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De KINDERKRANT voor
JONG GEWELD van 3 TOT 15

uit Menen, Lauwe en Rekkem



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

DEELNEMEN 
De speelpleinwerkingen zijn toeganke-
lijk voor kinderen tussen 3 en 15 jaar met 
uitzondering van kinderen die nog niet 
zindelijk zijn. Een volle dag zindelijk zijn is 
verplicht om deel te nemen.

Op speelpleinwerking ’t Speelbeest 
Menen is er speciale aandacht voor 
kinderen met een extra zorgvraag 
of beperking. Aarzel niet om ons 
te contacteren voor meer info 
hieromtrent.

SPEELPLEINWERKING IN EEN NOTENDOP
LEEFTIJDSGROEPEN 

Voor de activiteiten op de speel-
pleinwerking worden de kinderen 
ingedeeld in verschillende leef-
tijdsgroepen:
• Peuters
 (instappers en eerste kleuter)
• Kleuters
 (tweede en derde kleuter)
• Groep 1  

(eerste en tweede leerjaar)
• Groep 2  

(derde en vierde leerjaar)
• Groep 3  

(vijfde en zesde leerjaar)
• Tienerwerking  

(eerste tot en met derde secundair)

MEEST RECENTE   
INFORMATIE CHECKEN?!

Op de speelpleinwerking lopen 

vaak tovenaars en magiërs, maar 

de échte toekomst voorspellen lukt 

hen helaas nog niet. We geven hier 

alvast wat basisinformatie mee, 

maar check zeker en vast regel-

matig de website www.menen.be/

speelpleinwerking voor alle infor-

matie, updates en laatste nieuwtjes 

omtrent de speelpleinwerking. 



SPEELPLEINWERKING IN EEN NOTENDOP
DAGVERLOOP

UUR OMSCHRIJVING OPMERKINGEN

07u00 – 08u30 Voorpleinse opvang Niet inbegrepen in standaard dagtarief

08u30 – 09u00 Vrije aankomst voor kinderen (*) 

09u00 – 12u00 Begeleide activiteit
 per leeftijdsgroep 

12u00 – 12u30 Middagmaal Warme maaltijd wordt voorzien, 
  er is geen picknick-mogelijkheid.

12u30 – 13u30 Begeleid vrij spel 

13u30 – 16u00 Begeleid open spelaanbod

16u00 – 16u15 Vieruurtje 

16u15 – 17u00 Vrij ophaalmoment (*) 

17u00 – 18u00 Napleinse opvang Niet inbegrepen in standaard dagtarief

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

TARIEVEN
In het tarief zit de warme maaltijd, vieruurtje en de begeleiding tussen 
8u30 en 17u00 inbegrepen. Inschrijven kan enkel voor volle dagen. 
Halve dagen zijn niet mogelijk.

 STANDAARD PRIJS

Tarief inwoners “8930” € 8,00

Tarief niet-inwoners € 16,00

Kansentarief (MIA-uitpas) € 1,60

Voor- en napleinse opvang € 0,40 / begonnen kwartier

Jaarlijks inschrijvingspasje € 5,00 (€ 2,50 vanaf derde kind)



PERIODES
 Speelpleinwerking Speelpleinwerking Speelpleinwerking 
 ’t Skepke De Speelveugel ’t Speelbeest
 REKKEM LAUWE MENEN

PAASVAKANTIE 2022
april 4 tot 8   
april 11 tot 15   

ZOMERVAKANTIE 2022
juli 1   
juli 4 tot 8    
juli 11 tot 15   
juli 18 tot 22   
juli 25 tot 29   
augustus 1 tot 5   
augustus 8 tot 12   
augustus 15 tot 19   
augustus 22 tot 26   
augustus 29 tot 31   

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

Alles is genaamtekend. Ook mijn gemakkelijke speelkledij 
(die wel een spatje verf of modderhandjes  
kan verdragen) die ik aan heb!
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Alle informatie en updates verschijnen op
www.menen.be/speelpleinwerking

SPEELPLEINWERKING ‘T SPEELBEEST
Enkel bereikbaar tijdens vakantieperiodes
(krokus-, paas en zomervakantie)
GSM 0473 27 85 34
Locatie nog niet bekend.  
Zie www.menen.be/speelpleinwerking voor updates.

