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Wil je een lagere energierekening en bijdragen aan een beter 
klimaat? Dan zijn zonnepanelen een slimme keuze. 

Met de groepsaankoop zonnepanelen & thuisbatterij helpt 
de Provincie West-Vlaanderen inwoners en bedrijven op een 

voordelige en gemakkelijke manier over te stappen naar 
hernieuwbare energie. 

Meer info / www.ichoosr.be/west-vlaanderen

Lokaal loket kinderopvang
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. 

Je kan iedere donderdagnamiddag van 14:00 tot 18:00 terecht bij het lokaal loket in 
het sociaal huis in de Noorderlaan. 

Meer info / www.menen.be/lokaal-loket-kinderopvang

Alle stadsdiensten zijn gesloten op maandag 6 juni. Maak voor 
jouw komst steeds een afspraak op  

www.menen.be/afspraak-maken of 056 529 200.

Ook de bibliotheken in Menen, Lauwe en Rekkem en de 
recyclageparken zijn dicht op 6 juni.

Het zwembad 't Badhuis is gesloten op zondag 5 juni en 
maandag 6 juni.
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Groepsaankoop zonnepanelen

Sluitingsdagen in juni
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Dien je eindwerk in en win de 
belfortprijs!

Leerlingen uit het technisch secundair onderwijs kunnen hun eindwerk 
indienen en kans maken op een geldprijs van 800 euro! 

Inzendingen worden beoordeeld op de link met de stad, de 
wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid en/of toepasbaarheid 
op de lokale context en de nieuwswaarde. 

De prijs wordt afwisselend toegekend aan leerlingen uit het technisch 
secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs.

Indienen kan tot 1 juli.

Meer info / www.menen.be/belfortprijs

Studeren in het Blokkot

Speeltoestel in het Brouwerspark

Van 16 mei tot en met 2 juli voorziet de jeugddienst 
verschillende stille studeerplekken voor de studenten. 

Je kan hier elke dag studeren van 8:30 tot 22:00. 

De verschillende locaties zijn: Hoeve Delaere, Bibliotheek 
Menen en de cafetaria van KSCT Menen.

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

Menen wil de openbare ruimte kindvriendelijk inrichten. Daarom heeft de 
stad 620.000 euro vrijgemaakt om op uiteenlopende plaatsen in Menen, 
Lauwe en Rekkem speeltoestellen te plaatsen. De volgende locatie die 
aan de beurt komt, is het Brouwerspark. Centraal in het park komt een 
groot speeltoestel, een echte eyecatcher. Moet het toestel dienen om te 
klimmen, te glijden, te balanceren…? Dat willen we van de kinderen zelf 
horen. 

Daarom zal een ploeg van de stad kinderen in de buurt bezoeken en hen 
uitnodigen om na te denken over de eyecatcher van het Brouwerspark. 
Maar we nodigen ook kinderen uit om tot bij ons te komen en hun 
verwachtingen mee te geven. Daarom organiseren we twee momenten in 
juni en een terugkommoment in het najaar. Kom naar het Brouwerspark op 
woensdag 8 juni tussen 14:00 en 17:00 en/of zaterdag 11 juni tussen 10:00 en 
12:00.



Boulevard Solar

VAN 15 MEI TOT 30 SEPTEMBER

Fietszoektocht de korte keten

Waar: starten kan op verschillende plaatsen op traject
Prijs: gratis. Deelnameformulieren te verkrijgen op de 
dienst Toerisme (Stadhuis), bibliotheek, Het Applauws en 
Het Dorpshuis (of online)

Een 3-tal lussen brengen je langsheen de verschillende 
korte keten producenten in onze regio. Op elke halte-
plaats vind je een bordje met een foto van een ‘verge-
ten’ groente. 

ZONDAG 19 JUNI 

Ontbijten aan de rand van Preshoekbos

Waar: Café De Living
Prijs: Ontbijt vooraf te reserveren bij Café De Living - 20 
euro - 10 euro kinderen <12j 

We lanceren de gezinszoektocht “Prikkels in het Pres-
hoekbos” in samenwerking met Café De Living in Lauwe 
en Natuurpunt De Leiemeersen Menen. 

info@cafe-deliving.be

Een kleine greep uit het aanbod in juni

De voorbije twee zomerseizoenen organiseerden we met 
Boulevard Solar een alternatief zomerprogramma. Dit 
jaar zetten we met Boulevard Solar opnieuw sterk in op 
beleven in eigen stad en bieden we een zomer vol sfeer, 
gezelligheid en plezier.

Vergeet zeker ook het aanbod van CC De 
Steiger tijdens Boulevard Solar niet te checken! 
Zomerkaffees, circus, poëzie, optredens,... Het 
aanbod is enorm!

