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Een beetje groen in de straat? Graag, maar wel geen onkruid! 
Als stad doen wij heel wat inspanning om onze publieke ruimte 
proper te houden. Tegelijk is elke bewoner bij politiereglement 

(art. 104) verplicht om het voetpad en de greppel rond 
zijn woning netjes te onderhouden. In april komen onze 

gemeenschapswachten langs en hebben ze extra aandacht voor 
onkruid op het voetpad en in de greppel.

Meer info / www.menen.be/politiereglement

Pensioenpunten enkel op afspraak
Je kan een afspraak maken met een pensioenconsulent in één van 
de Pensioenpunten. De Pensioenpunten werken enkel op afspraak. 

De zitdag van het Pensioenpunt in Menen vindt elke 1ste woensdag 
van de maand plaats. 

Je kan de Pensioendienst contacteren via de gratis Pensioenlijn 1765. 
Hou je rijksregisternummer bij de hand. In het keuzemenu kies je 1-1-
6760. 

Openingsuren van de Pensioenlijn: alle werkdagen van 8:30 tot 12:00 
en van 13:00 tot 16:00. Op maandag bereikbaar tot 17:00

Alle stadsdiensten zijn gesloten op paasmaandag 18 april. 
Ook de bibliotheken in Menen, Lauwe en Rekkem zijn dan 

gesloten.

De recyclageparken zijn gesloten op 18 april. 

Het Zwembad 't Badhuis is gesloten op zondag 17 april en 
maandag 18 april. 

Maak voor jouw komst steeds een afspraak op  
www.menen.be/afspraak-maken of bel naar 056 529 200
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Samen voor een nette stad

Sluitingsdagen in april
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Wannes Wereldkampioen!
Van 10 tot 13 maart vond in Baku het 28ste wereldkampioenschap 
Acrogym plaats. Team BELGYM “Acro heren 4” met Menenaar 
Wannes Vlaeminck gaat naar huis met 2 wereldtitels, éénmaal vice-
wereldkampioen en éénmaal brons. 

Wannes Vlaeminck is er, samen met het Belgisch mannenteam 
"balance", in geslaagd goud te winnen tijdens het WK Acrobatische 
Gymnastiek 2022 in Baku. Wannes verzamelde in totaal 4 medailles. 
Een buitengewone prestatie voor de Meense topsporter, aangesloten 
bij Sportgroep Vaste Vuist Lauwe.

Bravo, Wannes!

Mijn Verbouwpremie

Bijna 34.000: recordaantal inwoners

De Vlaamse Regering besliste om de Vlaamse 
renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius te 

integreren in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie. 
Dit gebeurt vanaf 1 juli 2022. Vanaf 1 oktober kunnen 

particulieren en bedrijven via één online loket een premie 
aanvragen voor renovatie én energiebesparende 

investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor 
woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het 

Vlaamse Gewest.

Meer info / www.menen.be/mijnverbouwpremie

Het woonloket Rekkem en Lauwe vindt plaats op 14 april. 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 voorbije 10 jaar is de bevolking in onze stad Menen 
met 1.253 inwoners gestegen. We tellen nu net geen 
34.000 inwoners.  

Het bevolkingscijfer – 33.931 op 1 januari 2022 – is 
een belangrijke indicator voor een stadsbestuur: 
het bepaalt onder andere de dienstverlening, 
nodige publieke voorzieningen, inkomsten, politieke 
vertegenwoordiging… 

Sinds 2003 zijn er in Menen in totaal 676 woningen 
(brievenbussen) bijgekomen. Van die 676 woningen 
situeren er zich bijna 300 in onze deelgemeente Lauwe. 
Dat is te verklaren door de herbestemming van de 
voormalige bedrijfsgebouwen van de Witte Lietaer. 
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89 30 

v

Naar nul ongevallen met zone 30

Het huidige stadsbestuur maakt een prioriteit van verkeersveiligheid. 
Het veralgemenen van de zone 30 in woonwijken maakt daar een 
essentieel deel van uit, net zoals de (infrastructurele) aanpassingen 
in de schoolomgevingen. Daarom zijn alle centra en woonwijken in 
Menen, Lauwe en Rekkem als zone 30 ingekleurd in het nieuwe lokale 
mobiliteitsplan. Verbindingswegen die voldoende uitgerust zijn voor 50 km/u 
(met bv. afgescheiden fietspaden) behouden wel nog het 50 km/u regime. 
De eerste drie nieuwe zones komen er vanaf 1 mei 2022.