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

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

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

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

CONTACTGEGEVENS
EN LOCATIES

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor een dag speelplezier 
kan via ons reservatieplatform:  
https://reservaties.menen.be.
Lukt het niet om in te schrijven via de  
digitale weg? Dan kan je langskomen 
op de jeugddienst op één van de  
inschrijvingsdagen:
Voor de paasvakantie:
• donderdag 31 maart (14u00-18u15)

Voor de zomervakantie:
• donderdag 19 mei (14u00-18u15)
• woensdag 1 juni (9u00-12u00
 Op locatie: OCMW)
• donderdag 2 juni (14u00-18u15)
• donderdag 16 juni (14u00-18u15)
• donderdag 23 juni (14u00-18u15
 Op locatie: OCMW)
• donderdag 30 juni (14u00-18u15)

Tijdens de vakantieperiodes kan er (zo-
lang er plaatsjes zijn) ingeschreven wor-
den op de secretariaten van de speel-
pleinwerkingen in Menen en Lauwe. Dit 
dagelijks van 7u00 - 12u00 en van 14u00 - 
16u15. Inschrijvingen voor de speelplein-
werking in Rekkem gebeuren ook op het 
secretariaat van de speelpleinwerking in 
Lauwe.

Annuleren tijdens de vakantie kan door 
het secretariaat van de desbetreffende 
speelpleinwerking te contacteren.

Let wel: terugbetalingen gebeuren enkel 
en alleen na afgifte van een doktersat-
test én bij verwittiging vóór 9u00 ’s mor-
gens op de dag van afwezigheid.



SPEELSTRATEN

Heel de zomer of enkele weken   
onbezorgd buiten spelen in je straat? Dat kan!
Vraag nog tot 30 april jouw speelstraat aan! 
Dit kan je doen via: www.menen.be/jeugd/
speelstraten (hier kan je ook alle informatie 
terugvinden!). 

Niet zeker of jouw straat voldoet aan de 
voorwaarden van een speelstraat?

Wij sommen ze nog eens op:
• maximumsnelheid van 50 km/u
• ligt in een wijk met vooral woonkarakter
• geen doorgaand verkeer
• geen doorgaand openbaar vervoer

Daarnaast moet minimum 60% van de bewoners 
van de straat met de aanvraag akkoord gaan. 
Check, check, dubbel check? 
Vraag dan je speelstraat aan! 

Nog vragen? Aarzel dan niet om een mailtje te 
sturen naar: jeugddienst@menen.be 

Op woensdag 20 april spelen we weer met zijn 
allen super hard buiten! Waarom? Omdat het 
buitenspeeldag is natuurlijk! Dit jaar organiseren 
we activiteiten op verschillende locaties!

Zo kan je terecht in:
• Park ter walle
• Woonzorgcentrum Groenhof
• Het Sint-Jozefsplein
• Het applauws Lauwe 

Het hoofdevenement zal doorgaan in Park ter 
walle, op de andere locaties zullen natuurlijk ook 
super leuke activiteiten zijn! Dit tekens van 13-17u! 

In Park ter walle vindt er ook een leuke wedstrijd 
plaats! Op de volgende pagina vind je een 
ontwerp van een vogel. Plak de stukken op wat 
steviger karton en maak er een leuke vogel 
van! Misschien win jij wel één van onze drie 
prijzen! De winnaars worden bekendgemaakt op 
buitenspeeldag zelf in Park ter walle! 

Dit jaar kan je ook opnieuw een buitenspeelstraat 
aanvragen in jouw straat Speel zonder zorgen 
buiten in je eigen straat! Vraag je buitenspeelstraat 
aan via: www.menen.be/jeugd/speelstraten 

Wil je graag op de hoogte blijven van alle 
het buitenspeelnieuws? Houd dan onze 
facebookpagina ‘Jeugddienst Menen’ in de gaten!

Voor buitenspeeldag zijn we ook nog op zoek naar 
enkele enthousiaste vrijwilligers! Wil jij graag mee de 
handen uit de mouwen steken? Stuur een mailtje 
naar jeugddienst@menen.be en we verwelkomen 
je graag in ons vrijwilligersteam! 

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

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

aantal welkomstvoordelen.
• Mensen met een kansenstatuut genieten 

van sterk verminderde tarieven op UiTPAS-
activiteiten.

