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Win een romantisch etentje ter waarde van 100 euro bij een 
eetgelegenheid in Menen, Lauwe en Rekkem naar keuze. 

Kus je Valentijn aan onze liefdesboom op de Grote Markt 
Menen, Rekkem Plaats of Lauwe Plaats of kies jullie eigen 

liefdesboom in Groot-Menen, neem een selfie, met een rood 
attribuut (rood = kleur van de liefde) en neem deel aan onze 

Valentijnsfotowedstrijd ‘Menen kust ze!’. 

Post jouw knappe selfie tussen 24 januari en 13 februari 2022 
op de Facebookpagina van Stad Menen, als reactie op de 

post met het campagnebeeld, of via  
www.menen.be/menenkustze. Op Valentijnsdag zelf, 14 

februari, starten we dan de stemming.  
Wie tegen 21 februari de meeste vind-ik-leuks verzamelde, 

wint een restobon van 100 euro.
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Heel wat mensen dreigen een digitale achterstand op te lopen omdat zij de middelen 
niet hebben om een laptop te kopen. 

“vzw Ondernemers voor een Warm België” werd opgericht door een aantal bedrijven. 
Zij verzamelen oude laptops en zetten deze in orde in samenwerking met Telenet en de 

Vlaamse overheid.

Heb je een bruikbare laptop liggen die je niet meer gebruikt? Je kan deze doneren 
via één van de inzamelpunten. Via www.ovwb.be/doneren/laptops kan je een 

inzamelpunt terugvinden in jouw buurt. 

Vorming attest fuifbuddy
Zaterdag 19 februari van 12:30 tot 19:30 
Het Applauws, Koningin Astridlaan 44

Op zaterdag 19 februari organiseert de Jeugd- en Sportdienst een nieuw 
vormingsmoment voor het attest van fuifbuddy. Dit attest heb je nodig wanneer 
je een fuif wil organiseren in één van de gebouwen van stad Menen. Om de 
vorming te volgen dien je meerderjarig te zijn en een blanco uittreksel uit het 
strafregister voor te leggen. .

Info / jeugddienst@menen.be
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Inzamelactie laptops

Kus jouw Valentijn en win!
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Dinsdag 8 februari 2022  
om 14:00 en om 19:00

Het Applauws, Koningin Astridlaan 44

De ervaringsgerichte toolbox werd 
ontwikkeld door hogeschool PXL 

(hogeschool in Belgisch – Limburg). 

Aan de hand van de toolbox 
dementie ervaren we aan den lijve 

hoe een persoon met dementie 
functioneert in het dagelijkse leven 

en verwerven we op die manier 
extra kennis en inzichten over het 

thema. 

Familiegroep Dementie
Regio Menen

Word vrijwilliger bij 
Tele-Onthaal

Auxilia VZW 
Oproep vrijwilligers

Echt van betekenis zijn voor iemand anders? Dat is wat vrijwilligers bij 
Tele-Onthaal dag in dag uit doen, aan de telefoon of chat. Ook jij kan 
vrijwilliger worden bij onze hulplijn in West-Vlaanderen. 

Wij zorgen voor een grondige opleiding en zinvol vrijwilligerswerk in 
een gedreven team.

Stel je kandidaat via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

De basisopleiding start op 12 februari 2022. 

De vrijwilligers van vzw Auxilia bieden hulp bij het leren aan zowel kinderen als jongeren 
of volwassenen, die geen leerhulp via andere kanalen kunnen krijgen of betalen.

De vzw laat weten dat zij dringend op zoek zijn naar vrijwilligers uit Menen.

Om vrijwilliger bij te worden bij Auxilia heb je niet direct een onderwijsdiploma of –
ervaring nodig. Enkel een groot hart, geduld en inlevingsvermogen.

info / www.auxilia-vlaanderen.be
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Bouwen of verbouwen: 
wat verandert er?
Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen met zich mee, ook wat 
betreft bouwen en verbouwen. We zetten enkele belangrijke zaken 
op een rij.

STOOKOLIEKETELS
Is je stookolieketel dit jaar aan vernieuwing toe? 
Je mag vanaf dit jaar enkel nog een nieuwe ketel 
plaatsen als er in je straat geen aansluiting op het 
aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan 
bestaande toestellen mogen wel. 

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoop je jouw woning of appartement? Dan 
heb je een EPC nodig dat ten vroegste in 2019 is 
opgemaakt. Zo’n EPC herken je aan het EPC-label 
dat van A+ tot F gaat. Bij verhuur van je woning 
of appartement mag je wel nog een ouder EPC 
(maximaal 10 jaar oud) gebruiken. Bijkomend moeten 
vanaf dit jaar alle grote appartementsgebouwen met 
minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de 
gemeenschappelijke delen beschikken. 

RENOVATIEVERPLICHTING VOOR 
NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor 
alle niet-residentiële gebouwen. Dat zijn gebouwen 
waarin niemand woont. Let wel: die maatregel geldt 
enkel bij het verlijden van de authentieke akte bij 
(a) een notariële overdracht in volle eigendom, (b) 
het vestigen van opstalrecht of (c) het vestigen van 
erfpacht. Als dat gebeurt, moet je, indien nodig, 
binnen de vijf jaar energiebesparende maatregelen 
nemen.

GROTERE KORTING OP 
REGISTRATIERECHTEN
Bij de aankoop van de enige eigen woning is 
de registratiebelasting voor natuurlijke personen 
verlaagd van 6% naar 3%. Natuurlijke personen die 
een ingrijpende energetische renovatie (IER) of 
een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een 
aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 2022 nog 
maar 1% registratiebelasting in plaats van 3%. 