Wist je dat?
De overlevingskans zes maal hoger is bij een aanrijding aan 30 km/u ten opzichte van 50 km/u. 

Hoe dat komt? De remafstand van een auto die 30 km/u rijdt bedraagt 13 meter. Bij 50 km/u is 

dat 27 meter en bij 70 km/u zelfs 45 meter of een half voetbalveld.
 

 

Waarom zone 30?
Stad Menen onderschrijft de 
doelstelling van de Vlaamse 
Overheid om tegen 2050 naar nul  
verkeersdoden te gaan. 

Door de veiligheid te verhogen, 
zorgen we voor meer comfort voor 
alle weggebruikers. Metingen van 
de politie toonden al aan dat 85% 
van de voertuigen in onze stad 
de bestaande zones 30 correct 
naleven. We rekenen erop dat 
de resterende weggebruikers zich 
hierbij aansluiten. Het risico op een 
ongeval weegt immers nooit op 
tegen de luttele seconden die je 
‘wint’ door sneller ter rijden dan 
toegelaten is. 

Een zone 30 trekt ook minder 
sluipverkeer aan. Automobilisten 
(en hun GPS) verkiezen de 
wegen waar ze wel nog 50 km/u 
kunnen rijden en dit behouden 
we op de hiervoor uitgeruste 
verbindingswegen. Er zal dus 
minder verkeer zijn dat dwars door 
woonwijken of onze stadscentra zal 
rijden. Zo beperken we de overlast 
(geluids- en milieuhinder, drukte…) 
van het gemotoriseerde verkeer 
en verhogen we de leefbaarheid. 

Kortom, behalve veiliger worden 
de straten ook aangenamer en 
aantrekkelijker voor fietsers en 
wandelaars. 

Drie buurten vanaf 
1 mei

Na de goedkeuring van het 
lokale mobiliteitsplan zijn 
meteen de Moorselestraat en 
de aangrenzende woonzones 
omgevormd tot één grote zone 30 
om het sluipverkeer uit de straat 
te halen. Vanaf 1 mei komen 
er drie grote uitbreidingen bij: 
Menen-centrum (alle straten onder 
de spoorlijn), de Barakken en 
Lauwe-centrum. 

In de volgende Leiedraad lichten 
we alle aanpassingen in detail toe. 
Alle info vind je ook op  
www.menen.be/zone30. Daarnaast 
organiseren we ook digitale 
infomomenten per buurt en een 
algemeen fysiek infomoment. Daar 
krijg je alle info en is er gelegenheid 
om vragen te stellen. 

Later zullen ook in de andere 
woonwijken in Menen, Lauwe 
en Rekkem de zones 30 worden 

ingevoerd. Die invoeringen 
zullen geleidelijk gebeuren 
want iedere keer willen we ruim 
communiceren aan alle bewoners 
en de weggebruikers sensibiliseren 
met behulp van digitale 
snelheidsborden. We rekenen op 
alle Menenaars om onze straten 
verkeersveiliger te maken.

WEBINAR:
 

Lauwe-centrum: dinsdag 19 
april van 18:30 tot 19:30 

Menen-centrum + 
Barakken: maandag 25 april 
van 18:30 tot 19:30

Het algemene fysieke 
overlegmoment: dinsdag 
3 mei van 18:30 tot 20:30 
(Tabaksfabriek – Ieperstraat 
22, Menen)  

Inschrijven via  
www.menen.be/zone30
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Gezonder gaan leven en je risico op 
diabetes verkleinen? 

Diabetes is een chronische aandoening waarbij je bloedsuikergehalte te 
hoog is. 1 op de 10 volwassen in ons land heeft diabetes. In tegenstelling tot 
type 1 diabetes, kan je type 2 diabetes voor een groot deel voorkomen via 
een gezonde leefstijl (voldoende bewegen, gezond eten, niet roken, gezond 
gewicht).

