
www.menen.be

november 2021

Leiedraad
Infomagazine Stad Menen

maart 2022



2

p. 4
Burgerbudgetten en Zorgzame buurten 

p. 5
Plan(t) mee de toekomst van het Paradijs

p. 6
Herinrichting Lauweplaats

p. 8
Lokaal loket kinderopvang

p. 9
Sportclub in de kijker

p. 10
De Bib: het leven van A tot Z

EPC bij verhuur
p. 11

Uittips in maart
p. 12 

Mirom Magazine
p. 16

Steigernieuws

Inhoud

Colofon: Redactie & vormgeving: Stad Menen / Communicatie -  communicatie@menen.be - Druk: Die Keure / Brugge - V.U.: Eddy Lust / Burgemeester - Grote Markt 1 / 8930 Menen

Wist je dat je via BE-Alert meteen verwittigd wordt bij een 
noodsituatie?

 
Bij een noodsituatie in onze stad willen we jou graag snel 

verwittigen. Daarom maken we in Menen gebruik van BE-Alert, 
een alarmeringssysteem dat je meteen op de hoogte stelt van een 

noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Nog niet geregistreerd op BE-Alert? Doe het dan vandaag nog via 
www.be-alert.be! Het is volledig gratis.

De Grote Lenteschoonmaak
Doe jij ook dit jaar mee aan De Grote Lenteschoonmaak? Haal je afvalgrijper 
van onder het stof en maak samen met vrienden, klasgenoten, collega's of je 
vereniging deel uit van de grootste schoonmaakploeg.

De Grote Lenteschoonmaak vindt plaats van zaterdag 19 maart t.e.m. zondag 
27 maart. 

Info / www.menen.be/degrotelenteschoonmaak

Vanaf 15 maart kan je weer een zakje gratis bloemzaad 
bestellen voor een mini zaaiprojectje in eigen tuin!

De bijtjes verdienen dezer dagen extra zorg. Vele planten in 
de tuin leveren een mooie bijdrage aan het voedsel van de 
bijen. Met de bloemenzaadjes van ‘laat het zoemen’ leg je 
een zogenaamde bloemenakker aan. Alle soorten erin zijn 
éénjarigen.  Ze kiemen, groeien, bloeien en sterven in één 

groeiseizoen.

Bestelformulier op www.west-vlaanderen.be/bijen 

Zolang de voorraad strekt!
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Registreer je nu op BE-alert!

Laat het zoemen met bloemen
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Donderdag 24 maart 2022 om 14:00
LDC Allegro, Volkslaan 302

Lezing door Dhr. Hein Vanhuyse
(woonleefbegeleider in  

wzc Ter Lembeek Wielsbeke)
 

Gezien de coronamaatregelen is het 
noodzakelijk om vooraf in te schrijven, er 

zijn 30 personen toegelaten (o.v.).

Zorgcafé en familiegroep dementie 
Hoe hou ik het vol in de zorg?

Activeer je 
handtekeningcertificaat!

Participatiemoment 
Zandputstraat

Op je eID of verblijfskaart staat een handtekeningcertificaat waarmee 
je je veilig kunt aanmelden om overheidszaken te regelen. 
Denk aan het aanvragen van je COVID-documenten. 
 
Goed om te weten: als je 18 geworden bent, moet je dat 
handtekeningcertificaat eerst nog laten activeren. Kom daarvoor 
op afspraak ( www.menen.be/afspraak-maken ) gratis langs bij 
Burgerzaken.

De begraafplaats in de Zandputstraat 
wordt groener! Met respect voor het 
waardevolle erfgoed en de overleden 
dierbaren transformeren we de 
versteende begraafplek in een groene 
rustoase. 

Wil jij ons daarbij helpen? Neem 
dan zeker een kijkje op ons 
participatieplatform samen.menen.
be en post jouw suggestie. Heb je 
een suggestie maar geen internet of 
computer? Je kan ons ook telefonisch 
jouw suggestie doorgeven via het 
nummer 056 529 375

Inschrijven kan in de lokale 
dienstencentra en via onze partners 
per mail: info@htw.be,  
info@depiramidemenen.be,  
ldc.allegro@menen.be,  
intermezzo@mr-wzc.be,  
info.rekkem@zilvervogel.be
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Burgerbudgetten, neem zelf het
heft in handen!

Heb jij een idee dat jouw wijk beter kan maken? Zou je graag een pop-up 
camping in je wijk zien? Of een buitenspeeldag voor kinderen (en ouders)? 
Of een verkeerscampagne? Stad Menen wil je helpen! De campagne 
‘Burgerbudgetten’ geeft de regie aan de burger. De gekozen projecten 
krijgen financiële steun, zodat burgers hun goede ideeën kunnen realiseren. 
Wij zoeken projecten die duurzaam zijn, mensen samenbrengen, mikken 
op het welbevinden van de wijkbewoners… Er wordt in totaal 125.000 euro 
uitgetrokken om burgerprojecten te realiseren. 

In 2022 zijn Ons Dorp en Lauwe 
Statie-Tuinwijk aan de beurt
Ben jij een inwoner van Ons Dorp of Lauwe Statie-
Tuinwijk? Heb jij een idee om jouw wijk samen 
te brengen, aangenamer te maken,… Dan 
is nu je kans. Wij schenken een budget en de 
ondersteuning om jouw idee te ontwikkelen.

Wijk  Budget 
  (het budget is bepaald 
  naar aantal inwoners) 

Menen Ons Dorp  18 500 euro 
Lauwe Statie-Tuinwijk  8 250 euro

Meer weten? Kom dan naar het infomoment in 
jouw wijk. 
 
Menen Ons Dorp – zaterdag 26 maart om 10:30: 
LDC Allegro
Info / brigitte.desmet@menen.be – 056/52 72 82

Lauwe Statie-Tuinwijk - Donderdag 31 maart om 
19:00: Verrijzeniskerk Lauwe 
Info / jan.verbrugge@menen.be – 056/28 98 72

Zorgzame buurten
Op verschillende plekken in Menen gaan we verder 
met ons project rond zorgzame buurten.
 