Meer info vanaf pagina 12

Onze stedelijke diensten, Cultuurcentrum De Steiger en 
partners slaan de handen in elkaar en schotelen met 
Boulevard Solar talrijke en gevarieerde zomeractiviteiten in 
eigen stad voor: cultuur beleven, ontspannen, bewegen, 
ontdekken… er is voor elk heel wat wils.

Vul je zomerkalender met tentoonstellingen, wandelingen, 
picknicks, culturele festivals in Menen, Lauwe en Rekkem, 
CC Zomerkaffees, toeristische prikkels, sport uit je kot, 
erfgoed in de kijker,… én leef je uit tijdens de wekelijkse 
dolle waterpret op de Oude Leiearm onder de noemer 
‘Aqua Solar’. 

In onze brochure die je vorige week ontving kan je een 
handig overzicht vinden van al dat verrassends in Menen, 
Lauwe en Rekkem.

Surf naar www.menen.be/boulevardsolar voor alle 
detailinformatie en enkele extra’s en volg de sociale 
mediakanalen van Stad Menen en Cultuurcentrum De Steiger.

We wensen je een fantastische, verrassende zomer!

VAN 19 JUNI TOT 31 AUGUSTUS  

Zomerzoektocht: Meer Menen

Waar: starten Stadhuis Menen
Prijs: gratis. Deelnameformulieren te verkrijgen op de 
dienst Toerisme (Stadhuis), bibliotheek, Het Applauws en 
Het Dorpshuis (of online)

Ontdek onze stad, zijn erfgoed en zijn plannen voor de 
toekomst. Leuke zoek- en foto-opdrachten wisselen 
elkaar af. Onderweg geven we je wat lekkere tips mee 
bij lokale handelaars!

menen.be/boulevardsolar

Ontdek het 
programma op:
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Je leest het goed. Naar aanleiding van de 50ste editie van de verkiezing grijpen we terug naar de oorspronkelijke 
naam: Wieltjesprinses. De verkiezingsshow vindt plaats op zaterdag 27 augustus om 19:30 in CC De Steiger.

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.

Ieder inwoner van Menen krijgt de kans een kandidaat voor te dragen 
die aan de voorwaarden voldoet en die iets gerealiseerd heeft in de 
periode tussen 2019 - 2022
Categorie 1: Een persoon uit Menen, Lauwe of Rekkem met 
uitzonderlijke culturele bijdrage 

Categorie 2: Een vereniging uit Menen, Lauwe of Rekkem
Categorie 3: Organisatie/project met uitzonderlijke culturele bijdrage uit Menen, Lauwe of Rekkem

Kandidaturen graag voor 1 juli 2022 indienen. De ‘Prijzen voor Cultuurverdiensten’ worden op 25 augustus 2022 in het 
stadhuis van Menen uitgereikt.

Meer info / www.menen.be/cultuurverdienste

Word jij de 50ste Wieltjesprinses?

De Wieltjesprinses vertegenwoordigt, samen met haar 
eredames, onze stad op tal van activiteiten. Een rondrit 
in een open wagen tijdens de Wieltjesfeesten, de 
Wieltjesworp, snoep gooien tijdens de Carnavalstoet, 
meet and greets met artiesten, prijsuitreikingen, 
modeshows, sport- en wielerwedstrijden,… als 
Wieltjesprinses beleef je het allemaal van op de eerste 
rij. 

Je leert veel nieuwe mensen kennen en je wint een pak 
zelfvertrouwen. Onze verkiezing draagt eerlijkheid hoog 
in het vaandel en biedt unieke en toffe ervaringen aan. 

Inschrijven kan vanaf nu tot 11 juli 2022.
Ben je tussen de 17 en 27 jaar, en woon je in Menen, 
Lauwe of Rekkem (ev. via co-ouderschap) of heb je 
een aantoonbare link met onze stad of één van haar 
deelgemeenten? Laat dan deze kans niet schieten! Wie 
weet, pas jij de kroon van de Wieltjesprinses en neem je 
de hoofdprijs, een reischeque van 1.000 euro mee naar 
huis. Voor elke kandidate zal een mooi prijzenpakket 
klaarliggen zodat niemand met lege handen naar huis 
gaat. Geen verliezers, alleen maar winnaars!

Meer info / www.menen.be/wieltjesprinses
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Op vakantie in het buitenland?  
Vergeet je kids-ID niet! 
Het kids-ID is een identiteitsdocument voor Belgische kinderen 
tot 12 jaar. Het bewijst in het buitenland de identiteit van je kind 
en is verplicht op vliegtuigreizen. 

De Kids-ID is meer dan alleen een identiteitsbewijs en 
reisdocument. Met de dienst ‘Hallo Ouders’ biedt de kaart 
kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders 
maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met 
de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in 
moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en 
te chatten op het internet. Ze kunnen zich online identificeren met hun Kids-
ID en een pincode, maar ze kunnen geen documenten online tekenen.