Daarom zet Menen, samen met de Diabetes Liga, de schouders onder het 
project HALT2Diabetes.

Via HALT2Diabetes worden 45plussers met een mogelijks verhoogd risico 
op type 2 diabetes opgespoord via de FINDRISC vragenlijst en indien nodig 
doorverwezen naar de huisarts voor verdere onderzoeken. 

Ben je 45 jaar of ouder? 

 � Ga dan naar www.gezondheidskompas.be of vul de test in op papier bij 
het LDC, je huisarts, apotheker, ook te downloaden via https://ap.lc/hLXI1 

 � Heb je een score van 12 of meer? Dan is jouw diabetesrisico verhoogd. Ga 
naar je huisarts voor de bepaling van je nuchtere bloed(suiker)waarden 
en schrijf je in voor de gratis Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing 
in Menen

 � In 6 gratis sessies word je begeleid door een diëtiste naar een gezond(er) 
en evenwichtig voedingspatroon.

Doe mee aan de infosessies HALT2Diabetes en kom alles te weten over 
gezonder leven, hoe je diabetes type 2 kan voorkomen en hoe je kan 
deelnemen aan de gratis groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing.

 � LDC Dorpshuis – maandagvoormiddag 25 april van 9:30 tot 11:00 

 � LDC Allegro  – maandagnamiddag 25 april van 14:00 tot 15:30  

 � LDC Het Applauws – woensdagavond 27 april van 19:00 tot 20:30

Onder professionele begeleiding van diëtiste Delphine Deleu

Info en inschrijven: in één van de LDC ’s of bij diëtiste Delphine Deleu 
056/520462

Meer info / www.HALT2DIABETES.be
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Alternatief voor Kerst in Lauwe 

Menen zet de bloemetjes buiten

Op zaterdag 23 april staat een alternatief voor Kerst in 
Lauwe gepland: Vijgen Na Pasen in Lauwe.

Verenigingen uit Groot-Menen zijn zoals tijdens Kerst 
in Lauwe welkom om een standje uit te baten op 
de Plaats. Een rommelmarkt voor en met inwoners 
van Groot-Menen vervangt dan weer de kerstmarkt 
zelf, terwijl straatanimatie (voor een groot deel van 
eigen bodem!) voor de vrolijke noten zorgt. Ook Het 
Applauws betrekken we in het verhaal: daar voorzien 
we animatie voor onze allerkleinsten. FEEST IN LAUWE!

Programma:

14:00-20:00 / Rommelmarkt, Leiestraat
14:00-20:00 / Kinderanimatie, Het Applauws met 
van 14:00 tot 17:00 theaterkriebels met Verteltheater 
Wonderling (zie p.11)
14:00-23:00 / Verenigingendorp, Lauweplaats

Inschrijven voor de rommelmarkt of met je vereniging 
een standje uitbaten op Lauweplaats: 
ga naar www.menen.be/vijgennapasen

Op zaterdag 30 april organiseren onze vrijetijdsdiensten 
een Sfeermarkt mét de 1ste Urban Run (eerst voorzien 
op 14 januari tijdens de Nieuwjaarsloop).

De Sfeermarkt (vroeger Bloemenmarkt) stoppen we na 
2 geschrapte edities in een nieuw kleedje (sfeermarkt 
met bloemen, hoeveproducten, kunstambachten, 
workshops, animatie) en koppelen we aan de 
wekelijkse zaterdagmarkt, aan een wandeling voor 
nieuwe inwoners én aan de Urban Flower Run. Dat is 
een recreatieve loop van om en bij de 6 km, door het 
hart van onze stad, doorheen openbare gebouwen en 
alle secundaire scholen. Een primeur voor onze stad om 
naar uit te kijken.

In de voormiddag zetten we onze wekelijkse markt in 
de kijker op de laatste zaterdag van de ‘Maand van 
Markt’ met de prijstrekking ‘Win een reischeque t.w.v. 
300 euro’ of één van de vele gevulde tassen boordevol 
cadeaubonnen en lokale producten.

