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Wijkbewoners uit Ons Dorp en de Statie-Tuinwijk krijgen het voor 
het zeggen in hun wijk! We bezorgen jullie een budget om acties 

te ondersteunen die het leven in jullie wijk beter maken.

Kan jij zo'n actie bedenken? Aarzel dan niet om het voor 30 juni in 
te dienen. Vergeet je voorstel niet  toe te lichten.

Meer info / samen.menen.be

Wat te doen bij een wespennest?
Moeten we elk wespennest laten verdelgen? Het antwoord is kort en simpel: 
nee! Het klinkt misschien raar, maar wespen zijn onze bondgenoten. Een 
wespennest dat geen hinder oplevert voor jezelf, je gezin of je huisdier kan je 
best ongemoeid laten. Wespen vangen immers ook heel wat insecten uit onze 
(moes)tuin.

Als het wespennest toch hinderlijk is bel dan niet 112, laat het nummer vrij voor 
noodgevallen! Het is vaak goedkoper en sneller om een professionele verdelger 
te contacteren in plaats van de brandweer.

Meer info / wespennest.vlaanderen

Alle stadsdiensten zijn gesloten op donderdag 26, vrijdag 
27 en zaterdag 28 mei. Maak voor jouw komst steeds een 

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

De bibliotheken in Menen, Lauwe en Rekkem zijn gesloten op 
26 en 27 mei.

De recyclageparken zijn dicht op donderdag 26, vrijdag 27 en 
zaterdag 28 mei. 

Het zwembad 't Badhuis is gesloten op zondag 1 mei en 
donderdag 26 mei.
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Burgerbudgetten Ons Dorp en Statie-Tuinwijk

Sluitingsdagen in mei
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Infopunt dementie

Leven met dementie is niet gemakkelijk, niet voor de persoon zelf noch 
voor zijn omgeving. 

Het infopunt dementie wil personen met dementie en hun 
mantelzorgers advies geven, ondersteunen en begeleiden.

In onze stad zijn er 6 infopunten waar je gratis terecht kunt met al jouw 
vragen. De diagnose hoeft daarom niet gesteld te zijn, vanaf het 
moment dat je voelt dat er iets niet pluis is, kan je bij ons terecht.

Meer info / www.menen.be/infopuntdementie

De Grote Lenteschoonmaak

Kakzakje in de vuilnisbak

Grote dank aan de 450 deelnemers van de Grote 
Lenteschoonmaak! 

De strijd tegen zwerfvuil gaat onverminderd voort met nieuwe 
vuilnisbakken, ondergrondse glasbollen, veegmachines, 

afvalstofzuigers, camera’s, identiteitscontroles van 
sluikstort, de snelle en rechtstreekse communicatie tussen 

Gemeenschapswachten en Groene Ridders, de intense 
samenwerking tussen stad en MIROM, de acties met leerlingen in 

de schoolomgevingen tijdens de lunchpauzes, 
de Handhavingsweek, de River Cleanup en natuurlijk ook met de 

geweldige Mooimakers! 

(Grote dank ook aan zij die geen zwerfvuil achterlaten)

De openbare ruimte is er voor iedereen. Daarom moeten we er met z’n 
allen zorg voor dragen. 

Zwerfvuil hoort niet thuis op de openbare weg of in groenzones. 
Hetzelfde geldt voor hondenpoep. Wie zijn hond uitlaat, kan de 
hondenpoeppalen gebruiken om alles proper achter te laten. 

In de week van 25 april 2022 loopt een sensibiliseringsactie in de 
Zuidstraat. Leerlingen van Vrije Basisschool De Vlam hebben vlaggetjes 
ontworpen om alle baasjes te wijzen op het openbare karakter van de 
Zuidstraat, want een terrein met veel hondenpoep kan geen speelruimte 
meer zijn.  
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89 30 

www.menen.be/zone30

Nul ongevallen

Vanaf 1 mei 2022
meer zone 30 in onze stad
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Naar nul ongevallen met zone 30

Zoals je in onze vorige Leiedraad en in de pers vernam, keurde 
de gemeenteraad begin maart een eerste grondige wijziging 
aan de zone 30 goed. Vanaf mei worden de bestaande zone 
30’s in Menen-Centrum, de Barakken en Lauwe-Centrum grondig 
uitgebreid. 