Tot slot: de premies voor energiebesparende 
investeringen die de Vlaamse overheid via 
netbeheerder Fluvius geeft lopen volgend jaar 
verder. Het premiebedrag en de voorwaarden 
blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, 
isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en 
warmtepompboiler. 

info / huisvesting@menen.be - 056 527 270

Gratis online Energiefit-avond warmtepompen
Wanneer? Woensdag 23 februari om 19:30 (digitaal)

Met een warmtepomp kun je tot driekwart van je warmte gratis uit de lucht, grond of 
water halen. Maar is je woning wel geschikt voor een warmtepomp? En hoe hou je het 
elektriciteitsverbruik binnen de perken? Welk type biedt de meeste voordelen? En welk 
warmteafgiftesysteem heb je nodig? 

Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens de gratis online Energiefit-avond van Fluvius 
en Energiehuis-WarmerWonen.

Inschrijven via www.fluvius.be
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Woonloket op 10 februari
Het woonloket Rekkem en Lauwe vindt plaats op 10 februari. 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.

De brandweer, een waaier aan diensten
Je herkent ze aan de roodgevlamde wagens met blauwe sirenes: de 
brandweermannen en -vrouwen van Hulpverleningszone Fluvia. De redders die 
bijspringen wanneer de nood het hoogst is. 

Ze zijn van veel markten thuis, maar 
natuurlijk zijn het blussers en geen klussers. 
De brandweer is geen klusjesdienst die je 
snel kan bellen. De opdrachten van de 
brandweer zijn heel divers, maar zijn ook 
wel wettelijk vastgelegd. Wist je trouwens 
dat de brandweer altijd gratis langskomt 
voor deze wettelijke taken zoals brand, 
ontploffingen, het redden van mensen in 
nood, … 

Toch zorgt het principe ‘De vervuiler 
betaalt’ er wel voor dat er een factuur 
volgt bij o.a. milieuverontreiniging, 
wegvervuiling, … 

Ze doen het graag en goed, maar niet altijd gratis
Er zijn echter ook een heleboel interventies waarvoor de wet niets voorziet. En daarom komt het soms 
voor dat bepaalde interventies betalend zijn en andere niet. 

Een bijkomende factor om te bepalen of een interventie betalend is of niet, is de oorzaak van de 
noodsituatie. Staan meerdere kelders onder water door een uitzonderlijk grote storm met extreme 
neerslaghoeveelheden? Dan kan de zoneraad beslissen dat de brandweer gratis hulp biedt. Maar ligt 
de oorzaak van de wateroverlast bij slecht onderhoud of een eigen verkeerde handeling, dan zal de 
brandweer enkel betalend hulp bieden. 

Als je een factuur ontvangt van de hulpverleningszone, pols dan eens bij je verzekeraar. Het is mogelijk 
dat die (voor een deel van de kosten) tussenkomt. 

Bij nood, bel 112
Maar laat dat je zeker niet tegenhouden om de hulpdiensten te bellen als het nodig is, want er 
hangen geen kosten aan vast wanneer het gaat om dringende hulpverlening. 

Ontdek de waaier aan diensten en het daaraan gekoppelde retributiereglement via  
www.hvzfluvia.be/tarieven. 
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Animatorenwerving
Hé, jij daar! Ook voor de krokus- en paasvakantie zoeken wij nieuw talent om onze toffe animatorenploeg te 
versterken! 
 
Word je in 2022 minstens 16 jaar (of op moment van tewerkstelling reeds 15 jaar), ben je een creatieve 
duizendpoot, kan je je goed inleven in de leefwereld van kinderen en jongeren en zoek je een toffe 
uitdaging? Dan hebben wij de oplossing voor je! Word animator op één van onze vakantiewerkingen! Ons 
doel is om kinderen een boeiende, speelse en gezellige vakantie aan te bieden. Maar dat kan slechts 
slagen met enthousiastelingen zoals jij aan boord! 

Het zou superfijn zijn mocht ook jij deel uit maken van ons team! Het belooft terug een TOP-vakantie te 
worden voor jezelf en alle kinderen/jongeren in Menen! 
 
Speelpleinwerking Menen, Rekkem of Lauwe, Mobiele speelpleinwerking Mobspel, VindPlaats Gericht 
werken? Tal van mogelijke vakantiewerkingen, voor elk wat wils! 

Heb je zin om je, voor een korte of langere periode, op een positieve en speelse manier in te zetten voor 
onze werking? Schrijf je dan nu in! Kandidaten die de beschikbaarheidsverzoeken beantwoorden vóór 9 
februari (voor de krokusvakantie) of 16 maart (voor de paasvakantie) hebben meer kans om ingepland te 
worden.

Meer info over het kandidaatstellen, de verschillende werkingen, functies, verloningen:  
www.menen.be/animatorinmenen 

Kindermagazine Leiedraadje 
voorjaar 2022

Alle kinderen in alle Meense basisscholen kregen onlangs het nieuwste 
Leiedraadje mee naar huis. Daarin staan alle werkingen en een resem 
activiteiten voor kinderen en jongeren die de stedelijke diensten én ook 
verenigingen uit Menen, Lauwe en Rekkem in het voorjaar van 2022 
organiseren. Geen Leiedraadje ontvangen of je vindt het niet meer? 
Geen nood ga naar www.menen.be/jeugd/leiedraadje of scan de QR-
code hiernaast.
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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 (14:00-18:30)
donderdag 10 februari (14:00-18:30)
donderdag 24 februari (14:00-18:30)
donderdag 17 maart (14:00-18:30)
donderdag 31 maart (14:00-18:30)

Inschrijvingen speelpleinwerkingen

Droom jij ook van een vakantie vol 
speel- en ravotplezier? Dan ben je 
bij ons aan het juiste adres! Op onze 
speelpleinwerkingen staan tal van 
animatoren klaar om alle kinderen 
een onvergetelijke vakantie te 
bezorgen. De animatoren geven 
steeds het beste van zichzelf 
om een gevarieerd aanbod 
samen 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! 

Meest recente 
informatie checken?