Programma:

07:00-12:30 / Wekelijkse zaterdagmarkt, Grote Markt 
(kant Groentemarkt)
08:00-17:00 / Sfeermarkt, Oude Leielaan & Bois de 
Boulogne
14:00 / Urban Flower Run, start (kant Groentemarkt) en 
aankomst op de Grote Markt 

Een verkoop organiseren met jouw vereniging of het 
oudercomité van jouw school tijdens de Sfeermarkt? 
Andere leuke ideeën om een bijdrage te leveren tijdens 
dit event? 
Neem contact op met evenementen@menen.be 
of 056 529 250.

Inschrijven voor de Urban Flower Run op 30 april?  
Ga naar www.menen.be/sfeermarkt

Vijgen na Pasen
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Alternatief voor Kerst in Lauwe 

Cultuurverdienste 
Stad Menen
Het cultuurforum en het stadsbestuur willen na 
een gedwongen coronapauze de ‘Prijzen voor 
Cultuurverdienste’ dit jaar weer uitreiken. De 
onbetaalbare inzet van de vele vrijwilligers in het 
verenigingsleven verdient een pluim. De bruisende 
creativiteit zorgt voor heel veel cultureel leven in 
onze stad én voor een gevulde activiteitenkalender. 
Daarom dat we dit met deze prijzen in de verf willen 
zetten.

Kandidaturen graag voor 1 juli 2022 indienen.

Alle info vind je op www.menen.be/cultuurverdienste

Vijgen na Pasen April is de Maand van de Markt!
Bezoek onze wekelijkse markt op zaterdagvoormiddag, spaar mee voor leuke prijzen met onder 
andere een reischeque t.w.v. 300 euro en geniet van de animatie!

Programma:

2 april: zing mee met de live gezongen covers van Wiewieneke 
op de bakfiets
9 april: koor ’t Zinkt brengt aanstekelijke meezingers van Abba 
tot de Beatles, van Willy Sommers tot Claude François
16 april:  Meet-and-greet met de enige echte Paashaas. Een 
beiaardconcert van 9:30 tot 10:30.
23 april:  DJ Hendrik draait plaatjes voor jong en oud. Waag jij 
een dansje op onze wekelijkse markt?
30 april:  apotheose met trekking en prijsuitreiking om 12:00 op 
de wekelijkse markt. 
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Mobspel tijdens 
paas- en zomervakantie

Ook tijdens de paas- en zomervakantie komt onze 
mobiele speelpleinwerking terug naar jouw buurt! 
Mobspel is een mobiele werking die met de bakfiets in 
de buurten rondtrekt en een spelaanbod voorziet op 
één van de vele pleintjes die onze stad rijk is. 

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. 

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!  

Wij zullen elke weekdag van 13:00 tot15:30 en van 16:00 
tot 18:30 op een pleintje terug te vinden zijn!

Dit jaar zullen we herkenbaarder dan ooit zijn 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!

Meer info / www.menen.be/jeugd/mobspel 

Buitenspeeldag Speelstraten
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 superleuke 
activiteiten zijn! Dit telkens van 13:00 tot 17:00! 

Dit jaar kan je ook opnieuw een buitenspeelstraat 
aanvragen in jouw straat via  
www.menen.be/jeugd/speelstraten 

Wil je graag op de hoogte blijven van al het 
buitenspeelnieuws? Hou dan de 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! 

Heel de zomer of enkele weken onbezorgd buiten 
spelen in je straat? Dat kan! Vraag nog tot 30 april jouw 
speelstraat aan! 

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!

Meer info /  
www.menen.be/jeugd/speelstraten
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De groep “de Soupapkes“ bestaat uit tien mannen 
van verschillend pluimage, verenigd in een homogene 
vriendenkring. 

Reeds meer dan 15 jaar komen zij elke dinsdagavond 
bijeen. Vanaf eind maart tot begin oktober maken 
ze een recreatieve fietstocht van om en bij de 40 
km, waarna ze gezellig keuvelen en zwanzen in hun  
stamlokaal, café National in Rekkem. 

In de winter schakelen ze over van het fietsen naar het 
stappen. Bij slecht weer, of tussendoor kiezen ze al eens 
voor een alternatieve activiteit. Ze stonden ook in voor 
een frivole act tijdens Brueghelfeest Rekkem, en namen 
meermaals actief deel aan ’t Wintert in Rekkem. 

