deze zijn over verschillende jaren verzameld door Kristof 
Titeca (BE, 1978), professor in conflictstudies Universiteit Antwerpen. Hij heeft dit 
materiaal verder aangevuld met gevonden tekeningen, video’s en documenten 
die de foto’s in hun context plaatsen.  Daarnaast reist hij samen met fotograaf 
Georges Senga (Democratische Republiek Congo, 1983) naar Oeganda om de 
afgebeelde mensen opnieuw op te zoeken.  
‘Rebel Lives’ biedt inzicht in deze gelaagde geschiedenis, waarin de grens 
tussen daders en slachtoffers steeds vager wordt.  

‘Rebel Lives’ is een tentoonstelling van het Fotomuseum Antwerpen (FOMU).  
Een organisatie van de Wereldraad en Stad Menen.

Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u. Gratis.

MUZIEK MUZIEK THEATER

BJØRN BERGE
vrijdag 14 januari ~ 20.15 ~ CCKaffee

Het minste wat je van Bjørn Berge kan 
zeggen, is dat hij een legende uit de 
Scandinavische (blues)rockwereld is. 
Twee jaar geleden verscheen zijn 
meest recente album ‘Who else?’. 
De Noorse blues-/gitaarmaestro kreeg 
door de lovende kritieken op deze 
nieuwe songs en zijn vele optredens 
ter promotie daarvan de smaak snel 
te pakken om met een verse release 
te komen. ‘Heavy gauge’ is het resul-
taat en bevat de bekende ingrediën-
ten; “exquisite guitar playing, ballads, 
groove, blues and a lot of good time 
music”. 
Zoals altijd met de veelzijdige Bjørn ‘vir-
tuoso 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 

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

Bert Gabiëls blikt met sidekicks Johnny 
Trash en Jeroen Verdick terug op 2021.
Wat 2021 brengt weten we nog niet 
helemaal, maar 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. 
“Een mooi evenwicht tussen bevrijden-
de humor en verhulde maatschappij-
kritiek.” - De Standaard ****
“Bert Gabriëls scheert hoge toppen 
met zijn conference.” - De Morgen ****

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 ~ theaterzaal

Wie Maarten hier een paar jaar gele-
den aan het werk zag, weet al dat hij 
een guitige en ontwapenende vertel-
ler is van uit het leven gegrepen ver-
halen. Net zoals ‘Tired of being young’, 
is ook deze nieuwe voorstelling heel 
erg geïnspireerd op zijn persoonlijke 
leven. Na een hobbelig pad richting 
volwassenheid leek Maarten zijn plek 
in de wereld gevonden te hebben. 
Maar is zijn leven nu écht gelukt?
“Als verhalend cabaretier weet hij 
van a tot z te boeien. Zonder dat hij 
uitdrukkelijk op zoek is naar de grap 
valt er in deze voorstelling meer dan 
genoeg te lachen. Sommige stukken 
zijn in hun absurditeit ronduit hila-
risch” (Cabaret.nl over ‘Tired of being 
young’)

Tekst en spel: Maarten Westra Hoekzema
Regie: Johan Petit

€ 14 - € 13 met reductie - € 11 -26 jaar 



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

INFO

HOBBY & VORMING 

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!

COMPUTERCURSUSSEN VOORJAAR 2022

Komend voorjaar organiseren wij opnieuw een ruim aanbod computercursussen 
in samenwerking met Creo. Daarvoor kan vanaf maandag 29 november inge-
schreven worden (online via ccdesteiger.be of in het onthaal).
In de vermelde kostprijzen is alle cursusmateriaal inbegrepen. Elke reeks bestaat 
uit 15 lessen of 10 lessen en er worden maximum 16 cursisten per reeks aanvaard. 
Betaling bij inschrijving is noodzakelijk. Meer info over de lesinhoud van de reeksen 
vind je op www.ccdesteiger.be en www.creo.be

MoMent Begin einde Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma (vm) 08.45 11.45 Beter fotograferen met je smartphone 
(Android/Apple) *