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

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

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

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

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

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



De 8ste editie van Grensloop Menen vindt plaats 
op vrijdag 20 mei 2022

Loopwedstrijd in de centrumstraten van Menen, met 
episch centrum Grote Markt. Er zijn zowel kidslopen, 
een 5 km en een 10 km-loop.

Enkel voorinschrijvingen mogelijk - de inschrijvingen 
worden afgesloten op 6 mei 2022.

PARCOURS
Kidsreeksen (1 ronde = 500 m)
Reeks 1 1e graad lager onderwijs 1 ronde
Reeks 2 2e graad lager onderwijs 2 rondes
Reeks 3 3e graad lager onderwijs 3 rondes

5 km-loop 1 ronde van 5 km
10 km-loop 2 rondes van 5 km

Kinderen kunnen inschrijven via de sportleerkracht 
in hun Meense lagere school.

FOTO’S
Sfeerbeelden van vorige edities vind je terug 
op de Facebookpagina van Stad Menen en 
van Grensloop Menen

UITSLAGEN
de top 3 van elke reeks wordt onmiddellijk na de 
wedstrijd via de led schermen bekendgemaakt. 
Alle uitslagen zijn ook beschikbaar via de website 
van Star Tracking vanaf zaterdag 21 mei 2022.

ORGANISATIE
Sportdienst/Sportraad Stad Menen in samenwerking 
met Running Team Olympic Menen

PRAKTISCHE INFO
surf naar www.grensloop.be

BOULEVARD SOLAR

Met Boulevard Solar zetten we, 
net als vorig jaar, sterk in op 
vakantie in eigen stad en 
bieden we boordevol, 
verrassend ‘plezier van hier’. 
Het volledige zomerprogramma 
kan je terugvinden op 
www.menen.be/boulevardsolar

SPORTDIENST



ZEG, KEN JIJ DE KAMPZOEKER AL?!
GROOT AANBOD VAKANTIEKAMPEN

Menen, Lauwe en Rekkem kennen een groot aanbod 
vakantiekampen. Mede dankzij de talrijke verenigingen 
die onze stad rijk is. Van creakampen tot sportkampen 
en van natuurkampen tot themakampen, voor elk wat 
wils!

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

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

Je kan er tevens onmiddellijk zien hoe je dient in te 
schrijven, als er een speciaal kansentarief is voor 
mensen met een lager inkomen, waar het kamp 
doorgaat enzoverder.

Hoog tijd om samen met je kroost achter de 
computer te kruipen en een duik te nemen in 
de wondere wereld van het talrijk vakantie-
aanbod in Menen, Lauwe en Rekkem! 

Wij wensen de kinderen alvast veel zorgeloos 
speelplezier toe tijdens de herfst- en kerstvakantie!

Hierbij alvast een greep uit het aanbod!

(*) alle kampen die zijn ingegeven via www.uitinvlaanderen.be 
en het trefwoord “kampen en vakantie” bevatten. 
Ben jij ook organisator van vakantie-aanbod? 
Geef je kamp in via www.uitinvlaanderen.be en kom ook 
in het overzicht terecht. Meer info: jeugddienst@menen.be.

KAMPZOEKER



WAT TE DOEN IN MENEN?

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

Tijdens deze activiteit komen jongeren samen op een 
plein in een buurt naar keuze. Verder wordt dit ingericht 
naargelang de interesses van de jongeren die tijdens 
de week meehelpen. Jongeren komen er samen, 
organiseren soms een voetbaltornooi, luisteren wat 
muziek, doen een wedstrijd, spelen spelletjes, …

Doelgroep: 12-30-jarigen 
Deelname: gratis
Contact: • Silina Verhaeghe I 0491 618 267 I 056 529 236
  silina.verhaeghe@menen.be
  Facebook: Silina van de jeugddienst
 • Jonathan Eggermont I 0478 290 413
  jonathan.eggermont@uitdemarge.be
  Facebookpagina: Jonathan JOW



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

EEN OVERKOP-HUIS?
WAT IS DA?!
Een OverKop-huis is 

een herkenbare en 
toegankelijke plek 

voor jongeren en 
jongvolwassenen waar ze 
kunnen langskomen om 

samen met leeftijdsgenoten 
een leuke activiteit te 
beleven. Ze vinden er net zo 

goed een luisterend oor en 
professionele, therapeutische 
hulp.