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan 
de aanmaaktermijn oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een 
maand voor u op reis vertrekt. Bij de aanvraag van het kids-ID moet het 
kind aanwezig zijn. 

Meer info / www.menen.be/kidsid

Opgepast bij warme dagen!
Verschillende opeenvolgende dagen van zeer grote warmte in combinatie 
met hoge ozonconcentraties in de lucht kunnen zware gevolgen hebben 
voor de volksgezondheid. Vooral voor senioren, baby’s, kleine kinderen, 
chronisch zieken en mensen die alleen wonen in een warme woning vormt 
dit weer een risico.

Alvast enkele simpele tips om bij hittegolf en hoge ozonconcentraties het 
hoofd koel te houden:
• Drink veel water met minerale zouten (mineraalwater, afgekoelde 

bouillon, …)
• Drink geen alcohol of zoete drankjes
• Blijf binnen
• Hou vensters, gordijnen, luiken of rolluiken overdag toe en verlucht de 

kamer ’s nachts als het buiten koel is
• Zoek zoveel mogelijk de schaduw op en koele plekjes.
• Zware inspanningen doe je bij voorkeur vóór 11 uur of na 22 uur
• Laat niemand achter in de geparkeerde auto (ook je hond niet!).

Meer info / www.menen.be/hitteplan
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Op vakantie in het buitenland?  
Vergeet je kids-ID niet! 

De zomer is op komst! Plan je een vakantie in binnen- 
of buitenland of ben je gewoon een langere periode 
van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen 
makkelijk doelwit is voor inbrekers. Wist je dat de 
lokale politie tijdens jouw afwezigheid een oogje in 
het zeil kan houden? Een politiepatrouille komt op 
onregelmatige tijdstippen langs en gaat eens rond 
je woning en in je tuin kijken of er niets verdachts te 
zien is. Op het einde van je afwezigheid komt er een 
verslag in de bus met een overzicht van uitgevoerde 
controles.

Deze service is helemaal gratis, maar dien je 
aanvraag minstens één week voor je vertrek in, 
anders bestaat de kans dat je aanvraag niet meer 
in de planning kan opgenomen worden. Ga je met 
de caravan of mobilhome op vakantie? Neem 
een kijkje op de pagina van de dienst Veiligheid en 

Spring zuinig om met water!
De voorbije weken heeft het niet of nauwelijks geregend. De natuur 
snakt naar een flinke regenbui. Tegelijkertijd hopen we met z’n allen 
op een zonnige zomer, waarbij water de nodige verfrissing brengt. 
Met deze tips slaag je erin om in droge periodes (nog) zuiniger om te 
springen met drinkwater.

• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een bad. 
• De grond in je tuin opharken en hakken is even goed als tweemaal 

sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond 
luchtig en vochtig. 

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per 
week een kwartier, dan elke dag 5 minuten.

• Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken 
van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. 

• Besproei je gazon niet. Het gras zal zich na een periode van 
droogte spontaan herstellen.

• Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.

Meer info / www.dewatergroep.be

Samenleven voor preventieve tips!
Er zijn ook heel wat eenvoudige maatregelen die je zelf 
kan nemen tijdens je afwezigheid:

• Laat geen afwezigheidsbericht achter op je deur.
• Sluit ramen en deuren van je huis, garage, tuinhuisje, 

roosters en hekken.
• Laat geen sleutels op de sloten hangen.
• Laat buiten geen ladders en gereedschap 

rondslingeren.
• Geef je woning een ‘bewoonde’ indruk door 

bijvoorbeeld de brievenbus te laten legen, iemand 
je gras te laten maaien of de rolluiken tijdig te laten 
openen en sluiten.

Doe de aanvraag voor afwezigheidstoezicht via  
www.menen.be/dienst-veiligheid-en-samenleven. 

Prettige reis en tot binnenkort!

Veilig op vakantie met 
afwezigheidstoezicht
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Provinciale huurgarantieverzekering

De provinciale huurgarantieverzekering is een verzekering die 
gratis aangeboden wordt aan verhuurders die willen verhuren aan 
eenoudergezinnen.

Deze omvat o.a. 
• Onbetaalde huurgelden 
• Huurschade 
• Rechtsbijstand: 
• Juridische hulp 
• Verzoeningsprocedure 
• Juridische procedure 

Meer info en voorwaarden /  
www.menen.be/huurgarantieverzekering

WOONLOKET REKKEM EN LAUWE

Het woonloket Rekkem en Lauwe vindt plaats op 9 juni. 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. Je kan ook steeds terecht in het centrale 
woonloket in LDC Allegro. Gelieve een afspraak te maken via www.menen.be/afspraak-maken.