Een zorgzame buurt is een buurt waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en indien nodig elkaar kunnen 
helpen met kleine alledaagse dingen. In dit verhaal zijn 
buurtbewoners heel belangrijk omdat zij de draaiende 
motor zijn van de zorgzame buurt.
 

Wil jij mee nadenken hoe we het welzijn in je buurt 
kunnen verbeteren? Kom dan langs op de adviesraad 
in jouw buurt:
 
Lauwe – donderdag 17 maart om 19:00  – LDC Het 
Applauws  
Info / jan.verbrugge@menen.be – 056/28 98 72  
Ons Dorp – dinsdag 22 maart om 18:00 – LDC Allegro – 
18u  
Info / brigitte.desmet@menen.be – 056/52 72 82
Rekkem Paradijs – zondag 27 maart om 10:00  – 
Wijkschool Paradijs 
Info / annemie.debosscher@menen.be - 056/527 284
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Programma: 
10u: Onthaal met drankje en koffiekoeken + woordje van de schepen 
(plenair) 

10u20: Korte toelichting DNA van het Dorp-masterplan

10u40: Presentatie Zorgzame buurten (plenair)

11u:  Presentatie burgerbudgetten (plenair)

11u20: Start INFOMARKT met enkele standjes  
Tijdens de infomarkt kan je in gesprek gaan met de stad Menen, de 
provincie en het ontwerpteam / feedback geven en / of terecht voor 
vragen.
 
12u30: Einde

v

Plan(t) mee de toekomst 
van het Paradijs!

Stad Menen en de provincie West-
Vlaanderen nodigen de inwoners 
van ‘t Paradijs uit op zondag 27 
maart vanaf 10:00 in de wijkschool 
't Paradijs. Samen gaan we het 
gesprek aan over een kwalitatief 
en gedragen masterplan, zorgzame 
buurten en de burgerbudgetten.

Het dorp Paradijs is een 
uitzonderlijke plek omringd door 
een prachtig landschap. Om 
de kwaliteiten van het dorp nog 
meer in de verf te zetten en de 
leefbaarheid te verhogen wil 
de stad Menen en de provincie 
samen met jullie een toekomstvisie 
opmaken voor het Paradijs. Zodat 
we hier in de toekomst nog beter 
in het dorp kunnen wonen, werken, 
beleven en ontmoeten.  
 
Dit vraagt in de eerste plaats 
om een kwalitatief en gedragen 
masterplan waar iedereen zich 
in kan vinden: zowel bewoners, 
bestuurders als experten. 
 
Dit traject start met de 
dorpsontmoeting op zondag 27 
maart waar we niet alleen een 
korte toelichting geven rond 
het project "DNA van het dorp-
masterplan Paradijs" maar ook 
de lopende projecten Zorgzame 
Buurten en Burgerbudgetten 
toelichten.  

 
Graag polsen we tijdens deze 
ontmoeting naar jullie mening 
en ideeën voor het dorp. Wat 
maakt jouw dorp uniek? Wat zijn 
de sterktes? Wat loopt er goed 
en wat kan beter? Waar is ruimte 
voor ontspanning en ontmoeting? 
Waar is ruimte voor meer groen? 
Waar en hoe zou u in de toekomst 
willen wonen?  Heb je nog een 
sprekende (oude) foto, verhaal of 
een anekdote uit het dorp? Breng 
het mee en deel het met ons!
 
Zorgzame buurten zorgen 
ervoor dat mensen, ongeacht 
leeftijd en grote of kleine 
ondersteuningsbehoeften, 
comfortabel in hun woning of 

vertrouwde buurt kunnen (blijven) 
wonen. We willen in de wijk het 
Paradijs streven naar een buurt 
waar: 
• jong en oud samenleven,  
• mensen zich goed en geborgen 
voelen,  
• levenskwaliteit centraal staat,  
• bewoners elkaar kennen en 
helpen,  
• personen en gezinnen met grote 
en kleine ondersteuningsnoden 
ondersteuning krijgen, 
• diensten en voorzieningen 
toegankelijk en beschikbaar zijn. 
 
Met de Burgerbudgetten maken 
we ook werk van participatie. Er 
wordt 11.000 euro ter beschikking 
gesteld aan de bewoners voor één 
of meerdere projecten die de wijk 
't Paradijs ten goede komen. De 
voorbereiding is nu achter de rug. 
Er ligt een tiental projecten op tafel. 
Jij kan nu zelf beslissen welk project 
wordt gerealiseerd. Op 27 maart 
stellen we alle projecten nog eens 
voor. Daarna kan jij stemmen voor 
het project dat Het Paradijs sterker 
zal maken. Je kan ook digitaal 
stemmen op samen.menen.be 
tussen 27 maart en 3 april. 
 
Meer info en inschrijven /  
www.menen.be/masterplanparadijs
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Herinrichting Lauweplaats
In het DNA van de Lauwenaar zit een grote voorliefde voor ontmoeting ingebakken. Nochtans was de publieke ruimte 
van Lauweplaats niet ingericht om ontmoetingen te stimuleren. Met veel meer terrassen, veel meer groen en veel meer 
verkeersveiligheid brengen we Lauweplaats in de 21ste eeuw.

Lauweplaats

Lauweplaats komt centraal te liggen in 
een grote zone 30, met hierop afgestemde 
rijbanen en kruispunten. De rijbaan schuift 
richting Sint-Bavokerk. Zo ontstaat er ruimte 
voor voetpaden en terrassen, zowel aan de 
Larstraat (tussen Menenstraat en Leiestraat) 
als op Lauweplaats. Het langsparkeren 
focust op kortparkeren (shop and go) en 
mindervaliden. Toegankelijke bushalten 
komen aan het gemeentehuis en aan de 
school. De omgeving van De stap wordt 
een stuk veiliger met voorrangswijzigingen 
en éénrichting in de Schoolstraat. 