Het jongerenontmoetingshuis 
is een plek voor alle jongeren 
uit Menen van 12 tot 30 
jaar waar je je favoriete 
muziek kan opleggen, 
een gezelschapsspel 
kan spelen, een partijtje 
tafelvoetbal of biljart kan 
spelen!

Je kan er ook gewoon 
een babbel doen of 
rondhangen. Af en toe 
organiseren we een 
activiteit: quiz, PlayStation-

tornooi film, … We roepen 
de jongeren op om 
voorstellen te doen voor 
activiteiten!

WANNEER?
Onze werking is  
steeds gratis open
• tijdens het schooljaar 

op woensdag  
van 14u30 tot 17u30

• tijdens schoolvakanties op dinsdag 
en donderdag van 14u tot 18u30. 

• het hele jaar door zijn we telkens de 2de en 4de 
maandag van de maand open van 16u tot 19u

• het hele jaar door zijn we telkens de 1ste 
zaterdag van de maand open van 14u-17u

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Volg zeker de facebookpagina OverKop 
Zuidwestvlaanderen voor alle nieuwtjes over 
Menen en Kortrijk..

WAAR?
Wij zijn terug te vinden in Park Ter Walle, boven de 
zaal. De ingang is aan de zijkant van het gebouw 
te vinden zoals op de foto te zien.

> > >



MOBSPEL
Tijdens de paas- en zomervakantie is ons jaarlijks 
Mobspel, onze mobiele speelpleinwerking die 
met de bakfiets in de buurten rondtrekt om er de 
kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving te 
animeren, terug! 

Het is een mobiele werking die op verschillende 
pleintjes doorheen Menen, Lauwe en Rekkem een 
spelaanbod voorziet. De enthousiaste animatoren 
brengen sport, spel en ontspanning in de 
vertrouwde omgeving van de kinderen.
We streven naar een veilige en onvergetelijke 
spelnamiddag op een zo laagdrempelig mogelijke 
manier. De animatoren hebben aandacht voor 
persoonlijke noden en grenzen van kinderen en 
bieden steeds opnieuw kansen aan kinderen. 

Mobspel wil alle kinderen de kans geven om 
van hun speelplein een circus, kermis, dierentuin, 
knutselhoek… te maken. We komen naar jou toe 
om te spelen, sporten, zingen, dansen, knutselen, 
… helemaal gratis. 

Je kan gelijk wanneer 
aansluiten, je mag weggaan 
wanneer je wilt. Wij spelen 
met iedereen die we op het 
plein ontmoeten! 
Mobspel wil alle kinderen in 
Menen de kans geven op een 
toffe spelnamiddag. Wij zullen elke 
weekdag van 13u-15u30 en van 16u-18u30 op 
een pleintje terug te vinden zijn!

Dit jaar zullen we herkenbaarder zijn dan ooit  
met onze eigen jingle die steeds te horen zal zijn 
wanneer we op het pleintje toekomen. Daarnaast 
kan je onze animatoren steeds herkennen aan 
hun gele t-shirts met logo!

Doelgroep: 6-12 jaar
Deelname: Gratis
Meer info? Bekijk dan zeker de planning op 
 https://www.facebook.com/ 
 Mobspel-Menen-2154136828162831

Let op: Mobspel is geen opvang!
Contact: Silina Verhaeghe
 silina.verhaeghe@menen.be
 0491 618 267 I 056 529 236
 Facebook: Silina van de jeugddienst



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

De creatieve duizendpootjes en podiumbeestjes 
zijn vanaf september samen met de jongeren 
en volwassenen terug van harte welkom op de 
Academie voor lessen Beeld, Muziek en/of Woord  
in Menen en omstreken.

Schrijf je kleine creatieveling (jezelf als ouder en/of 
de derde jeugd) tijdig in! Tijdens de zomervakantie 
kan dit online via www.mijnacademie.be.

Kinderen en jongeren maken de coolste tekeningen 
en ruimtelijke werkjes, kruipen in de huid van hun 
grootste held en/of toveren de meest magische 
muziek uit hun muziekinstrument. Geen uitdaging 
gaan we met de academie uit de weg! 