Waarom doen we dit ook alweer?
Met een algemene zone 30 binnen de bebouwde kom willen we in eerste 
instantie de verkeersveiligheid verhogen.

Een zone 30 leidt tot minder ongevallen. Indien er toch een ongeval 
gebeurt, zijn de gevolgen minder ernstig. We onderschrijven hiermee de 
Vlaamse doelstelling om tegen 2050 naar nul verkeersdoden te gaan.

Daarnaast verhoogt ook de leefbaarheid van onze woonkernen. 
Door enkel op de belangrijke assen wel 50km/u aan te houden, wordt 
sluipverkeer in de woonwijken ontraden. Het wordt zo aangenamer 
om eens een praatje te slaan met je buren, leuker om er te fietsen of te 
wandelen. Ook de geluids- en milieuhinder neemt af bij de invoering van 
een zone 30.

meer info / www.menen.be/zone30

In Lauwe wordt een groot deel van het 
grondgebied als zone 30 bestendigd. Hier gaat 
het over het grootste deel van de bebouwde kom, 
industriezone Bramier en de zone rond Biezeveld. 
De Dronckaertstraat wordt en de Knokbeeklaan 
blijft volledig 50km/u. Andere belangrijke assen als 
de Schonekeerstraat, Leiestraat, Kon. Astridlaan, 
Rekkemstraat, Larstraat, Grote Molenstraat en 
Spoorwegstraat blijven dan weer slechts gedeeltelijk 
50km/u.

Lauwe-Centrum 
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Zone 30 rond enkele scholen ook aangepast
Schoolomgevingen Guido Gezellelaan en Volkslaan

Hier zullen de zones beperkt worden gewijzigd en verduidelijkt na beperkte infrastructuurwerken deze zomer.

Schoolomgeving Barthel

Na de werken aan de school werd de ingang verplaatst. De zone 30 op de Moeskroenstraat werd daar niet 
aangepast. Samen met AWV (= de wegbeheerder) werd overeengekomen deze beperkt richting Lauweplaats 
op te schuiven. Op die manier wordt de veiligheid van de schoolgaande kinderen beter gegarandeerd.

In welke straten meer specifiek de zone 30 reeds van toepassing is, kan je terugvinden via:  
www.menen.be/andere-reglementen

En verder?

Aan de hand van het goedgekeurde lokale mobiliteitsplan wordt de zone 30 stelselmatig uitgebreid.  
In volgende fases zullen dus ook andere wijken in Menen, Lauwe en Rekkem aan bod komen.

Menen-Centrum en de Barakken 

Dit wordt omgevormd tot één grote zone 30. 
Deze wordt in Menen-Centrum ruwweg begrensd 
door de spoorwegovergang aan de Ieperstraat, 
het kruispunt van de J. & M. Sabbestraat met 
de Bruggestraat en met de Kortrijkstraat, de 
Kortrijkstraat, Fabiolalaan en de Noordkaai en 
de Leie. De Barakken wordt dan weer praktisch 
volledig zone 30, met uitzondering van het deel van 
de Moeskroenstraat waar gescheiden fietspaden 
liggen.
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Op 2 mei 2022 beginnen de werken aan de fiets- en voetgangersbrug in Menen, een nieuwe verbinding tussen het 
toekomstige Barakkenpark en de Noordkaai. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

Deze lente start aannemer HYE nv in opdracht van De Vlaamse Waterweg eerst met een aantal voorbereidende 
werken zoals het opbreken van asfaltverhardingen en het rooien van bomen.  Pas in het najaar zullen de werken 
echt zichtbaar worden, als er damplanken en schroefpalen worden ingebracht. In 2023 worden oeverwerken 
uitgevoerd en voorbereidende werken voor de brug. In 2024 worden dan de brugstukken en centrale overspanning 
geplaatst. 