In Lauwe spannen handelaars, verenigingen en 
inwoners zich hard in om Lauwe bruisend te houden. 
Lauwe leeft! Met dit ontwerp krijgt Lauwe nu een 
kloppend hart met drie keer zo veel ruimte voor 
terrassen, waterspeelelementen voor kinderen en 
voorzieningen om evenementen te faciliteren. 
Het kloppende hart van Lauwe wordt een groene 
omgeving, die goed bereikbaar blijft en veilig is voor 
alle weggebruikers, ook voor kinderen op de fiets.

Net zoals in veel steden was Lauweplaats ingericht 
op maat van de auto. Het brede wegdek trok 
veel zwaar en snel doorgaand verkeer aan. 
Dwarsgeparkeerde voertuigen waren een 
gevaar voor fietsers. Op het kruispunt met de 
Wevelgemstraat gebeurden veel ongevallen. 
We behouden het tweerichtingsverkeer om de 
bereikbaarheid hoog te houden, maar we versmallen 
de rijbaan. De auto zal dus nog een gast zijn, maar 
vrachtwagens weren we.

Het ontwerp zet de mens en de verkeersveiligheid 
op één. We hebben er anderhalf jaar aan gewerkt, 
samen met Bureau Cnockaert, Studio UAD en 
Greenconcepts. Tussentijds werd het gepresenteerd 
aan bewoners, handelaars en diverse stakeholders 
zoals De Lijn. Onze concepten werden warm 
onthaald. Nu is het ontwerp klaar voor het grote 
publiek.

De werken worden geraamd op 3.190.513 euro 
inclusief de vernieuwing van de onderliggende 
rioleringen in het volledig projectgebied. Met 
behulp van subsidies voor Natuur-in-je-buurt, het 
Kopenhagen relancefonds voor fietsinfrastructuur, 
uitrusting als lokaal mobipunt en toegankelijke 
bushalten wordt de investeringskost ten laste van de 
Meense gemeenschap sterk gedrukt. 

De omgeving van de Sint-Bavokerk en Lauweplaats 
wordt ingedeeld in vier zones: voetpaden, terrassen 
en groenzones voor de kerk, een dorpsvloer aan de 
zijkant van de kerk, een dorpstuin achter de kerk en 
de brouwerijtuin aan het kanon.

Dorpsvloer

Enerzijds is de zone naast de kerk 
een verblijfszone, met straatmeubilair 
en waterspeelelementen. Het 
regenwater van het dak van de kerk 
wordt opgevangen en hergebruikt 
in een fontein. Hier komen ook een 
groene speelzone en twee grote 
luifels, die schaduw of beschutting 
geven tijdens evenementen. De 
ongemakkelijke indeling met haagjes 
verdwijnt en maakt plaats voor 57 
comfortabele parkeerplaatsen en 
elektrische laadmogelijkheden. Langs 
de kerk leggen we een comfortabele 
verbinding tussen de Leiestraat en 
de Schoolstraat voor voetgangers en 
fietsers en in het geheel integreren we 
veilige stallingen voor 72 fietsen.  
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Bekendmaking openbaar 
onderzoek centrumbrug en 
omgeving

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, 
brengt ter algemene kennis van het publiek dat door 
De Vlaamse Waterweg nv, Guldensporenpark 105, 
9820 Merelbeke een omgevingsvergunningsaanvraag 
is ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. 
Deze aanvraag omvat een nog niet goedgekeurd 
Project-MER.

Kort omschreven gaat het over aRW - Seine-Schelde - 
Doortocht menen - Werken centrumzone.

Inzagemogelijkheden:

De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het 
publiek van 19 februari 2022 tot en met 20 maart 2022 
bij de stedelijke dienst Omgeving, op volgend adres: 
Stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen (enkel op 
afspraak).  
Maak jouw afspraak telefonisch via 056 529 204.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek 
kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over 
de aanvraag worden ingediend.

Meer info / www.menen.be/openbare-onderzoeken

De brouwerijtuin

Ook de hoek van de Leiestraat wordt 
heraanlegd met meer ruimte voor terrassen, 
natuur en speelstenen voor kinderen. Het kanon 
van Lauwe behoudt zijn ereplaats. 

Dorpstuin  

Lauweplaats wordt in één klap een flink stuk groter, 
omdat de groene ruimte achter het gemeentehuis en 
de pastorietuin voor iedereen toegankelijk wordt. Het 
wordt één grote tuin met een boomhut als eyecatcher. 
Dit wordt de groene bron van Lauweplaats, die de 
natuurlijke groenelementen in het omliggende zal 
stuwen. Grote biodiversiteit en beleving tijdens alle 
seizoenen bepalen de aanleg van  bomen, heesters en 
planten.
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Zitdagen Groeipakket
Heb je vragen over je dossier, over toeslagen 
zoals de kleutertoeslag, sociale toeslag of 
schooltoeslag? Wil je meer uitleg over bedragen 
of heb je hulp nodig bij het invullen van 
formulieren?

Fons is er voor iedereen, ongeacht bij wie je bent 
aangesloten.

Je bent welkom in het Sociaal Huis op de 2e en 4e 
donderdag van de maand van 14:00 tot 17:00

Dit initiatief is volledig gratis.

Info /  
www.fons.be  - welkom@fons.be – 078 79 00 07

Lokaal loket kinderopvang
Voor al jouw vragen rond kinderopvang

Het lokaal loket kinderopvang 
is een neutraal informatie- en 
ondersteuningspunt voor 
ouders die op zoek zijn naar 
kinderopvang. Via de website 
kinderopvangwijzer krijgen 
(toekomstige) ouders een overzicht 
van alle kinderdagverblijven en 
onthaalouders in Menen, Lauwe en 
Rekkem en hun kostprijs.

Huis van het kind
Heb je een vraag over jouw kinderen (0-25 jaar) betreffende 
opvoeding, vrije tijd, gezondheid,….?
Ben je zelf een jongere en heb je een vraag over vrije tijd, 
opleiding, school,….?

Gelijk welke vraag…. Huis van het Kind helpt je graag een 
stapje verder!