Hun partners, de Chambrerkes, zijn nauw verbonden 
met hun werking en beleving. Zo hebben zij jaarlijks een 
gemeenschappelijke daguitstap, en om de twee jaar 
een weekendje uit. 

Er werd tevens reeds een uitzonderlijke citytrip naar 
Rome georganiseerd. Uiteraard zorgt deze “ bende 
maatjes “regelmatig voor tussendoortjes, zoals 
verjaardagsviering, babyborrels, recepties en etentjes. 

En vooral, buiten dit arsenaal aan leutige momenten, 
staan zij ook paraat om bij te springen en elkaar te 
helpen wanneer het nodig is.

Na een afwezigheid van 2 jaar op de Grote Markt van 
Menen, mogen we op vrijdagavond 20 mei terug héél wat 
lopers en supporters verwachten voor hét loopevent van 
het jaar. 

Tijdens de laatste editie telden we maar liefst 1.700 lopers, 
een record. Ons doel: met de Grensloop vol inzetten op 
sport en beleving in het hart van de stad en dat voor zowel 
jong als oud.

Op het programma staan naar jaarlijkse gewoonte diverse 
kidslopen, een 5 km-loop en de 10 km.

Daarnaast blijven de verschillende nevencompetities 
bestaan: de verkiezing van de sportiefste lagere school/
bedrijf, de mooiste ploegenfoto en het snelste team.

Grensloop Menen, een organisatie van stad Menen i.s.m. 
Sportraad Menen en Running Team Olympic Menen.

Info en inschrijven / www.menen.be/grensloop

8ste Grensloop op 20 mei

Sportclub in de kijker: 
De Soupapkes
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De Bib: het leven van a tot z

Zaterdag 2 april / 10:00 tot 12:00 / Bib Menen

De lente is een goed moment om grote schoonmaak 
te houden en omdat we allemaal steeds meer digitaal 
actief zijn, worden we ook vaker geconfronteerd met 
digitale wanorde. Wil je bijvoorbeeld een app installeren 
op je smartphone, maar krijgt steeds de melding "Er is 
onvoldoende opslagruimte"? Of weet je geen blijf meer 
met opgehoopte bestanden op je laptop of PC en 
smacht je naar een beetje overzicht en naar controle?

In deze online Digidokter-sessie bekijken we eerst hoe 
je terug opslagruimte van je smartphone (Android/iOS) 
vrijmaakt. Daarna maken we dezelfde oefening voor een 
(Windows-)laptop of PC. Je leert o.a. hoe je met behulp 
van 'schijfopruiming' overbodige (cache-)bestanden wist, 
hoe je opstartprogramma's deactiveert en ongebruikte 
apps of programma's (of 'bloatware') verwijdert.

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
I.s.m. CC De Steiger, Avansa, bibliotheek Menen

 
 

Kinderboekenfeest
Zondag 24 april / 13:30 tot 17:00 / 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 en 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 , Sofie Leyts, Reine de 
Pelseneer, Bieke van Laeken (vanaf 14u)

Doorlopend workshops zoals: Lettersenzo met handlettering, 
Pimp je schoen, Schoolbordkunst, Vintage bladwijzers, 
Oude speelplaatsspelletjes, Voorleestent,  Voekenzoektocht, 
Leesjuryboekenverkoop.

Slotshow door Jeuk met prijsuitreiking om 16:00.

Digidokter: Lenteschoonmaak op je smartphone & pc
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Uittips in april

 
 

Theaterkriebels met Verteltheater Wonderling
Zaterdag 23 april / 14:00 tot 17:00 / Het Applauws 
i.s.m. Vijgen na Pasen (zie p.6) en CC De Steiger
 
We gaan toneelSPELEN! Tijdens deze theaterworkshop 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!
 

 
VRIJDAG 8 APRIL VAN 07:00 TOT 15:00 

Leietocht

Langs de Leievallei en rustige vlakke wegen. 
4 / 7 / 14 en 21 km. Start 21 km tot 13:00.

Start Hoeve Delaere
Prijs: 3 euro (leden 1,50 euro)
_

ZONDAG 10 APRIL OM 15:00

Op stap met een gids: Frivole gevels

Samen met een gids doorkruis je de stad lang prachtige 
gevels. Tijdens deze wandeling ontdek je ware pareltjes 
en verrassende details.