Bloembakken 
voor biodiversiteit

Heb je al gemerkt dat de stedelijke bloembakken 
verhuisd zijn? Tot voor kort stonden meer dan honderd 
bloembakken verspreid over het ganse grondgebied. 
Vanaf nu doen we het anders. Vanaf nu gebruiken we 
de bloembakken om de biodiversiteit te herstellen en 
de doelstellingen van het bijenplan te helpen realiseren.

Ten eerste kiezen we voor andere beplanting. We kiezen 
uitdrukkelijk voor bloemen en planten die bijdragen tot 
het herstel van de biodiversiteit. 

Ten tweede groeperen we de bloembakken. Ze staan 
niet meer geïsoleerd op tientallen verschillende locaties. 

Vanaf nu staan de honderd bloembakken samen 
op negen plaatsen in Menen, Lauwe en Rekkem. Zo 
vormen ze een biotoop die bijen, andere bestuivers en 
insecten helpt te overleven.

De bloembakken zijn opgevat als een ‘demotuin’. 
Wie ook overweegt om in de nabije toekomst de 
biodiversiteit te helpen herstellen, kan de ontwikkeling 
in de bloembakken volgen. Ze zijn bedoeld als inspiratie 
voor eigen tuin of balkon.  

Beplantingsplan, locaties en andere info vind je op 
www.menen.be/bloembakken
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Academie voor Muziek en Woord

Academie voor Beeld

Ben jij of ken je iemand die op zoek is naar een creatieve en 
beeldende of muzikale uitlaatklep? Wil je creëren of vertolken? En 
ontdekken hoe anderen erin slagen om kunst te creëren? Dan is de 
academie thuiskomen.

Onze deuren staan voor je open: kom naar de academie voor Beeld, 
Muziek en Woord Stad Menen en maak je artistieke droom waar.

Academie voor Beeld, Muziek & Woord

Op avontuur gaan in verhalen! Klauteren in de hoogste klanken!

Is je kind 6 of 7 jaar? Dan volgt het in de Academie voor Muziek en 
Woord Klankkriebels. 
Is je kind 8 of ouder? Dan start het met Woord- of Muziekatelier en een 
zelfgekozen instrument.

Niet wachten op het goede moment! Je passie delen met 
zielsverwanten!

Ben je 15 of ouder? Dan (her)start je een volwassen opleiding woord of 
muziek (klassiek of Jazz-Pop-Rock). 

Opnieuw inschrijven kan vanaf 1 juni. NIeuwe inschrijvingen starten 
vanaf 8 juni. 

• Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen kunnen op gelijk 
welke leeftijd starten in een 2D of 3D richting

• -18 jarigen kunnen terecht in de volgende ateliers: beeldatelier, 
audiovisueel atelier (animatiefilm) of architectuur

• +18 jarigen kunnen dan weer terecht in de volgende 
praktijkgerichte ateliers: beeldhouwen & ruimtelijke kunst / 
fotokunst / keramiek / projectatelier / grafiekkunst / schilderkunst of 
tekenkunst

Ook indien je op zoek bent naar een louter theoretische richting 
kan je bij de Academie voor Beeld terecht nl. door de kortlopende 
opleiding ‘Beeldende & Audiovisuele kunst’ te volgen, waar je via 
kunstgeschiedenis en –filosofie en o.a. museumbezoek de kunstwereld 
ontdekt.

MEER INFO
Je komt meer te weten over het aanbod en (kortings)tarieven op www.academiemenen.be

Academie voor Muziek en Woord: muziek.woord@menen.be of 056 51 30 34. Online inschrijven en betalen 
gaat via je eigen account op mijnacademie.be/samwmenen. De Academie voor Muziek & Woord heeft 
vestigingsplaatsen in Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe, Wevelgem en Moorsele.

Academie voor Beeld: beeld@menen.be of 056 213 244. Online inschrijven en betalen gaat via je eigen 
account op www.mijnacademie.be/sabkmenen. De Academie voor Beeld heeft vestigingsplaatsen in 
Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe en Kruiseke
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De Bib: het leven van a tot z

Zaterdag 11 juni / 10:00 tot 12:00 / Bib Menen

Een zelf uitgestippelde route geeft een heel eigen cachet aan 
toeristische uitstappen. Tegenwoordig hoef je daarvoor geen 
stafkaarten aan te schaffen, maar kan je gebruik maken van gratis 
diensten op het web.

In deze demo maken we kennis met online programma's om 
je eigen fiets- en wandelroutes uit te tekenen (Google Maps, 
Fietsnet, RouteYou...). 

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

Nieuwe tijdschriften in bibliotheek Lauwe
Vier nieuwe tijdschriften, dat bieden we jullie aan in bibliotheek Lauwe. Vooral de 
creatievelingen varen er wel bij. 
We hebben La Maison Victor, met volop inspiratie voor zelfmaakmode, naaien, breien 
en haken.  Ottobre design brengt zelfmaaktips over mode en naaien. Knip Kids brengt 
zelfmaak kindermode voor modebewuste kids.