Het onthaal van Huis van het Kind Menen is iedere 
donderdag open van 14:00 tot 18:00 in het Sociaal Huis, 
Noorderlaan 1A/000 te Menen.

Je kunt vrij langskomen, een afspraak is niet nodig!

www.huisvanhetkindmenen.be
huisvanhetkind@menen.be
www.facebook.com/huisvanhetkindmenen/

Doe meteen je 
aanvraag!

Wanneer je zwanger bent is het 
heel belangrijk om tijdig een 
kinderopvang te vinden. Omdat 
het niet altijd makkelijk is om een 
plaats te vinden kan je best van 
zodra je weet dat je zwanger 
bent een aanvraag indienen. 

Via het lokaal loket 
kinderopvang kan je informatie 
terugvinden over alle initiatieven 
in Menen en je kan er meteen 
een aanvraag indienen bij 
verschillende initiatieven van 
jouw voorkeur. 

Hulp nodig?
Vind je het moeilijk om alles 
digitaal te regelen? Krijg je graag 
ondersteuning om de aanvraag 
in orde te brengen? Zit je nog met 
vragen?

Neem dan contact op met het 
Lokaal Loket of maak een afspraak 
met een medewerker.

Praktisch
Lokaal loket Kinderopvang
Noorderlaan 1 A000
Elke donderdagnamiddag van 
14:00 tot 18:00 
T 056 527 100 
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Danstheater ARTE, is de dansafdeling van Sportgroep 
Vaste Vuist Lauwe vzw. De dansafdeling bestaat 
intussen 48 jaar en werd in 1974 opgestart door de 
toenmalige voorzitter Joris Lauwers. 
 
Deze afdeling telt intussen ongeveer 450 dansers en 
250 leden die één of meerdere van onze aanverwante 
groepslessen volgen, zoals Cardio-Dance, Dance and 
Burn of Aerobic 50+. Arte heeft een uitgebreid gamma 
aan dansstijlen en een team lesgevers, met passie 
voor dans. De doelstelling is, dansen voor iedereen. 
Daarom ook onze G Dance voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beperking. Naast het grote 

recreatieve aanbod heeft Arte 1 wedstrijdgroep: “Clip 
Dance DemoTeam”. 
 
Arte heeft ieder sportjaar zijn 4 voorstellingen ‘Arte 
Danst’. Telkens met het Pinksterweekend.  
Iedere vakantie organiseert Vaste Vuist Lauwe elke 
week meerdere sportkampen. Dansen is daar ook een 
onderdeel van.
 
Meer info over het volledige aanbod/sportkampen 
vind je op www.vastevuist.be

EPC of voluit het 
EnergiePrestatieCertificaat, 
is het verplichte document 
bij de verhuur van woningen 
dat de potentiële huurders 
informeert over de 
energiezuinigheid van de 
woning. 
 

Een goede score duidt op een laag energieverbruik 
wat gunstig is voor de huurders. De EPC-waarde geeft 
dus een indicatie van hoe 'energiezuinig' je woning is.

Als verhuurder heeft u er dus alle belang bij om een 
gunstige EPC voor te leggen. 

EPC bij verhuur
 
Welke maatregelen kan u nemen om de EPC-score te 
verbeteren?
• De huurwoning voorzien van isolatie (dak, muren 

en/of vloer);
• Hoogrendementsbeglazing plaatsen;
• Een verouderde verwarmingsketel vervangen door 

een condensatieketel;
• Een thermostaat, thermostatische kranen en een 

regelaar voor je verwarmingsketel voorzien; …
 
Als verhuurder kan u energiepremies aanvragen bij 
Fluvius voor het isoleren van de woning en een EPC-
labelpremie aanvragen bij een grondige energetische 
renovatie!
Info / www.energiesparen.be

Woonloket op 10 maart
Het woonloket Rekkem en Lauwe vindt plaats op 10 maart. 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.

Sportclub in de kijker: 
Danstheater "Arte" Lauwe
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De Bib: het leven van a tot z

Digidokter: eID & itsme: dit kan je er allemaal mee

Zaterdag 12 maart 2022 / 10:00 tot 12:00 / Bib Menen

De federale overheid wil dat alle administratie ook via digitale kanalen (aka 'digitaal 
loket') kan verlopen. Dat is op zich al een grote uitdaging. Maar het betekent ook 
dat alle burgers mee moeten zijn in dit digitaliseringsproces, d.w.z. over de nodige 
apparatuur beschikken én over de nodige kennis en vaardigheden.

In deze Digidokter-sessie maken we alvast werk van de laatste opdracht.We 
vergelijken eerst eID en itsme, de twee manieren om aan te melden. Eenmaal 
succesvol aangemeld heb je toegang tot een waaier van overheidsdiensten: 
Mybelgium, Tax-on-web, Mypension, Mycareer, Mysocialsecurity, … Ook heel wat 
stadszaken kan je trouwens thuis regelen: een adreswijziging doorgeven, een 
vergunning of attest aanvragen, zalen of materialen reserveren, ... Zo vermijd je 
verplaatsingen en wachtrijen.

We demonstreren de inlogprocedure, overlopen een aantal van de beschikbare 
diensten of zaken die je online met de stad kunt regelen. En we staan natuurlijk 
ook stil bij het aspect veiligheid, dat nooit het slachtoffer mag zijn van verhoogd 
gebruiksgemak.

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 
 

Jeugdboekenmaand
In maart 2022 is het opnieuw Jeugdboekenmaand in bibliotheek Menen. Het thema 
van dit jaar is 'Helden en schurken'. 
 
We hebben het over helden en antihelden, idolen en iconen, schurken en 
schelmen. Over goed en kwaad en de grijze zone ertussenin. Over helden die soms 
schurken worden en omgekeerd. Over alledaagse heldinnen zoals oma's maar ook 
over de avonturen van moedige ridders en sluwe schurken. 
 