Start Stadhuis Menen
Gratis. Inschrijven via toerisme@menen.b
Org.: CC De Steiger en LDC in kader van 
"dementievriendelijke gemeente"

_

WOENSDAG 13 APRIL OM 20:15

Film: The Father

Een oude man weigert alle hulp van zijn dochter, 
alhoewel hij dit overduidelijk nodig heeft. Terwijl hij de 
veranderende situaties probeert bij te houden begint hij 
te twijfelen over zijn geliefden, zijn eigen verstand en het 
weefsel van de werkelijkheid.
Anthony Hopkins kreeg de Oscar voor Beste Acteur voor 
zijn rol in deze film.

CC De Steiger
Prijs: 4 euro
Org.: CC De Steiger en LDC in kader van 
"dementievriendelijke gemeente"

_

ZONDAG 24 APRIL VAN 10:30 TOT 16:00

Erfgoeddag: erfgoed maakt school

Laat je in het stadhuis van Menen onderdompelen 
in het schoolleven van vroeger. Haal aan de hand 
van oude klasfoto’s herinneringen op met of over 
vroeger klasgenoten.

Om 11:00 komen Denis Monteyne en Lily Olivier, 
twee oud-leerkrachten uit verschillende Menense 
scholen, aan de hand van verhalen en anekdotes 
vertellen over het onderwijs toen.

Heb je liever iets actiever? Wandel dan mee langs 
verschillende scholen in het centrum van Menen en 
ontdek hun historie via de erfgoedapp!

Stadhuis Menen
Gratis toegang

_ 
 
ZATERDAG 30 APRIL OM 16:00

Stoatsie Fjeste

Volksfeest voor jong en oud. 

16:00: Magisch Verteltheater
19.30 - 20.00: Onz Dorp
20.30 - 21.30: Pablo Honey
22.00 - 23.15: The Ed Sullivan Quartet
Afterparty (en deuntjes tussendoor): Dj H

Stationsstraat Menen 
Gratis toegang
_
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UiT in MENEN

FAMILIEVOORSTELLIG VOOR IEDEREEN VANAF 4  JAAR

HETPALEIS / POST UIT HESSDALEN:
‘LIcht, lichter, liegt’
zaterdag 2 april ~ 15 -16- 17 u.  ~ theaterbus aan Het Applauws (Lauwe)

Een voorstelling over hoe je de dingen anders bekijkt, wanneer je ze 
anders belicht.

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

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

Concept en uitwerking: Stijn Grupping, Ine Van Baelen
Spel: Lotte Diependaele, Hendrik Kegels, Khalid Koujili El Yakoubi

Muziek: Frederik Meulyzer, Lander Van den Noortgate
€ 8 - € 7 met reductie. Leden van de Gezinsbond krijgen € 2 per ticket terug op hun 

gezinsspaarkaart (alleen voor losse tickets)
Organisatie: CC De Steiger m.m.v. Gezinsbond Regio Kortrijk-Menen

ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

DANNY BRYANT (uk)
donderdag 14 april ~ 20.15 u.  ~ CCKaffee

Danny Bryant (uk) behoeft bij de bluesrockliefhebbers al lang geen 
introductie meer. Hij is één van Engeland’s meest getalenteerde gitaristen 
en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de meest toonaange-
vende en hardst werkende Europese bluesacts.
18(!) jaar na zijn vorige passage in De Steiger, komt hij zijn nieuwe album 
‘The Rage to Survive’ voorstellen. Verwacht je aan potige bluesrock à la 
Walter Trout, maar ook aan pakkende slow blues met heerlijk gitaarwerk.