Aanbod voor de 1ste & 2de graad (6-12j.):
• voor 6- en 7-jarigen: Klankkriebels (1u/week)  

en/of Beeldatelier (2u/week)
• vanaf 8 jaar: Muziekatelier (2u/week) + Instrument 

(1u/week), Woordatelier (1u/week), Beeldatelier  
of Animatiefilm (2u/week)

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

Inschrijven voor 2022-2023 kan vanaf juni online 
via www.mijnacademie.be of na afspraak1 op de 
academie. Bij inschrijving krijgen uitpashouders 15 
punten! Uitpashouders met kansenstatuut kunnen ook 
bij ons terecht. Broers en zussen krijgen korting, ook 
als ze in twee verschillende academies zitten. Volgt 
je kind een tweede domein (Beeld, Muziek of Woord) 
dan krijgt het ook korting. Vraag eerst je verminderd 
tarief aan en betaal daarna simpelweg online.

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

Proef van het aanbod tijdens de vriendjeslessen in  
de eerste weken van september! Heb je vragen zet  
je vraag gerust reeds op mail en we beantwoorden 
zo spoedig mogelijk jullie (leer)vraag.

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

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

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

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

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

EVENEMENTEN



DE BIBLIOTHEEK

KINDERBOEKENFEEST
Zondag 24 april 
13u30 tot 17u 
in en rond de bib van Zwevegem 

De bibliotheken in de regio vieren samen! 

Kom naar het kinderboekenfeest van de 
regio Zuidwest! Maak kennis met je favoriete 
schrijver, doe mee aan creatieve workshops. 
Ontdek het schoolleven van vroeger, met 
oude speelplaatspelletjes en schoolkrijt, oefen 
je mooiste schoonschrift. We sluiten af met een 
spetterende slotshow. Iedereen welkom. 
Voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, inkom 
gratis 

Auteurs op bezoek:
• Jan Van Lierde met ‘Veer’ om 14u en 15u 
• Sofie Leyts met ‘Jozefien Wachters’ om 14u 
• Reine de Pelseneer met ‘Frank en Stijn’ om 15u 
• Bieke van Laeken om 14u 

Doorlopend workshops:
Lettersenzo met handlettering I Pimp je shoen 
I Schoolbordkunst I Vintage bladwijzers I 
Oude speelplaatsspelletjes I Voorleestent I 
Boekenzoektocht I Leesjuryboekenverkoop 

Slotshow door Jeuk met prijsuitreiking om 16u
INFO: www.uitinzuidwest.be

VAKANTIELEZEN

Voor wie?
Vakantielezen is voor kinderen 
van het eerste leerjaar (starten in 
het tweede leerjaar), die minder 

vlot lezen en graag in de 
zomervakantie het lezen 
oefenen op een leuke 
manier.

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

Waar?
In de bibliotheek van Menen en Lauwe.

Wanneer?
Data en uur worden later meegedeeld via de 
website en Facebook -en Instagrampagina van 
de bib. Ook in de bibliotheek zal je dit kunnen 
terug vinden.

Contact?
Phaedra.verplancke@menen.be



BOEKSTART-DAG!
Zaterdagvoormiddag 21 mei
in de bibliotheek van Menen

Samen in een boekje kijken is niet alleen heel 
fijn en gezellig maar ook heel belangrijk voor 
de taalontwikkeling van je kind. Maak van 
boekentijd een speciaal moment voor jou en je 
kindje vol leesplezier. 

Bibliotheek Menen doet mee met Boekstart, een 
project waarbij we jonge ouders en hun kinderen 
willen laten genieten van boeken en voorlezen. 
Boekstart is specifiek bedoeld voor kinderen van 
0 tot 2,5 jaar. 

Op zaterdag 21 mei organiseren we 
Boekstart-dag. Kom gerust eens neuzen 
tussen de kartonboekjes, knisperboekjes 
en voorleesverhalen. Voorlezen en andere 
activiteiten voor onze allerjongsten staan die 
dag alvast op het programma. 
Heeft jouw peuter oudere broertjes of zusjes? 
Voor hen voorzien we mooie kleurplaten.

Volg onze facebook- of instagrampagina voor 
meer informatie. 

RUIK JIJ WAT IK RUIK?
ZOEK EEN SCHAT VAN VLIEG
IN DE BIBLIOTHEEK!
Tijdens juli en augustus

Straffe speurneuzen opgelet! Vlieg verstopt deze 
zomer in heel Vlaanderen schatkisten. Sommige 
geuren herken je direct, bij andere geuren 
moet je even stilstaan om te achterhalen wat 
je ruikt. Ook dit jaar organiseert de bibliotheek 
van Menen en Lauwe een Schatten van Vlieg-
zoektocht. Voer de opdrachten op jullie tocht 
uit, kijk verder dan je neus lang is en ontdek waar 
de schat verborgen zit!