Ook voor de jeugdafdeling hebben we iets nieuws: For girls only!

Verkoop boeken en tijdschriften

Je eigen boeken-, cd- of dvd-kast wat uitbreiden? In bibliotheek Menen 
kan je maandelijks een ander aanbod vinden, alles aan de prijs van 1 
euro. 

In juni is de volwassenen non-fictie (informatieve boeken) aan de beurt. 

Festivalzomer op Spotify
Zomer 2022, eindelijk zijn DE FESTIVALS er weer, na lang 
wachten! Heb je nu al keuzestress voor een festival? 
Bibliotheek Menen helpt je door het grote aanbod van 
Belgische festivals.

Gent Jazz, Grensrock, Rock Werchter, Couleur Café, 
Grensrock, Graspop, Pukkelpop, Dour, Dranouter en zo 
veel meer…? Ontdek verschillende festivals op de Spotify-
afspeellijsten van ‘bibliotheek Menen’ en geniet!

Digidokter: fiets- en wandelroutes online uitstippelen
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Uittips in juni
MAANDAG 6 JUNI

Sinksenbraderie

Naar jaarlijkse traditie is de Sinksenbraderie een 
enorme publiekstrekker. Meer dan 1500m kuieren 
tussen winkelkraampjes, rommelmarkt, muzikale 
ambiance, eten en drinken. Gezelligheid troef! 

Waar: de braderie (Moeskroenstraat, Rijselstraat, 
Hoornwerk) loopt tot in Frankrijk (Halluin) waar ook een 
braderie plaatsvindt.
_

DONDERDAG 16 JUNI VAN 16:00 TOT 19:00 

Opendeurdag Huis van het Kind

Met springkaasteel, pannakooi, kindergrime, 
tekenwedstrijd...

Iedereen die een bezoekje brengt krijgt een gratis 
pakket friet. Iedere jongere tussen 0 en 25 jaar een bon 
om 1 maal gratis te zwemmen.

Waar: Noorderlaan 1/A000 - Menen
Prijs: gratis

_

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 JUNI 

Breughelkermis

Al voor de 50ste keer brengt de Breughelkermis een 
stijlvol en kindvriendelijk volksfeest. 

Zaterdag 18 juni: Breughelloop:
16:00 - jeugdreeksen / 17:00 - jogging / 
17:30 - 4.6 km / 18:15 - 10 km

Zondag 19 juni vanaf 16:00: volksspelen en volksmuziek / 
straatzangers / straattoneel / circus / tentoonstellingen  
en demo’s allerhande / luimig wagenspel als afsluiter

www.breughelkermis.be

Waar: Plaats Rekkem
Prijs: gratis

VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 JUNI 

Grensrock

Grensrock is het GRATIS festival voor jong en oud in het 
centrum van Menen.

Vrijdag 24 juni vanaf 17:00: Sister May / Wallace 
Vanborn / DIRK. / King Hiss / Novastar 

Zaterdag 25 juni vanaf 16:00: Radio Oorwoud / Mintzkov 
/ Fleddy Melculy / School is Cool / Absynthe Minded / 
Ruby Grace

www.grensrock.be

Waar: Park Ter Walle
Prijs: gratis

_

ZATERDAG 25 JUNI EN ZONDAG 26 JUNI

61ste  Koekuit-in-feest

 
Zaterdag 25 juni: rommelmarkt en s'avonds 
streekbierenkaarting.

Zondag 26 juni: openlucht eucharistieviering / 
aperitiefconcert door Kon. Harmonie St-Jozef / warme 
maaltijd zonder inschrijving / kubb en petanquetornooi 
/ live uitzending Jess FM / springkasteel / optreden 
coverband "De Kemels "

Waar: Wijkcentrum de Koekuit
_
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UiT in MENEN

CIRCUS 

POËZIE

CIRCUS I LOVE YOU
zaterdag 18 juni ~ 20.00 u. + zondag 19 juni ~ 17.00 u.

Hoek Buurtweg / Emiel Hullebroeckstraat

Net zoals in 2021, toen Circus Ronaldo hier zijn tenten opsloeg, start Menen ook 
dit jaar het zomerseizoen met circus van topniveau. Dit keer is CIRCUS I LOVE 
YOU te gast, officieel een Zweeds gezelschap, maar bovenal internationaal en 
nomadisch.
Het gezelschap wordt geleid door Sade Kamppila en Julien Auger, die een aan-
tal steengoede circusartiesten uit alle hoeken van Europa bijeenbrachten. Op 18 
en 19 juni 2022 houdt hun internationale tour halt in Menen!
De magie van de show zit al in de titel! CIRCUS I LOVE YOU is een zinderende  
liefdesverklaring aan het circus, gebracht door acht artiesten die zingen, dansen, 
tollen en dromen. Met hun show verwarmen ze moeiteloos de harten van het 
publiek. Het spektakel is een combinatie van livemuziek en circuskunsten, zelf 
noemen ze het ‘een grote acrobatische en muzikale partituur’. De acrobaat-
muzikanten trotseren met hun verbluffende en adembenemende acts de wet-
ten van de zwaartekracht. Tegelijk baadt CIRCUS I LOVE YOU in een sfeer van 
eenvoud, liefde en vrolijkheid. Eén ding beloven we: na de show vertrekt jong en 
oud met twinkelende ogen huiswaarts.