Volg bibliotheek Menen op Facebook en Instagram en kijk op onze websitemenen.
bibliotheek.be voor meer nieuws.
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Uittips in maart
 
12 MAART  TOT 16 MAART

Carnavalskermis

Groentenmarkt 
Dinsdag 15 maart gesloten
(Wekelijkse zaterdagmarkt op parking Donkerstraat)
_

ZONDAG 13 MAART OM 15:00

‘Pittige vrouwen in Menen’

Tijdens deze wandeling maak je kennis met enkele 
Menense pittige dames en hun verhalen. 
 
Start aan het stadhuis
De wandeling is gratis. Inschrijven kan via toerisme@
menen.be 
_

19 MAART TOT 26 MAART

Tentoonstelling Lukasgilde

Weekdagen: 14:00 tot 18:00
Zaterdag: 10:00 tot 12:00 en 14:00 tot 18:00
Zondag gesloten

Gratis toegang
CC De Steiger - Waalvest 1

 

DINSDAG 29 MAART OM 20:00

Lezing Piet Werbrouck

In 1972 verliet Piet Werbrouck Lauwe om 
aan de andere kant van de wereld aan 
ontwikkelingssamenwerking te doen. In de jaren 
die volgden zouden nog veel andere projecten 
hem naar uiteenlopende landen en werelddelen 
brengen. Hij was medewerker van NGO's, de 
Verenigde Naties en de Wereldbank. Nu, 50 jaar 
later, is Piet Werbrouck terug in Lauwe.

De Wereldraad heeft hem uitgenodigd om terug te 
blikken op zijn ervaringen in plattelandsontwikkeling 
en zijn kijk op ons ontwikkelingssamenwerking met 
ons te delen. Het wordt een aangename babbel in 
een aangenaam kader. 

Cultuurcafé Het Applauws Lauwe 
Gratis via www.ccdesteiger.be
_

25, 26, 30 MAART EN 1, 2 APRIL OM 20:00
27 MAART EN 3 APRIL OM 18:00

Theater: Minor Swing

Toneelstuk van Wim Chielens
Regie Peter Coine

Studio CC De Steiger 
Waalvest 1

Org.: Cie Tabloo 
Tickets: cietabloo.be

23 april 
Vijgen Na Pasen in Lauwe

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 de kerstmarkt, terwijl 
straatanimatie (voor een groot deel 
van eigen bodem!) voor de vrolijke 
noten zorgt.

30 april 
Bloemenmarkt en Urban 
Run

Op zaterdag 30 april organiseren 
onze vrijetijdsdiensten de 
Bloemenmarkt mét de 1ste Urban 
Run (eerst voorzien op 14 januari 
tijdens de Nieuwjaarsloop). De 
Bloemenmarkt stoppen we in een 
nieuw kleedje, koppelen we aan de 
wekelijkse zaterdagmarkt, aan de 
wandeling voor nieuwe inwoners én 
aan de Urban Run, een recreatieve 
loop door openbare gebouwen en 
scholen van om en bij de 6 km.

20 mei 
Grensloop

Na een afwezigheid van 2 jaar zijn 
de voorbereidingen van Grensloop 
2022 volop aan de gang. De 
komende editie van de Grensloop 
gaat door op vrijdag 20 mei 2022 
met opnieuw start- en aankomst op 
de Grote Markt van Menen.

Meer over deze events in de 
volgende Leiedraad en op  
www.menen.be.

Save the date!
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Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30  - www.mirom-menen.be

Hoe asbest herkennen?
De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. 
Ook in onze regio zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en 
gevels bestaan uit asbestgolfplaten of -leien. Alle info over hoe je 
asbest kan herkennen vind je alvast in onderstaande tekening.

Jouw gemeente en Mirom Menen maken werk 
van een versnelde afbouw van asbest. Het is nu 
ook mogelijk om asbest thuis te laten ophalen. 
Niet gratis, maar aan  sterk gereduceerde tarieven. 
Asbest mag je ook verpakt in doorschijnende 
folie met een minimale dikte van 100 micron (dus 
geen plastic zakje, maar stevige folie) aanleveren 
op de recyclageparken van Menen, Wervik en 
Gullegem (Nijverheidslaan).

Je kan alles ook nog eens nalezen 
op www.mirom-menen.be

G E K L E U R D
G L A S

W I T
G L A S

Recycle
Punt.

We maken er iets moois van

1  BLOEMBAK: Vrij dunne bak-
ken in asbestcement in diverse 
vormen. Grijs, maar vaak ook 
wit gekleurd.

2  GOLFPLAAT in asbestcement 
van ongeveer 5 mm dikte. Licht-
grijs of gekleurd (zwart of rood).

3  GEVELLEIEN: Vlakke kunst-
leien in asbestcement.

4  GLASALTOEPASSINGEN: 
Vlakke plaat in asbestcement 
met een gladde harde boven-
laag. Uitgevoerd in verschillende 
kleuren. Vaak in keuken- en 
badkamermeubelen.

5  AFDICHTINGSKOORD*: Wit 
tot grijs pluizig koord. Valt zeer 
gemakkelijk uiteen. Bij kachels 
en verwarmingsketels vaak als 
afdichting van schoorsteen, 
uitlaat, ruit of deurtje gebruikt.

6  PLAASTERISOLATIE*: 
Brokkelig plaaster rond verwar-
mingsleidingen met weinig tot 
zeer veel vezels. Meestal om-
wikkeld met witte juten doek.

7  SCHOUWPIJP: Ronde of vier-
kante buizen in grijs asbest-
cement. Vaak toegepast als 
rookafvoer of voor verluchtings-
kanalen en afvalkokers.

8  ONDERDAKPLAAT: Dunne 
roze, lichtgrijze of gele plaat in 
asbestcement met cellulose-
vezels

9  DAKLEIEN: Vlakke kunstleien 
in asbestcement. Grijs mate-
riaal, maar aan de buitenkant 
vaak zwart of rood gekleurd. 

10  VENSTERDORPEL10  VENSTERDORPEL10 : Massieve 
stukken asbestcement. Soms 
grijs, maar meestal zwart ge-
kleurd.

11  IMITATIEMARMER: Plaat in 
asbestcement, meestal zwart 
met witte stipjes. Soms ook 
lichtgrijs of wit.

12  AFVOERBUIZEN EN GOTEN12  AFVOERBUIZEN EN GOTEN12 : 
Ronde, meestal grijze buizen 
en goten in asbestcement.

13  VLOERTEGELS13  VLOERTEGELS13 : Harde, 
dunne, meestal gevlamde 
tegels in asbesthoudend vinyl. 
Breken bij buiging. Vaak beves-
tigd met asbesthoudende lijm.