Op de speelpleinwerking lopen 
vaak tovenaars en magiërs, maar 
de échte toekomst voorspellen lukt 
hen helaas nog niet. De organisatie 
van de speelpleinwerking is steeds 
onder voorbehoud van de federaal 
opgelegde maatregelen en 
beperkingen in de strijd tegen het 
coronavirus. 

Check zeker en vast regelmatig 
www.menen.be/speelpleinwerking 
voor alle informatie, updates 
en laatste nieuwtjes omtrent de 
speelpleinwerking.

Inschrijven
De inschrijvingen voor de krokus- en 
paasvakantie gaan van start op  
3 februari 2022 om 10:00.

Tijdens de krokusvakantie is er enkel 
speelpleinwerking in Menen en 
Lauwe, niet in Rekkem. 

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

Tijdens de vakantieperiodes 
kan er (zolang er plaatsjes 
zijn) ingeschreven worden 
op de secretariaten van de 
speelpleinwerkingen in Menen en 
Lauwe. Dit dagelijks van 7:00-12:00 
en van 14:00-16:15. Inschrijvingen 
voor de speelpleinwerking 
in Rekkem gebeuren ook 
op het secretariaat van de 
speelpleinwerking in Lauwe.

Save the date: inschrijvingen voor 
zomervakantie starten op 19 mei.

info /  
www.menen.be/speelpleinwerking
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Veiligheidsbeeld 2019-2021 toegelicht
Bij de start van het nieuwe jaar 2022 stellen wij ons rapport voor dat het veiligheidsbeeld van onze stad 
voor 2019-2021 in kaart brengt. Hierna lichten we de 4 belangrijkste fenomenen met cijfers en duiding 
toe.

Inbraken in gebouwen
Zowat in alle categorieën is een daling van inbraken 
merkbaar. Een reden voor deze daling is de heersende 
coronapandemie die onze samenleving al bijna twee 
jaar in de greep houdt. Het vele thuiswerken en de 
lockdown hebben ervoor gezorgd dat er minder 
beweging was op de baan, bijgevolg waren er ook 
minder daders die in gebouwen konden toeslaan. 
Wij blijven erop hameren dat preventie essentieel 
blijft om inbraken in gebouwen te vermijden. Graag 
verwijzen wij naar de dienst Veiligheid en Samenleven 
voor het aanreiken van preventieve tips en tricks, een 
gratis diefstalpreventie-advies én niet te vergeten de 
stedelijke inbraakpreventiepremie 
(veiligheid.samenleven@menen.be of 056 529 423).

Diefstal van 
vervoermiddelen

Doorheen de jaren daalt het aantal diefstallen van 
vervoermiddelen. Wat betreft fietsdiefstal raden 
wij verder aan om ons tijdens de aangiftes zoveel 
mogelijk bruikbare informatie te verschaffen, namelijk 
foto’s en een beschrijvende fiche. Aangiftes kunnen 
online gebeuren via www.politie.be/nl/police-on-
web. Bovendien staat de Stad Menen paraat om 
fietsdiefstal preventief te bestrijden door fietsen te 
voorzien van een gratis label. Dankzij deze labels 
- voorzien van het rijksregisternummer - kan een 
teruggevonden fiets eenvoudig herenigd worden 
met zijn eigenaar. Deze labels kunnen gratis digitaal 
aangevraagd worden (enkel voor inwoners van 
de stad Menen) via www.menen.be/producten/
fietslabel-aanvragen. Ben je slachtoffer geworden 
van een fietsdiefstal? Neem zeker ook een kijkje op 
www.gevondenfietsen.be.

Diefstal uit voertuigen
In 2020 is het aantal diefstallen uit voertuigen gedaald. 
Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de gevolgen 
van de coronapandemie, waarbij vele burgers 
genoodzaakt waren om thuis te blijven. In 2021 is het 
aantal diefstallen uit voertuigen gestegen. Als tip geven 
we graag mee om geen uitstalraam te maken van de 
voertuigen. Zorg ervoor dat waardevolle spullen te allen 
tijde opgeborgen en niet zichtbaar zijn.

Inbraken

2019     166
2020     98
2021     74

Auto, brom- en 
motordiefstal

2019    31
2020    21
2021    13

Diefstal uit 
voertuigen

2019     168
2020     103
2021     140

Fietsdiefstallen
2019     108
2020     80
2021     60
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De Vlaamse regering trekt meer dan een half miljoen euro uit voor projecten die de relatie tussen jongeren en 
politie moeten verbeteren. In elke provincie van Vlaanderen en in Brussel gaat er in 2022 een project van start dat 
hieraan werkt. Voor West-Vlaanderen is onze stad Menen samen met de partners Hogeschool Vives, de politiezone 
Grensleie, vzw Uit de Marge en het Rode Kruis opvangcentrum geselecteerd met het project Politie Zonder (leeftijds)
Grenzen 8930.

90.000 euro voor project 
Politie Zonder (leeftijds)Grenzen 8930

Cybercrime: phishing en 
betaalkaartfraude

We stellen hier vast dat er minder feiten m.b.t. 
cybercrime gepleegd of gemeld zijn. vermoedelijk 
hebben we hier te maken met een dark number. 
Dit betekent dat de reële cijfers m.b.t. phishing en 
betaalkaartfraude hoger liggen dan de cijfers die 
voorhanden zijn, doordat aangifte van cybercrime 
nog te weinig wordt gedaan. We evolueren meer en 
meer naar een digitale samenleving en dringen erop 
aan dat aangifte van cybercrime gemeld wordt om 
het “digitale leven” van de burgers zoveel mogelijk 
te beschermen. Dergelijke aangiftes kunnen ook 
online via www.politie.be/nl/police-on-web.

Info / veiligheid.samenleven@menen.be

Het project Politie Zonder (leeftijds)Grenzen 8930 - 
kortweg PZG8930 - wil bruggen bouwen tussen jongeren 
en de politie. Elkaars leefwereld beter leren kennen, 
is hierbij het uitgangspunt. Inzetten op nabijheid en 
positieve beeldvorming én het creëren van vertrouwen 
en wederzijds begrip zijn onze sleutels om dit project 
te doen slagen. Ook bij de bewoners van het Rode 
Kruis opvangcentrum zal er gewerkt worden aan een 
wederzijdse positieve beeldvorming met de politie. 