“En dat is Circus I Love You ten voeten uit. Liefde voor het publiek. Elkaar. Het vak 
en het leven dat erbij hoort.” (Het Laatste Nieuws)

circus/muziek: Sade Kamppila, Julien Auger, Oskar Rask, Benoit Fauchier, 
Kert Ridaste, Saana Leppänen, Periklis Dazy en Thibaud Rancoeur

Tickets: €15 - € 12 -26 jaar

20 JAAR HET LIEGEND KONIJN
zaterdag 4 juni ~ 15.00 u. ~ CC ZomerKaffee

Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandse poëzie 
Het Liegend Konijn blaast dit jaar twintig kaarsjes 
uit. Om deze heuglijke gebeurtenis te vieren orga-
niseren Cultuurcentrum De Steiger en Bibliotheek 
Menen op zaterdag 4 juni een poëziefestival in 
Menen, thuisstad van hoofdredacteur Jozef Deleu.

Wouter Deprez brengt een ludieke ode aan het 
jarige poëzietijdschrift. Vervolgens is het woord 
aan dichters Charles Ducal, Piet Gerbrandy, Iduna 
Paalman, Lena Plantinga, Miriam Van hee en Peter 
Verhelst, die nieuw werk voordragen uit de feeste-
lijke april-editie van HLK. Iedere dichter wordt inge-
leid en geïnterviewd door Sarah Vankersschaever, 
redacteur bij De Standaard. Tussendoor worden 
video’s van Lodewijk Deleu geprojecteerd met 
fragmenten uit het feestnummer in klank en beeld. 
Als toemaatje is er gratis worteltaart voor iedereen!

Inschrijven is gratis en kan via www.ccdesteiger.be. 

ON THE ROAD

ROBERT JON & 
THE WRECK (usa)
do. 16 juni ~ 20.15 u. ~ CC Kaffee

Aanstekelijke bluesy southern rock. Je 
hoort flarden Lynyrd Skynyrd, dan weer 
intense soul- & blues-invloeden en kort 
daarna doet de harmonieuze samen-
zang en gitaar je weer aan The Allman 
Brothers denken.

€ 14,00 - laatste tickets!



SUSOBRINO
vrijdag 3 juni ~ 20.15 u. ~ CC ZomerKaffee @ De Steiger

We openen het CC Zomerkaffee met zomerse klanken. Susobrino’s Boliviaanse 
roots zorgen voor een set vol exotiek en good vibes op de BoegieWoegie 
zomerbar. De BoegieWoegie-dj’s zetten aansluitend de kers op de taart.

COMEDY-AVOND:
Stijn Verdegem en Erhan Demirci
vrijdag 10 juni ~ 20.15 u. ~ terras Cultuurcafé Het Applauws Lauwe

Erhan gaat als allochtoon door het leven, heeft daar zo zijn eigen kijk op en dat 
zal je geweten hebben. Stijn is stand-up comedian, Master of Ceremony (MC), 
improvisatie acteur en allround brenger van humor.

HARLEM LAKE (Nl)
donderdag 23 juni ~ 20.15 u. ~ terras Cultuurcafé Het Applauws Lauwe

De roots van Harlem Lake liggen in de bluesmuziek maar door de invloeden van 
o.a. Joe Bonamassa en Tedeschi Trucks Band is hun geluid verbreed tot een ste-
vige bluesrock sound met een vleugje soul en americana. 
Zij zoeken de randen op van de blues en zijn met hun jonge leeftijd een frisse 
aanwinst voor dit aloude genre.