* Dit moet je verplicht laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. 
 Een lijst van erkende asbestverwijderaars vindt je online: surf naar 

https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken 
of scan deze QR-code.

Geen kapotte lampen
in de vuilbak!
Breng ze naar een Recupel punt en geef ze een nieuw leven. 
Recupel-punten vind je onder meer op de recyclageparken van 
Menen, Lauwe, Gullegem Nijverheidslaan, Wervik en Geluwe.

Meer info op recupel.be

G E K L E U R D
G L A S

W I T
G L A S

Recycle
Punt.
Point de
Recyclage.

We maken er iets moois van
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Wist je dat er ook een textielophaling 
is aan huis? Je vindt alle data voor 
de textielophaling aan huis in jouw 
ophaalkalender en Recycle App.

Hoezo, ook 
herbruikbare 
spullen welkom 
op het recyclagepark?
Heb je nog bruikbaar klein gerief staan dat 
je niet meer gebruikt, zoals boeken, vinyl-
platen, decoratie, huisraad, speelgoed hobby-
spullen en siervoorwerpen? Een bezoek aan 
het recyclagepark is het ideale moment om 
ze te schenken aan De Kringloopwinkel. 

Je vindt op de recyclageparken namelijk ook 
bakken waarin je je herbruikbaar klein gerief 
kan deponeren. De Kringloopwinkel komt deze 
bakken regelmatig ledigen, sorteert en verkoopt 
ze in haar winkels. De opbrengst investeren we 
in sociale tewerkstelling.

Breng jij bij je volgende bezoek je herbruikbaar 
klein gerief mee? Doe vooraf deze checks:

 Zijn de spullen nog in goede staat?   Lichte gebruiks-
sporen zijn geen probleem, maar zaken die (erg) 
beschadigd, gescheurd of kapot zijn, kunnen niet 
meer verkocht worden en horen bij het afval.

 Is alles nog compleet?  Bij speelgoed bijvoorbeeld 
is dat belangrijk. 

Zorg ervoor dat zaken die bij elkaar horen, ook bij 
 elkaar blijven.  Stop je spullen in een doos of zak.

Twijfel je ter plaatse op het recyclagepark? 
Vraag dan hulp aan een parkwachter.

INZAMELMOMENTEN
We maken het extra 
gemakkelijk om herbruik-
bare spullen te schenken 
aan De Kringloopwinkel. 
In het voor- en najaar 
organiseren we inzamel-
momenten per deel-
gemeente waarop je je 
herbruikbaar klein gerief 
kan brengen. We houden 
je hiervan op de hoogte!

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30  - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen
Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen

Samen gaan we voor
minder voedselverspilling
In ons eerste Mirom Menen Magazine van het jaar willen we 
graag ook onze aandachtspunten voor 2022 bekendmaken. 
Ook dit jaar blijven we inzetten op onze slogan: samen voor 
een afvalvrije toekomst en dat gaat samen met minder rest-
afval en minder voedselverspilling.

Er komt nog steeds te veel recycleerbaar materiaal terecht in 
onze restafvalzak of in het brandbaar grofvuil op het recyclagepark. 
Dat blijkt uit een sorteeranalyse van afvalstoffenmaatschappij 
OVAM. We kunnen onze afvalberg dus 
verminderen door onder meer ons afval 
beter te sorteren. Heb je vragen over 
het correct sorteren van afval? 
Je kan onze afvalcoach contacteren 
via afvalcoach@mirom-menen.be 
of via 056 52 81 30.

OPLOSSING
Zo’n 40 procent van restafval bestaat 
uit bio-organisch afval. Met een deel 
hiervan zoals groenten en fruit kan 
je nu al terecht in een compostbak of 
-vat, maar  vanaf 2023 voorzien we een 
oplossing die voor iedereen haalbaar is: 
 de ophaling van groenten-, fruit-, 
 keuken- en tuinafval (GFT) aan huis. 
In ons volgende magazine kom je er 
alles over te weten!

HOU REKENING 
MET DEZE 
REGELS:

DROOG

ZO SNEL MOGELIJK

IN ÉÉN 
GEHEEL

Geen idee wat je moet aanvangen
met je oude matras?
Geef ze gratis  af op het recyclagepark.

De Vlaamse overheid moedigt de recyclage van oude matrassen aan zodat deze niet langer op het milieu wegen. 
Van zodra je een oude matras vervangt, breng je deze zo snel mogelijk naar het recyclagepark. 
Snij de matras niet in stukken en breng ze vooral droog binnen. Laat ze dus niet dagenlang buiten in weer en wind 
liggen. BELANGRIJK: je kan je oude matras gratis afgeven op het recyclagepark .
Overigens bij de aankoop van een nieuwe matras aanvaarden sommige verkopers gratis je oude exemplaar.

Valumat21006_A5 Consumer.indd   5 10/05/2021   16:44

KOKEN 
MET RESTJES
De hoeveelheid restafval 
verminderen door GFT 
apart in te zamelen is 
één ding, maar je kan 
altijd nog een stapje 
verder gaan: minder 
voedsel verspillen. 
Daarom organiseren 
we op 30 maart een 
 gratis online infosessie 
van Vlaco: Tips tegen 
voedingverlies: ‘Koken 
met restjes’. Inschrijven 
voor deze sessie kan 
via communicatie@
mirom-menen.be. 

Onder alle deelnemers 
verloten we ook enkele 
exemplaren van het 
boek Red de restjes!
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aan zodat deze niet langer op het milieu wegen. Van zodra je 
een oude matras vervangt, breng je deze zo snel mogelijk naar 
het recyclagepark.
Snij de matras niet in stukken en breng ze vooral droog binnen. 
Laat ze dus niet dagenlang buiten in weer en wind liggen.