Vertrouwen en wederzijds begrip

De externe begeleiding en expertise van Hogeschool 
Vives vormt binnen dit project de hefboom om de 
fundamenten van vertrouwen en wederzijds begrip 
te verankeren in de dagelijkse (samen)werking tussen 
alle partners. PZG8930 streeft naar een structureel 
overleg tussen de partners waarbij gelijkwaardigheid 

en de gelijkheidspositie tussen beide groepen het 
uitgangspunt vormen. Zo wil de politiezone Grensleie 
alvast een wijkgerichte jongerenwerking uitbouwen.

Er zal daarnaast werk worden gemaakt van een 
positief veiligheidsbeleid en een constructieve 
communicatiestrategie waarvoor tools op maat van de 
doelgroep jongeren worden ingezet. Dit zowel via het 
informele gesprek op straat als via sociale media en 
laagdrempelige communicatie-initiatieven.

De projectsubsidie bedraagt 90.000 euro. Het project 
PZG8930 gaat van start in januari 2022 en loopt tot 
de zomer van 2023. Alle partners hebben alvast de 
ambitie om de kennis en expertise binnen dit project te 
verankeren in hun dagdagelijks werking. Samen maken 
we zo werk van een betere samenleving.
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Binnenkort starten de inschrijvingen voor het 
schooljaar 2022-2023 in de basisscholen in Menen. 
Die verlopen in twee stappen: eerst de inschrijving 
van kinderen met voorrang in een bepaalde school, 
dan de aanmelding van alle andere kinderen. Ook 
dit jaar gebeurt de inschrijving via een centraal 
aanmeldingssysteem. Dat betekent dat als je je kind 
wil inschrijven in een school in Menen, je kind eerst 
moet aanmelden via de website
 www.naarschoolinmenen.be. Inschrijven via een 
aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat er geen 
wachtrijen zijn bij de start van de inschrijvingen.

Wie heeft voorrang bij inschrijven?
Een kind dat een broer of zus heeft die al naar school 
gaat, heeft voorrang om in te schrijven (in de school 
van broer of zus). Dat kind moet dus niet aangemeld 
worden. Dat geldt ook voor een kind waarvan de 
mama of papa op de school werkt.
Deze kinderen kunnen al vóór de aanmeldingen 
ingeschreven worden in de school.
De inschrijving van kinderen met voorrang gebeurt in 
de periode van 7 tot 20 februari 2022. Een school kan 
tijdens deze periode geen inschrijving weigeren.
Als het kind in die periode niet wordt ingeschreven, kan 
het later nog aangemeld worden via de website  
www.naarschoolinmenen.be. Het kind behoudt zijn 
voorrang bij de rangschikking van de aanmeldingen.

Wie meldt zijn kind aan?
Na de inschrijvingsperiode voor kinderen met voorrang, 
is er voor de andere kinderen een aanmeldingsperiode. 
Die heeft plaats van 7 tot 20 maart 2022. Tijdens die 
periode kan elk kind aangemeld worden voor een 
geboortejaar (kleuteronderwijs) of leerjaar (lager 
onderwijs). Een kind kan aangemeld worden voor 1, 2 
of 3 scholen. Een kind dat voor 3 scholen is aangemeld, 
is zeker van een plaats.

Vóór de start van de aanmeldingen bepaalt elke school 
het aantal beschikbare plaatsen: per geboortejaar en 
per leerjaar, en ook per contingent (indicatorleerlingen 
en niet-indicatorleerlingen).
Als voor een geboortejaar of leerjaar van een school 
meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, 
worden alle aanmeldingen gerangschikt. Dat gebeurt 
volgens bepaalde criteria: eerst wordt rekening 
gehouden met de voorrangsgroepen en daarna met 
de afstand van het domicilieadres van het kind tot de 
school.

abcdef...

abcdef...

abcdef...

abcdef...

Naar school in Menen

Ten laatste op 29 maart 2022 ontvang je een 
e-mailbericht met het resultaat van de aanmelding van 
je kind. Vanaf 19 april 2022 tot en met 9 mei 2022 kan 
je je kind dan inschrijven in de school waaraan het is 
toegewezen.

De aanmelding gebeurt via de website 
www.naarschoolinmenen.be.

Voor de resterende plaatsen kan je pas inschrijven 
vanaf 12 mei 2022. Dan geldt er geen voorrang of 
vastgelegde rangschikking meer.

Belangrijk

•  Het aantal beschikbare plaatsen vind je eind maart  
 op de website www.naarschoolinmenen.be.
• Voor de aanmelding heb je het rijksregisternummer  
 van je kind nodig. Dat nummer vind je op de
  ISI+-kaart of Kids-ID van je kind.
• Geef bij de aanmelding het domicilieadres van je  
 kind op. Dat is het officiële adres zoals vermeld in  
 het bevolkingsregister van je gemeente.
• Heb je vragen over de aanmelding of inschrijving  
 van je kind? Contacteer de brugfiguur van de 
 stad Menen, het CAW, het CLB, het Huis van   
 het Kind (Sociaal Huis), Het Hoekhuis of een school.  
 De contactgegevens vind je op de website 
 www.naarschoolinmenen.be.

BILLIE
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In 1951 besloot een vriendengroep uit Menen 
om met een ploeg in te schrijven in de Belgische 
volleybalcompetitie. Het was de start van ondertussen 
70 jaar volleybal in Menen. 