Ga naar UiTmetVlieg.be/schattenjacht,  
doe mee aan de wedstrijd en win mooie prijzen!

Volg zeker ook onze website, facebook- en 
instagrampagina voor meer info!



THEATERKRIEBELS
MET VERTELTHEATER WONDERLING
Zaterdag 23 april van 14u tot 17u.
Bibliotheek Lauwe (in OC Het Applauws)
Koningin Astridlaan 44 Lauwe
i.s.m. Vijgen na Pasen, Stad Menen, CC De Steiger

We gaan toneelSPELEN! Tijdens deze theater-
workshop gaan we samen op onderzoek:
Hoe speel ik een boze astronaut of een blije 
houthakker? Misschien ben ik een verdrietige  
TV-presentator of een bange jager? 
We maken ons eigen verhaal en eindigen 
de workshop met onze eigen kleine mini-
toneelvoorstelling! 

Inschrijven voor de Theaterkriebels kan via 
bibliotheek@menen.be of via 056 51 58 70. 
De deelname is gratis, maar de plaatsen zijn 
beperkt!

Wil je ook deel te nemen aan andere  
activiteiten van Vijgen na Pasen?  
Dat kan via www.menen.be/vijgennapasen.
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BIO PLUKBOERDERIJ

Bijenweide kampen 
  

 
 

Een week lang ontdekken, spelen, knutselen, koken en vooral 

iets bijleren over bijen en imkeren. Veel beweging en 

natuurbeleving, in combinatie met onze unieke locatie maken 

dit kamp voor je kind onvergetelijk. 

Wie? voor kinderen van 1e t.e.m. 3e leerjaar: De zoemertjes 

  voor kinderen van 4e t.e.m. 6e leerjaar: De imkers   

Wat? vijfdaagse kampen (externaat) met gratis voor- en na-opvang 

Waar? bio-boerderij ’t Goed ter Heule, Dronckaertstraat 665, Lauwe 

Wanneer? 11-15 juli van 9u tot 16u, met opvang van 8u30 tot 17u 

 

€ 175 voor 5 dagen bijenplezier (inclusief bio-tussendoortjes) 

Meer info en inschrijven: www.bijenweide.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurkampen waar je 

iets van opsteekt 
 

Bijenweide kampen 
  

 
 

Een week lang ontdekken, spelen, knutselen, koken en vooral 

iets bijleren over biogroenten en natuurlijk moestuinieren. 

Veel beweging en natuurbeleving, in combinatie met onze 

unieke locatie maken dit kamp voor je kind onvergetelijk. 

Wie? voor kinderen van 1e t.e.m. 3e leerjaar: De moestuiniers  

  voor kinderen van 4e t.e.m. 6e leerjaar: De bioboeren  

Wat? vijfdaagse kampen (externaat) met gratis voor- en na-opvang 

Waar? bio-boerderij ’t Goed ter Heule, Dronckaertstraat 665, Lauwe 

Wanneer? 22-26 augustus van 9u tot 16u, met opvang van 8u30 tot 17u 

 

€ 175 voor 5 dagen boerderijplezier (inclusief bio-tussendoortjes) 

Meer info en inschrijven: www.bijenweide.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurkampen waar je 

iets van opsteekt 
 

MARIE FLO’S DANSCENTER

Bijenweide kampen
Natuurkampen waar je iets van opsteekt.

Alle kampen gaan door  
in ons danscenter:
Drockaertstraat 455
8980 Lauwe

• Elke dag gratis opvang 
 van 8u00 tot 17u30
• Elke dag één drankje en 
 een stuk fruit of koek
Vragen en/of inschrijven:
info@marieflo.be



LITTLE BALL VILLAGE

Kleutersportkampen in Menen, Rekkem en Lauwe  
Little Ball Village, de specialist in kleutersport,  
organiseert deze zomer opnieuw kleutersportkampen 
 in Menen, Rekkem en vanaf dit jaar ook in Lauwe. 