 Geen idee wat je moet aanvangen met
 je oude matras?
 Geef ze gratis af op het recyclagepark.

Onder alle deelnemers 
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UiT in MENEN

FAMILIEVOORSTELLIG VOOR IEDEREEN VANAF 4  JAAR

THEATER GNAFFEL: ‘Robin Hood’
dinsdag 1 maart ~ 15.00 u.  ~ theaterzaal

Een muzikaal poppenspel met drie energieke acteurs en met nieuwe 
muziek van Herman van Veen. 
Iedereen kent het verhaal van Robin Hood: Prins Jan besteelt het land 
om er zelf rijk van te worden   onze held Robin steelt van de rijken om de 
armen te helpen. Robin Hood is eerlijk en goed en Prins Jan bakt er niets 
van. En Marian? Zij is het mooie meisje. Maar klopt dit verhaal wel? 
En wat is nou eerlijk? 
Drie poppenspelers vertellen het verhaal van Robin Hood maar spelen-
derwijs belanden ze in een nieuw verhaal. Een verhaal waar goed niet 
alleen goed is en slecht niet alleen slecht. Deze komische en originele 
voorstelling speelt met eerlijkheid en goed en kwaad. 
“‘Robin Hood zit zo boordevol grapjes en verrassende wendingen dat het 
een feestje wordt voor jong én oud” – Theaterkrant

Tekst: Mark Haayema - Regie: Job Raaijmakers - Spel: Markoesa Hamer, Karlijn Koel 
en Job Raaijmakers€ 8 - € 7 met reductie

Leden van de Gezinsbond krijgen € 2 per ticket terug op hun gezinsspaarkaart 
(alleen voor losse tickets)

HUMOR

STEVEN GOEGEBEUR: 
‘Mankracht’
vrijdag 11 maart ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Een verhaal van hoop, geloof en liefde. 
Een verhaal dat niemand onberoerd zal laten! 
Als je in de hoek staat waar de klappen vallen, heb je twee 
mogelijkheden; neergaan of terugvechten. Het leven heeft 
Steven niet gespaard. Hij incasseerde slag na slag. Ging 
uiteindelijk op de knieën. En net niet uitgeteld gebeurde het 
wonder; ergens vond hij de kracht. Om weer recht te 
krabbelen, op te staan, de rug te rechten. Mankracht. 
Waar hij die kracht vond, wie hem die kracht gaf, hoe die 
kracht te gebruiken ... ? Steven vertelt het je allemaal in zijn 
vierde show. In een verhaal van struikelen, vallen en weer 
opstaan. Een verhaal van hoop, geloof en liefde. 
Een verhaal dat niemand onberoerd zal laten! 
Na afloop ga je dartel naar huis, met een rugzak vol 
waardevolle ideeën en een laagje stof om over na te 
denken. En met wat geluk geeft Mankracht ook jou dat 
extra duwtje, de extra kracht die nodig is om te blijven 
geloven ... in jezelf. 

€ 15 - € 14 met reductie - € 12 -26 jaar
Foto: Elke Detavernier



THEATER 

VANDEN BROECKE & VAN DYCK: ‘Zwijg!’
vrijdag 18 maart ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Beste mensen van Menen en omstreken, wij zijn twee broers en wij zitten met een 
vraag die heel dringend gesteld moet worden. 
Eigenlijk vinden wij dit zelf erg vervelend maar wat moet moet. 
Daarom zouden wij jullie beleefd willen vragen om op 18 maart naar de 
feestzaal te komen. Tot genoegen en alvast bedankt.
ZWIJG! is een tragikomische voorstelling van en met Bruno Vanden Broecke en 
Tom Van Dyck

Van en met: Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck
Foto: Genetic Genious © Koen Vanmechelen

€ 17 - € 16 met reductie - € 14 -26 jaar

MUZIEK

MUZIEK

ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

DOUGLAS FIRS (solo)
zaterdag 12 maart ~ 20.15 u.  ~ Cultuurcafé Het Applauws

Bijna vier jaar na het fenomenale Hinges Of Luck liet Douglas Firs in het 
najaar van 2021 zijn nieuwe album Heart Of A Mother op de wereld los. 
Zoals we van hem gewend zijn, brengt hij krachtige maar vooral 
emotionele songs die het publiek toestaan om in het diepst van zijn ziel te 
kijken.
Heen en weer geslingerd tussen verdriet over zijn recent overleden 
moeder en grootmoeder aan de ene kant en blijdschap en opwinding 
over zijn nakende vaderschap aan de andere, trok Gertjan Van 
Hellemont aka Douglas Firs begin 2020 naar zijn zolderstudio om te 
schrijven aan wat Heart of a Mother zou worden. Een emotioneel intense 
plaat die Douglas Firs in Het Applauws komt voorstellen.

€ 14,00 - € 13,00 met reductie - € 11,00 -26 jaar
Foto: Alexander D’Hiet

LILIANE SAINT-PIERRE: ‘Karma’
vrijdag 25 maart ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

70 jaar worden schrikt velen af, maar ik heb het gevoel van een nieuw 
begin, een derde leven.
Omringd door jonge, passievolle muzikanten, wil ik jullie entertainen 
(verleiden) met een gloednieuw album, waarin ik het beste van mezelf 
geef. Want mijn levensmotto is … Ik verlang nog steeds naar meer!
Vanuit het hart, Liliane Saint -Pierre.

€ 15 - € 14 met reductie - € 12 -26 jaar

ALABAMA MIKE (usa)
donderdag 17 maart ~ 20.15 u.  ~ CCKaffee

Alabama Mike wordt beschouwd als één van de grootste bluesbeloften 
van het moment. Hij heeft dan ook alles van een volleerd en bevlogen 
bluesman. Met zijn krachtige soulvolle stem en zijn overtuigende podium-
présence maakt hij ook live de nodige indruk. 
Mike omringt zich op deze tour met een clubje eersteklas muzikanten 
die elk op hun manier bijdragen tot de ‘homemade’ snit van inventieve 
eerlijke Chicago blues.