€ 14,00



THEATER 

DE ROOVERS & HERMAN: 
‘Anatomie Antigone’
vrijdag 6 mei ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Tijdens de voorbije lockdowns hebben herman en de Roovers samen een berg 
Antigones beklommen. De tocht begon op bekend terrein, bij het beroemde en 
veelkantige stuk van Sofokles. Al gauw kwamen de twee collectieven echter in 
een lawine aan bewerkingen terecht. 
In het stuk besluit Antigone om - tegen de almachtige wet van Kreon in - het 
lichaam van haar dode broer Polyneikes de laatste eer te bewijzen. Die ver-
zetsdaad is voer voor uiteenlopende commentaren gebleken, vanuit politiek 
en filosofisch, psychoanalytisch en feministisch perspectief. Dit leverde diverse 
Antigone-figuren op: van vrouwenrechtenactivist, over humanist tot angry young 
rebel. Ze was zowel terrorist als martelaar.
Voor ‘Anatomie Antigone’ construeren de twee gezelschappen een caleidosco-
pische voorstelling met het ijsbergtopje van die traditie. Zo wordt het geheel een 
anatomische studie van wat het onbegraven lijk van Polyneikes bij de verschillen-
de tragediepersonages teweegbrengt. En een echokamer, waarin de gedach-
ten van de spelers raken aan maatschappelijke debatten van vandaag.

Spel: Kenneth Cardon , Loïs Brochez, Sara De Bosschere, Daantje Idelenburg, Sara Lâm, 
Luc Nuyens, Sofie Sente en Milan Vandierendonck

€ 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar
Organisatie: CC De Steiger m.m.v. Schouwburg Kortrijk i.h.k.v. Bij de buren

Extra: Inleiding om 19.30 u.

HUMOR

FILM

HAN SOLO: ‘Retro’
vrijdag 29 april ~ 20.15 u.  ~ theaterzaal

Han solo keert in zijn nieuwe show Retro terug naar zijn roots. De komische 
meesterverteller wil instaan voor de bescherming van onze Vlaamse 
levenswijze.
Europa is op drift en de dolgedraaide Vlaming is de weg kwijt. Nu ook het 
platteland zijn ruk naar rechts heeft ingezet acht Han solo de tijd rijp om 
orde op zaken te stellen.
Na Trump, Johnson, Van Grieken en andere Schild-en-Vrienden: tijd voor 
actie, tijd voor een nieuwe old-school-wind, tijd voor Han solo.
Steeds met een knipoog, steeds scherp en kritisch, maar vooral grappig.

Spel: Han Coucke
Coaching: Latif Ait

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

ALADDIN
woensdag 6 april ~ 14 u. ~ theaterzaal

Aladdin is een straatschoffie dat steelt 
om te overleven en verliefd is op een 
prinses, de dochter van de Sultan.
Vervolgens vindt hij een magische 
lamp, waaruit een Geest verschijnt 
die in staat is wensen te vervullen. Met 
hulp van deze Geest probeert Aladdin 
vervolgens het hart van de prinses te 
veroveren.
Sprankelende live-actionbewerking 
van de animatieklassieker Aladdin. 

USA-2019-1224-Nederlands gesproken
€ 4,00 - € 2,00 -26 jaar

THE FATHER
woensd. 13 april ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Een vader weigert alle hulp van zijn 
dochter wanneer hij ouder en steeds 
minder autonoom wordt.
Terwijl hij zijn omgeving en zijn ver-
anderende gezondheid een plaats 
probeert te geven, begint hij zijn 
naasten in twijfel te trekken. Maar ook 
zijn geestelijke gezondheid en zelfs de 
reële wereld worden overpeinsd.

Organisatie: Lokale Dienstencentra en CC 
De Steiger. Deze film kadert in het project 
“dementievriendelijke gemeente” van de 

Stad Menen.
Tickets: € 4,00



Zaterdag 23 april vanaf 14.00 u. 

MUZIEK 
 
TRIPLE A 
Mysterieuze rock uit Rekkem. 

PAUWEL 
Weemoedige indiefolk. 

PINK ROOM 
Ziedende garagerock. 

BOROKOV BOROKOV 
Absurdistische, experimentele en dansbare electronica met Vlaamse zang. 

THEATER 
 
CELINE VERMEULEN: Busted 
Allereerste solovoorstelling van de Menense actrice/theatermaakster. 

COLETTE GOOSSENS: Mijn broer: The Walrus 
Duet tussen een zus en een dode broer. 

JUICY DUNE IJSSELMUIDEN & SASCHA BORNKAMP: = 
Tekstlezing + gesprek met de makers. 

MORE DOGS: Real Boys 
Opwindend collectief van schrijvers, makers, spelers en muzikanten.