De kampjes gaan door tijdens de eerste twee weken van juli en 
de laatste twee weken van augustus. Deze Little Ball Camps zijn 
sportkampen, exclusief op maat van kleuters. 

Kleutersportkampen
 Menen  Rekkem Lauwe
  Zomer 1 (04-08 juli 2022)   
  Zomer 2 (11-15 juli 2022)   
  Zomer 7 (16-19 augustus 2022)   
  Zomer 8 (22-26 augustus 2022)   

Professionele kleutersport-
lesgevers, een bezoek van de 
Mascotte Balthazar alias ‘Ballie’, 
kleine groepjes van max. 32 
kleuters in een vertrouwde 
schoolomgeving, springkasteel, 
belevingstent, grime en volledig 
uitgewerkte draaiboeken in 
inspirerende en altijd vernieuwde 
thema’s. Bewegen staat 

centraal en is uitgewerkt in sporthandboeken waarbij de focus 
ligt op beweegverhalen voor 1ste en 2de kleuters en een 
sportspeeltuinprincipe voor 3de kleuters.

De kostprijs bedraagt 125 euro/week van 9u tot 16u. Er is opvang 
mogelijk vanaf 8.00u t.e.m. 17.30u en vanaf dit jaar is dit sowieso in 
de prijs inbegrepen. 

Meer info en inschrijven kan via onze website:
https://www.littleballvillage.be/nl of rechtstreeks via coach  
Jesse De Meyer:  jesse@littleballvillage.be - 0475/211606.

Je kan ons ook vinden op Facebook https://www.facebook.com/
littleballvillage/ of via de lokale Facebookpagina van Menen-
Wevelgem https://www.facebook.com/menenwevelgem

P.S. Wist je dat kleuters ook op zaterdag  
kunnen sporten bij ons? Check zeker eens ons 
sporttraject op zaterdag via onze website!
Meer info en inschrijven kan via onze website: 
https://www.littleballvillage.be/nl 
of rechtstreeks via coach Jesse De Meyer:  
jesse@littleballvillage.be - 0475/211606.
 
Je kan ons ook vinden op Facebook 
https://www.facebook.com/littleballvillage/  
of via de lokale Facebookpagina van  
Menen-Wevelgem https://www.facebook.com/
menenwevelgem



TSJAKA
Z1 04/07 - 08/07/2022

In de lucht (3-6 jaar)
Menen Badhuis
Ga mee op avontuur in de lucht! 
Help Dusty, het sproeivliegtuigje, 
de race te winnen. Deze week 
vliegen we van de ene leuke  
activiteit naar de andere.

Summer Kick-off (7-12 jaar)
Rekkem
We laten de zomer met een  
knal starten! Tijdens de  
Summer Kick-off genieten  
we van het mooie weer en  
leven we ons uit in  
verschillende activiteiten en 
sporten. Zin om de zomer  
in stijl af te trappen?

Z2 11/07 - 15/07/2022

Alle kleuren van de 
regenboog (3-6 jaar)
Rekkem
Samen met het kleurenschildertje 
gaan we een kleurrijke week 
tegemoet! Gedurende de week 
leren we verschillende 
kleuren kennen, vandaag
is de kleur blauw
en morgen ... ?

Sportrodeo (7-12 jaar)
Menen Badhuis
Durf jij deze rodeo aan? 
Er wordt een brede waaier 
aan sporten aangeboden! 
Slagsporten, ploegsporten, 
individuele sporten …  
voor elk wat wils!

Z3 18/07 - 22/07/2022

Dinoland (3-6 jaar)
Menen Badhuis
Ga je mee naar de 
dinosaurussen? Op de rug van 
de Tyrannosaurus Rex leren we 
nieuwe dino’s kennen. Ren jij 
samen met de dino’s naar verre 
landen?

Sports & lego (7-12 jaar)
Rekkem
Deze week krijg je de kans om 
met de vele Legoblokken jouw 
creaties uit te bouwen. Een unieke 
kans om constructies op te stellen 
en je fantasiewereld dieper in te 
gaan! Dit alles met een heleboel 
sportieve activiteiten: voetbal, 
badminton ...



Z9 29/08 - 31/08/2022

Sprookjesbos (3-6 jaar)
Menen Badhuis
We gaan samen naar het 
sprookjesbos, waar we alles 
leren over de drie biggetjes en 
hun avonturen. Het belooft een 
magische week te worden!