Door de jaren heen is er veel veranderd. Zo begint 
de jeugd vandaag op steeds jongere leeftijd te 
volleyballen en wedstrijden te spelen. Ook Decospan 
Volley Team Menen volgt die evolutie, zodat we nu 
ploegen hebben in alle leeftijdscategorieën, van U9 
tot U19. Daarnaast kunnen de allerkleinsten in onze 

Bewegingsschool al vanaf 5 jaar kennismaken met 
de beginselen van volleybal. Aansluitend op onze 
jeugdploegen beschikken we over een herenploeg 
in Promo 1 en Promo 3. Het uithangbord van de club 
is uiteraard ons team in Liga A. Al meer dan 20 jaar is 
de ‘eerste ploeg’ een vaste waarde op het hoogste 
niveau die het in de eigen Hel van Mjiende ook 
absolute toppers als Knack Roeselare en Greenyard 
Maaseik moeilijk maakt. Wie van om het even welke 
leeftijd Interesse heeft  in volleybal kan info inwinnen bij 
Emilien Breyne op b.emilien@skynet.be.

abcdef...

618.000 euro subsidies voor renovatie 
sportzaal Vauban
De Vlaamse minister van Sport kent na een tweede oproep dit jaar 15,5 miljoen euro toe aan 28 bovenlokale 
sportinfrastructuurprojecten verspreid over gans Vlaanderen. De Stad Menen diende ook een subsidiedossier in 
en zal voor de renovatie van sportzaal Vauban 618.000 euro ontvangen.

In totaal investeert de Vlaamse overheid via Sportspurt 185 miljoen euro. Dit 
geld gaat onder meer naar groepsaankopen voor buitensportinfrastructuur 
maar ook naar topsportinfrastructuur en bovenlokale sportinfrastructuur 
dicht bij huis. Dankzij extra budgetten kunnen private en publieke partners 
niet één, maar twee keer per jaar intekenen op een oproep. Stad Menen 
ging met deze oproep aan de slag, want de geplande renovatie van de 
sportzaal Vauban kwam hiervoor in aanmerking. Bij de subsidieaanvraag 
lag de focus op de toekomstige invulling van de sportzaal en sporten 
dicht bij huis: een goede toegankelijkheid speelt een rol. De Stad Menen 
engageerde zich ook om voldoende plaats te geven aan topsport, in het 
bijzonder aan volleybal.

Vlaanderen investeert maximaal 30 procent van de totale investeringskost met een maximum van 1,25 miljoen 
euro per project. Eind vorig jaar kreeg de Stad Menen het bericht dat er voor 618.000 euro aan steun werd 
goedgekeurd door de minister voor de renovatie van de sportzaal Vauban.
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Sportclub in de kijker: 
Decospan Volley Team Menen
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Tip: op zaterdag 26 februari organiseert De 12 uren van Lauwe de Kazemattentocht.  
Keuze tussen 4-7-12 en 18 km. Inschrijving Sint-Jorisschool van 7u30 tot 15u.  
 
Info / www.de12urenvanlauwe.be

Wandelingen voor mooie winterdagen
Zin om tijdens een prachtige winterdag nieuwe plekjes in Menen te ontdekken? Dat kan via één van onze 
wandelingen. Ze brengen je langs de mooiste plekjes, beelden, gevels of natuurgebieden van onze stad. 

Alle routes via www.menen.be/wandelen

Smokkelaarspad Rekkem
 
Op de kleine verharde wegen en 
paadjes geniet je in een zacht 
glooiend landschap van mooie 
vergezichten en wandel je langs 
enkele historische hoeven, aan en 
over de grens.

Start: Sint-Niklaaskerk 
11 km (3 afkortingen mogelijk), 
bewegwijzerd en via RouteYou

Wieltjespad Menen
 
Tijdens de wandeling ontdek je de 
stadsrand van Menen en word je 
verrast door de mooie vaak niet 
gekende hoekjes van de stad. 

Start: Stadhuis Menen 
14 km, bewegwijzerd en via 
RouteYou

Kortewagenpad Lauwe
 
Via landelijke wegen en paadjes 
maak je kennis met onbekende 
hoekjes, verrassende landschappen 
en prachtige stukjes natuur.

Start: Lauweplaats 
13 km (2 afkortingen mogelijk), 
bewegwijzerd en via RouteYou

Gevelwandeling Menen
 
De gevelwandeling leidt je langs 
pareltjes in de Meense straten: 
neoclassicisme, art-nouveau, art-
deco, modernisme, eclecticisme, ... 

Start: Stadsmuseum 't Schippershof 
3,2 km, niet bewegwijzerd - route via 
RouteYou

Beeldenwandeling
 
In het centrum van Menen staan 
heel wat mooie kunstwerken. 
Op deze wandeling ontdek 
je sculpturen van bekende 
kunstenaars, maar ook enkele 
verborgen parels.  

Start: Stadsmuseum 't Schippershof 
3,6 km, niet bewegwijzerd - route 
via RouteYou

Serge Bertenpad Menen
 
Tijdens deze wandeling maak je 
kennis met Serge Berten en zijn 
levenswerk in de omgeving waar hij 
opgroeide.

Start: Volkslaan (naast voetbalveld) 
13 km (2 afkortingen mogelijk), 6 
km, bewegwijzerd en via RouteYou
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Laat kinderen vaccineren
Dr. Dewolf over vaccinatie voor 5-11-jarigen

Nogal wat ouders twijfelen of ze 
hun kinderen tussen 5 en 11 jaar 
zouden laten vaccineren tegen 
COVID-19. Zorg en Gezondheid 
probeert ouders te helpen bij die 
keuze door hen informatie aan te 
bieden over die vaccinatie. Die 
informatie wordt gecontroleerd 
en up-to-date gehouden door 
vaccinatie-experten van binnen 
en buiten het agentschap. Zij 
doorploegen de vele studies die 
quasi dagelijks verschijnen en ons 
nieuwe inzichten geven over de 
impact van het SARS-COV-2 virus, 
waaronder de nieuwe variant, 
Omikron op de gezondheid van 
kinderen, de bescherming door 
de vaccins tegen het virus en de 
resultaten van de vaccinaties bij 
kinderen. De informatie op  
www.laatjevaccineren.be passen 
we daarmee minstens wekelijks 
aan. In gedrukte materialen zoals 
de uitnodigingsbrief gaat het 

uiteraard trager om informatie aan 
te passen, maar ook daar doen we 
dat zo snel mogelijk.