EN VERDER ...
• AC in DC ~ vrijdag 22 juli @ De Steiger

• Roland Van Campenhout (duo) ~ vrijdag 29 juli @ De Steiger

• Jaouad ft. Gustaph ~ vrijdag 5 augustus @ De Steiger

• The MG’s Brothers ~ vrijdag 12 augustus @ Het Applauws

• Berlaen From Zulte ~ zaterdag 20 augustus @ De Steiger

• Boulevard Superstar @ Het Applauws met o.a. Admiral Freebee ~ 26-28/08

CC ZomerKaffee
Het elk jaar gezelliger wordende CC ZomerKaffee aan De 
Steiger vormt de hele zomer lang het gezellige kader voor 
een reeks gratis concerten en voorstellingen in het kader 
van Boulevard Solar. We trekken er ook op uit: naar het 
Brouwerspark, naar Het Applauws in Lauwe en naar Ter 
Steenland in Rekkem.
Gratis. Reserveer via www.ccdesteiger.be

BOULEVARD SUPERSTAR @ REKKEM
donderdag 30 juni ~ 19.00 u. ~ terras Ter Steenlandt Rekkem (Lauwestraat 66)

Het CC ZomerKaffee strijkt neer aan Sporthal Ter Steenlandt in Rekkem voor 
een funky zomerse avond. Gratis. Reserveren via www.ccdesteiger.be.

JTOTHEC

Na samen te werken met o.a. Brihang en DJ Grazzhoppa, was het voor 
Joris Casier, alias J to the C, tijd voor eigen werk. Het resultaat is een portie 
onweerstaanbare funk, met daar bovenop een flinke schep humor en 
gelukzaligheid. Live laat hij zich omringen door klasbakken als Peter Lesage 
(Ertebrekers, Gabriel Rios), Jeffrey Jefferson (Ertebrekers) en DJ SNS (Brihang). 
Feestje gegarandeerd!

Aansluitend zet DJ Niels het feest gewoon verder.



BOULEVARD SUPERSTAR
@ MENEN
8-9-10 juli ~ Brouwerspark Menen
Boulevard Superstar slaat een weekend lang zijn tenten op in het Brouwerspark! 
Muziek, theater, film en dj’s kleuren jouw weekend. De zomerbar is doorlopend 
open. En dit allemaal gratis!
Reserveren via www.ccdesteiger.be.

MOKHALLAD RASEM EN JESSA WILDEMEERSCH:
Ik ben mijn straat
vrijdag 8 juli om 20.00 u.

In deze theatervoorstelling in open lucht verbinden Mokhallad en Jessa via 
woorden, beelden en herinneringen hun leefwereld in Irak en België met elkaar. 
Zo komen ze uit bij vandaag, bij wie ze nu zijn, bij schoonheid en 
vergankelijkheid.

OPENLUCHTCINEMA: Joker
vrijdag 8 juli om 22.00 u.

De jaren 80. Een clown, Arthur Fleck genaamd, voelt zich uitgekotst en verstoten 
door de maatschappij. Geleidelijk aan wordt hij krankzinnig, en ontpopt hij zich 
van vriendelijke, vrolijke clown tot schurk, beter bekend als‘de Joker’. 
I.s.m. Bos+

FAMILIETHEATERDORP
zaterdag 9 juli van 14.00 tot 18.00 u.

Het Brouwerspark wordt een namiddag lang dé sfeervolle place to be voor 
families met jonge kinderen.

• De Mobiele Speelkamer:  
Een droomkamer waar elk kind urenlang de tijd uit het oog verliest.

• Kijkdoos op rolletjes:  
In een ludieke retrocaravan richten we een tattoostudio in.

• Het Groot Podium: Alhoewel, zó groot is het  nu ook weer niet, maar het is 
wél een plek waar je terecht kan voor sfeervolle en swingende muziekjes!

Compagnie KRAK: ‘Viva Raphaël’
Raphaël is jarig en krijgt van het publiek een cadeau dat uiteindelijk zijn leven zal
veranderen. ‘Viva Raphaël’ is een poëtische clownerievoorstelling vol visuele en
absurde humor rond, op (en in) een caravan. Een cadeau van een voorstelling!

Ultima Thule: ‘Kom Hier’ (6+) - première!
Kom Hier, een voorstelling van Griet Herssens, is een ode aan de verbeelding. 
Via objecten, figuren, licht, schaduw en geluid volgen we de pogingen van 
Marco om he verloren contact met zijn vriend Kubo te herstellen. 
We reizen samen met Marco  doorheen imaginaire werelden.

HIGH HI + ISOLDE XL
zaterdag 9 juli vanaf 19.00 u.

Voorprogramma High Hi is één van de opwindendste Belgische acts van het 
moment! Niet enkel op de radio scoort hun dansbare indierock, ook live is dit 
drietal ondertussen blindelings op elkaar ingespeeld en spat de energie van het 
podium. Afspraak op de eerste rij!

Drummer en zangeres Isolde Lasoen is al lang niet meer enkel bekend als ‘drum-
ster van Daan’. Samen met haar rasmuzikanten bouwde Isolde een ijzersterke 
livereputatie op en verzorgde een lange reeks succesvolle concerten. Voor de 
gelegenheid wordt de band versterkt met een blazerssectie.