€ 14,00 - € 48,00 voor een On the Road-pas (4 concerten)



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

Handletteren 4 ma 02/05 - 19.00 u. 60,00

Kalligrafie Module 1bis 6 di 19/04 - 19.00 u. 120

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 18/03 - 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

WELBEVINDEN EN GEZONDHEID

De kracht van aromatherapie - Zomer EHBO 2 di 10/05 - 19.30 u. 40,00

Zelf minerale make-up maken 1 datum n.t.b. 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

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

Apero Time 1 18/5 - 19u of 20/5 - 11u 15,00

SMAAK & BELEVING

Foodpairing: chocolade & bier 1 wo 09/03 - 19.00 u. 20,00

De klassiekers van de Italiaanse plattelandskeuken 1 do 02/06 - 19.00 u. 15,00

Paashazen 1 do 31/03 - 13.30 u. 10,00

BEWEGING & DANS

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

JONGEREN

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

DESGUIN KWARTET & 
VIC DE WACHTER:
‘Tsjaikowski’s geheim’
zondag 20 maart ~ 11.00 u.
theaterzaal

Het merkwaardige levensverhaal van Pjotr 
Iljitsj Tsjaikowski door de ogen van zijn broer, 
de theatermaker Modest.
Vic De Wachter, een boegbeeld van 
de Vlaamse theaterwereld, zal zijn 70ste 
verjaardag op de planken vieren met het 
Desguin strijkkwartet en pianist Florestan 
Bataillie als feestcomité. Samen vertellen ze 
het merkwaardige levensverhaal van Pjotr 
Iljitsj Tsjaikowski door de ogen van zijn broer, 
de theatermaker Modest.
Tsjaikowski geldt als één van de meest 
gewaardeerde en toonaangevende 
componisten die Rusland ooit gekend 
heeft. In het Rusland van eind 19de eeuw 
maakte hij zelfs deel uit van de high society. 
Met een grote liefde voor muziek van on-
der meer Mozart en Mendelssohn slaagde 
hij erin de Russische ziel te verbinden met 
West-Europese klassieke muziek.

Met: Wolfram Van Mechelen en Ludovic 
Bataillie (viool), Rhea Vanhellemont (altvi-

ool), Pieter-Jan De Smet (cello) 
en Vic De Wachter.

€ 12,00 - € 10,00 met reductie
Gratis voor leden Akoestiek Menen

Gratis te bezoeken tijdens de 
openingsuren van het onhaal.

HOBBY & VORMING KLASSIEK



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’
nog tot 20 maart ~ stadsmuseum, Rijselstraat 77

Edgard Antoin (Moen) is keramist, grafisch kunstenaar, 
tekenaar, beeldhouwer 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 Moen. ‘Het 
Voorspel’ weerspiegelt dat universum.
De kunstenaar verbleef 10 dagen voor de opening van ‘Het 
Voorspel’ in Menen en creëerde er tijdens die residentie 
nieuwe elementen in zijn artistieke wereld.

Gratis. Curator: Jan Wyffels.
Woensdag, zaterdag en zondag  14-18u.

Tijdens Het Voorspel:

In den Voerman
Zondag 6-13-20 maart, telkens van 14 tot 18 u.
Edgar Antoin brengt z’n artistiek nest en café ‘In den 
Voerman’ naar het museum. Hij is er zelf de gastheer. 
Elke zondag valt er iets te beleven

Mooneye (solo)
Vrijdag 4 maart om 20 u. - Uitverkocht!

Kinderatelier
Woensdag 9 en 16 maart, van 14 tot 16 u.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar, ouders zijn ook welkom!
De kunstenaar neemt de kinderen én hun ouders op sleeptouw 
na een rondleiding op zijn tentoonstelling. Daarna creëren ze 
samen tekeningen en schilderijen.
Gratis. Beperkt aantal plaatsen. Reserveer via ccdesteiger.be.

FAHIMEH ABDOLLAHI: ‘Alive Desert’
nog tot 14 maart ~ de passage

Fahimeh Abdollahi (°1980) is een Iraanse fotografe.
Ze studeerde fotografie aan de universiteit van Teheran.
Ze woont sinds 2019 in België. 
In de periode 2005-2006 creëerde ze een fotoreeks geïnspi-
reerd door woestijnlandschappen. Haar verlangen om de 
woestijn te bezoeken was groot, maar haar vader verbood 
haar om er echt heen te gaan. Omdat dat fysiek niet kon 
maakte ze foto’s die haar er via haar verbeelding toch 
brachten.  
De reeks ‘Alive Desert’ bestaat uit 22 subtiele naaktfoto’s 
van haar zus. Het naakte lichaam van haar zus fotograferen 
was voor Abdollahi enkel een manier om haar liefde voor 
het woestijnlandschap artistiek te vertalen. Naaktfoto’s ma-
ken is in Iran verboden. Ze bewaarde de foto’s onder haar 
kinderbed in het huis van haar ouders. In 2021 stuurden haar 
ouders de foto’s op naar België, als één van de dierbaarste 
bezittingen uit haar geboorteland. Nu stelt ze de reeks voor 
het eerst tentoon.
Met de steun van Cultuurcentrum De Steiger neemt Fahi-
meh Abdollahi ondertussen de camera terug op. Ze maakt 
nu impressies van haar omgeving in haar nieuwe thuisland. 
Ook deze nieuwe foto’s zullen op termijn tentoongesteld 
worden in het cultuurcentrum.

Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van De Steiger.

TENTOONSTELLINGEN

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
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Het koersseizoen 2022 is weer van start gegaan. Ideaal moment 
om eens terug te blikken op de eerste Wieltjeskoers voor onze 
inwoners. Dank aan © Tine Broucke voor de prachtige foto. Ook 
mooie foto's van onze stad of onze evenementen? Stuur ze ons 
door via www.menen.be/foto en wie weet komt jouw foto hier 
volgende keer terecht!

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