Dat we voorstander zijn van 
vaccinatie voor de kinderen, mag 
duidelijk zijn. Als administratie die 
verantwoordelijkheid draagt voor 
de volksgezondheid in Vlaanderen, 
is het onze plicht om datgene 
aan te bevelen wat volgens de 
beschikbare informatie het beste is 
voor de gezondheid van het kind 
en voor het geheel van mensen 
die in Vlaanderen wonen. Ook 
de Hoge Gezondheidsraad stelt 
in zijn advies overigens dat we 
de te verwachten voordelen van 
vaccinatie moeten meegeven, 
ook al drukt de Raad haar advies 
voorzichtig uit (“should be offered” 
aan gezonde kinderen) en wordt 
het vaccin aanbevolen voor 
kinderen met aandoeningen 

die een hoger risico lopen op 
verwikkelingen na infectie.

Met wat we weten over Covid19-
vaccinatie in het algemeen kunnen 
we toch duidelijk zijn: ook met 
een vaccin dat niet aangepast is 
aan een nieuwe variant zullen er 
in een gevaccineerde groep van 
kinderen minder besmettingen 
en overdracht van besmettingen 
zijn dan in een ongevaccineerde 
groep. En dat heeft gevolgen 
voor de leefwereld van die 
kinderen, die minder lam gelegd 
wordt wanneer er minder 
besmettingen zijn. Gevaccineerd 
een besmettingsgolf aanvatten 
is beter dan ongevaccineerd. De 
vaccins zijn relatief nieuw, maar 
nevenwerkingen van vaccins die 
niet kort na vaccinatie optreden 
zijn onwaarschijnlijk. Uit gedegen 
onderzoek en opvolging van 
intussen miljoenen gevaccineerde 
kinderen blijkt dat we mogen stellen 
dat de vaccins voor kinderen veilig 
zijn. Met de huidige kennis kan ik de 
vaccinatie voor kinderen dan ook 
alleen maar aanbevelen. Ouders 
met twijfels geef ik de raad de 
vaccinatie te bespreken met hun 
arts of apotheker.

Dr. Dirk Dewolf, administrateur-
generaal Zorg en Gezondheid

Vaccinatie voor kinderen: PRAKTISCH

Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en ontvangen/
ontvingen hiervoor de een uitnodigingsbrief met informatie. Op die uitnodiging wordt gevraagd een afspraak te 
maken voor het vaccinatiecentrum Menen-Wervik in het Park Ter Walle. Kinderen met onderliggende aandoeningen 
zullen daarbij voorrang krijgen. De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmettingen en ziekten 
en biedt zo voordelen voor het kind en de maatschappij. 

5 redenen om je kind te vaccineren tegen COVID-19
1. Bescherm het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen
2. Vaccinatie van kinderen beschermt hun ouders, grootouders en vele andere mensen
3. Bescherm de gezondheid van kinderen
4. Immuniteit door vaccinatie is beter dan immuniteit door besmetting
5. Vaccinatie is veilig voor kinderen
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Ontdek onze ErfgoedApp

Laat je informeren tijdens jouw 
winterwandeling
Met deze app ontdek je het boeiende erfgoed van Menen. Menen telt heel wat 
monumenten en merkwaardige gebouwen. Met de nieuwe erfgoedapp kun 
je tijdens jouw wandeling doorheen de historische stadskern 
van Menen informatie, foto’s en oude postkaarten over die 
monumenten bekijken.

Je kan de app gratis downloaden via de Google Play Store 
en de App Store.  De app werd ontwikkeld door FARO en het 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse 
overheid

Download de erfgoedwandeling Menen via het kompas en 
start zo de wandeling. Als je bij één van de monumenten 
aankomt, krijg je op basis van gps-lokalisatie simpelweg de 
beschikbare erfgoedinformatie.

 

Gezocht: oude klasfoto's

Het thema van Erfgoeddag op 24 april 2022 is 
“Erfgoeddag maakt school”

Daarmee belicht Erfgoeddag het erfgoed van het 
schoolleven en –verleden.

Daarom zijn wij op zoek naar oude klasfoto’s!

Ging je vroeger in Menen, Rekkem of Lauwe naar 
school en heb je hiervan nog klasfoto’s liggen? 
Ken je de mensen die op de foto staan nog of 
herinner je je nog toffe verhalen uit je schooltijd? 

Heb je zo’n verhalen en foto’s? Stuur ze dan 
door via onze website (graag op hoge resolutie) 
op www.menen.be/erfgoeddag of breng 
ze binnen in de bibliotheek Menen, waar de 
erfgoedcoördinator die met plezier scant en 
teruggeeft.
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De Bib: het leven van a tot z

Digidokter: Gezondheidsapps en wearables

Poëzieweek
27 januari tot en met 2 februari 2022

Tijdens de Poëzieweek met als thema ‘NATUUR’ presenteert bibliotheek Menen zijn 
nieuwste dichtbundels. Zoals ieder jaar verrassen we jullie weer met poëziekaarten 
en kan je genieten van de verzen op de poëzieposters.

Zaterdag 5 februari 2022 / 10:00 tot 12:00 / Bib Menen

Sommige apps toveren je smartphone of tablet om in een hartslagmeter, een stappenteller of een slaapcoach. 
Andere apps helpen je om te stoppen met roken of geven je een seintje wanneer het tijd is voor je medicijnen. Nog 
andere apps gaan zover om diagnoses te stellen of te suggereren.

Echt betrouwbaar en accuraat zijn deze gezondheidsapps echter zelden - ook niet in combinatie met zogenaamde 
‘activiteitstrackers’. 