DOORLOPEND 

DE WILLY ORGAN TOTAALERVARING, DJ’S, FOOD & DRINKS

Vrijdag 22 april  vanaf 18.00 u. 

ATELIER GLIP: Nachtdieren 
De nachtwinkel als microkosmos van de samenleving. 

BRIK TU-TOK 
Bevreemdende rollercoaster naar een parallel universum.

DE WILLY ORGAN TOTAALERVARING 
Video, installatiekunst, performance en muziek.

Vrijdag 22 april: € 8 - € 5 -26 jaar
Zaterdag 23 april: € 12 - € 7 -26 jaar
Combiticket: € 18 - € 10 -26 j. - incl. hapje

CC De Steiger is tijdens Gebroed! het forum voor een 
spannende mix met nieuw werk van theatermakers, 
muzikanten en andere kunstenaars.

Een vijftal startende theatermakers bewijzen dat 
theater anno 2022 allerlei vormen aanneemt.
Muzikale avonturen zijn verzekerd met erg 
uiteenlopende top-acts.
Snedige garagerock? Breekbare indie pop? 
Underground post-schlager ? Nedertronische 
kleinkunst? Het kan allemaal op Gebroed!.
Tussendoor komen DJ’s langs en kan je in de 
Gebroed!-bar terecht.

Info en tickets: www.gebroed.be.



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.

HOBBY & VORMING

Baksessie Paashazen
- o.l.v. Bernard Debrabandere
- donderdag 31 maart - 13.30 tot 16u 
- € 10 (+ € 4 ingrediënten)

Workshop Terrazzo
- o.l.v. Très Bie(n)
- donderdag 31 maart - 19 tot 22u 
- € 62

Kalligrafie Module 1 bis
- o.l.v. Witruimte
- 6 dinsdagen om 19u vanaf 19 april
- € 120

Handletteren basis
- o.l.v. Myriam Lievens
- 4 maandagen om 19u vanaf 2 mei
- € 60

Fietstocht 50+
Richting Rollegem-Kapelle
- donderdag 21 april - 14u 
- € 2

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

OPENINGSUREN:

- 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 op
maandag 18 april (Paasmaandag).

INFO

De enige echte Nutellataart
- o.l.v. Debbies Momentum
- woensdag 27 april - 19u 
- € 15 (+ € 6 ingrediënten)

Schorstaart met voorjaarsbloemen
- Eveline Noordijk (De Groene Praktijk)
- donderdag 28 april - 13.30 of 21u
- € 45

Ligconcert ‘Sounds of the World’
- o.l.v. Andy Vanbeveren (Boventoon)
- donderdag 28 april - 19u 
- € 25

De kracht van aromatherapie -
Zomer EHBO
Voordracht + workshop
- o.l.v. Isabelle Degrande
- dinsdag 10 mei - 19.30u (voordracht)
  dinsdag 17 mei - 19.30u (workshop)
- € 40 (+ € 15 materiaal)

Apero Time
Zomerse hapjes.
- o.l.v. Eline Vanlerberghe
- donderdag 19 mei - 19u 
  of vrijdag 20 mei - 11u
- € 15 (+ € 25 ingrediënten)

De klassiekers van de 
Italiaanse plattelandskeuken
- o.l.v. Laurent Coppens
- donderdag 2 juni - 19u 
- € 15 (+ € 12 ingrediënten)

Daar is de Digidokter!
- Zaterdag 2 april - 10u:
  Lenteschoonmaak op je smartphone 
  en PC 
- Zaterdag 7 mei - 10u:
  Instagram ook iets voor mij?
- Zaterdag 11 juni - 10u: 
  Fiets-en wandelroutes online 
  uitstippelen
- € 5

Punten sparen?
Het kan bij ons!
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De omgeving van AZ Delta krijgt een facelift. Samen met AZ Delta werkten we 
een toekomstgericht ontwerp uit voor de riolering én een toegankelijke inrichting 
van het publiek domein in de omgeving van het ziekenhuis.
De werken zitten ondertussen al in fase 3 en zouden in juli klaar moeten zijn. 
Voor een update van de werken: www.menen.be/oudeleielaan

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