Wil je meer weten over het vrijetijdsaanbod in Me-
nen, 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 activiteiten toe op www.uitdatabank.be. Een uitstap, sportactiviteit, kaart-
avond, 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

Fietstocht 50+
Dagfietstocht 50 km richting de ‘Het 
Eilandje’ Ieper - € 25,00 (incl. soep, lunch en 
verzekering) - donderdag 16 juni - 9u

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

Daar is de Digidokter!
- Zaterdag 11 juni - 10u: 
  Fiets-en wandelroutes online 
  uitstippelen - € 5

Yoga Zomersessies
- 4 maandagen van  9.30 tot 11.00 u.
  Juni : 13 – 20 – 27 ~ Juli : 4
- 4 dinsdagen van 19.00 tot 20.30 u
  Juni : 14 – 21 – 28 ~ Juli : 5
- € 24 

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.

INFO

TENTOONSTELLINGEN 

COMPUTERCURSUSSEN 

DUETS
nog t.e.m. 5 juni ~ tentoonstellingszaal + stadsmuseum

Duets (duetten) is een term uit de wereld van de muziek of de dans. Maar 
dialogen ontstaan vaak, in heel diverse vormen, ook tussen beeldende 
kunstwerken. Je ontdekt ze binnen het oeuvre van een kunstenaar, maar 
evengoed doorheen de kunstgeschiedenis of over verschillende 
kunstvormen heen.
De tentoonstelling Duets vertrok vanuit dat idee. 
Als bezoeker zal je de duetten zelf ontwaren. 
Vaak zijn ze heel duidelijk en bewust gecreëerd, 
soms subtiel en steeds voor persoonlijke interpretatie 
vatbaar.

Chantal Akerman ~ Mohammed Alani 
Messieurs Delmotte ~ Johan Gelper
Roderik Six ~ Bart Vandevijvere 
Sven Verhaeghe ~ Charlot Winne

Gecureerd door Bart Vandevijvere 
en Chiel Vandenberghe
Woensdag, zaterdag en zondag, 14-18u. Gratis.

GLASSSSSSSS
5 juni ~ 26 juni ~ kazematten Oude Leielaan (t.h.v. nr. 82)

De jaarlijkse glaskunsttentoonstelling in de historische kazematten brengt 
opnieuw een internationale selectie samen. Je ziet er werk van:
Felix Toto Breda (B) ~ Marianne Smit (NL) ~ Pascal Lemoine (F)
Myriam Thomas (B) ~ Han de Kluijver (Nl) ~ Ida Scheijgrond (NL)
Nathalie Pontegnies (B) ~ Hilde de Rooij (NL) ~ Kathelijne Deschryver(B)
Erwin Houssin (B)

Curator: Erwin Houssin
De tentoonstelling loopt van 5 juni t.e.m. 26 juni, op zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.

Opening op zaterdag 4 juni om 18 u.

Vanaf 13 juni!

www.ccdesteiger.be

Dit najaar gaan opnieuw heel wat computercursussen van start in De Steiger, i.s.m. Creo.
Daarvoor kan nu al ingeschreven worden, aan het onthaal of via www.ccdesteiger.be

Dag Begin einDe Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma 08.45 11.55 Starten met computer - deel 1 (Applauws) 110 12/09/22 16/01/23

Ma 08.45 11.55 Smartphone/tablet (Android) - deel 1 110 12/09/22 16/01/23

Ma 13.30 16.45 Beter fotograferen met je smartphone 110 12/09/22 16/01/23

Ma 13.30 16.45 Smartphone/tablet (Android) - deel 3 (Applauws) 110 12/09/22 16/01/23

Di 08.45 11.55 Photoshop Workshops 110 19/09/22 17/01/23

Di 13.30 16.45 Sociale media voor oma’s en opa’s (Android/Apple) 45 20/09/22 18/10/22

Di 13.30 16.45 Apps voor elke dag (Android/Apple) 45 08/11/22 06/12/22

Wo 08.45 11.55 Overstappen naar Windows 11 125 14/09/22 18/01/23

Do 08.45 11.55 Photoshop Elements Workshops 110 15/09/22 19/01/23

Do 13.30 16.45 Smartphone/tablet (Android) - deel 2 110 15/09/22 19/01/23

Vr 08.45 11.55 Photoshop Workshops 110 09/09/22 27/01/23
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Word animator en geef kleur aan jouw zomer!
 
Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een knettergekke vakantie?  
Geniet je ervan om kinderen onder te dompelen in een fantasiewereld  
en beleef je zelf graag dolle fratsen en avonturen?
Laat de innerlijke Jack Sparrow dan in je los en maak ondertussen  
nieuwe vrienden voor ’t leven terwijl je een centje bijverdient.
Kortom, word animator en geef kleur aan jouw zomer!
 
Alle informatie over taakinhoud, aanmelden… op
www.menen.be/animatorinmenen.
Join our team!

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