Maar dat betekent nog niet dat alle gezondheidsapps en gadgets waardeloos zijn. In deze demo/lezing brengen 
we het nut van gezondheidsapps terug tot de juiste dimensies. We zoomen ook uit om de weg te wijzen naar 
betrouwbare medische informatie online. Twee van de drie Vlamingen zoeken immers medische informatie op het 
internet, maar een kritische attitude is hierbij onontbeerlijk.

Inschrijven via 056 51 58 70 of bibliotheek@menen.be, aan de infobalie van de bib of via CC De Steiger.
Kostprijs: € 5,00 (te betalen bij inschrijving of op de dag zelf) – kansentarief: €1,00

David Troch & Sylvie Marie 
brengen Poëziepingpong

Bibliotheek Menen | Waalvest 1
woensdag 26 januari om 20:00

Poëziepingpong is een lezing in een spannend jasje met 
twee jonge, bekende dichters. Het lot bepaalt wie van hen 
met een gedicht begint. Na dat gedicht pikt de ander erop 
in met een gedicht dat er op één of andere manier op 
aansluit. Zo rijgen ze de gedichten aan mekaar en krijgen 
we een verhaal dat alle kanten opspringt.

David Troch won o.a. de Herman de Coninckprijs 
2013 voor het Beste Gedicht en de Turing Nationale 
Gedichtenwedstrijd en was Gents stadsdichter.

Sylvie Marie is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde 
vijf dichtbundels en één roman en post regelmatig 
#gramgedichten op Instagram. Ze ontving oa. de Prijs 
Letterkunde van de provincie Oost-Vlaanderen.

Iedereen welkom! Gratis toegang.  
Reserveren via bibliotheek@menen.be of 056 51 58 70.
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UiT in MENEN

HUMOR

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

Na vier shows je lachspieren te beroeren via de smaakpapillen is het tijd 
voor Van Hyfte 2.0, want Joost is Uitgekookt!
Misschien is het eens tijd om andere zintuigen te beroeren, want waarvan 
krijg jij goesting?
Van te kijken? Te ruiken? Of is jouw favoriete culinaire comedian 
uitgekookt genoeg om je op het verkeerde been te zetten? En je op die 
manier aan het lachen te krijgen?
Eén ding is zeker … Joost heeft weer maar één ambitie en dat is jou doen 
lachen!

Foto: Filip Naudts
€ 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar

GUIDO BELCANTO: 
‘In de kronkels van mijn geest’
vrijdag 11 februari ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Is dit de wedergeboorte of gewoon de voortzetting van 
een uniek parcours in de geschiedenis van het Vlaamse 
lied?  Met Guido Belcanto weet je het nooit, hij blijft maar 
doorgaan met ons te verrassen.
In In de kronkels van mijn geest zullen we Guido Belcanto 
horen en zien zoals we hem kennen: als onze enige ware 
zanger van het levenslied, de troubadour van de gebroken 
harten die de onvolmaaktheid van het leven en de liefde 
bezingt met groot mededogen en een verzachtende en 
troostende humor.

€ 22 - € 20 met reductie - € 19 -26 jaar 
Foto: Dries Segers

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

op hun gezinsspaarkaart (alleen voor losse tickets)

FAMILIE MUZIEK



MUZIEK

DIRK. + WHORSES
vrijdag 18 februari ~ 20.15 u. ~ Zaal Barthel, Moeskroenstraat 525, Rekkem

Sinds DIRK. zijn saaie kantoorjob in 2014 inruilde voor de muziek heeft de band 
een kronkelig muzikaal pad bewandeld, dat bezaaid is met lof en liefde. In 2016 
al veroverden ze de bronzen plak op Humo’s Rock Rally. Twee jaar later werd 
de debuutplaat de hemel ingeprezen door pers en publiek en werd DIRK. een 
act die ook live gensters slaat. Tegenwoordig is DIRK. één van de populairste 
en meest gedraaide indie-acts van het land. Vorig jaar bevestigde DIRK. alle 
goeds dat over hen wordt verteld met opvolger ‘Cracks in Common Sense’, een 
onweerstaanbare verzameling lekkers voor het hongerige fanlegioen. Een album 
dat weer essentieel is tot aan het gaatje, met enkele geheide hits. Warm en 
nostalgisch zoals Weezer. Edgy en intelligent zoals Pixies. Maar ook eigengereid, 
nerdy én sexy zoals alleen DIRK. dat kan zijn. 
Het voorprogramma wordt verzorgd door Whorses. De band produceert vooral 
chaotische, rauwe noiserock maar probeert zo breed mogelijk te gaan, over 
muziekgenres heen. Een band met een zeer eigen smoel, aldus Luminous Dash. 
Zo hebben wij het graag.

€ 15 - € 14 met reductie - € 12 -26 jaar
Staand concert!

THEATER

HUMOR

MATTHIAS VAN DE BRUL, ELLIS MEEUSEN, 
I SOLISTI EN LUCAS DERYCKE: ‘Wild’
zaterdag 12 februari ~ 20.15 u.  ~ theaterzaal - première!

Een verhaal over de onmogelijkheid om te verdwalen.
Juf Anna is op schoolreis met een groep elfjarigen. Ze stappen de autobus uit, 
het galmende subtropische zwembad in. We horen hoe Anna op haar rug langs 
de rotsen van kunststof drijft en een machine de golven activeert. ’s Avonds 
wanneer iedereen in bed ligt, wordt Anna naar buiten getrokken. Haar lichaam 
wil vluchten en zet het op een lopen. Maar welke richting ze ook kiest, altijd weet 
ze waar ze is. Wat start als een gezamenlijke schoolreis wordt voor Anna een 
persoonlijke zoektocht naar haar plek in de natuur.
Beleef deze auditieve en muzikale reis waarin geluid, theater en livemuziek samensmelten 
op het podium en ontdek samen met Anna hoe moeilijk het is om te verdwalen.