110 07/02/22 20/06/22

Ma (nm) 13.30 16.35 Maak je eigen fotoboek (10 lessen) 80 07/02/22 09/05/22

Ma (nm) 13.30 16.35 Smartphone/tablet (Android) - deel 2 

(Het Applauws Lauwe) *

110 07/02/22 20/06/22

Di (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 110 08/02/22 14/06/22

Wo (vm) 08.45 11.50 Excel - deel 1 110 09/02/22 15/06/22

Do (vm) 08.45 11.50 Photoshop Elements Workshops 110 10/02/22 23/06/22

Do (nm) 13.30 16.35 Smartphone/tablet (Android) - deel 1 * 110 10/02/22 23/06/22

Vr (vm) 08.45 11.50 Photoshop Workshops 110 11/02/22 24/06/22

* bij deze cursussen wordt verwacht dat cursisten hun eigen smartphone/tablet meebrengen

De Digidokter: Je smartphone als gps-toestel

Leer alles over apps die je toelaten om je smartphone of tablet met of ook zon-
der mobiele dataverbinding als GPS te gebruiken. Handig op vakantie, in een 
afgelegen gebied of wanneer je slechts over een kleine databundel beschikt.
- zaterdag 4 december om 10 u. in de bibliotheek
- € 5,00 of € 1,00 (Uitpas kansentarief)

Geen kerst zonder kerstboom…
 
We maken een groepje van 2 boompjes uit vers nobilis groen voorzien van licht-
jes en natuurlijke deco. 
Dit wordt een blikvanger in je interieur tijdens de feestdagen.
- donderdag 2 december van 19.00 tot 21.30 u. (namiddaggroep volzet)
- begeleiding: Eveline Noordijk, De Groene Praktijk
- € 48,00  alle materiaal inbegrepen

Buikgeluk - hoe gaat het met mijn darmen?
 
Ook interesse in jouw spijsvertering? En wat je kunt doen aan de meest voorko-
mende intoleranties en allergieën?
Leer meer over pré- en probiotica tijdens deze praktische demo in onze leskeu-
ken. We maken de meest heerlijke limonades en healthy drinks op basis van kefir 
& kombucha
- donderdag 16 december van 19.00 tot 21.00 u.
- begeleiding: Marieke Uleyn, praktijk Grusonia
- € 20,00

MUZIEK

VIVE LA FÊTE
‘Viva Alternativa’
vrijdag 28 januari ~ 20.15 

tentoonstellingszaal

Live staat Vive La Fête voor een 
wervelende nieuwe show met visuals, 
explosieve nieuwe nummers en uiter-
aard ook al hun hits die in het col-
lectief geheugen getatoeëerd staan: 
Touche Pas, Schwarzkopf, La Verité, 
Noir Désir, …
StuBru-legende Dirk Stoops zorgt voor 
de afterparty! 

€ 20 - € 18 met reductie - € 17 -26 jaar
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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
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 &  
13:30-16:30 (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 vlag van Menen
De gemeenteraad van Menen keurde 
in 1977 een stadsvlag goed bestaande 
uit ‘twee even lange banen van rood 
en wit’. De subcommissie voor Heraldiek 
bracht echter een ongunstig advies uit 
wegens te eenvoudig en suggereerde 
een geel wagenwiel toe te voegen. 
Menen vond deze suggestie niet zo 
gelukkig en gaf de voorkeur aan drie 
gele sterren op de rode baan van de 
vlag, die Menen, Lauwe en Rekkem 
symboliseren. 

Op 25 april 1980 nam de gemeenteraad 
van Menen een nieuw besluit waarin 
de juiste beschrijving van het wapen 
en van de vlag opgenomen werd: 
‘twee even lange banen van rood en 
van wit, met in de broektop drie gele 
vijfpuntige sterren, geplaatst 2 en 1’. 
De gemeenteraadsbeslissing werd 
bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 
1/10/1980 en verscheen in het Belgisch 
Staatsblad van 12/12/1980. Vandaag 
wappert de stadsvlag trots bovenop het 
gerestaureerde belfort!