Sportplaneet (7-12 jaar)
Menen Badhuis
We reizen langs verschillende 
sportplaneten: de springplaneet, 
basketplaneet, tennisplaneet, 
voetbalplaneet … Maar gaan ook 
naar de spelplaneet: trefbal, dikke 
Bertha… we spelen het allemaal!

Wilde Westen (3-6 jaar)
Rekkem
Ga samen met Cowboy Jens op 
boeven jagen en ontdek hoe het 
is om een echte cowboy te zijn! 
We reizen door het
wilde westen. Schrijf je snel in, het 
avontuur lonkt!

Combofun (7-12 jaar)
Rekkem
Kan jij tussen alle verschillende 
sporten niet kiezen? Dan is dit 
kampje iets voor jou! Er is een 
leuke combinatie van allerlei 
sport- en spelactiviteiten die deze 
week aan bod komen.

Z4 25/07 - 29/07/2022

Allemaal vormen (3-6 jaar)
Menen Badhuis
Ga samen met Woezel & Pip op 
ontdekking en leer verschillende 
vormen kennen. Een vierkant, een 
cirkel, ... Eindigen doen we met de 
mooiste vorm: een hartje.

Z5 01/08 - 05/08/2022

De woestijn (3-6 jaar)
Rekkem
Wat zullen we deze week allemaal 
ontdekken in de woestijn? Eén 
ding is zeker, het is er verschrikkelijk 
warm. We gaan samen op stap 
met Borre en het pluisdier, hopelijk 
komt alles in orde ...

Sportland (7-12 jaar)
Menen Badhuis
In Sportland valt van alles te 
beleven, verveling bestaat er 
niet. We kunnen er tennissen, 
voetballen, touwspringen, 
basketballen … Tijdens dit kamp 
is er voor elk wat wils, plezier 
gegarandeerd!

Z6 08/08 - 12/08/2022

We turnen er op los (3-6 jaar)
Rekkem
We trekken onze turnkleren en 
sportschoenen aan! Deze week 
gaan we samen met Anna 
turnen. Klimmen en klauteren, 
koprollen, slingeren ... Turnen is het 
allerleukste wat er is.

Z7 16/08 - 19/08/2022

Kabouterkamp (3-6 jaar)
Menen Badhuis
Help jij kabouter Klus met zijn 
kabouterdierentuin? We gaan 
samen op zoek naar dieren ... 
Waar hebben ze zich verstopt? 
Zoek en wie weet vind jij ze wel!

Sports & darts (7-12 jaar)
Rekkem
Welkom in de wereld van darts! 
Gooi jij deze week jouw eerste 
180 punten? Ga de uitdaging 
aan in deze super populaire sport. 
Na een spannend duel leven we 
ons uit met een gezonde dosis 
sport!voetbal, badminton ...

Zie website voor alle info en inschrijven: 
www.tsjaka.be



SPORT- EN JEUGD-
VERENIGINGEN
IN DE KIJKER

Met de start van het nieuwe jaar 
zetten we graag even onze
verenigingen in de kijker:
https://www.menen.be/sport/sportverenigingen
https://www.menen.be/jeugd/jeugdverenigingen

Wij zijn een jeugdbeweging voor 
kinderen en jongeren tussen 6 en 14 
jaar met een mentale beperking, 
georganiseerd door een enthousias-
te bende chiro- en scouts leid(st)ers. 
Eén zondag per maand komen we 
samen bij Hoeve Delaere te Lauwe. 

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

Spelend
kinderen
verbinden

24   25
JUN ’22

GRATISVRIJDAG & ZATERDAG

Tal van activiteiten en animatie
Locatie: Park Ter Walle Menen

KIDZDORP

RADIO  
OORWOUD

ZATERDAG 16U
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JUN ’22

GRATISVRIJDAG & ZATERDAG

Tal van activiteiten en animatie
Locatie: Park Ter Walle Menen

KIDZDORP

RADIO  
OORWOUD

ZATERDAG 16U



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

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

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

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

BIBLIOTHEEK LAUWE
Kon. Astridlaan 44
8930 Lauwe
056 426 726

BIBLIOTHEEK REKKEM
Dorpshuis Rekkem
Plaats 30
8930 Rekkem
056 426 607

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

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

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Eddy Lust
burgemeester
Grote Markt 1
8930 MENEN

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

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