Tekst, regie en audio: Lucas Derycke - Compositie: Frederik Neyrinck - Live muziek: I SOLISTI
Spel: Matthias Van de brul en Ellis Meeusen - Live audio, bruitage: Lucas Derycke

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

WILLIAM BOEVA: ‘B30vA’
vrijdag 25 februari ~ 20.15 u.  ~ theaterzaal

William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem vroegen wat hij daarvan 
vond, riep hij: “Ik ben nog altijd jong!” Daarna bekogelde hij ons met flippo’s en 
Pokémonkaarten.
En daar wringt dus het schoentje: 30 jaar. Nog niet oud, maar ook niet echt jong 
meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht van iemand die 30 is. Heb je al een 
huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je 
smartphone? Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon mocht? 
Waarom mag je plots niet meer last-minute afspreken met vrienden en in het 
midden van de nacht take-away bestellen? Waarom is Nintendo-merchandise 
verzamelen opeens voor kinderen? “En ja, ik weet ook wel dat die lege 
pizzadozen buitengezet moeten worden, maar ik heb er een fort mee gebouwd 
en dat is ook waardevol!”

Beeld: Studio Edelweiss 
€ 15,00 - € 14,00 met reductie - € 12,00 -26 jaar

Masterclass met componist Frederik Neyrinck
Zaterdag 12 februari 2022 van 15.00 u. tot 18.00 u.
Frederik Neyrinck, in een vorig leven leerling en leerkracht aan onze Stedelijke Academie, is een veel gevraagd componist in binnen- en 
buitenland. Hij stond in voor de muziek van ‘WILD’. Naar aanleiding van de première van deze bijzondere voorstelling geeft Frederik een 
masterclass, waarin hij zijn muzikaal parcours toelicht en beschrijft hoe de soundtrack van een theatervoorstelling tot stand komt. Aan de 
hand van enkele originele opdrachten ervaar je aan den lijve hoe muziek ontstaat. De masterclass wordt afgesloten met een bezoek 
aan de set en een kennismaking met de artistieke ploeg. Meer info en inschrijving: www.ccdesteiger.be



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

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 08/03 - 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

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

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 do 24/03 - 19.00 u. 15,00

Apero Time 1 do 19/05 - 19.00 u. 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

BEWEGING & DANS

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

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

JONGEREN

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

Cupcakes met Debbiesmomentum 1 di 01/03 - 13.30 u. 15,00

Hieronder vind je een overzicht van onze vormingsreeksen die binnenkort van 
start gaan. 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.

TAPIJTSGEEST
nog tot 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.

HOBBY & VORMING TENTOONSTELLING

CULTUURCENTRUM DE STEIGER
Waalvest 1, 8930 Menen
056 51 58 91
info@ccdesteiger.be
www.ccdesteiger.be
facebook.com/desteigermenen

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.

INFO

Punten sparen?
Het kan bij ons!



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.

EDGARD ANTOIN:
‘Het Voorspel’
12 februari - 20 maart
stadsmuseum, Rijselstraat 77

Edgard Antoin (Moen) is keramist, 
grafisch kunstenaar, tekenaar, beeld-
houwer en schilder. Als leerling van 
onder meer de academies in Menen 
en Kortrijk ontwikkelde hij een eigen 
beeldtaal. Hij leidde het kunstatelier 
van dakpannenfabriek Koramic/
Littoral, was actief in de sociale sector, 
maar bleef al die tijd ook zelf actief als 
veelzijdig kunstenaar.
Zijn artistiek universum leeft vooral in 
zijn huis/atelier/café ‘In den Voerman’ 
op de Keiberg in Heestert. 
De tentoonstelling ‘Het Voorspel’ in 
het stadsmuseum van Menen weer-
spiegelt dat universum.
De kunstenaar verblijft 10 dagen voor 
de opening van ‘Het Voorspel’ in 
Menen en creëert er tijdens die 
residentie nieuwe elementen in zijn 
artistieke wereld.

Gratis 
Woensdag, zaterdag en zondag  14-18u

Curator: Jan Wyffels

NORDMANN
zaterdag 26 februari - 20.15 u. - de studio

Onstuimige naar rock duwende alternative jazz.
Dat hun combinatie van de vrijheid van impro-jazz met de kracht van rock hen 
een tweede plaats op Humo’s Rock Rally 2014 zou opleveren, had niemand ver-
wacht. Op debuut ‘Alarm’ (2015) wisten ze de power van hun performances op 
plaat te capteren terwijl ‘The Boiling Ground’ hen een tour van meer dan 50 op-
tredens opleverde in België, Nederland, Duitsland en Tsjechië. Die vallen goed bij 
de pers; passages op Gent Jazz en Jazz Middelheim werden gelauwerd en hun 
optreden op Pukkelpop 2017 werd door De Standaard zelfs gebombardeerd tot 
tweede beste concert van het festival. 
Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk, een nieuwe evolutie van Nordmann 
in de vorm van ‘In Velvet’, een gelaagd studioalbum dat zich als een warm 
deken om de luisteraar slaat en waarop rock ingeruild wordt voor elektronica. 
Een coherente, compact klinkende plaat waarop de persoonlijke evolutie van 
de aparte muzikanten en de invloed van omzwervingen bij andere projecten 
hoorbaar is in het geheel. Songs en melodie staan centraal, terwijl het instrumen-
tarium werd uitgebreid met drumcomputers en synths om de meest wilde ideeën 
vorm te geven.
“Hun onstuimige naar rock duwende alternative jazz verschuift op hun derde 
album met fijne electronic elementen naar een overweldigende nieuwe sound.” 
- Written in Music

€ 15 - € 14 met reductie - € 12 -26 jaar
Foto: Charlie De Keersmaecker

TENTOONSTELLING MUZIEK



20

Kus je Valentijn aan de liefdesboom 
van Menen, Lauwe en Rekkem 
of kies jullie eigen liefdesboom.

Post jullie selfie met rood attribuut 
en win een romantisch etentje 

t.w.v. 100 euro! 

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