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal de jaagpaden tussen het Barakkenpark en de Noordkaai in Menen 
verbinden en zal deel uitmaken van de vernieuwde fietssnelweg tussen Komen en Deinze. 

Hoe de brug er zal uitzien? Het wordt een slanke stalen brug die een slingerende beweging over de Leie zal 
maken. Dat is nodig om voldoende hoogte te halen en tegelijk een aanvaardbare hellingsgraad te voorzien. Aan 
de zuidelijke oever komt een groene landing die aansluit op het Barakkenpark, waarvan de werken reeds zijn 
aangevat.

Beperkte hinder 

De hinder zal tijdens de werken aan de fiets- en voetgangersbrug beperkt blijven. Ter hoogte van het Barakkenpark, 
op zuidelijke oever, wordt het huidige jaagpad eerst een stukje landinwaarts verlegd. Zo kunnen fietsers en 
voetgangers tijdens de werken meteen de nieuwe route volgen. De bocht die de Leie daar maakt, wordt in de 
toekomst flauwer gemaakt, waardoor het nieuwe jaagpad een tijdje iets verder maar uiteindelijk weer vlakbij het 
water zal liggen. Mogelijk zal het jaagpad om veiligheidsredenen enkele dagen worden afgesloten bij het rooien 
van de bomen.

Aan de Noordkaai zullen fietsers tijdens de werken tijdelijk een omleidingsroute moeten volgen die langs het 
Vaubanstadion zal lopen. Ter plaatse wordt de nodige signalisatie voorzien. 

Omwonenden en scholen zullen tijdig verwittigd worden via een brief en via de sociale mediakanalen van De 
Vlaamse Waterweg en de stad Menen. Alle nieuws over mogelijke hinder of omleidingen zullen ook steeds op de 
website www.seineschelde.be verschijnen.

Startschot bouw fiets- en voetgangersbrug
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Leiewerken: laatste sloopfase
Verderop langs de Leie in Menen is de omvang van de ‘werf 
van de eeuw’ erg goed zichtbaar. Alle gebouwen die voorzien 
waren in de eerste sloopfase, zijn ondertussen afgebroken. 

Binnenkort zijn nog de meest recent verworven panden aan 
de beurt. Verwacht wordt dat de laatste afbraakwerken 
in de eerste helft van 2023 afgerond worden. De 
vergunningsprocedure loopt momenteel. 

Op de start van de Leiewerken in de centrumzone is het nog 
wachten tot 2023.

Het openbaar onderzoek is afgerond en de 
vergunningsprocedure loopt. Pas nadat de vergunning is 
goedgekeurd, kan een aannemer worden aangesteld om de 
werken in de centrumzone uit te voeren. Rond de jaarwisseling 
zal er uitgebreid gecommuniceerd worden over het verloop 
van de werken en de manieren om de hinder te beperken.

De Leiewerken maken deel uit van het project Seine Schelde, het grootste infrastructuurproject voor de 
binnenvaart van Europa. Het realiseert een netwerk van waterwegen tussen de economische regio’s in 
Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië onderling en tussen onze havens en Parijs. 

Waarom hierin investeren en innoveren belangrijk is? De binnenvaart is goedkoop, betrouwbaar, duurzaam 
en in volle groei. Met Seine Schelde worden om en bij de 1.100 km bevaarbare waterwegen verbeterd. Die 
gemoderniseerde verbinding zorgt dat binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie 
lagen containers - die elk zo’n 220 vrachtwagens uit de file kunnen halen- vlot kunnen passeren.

In de omgeving

Verder stroomafwaarts langs de Leie, 
tussen Lauwe en Wevelgem, komt ook een 
nieuwe brug en zal de omgeving worden 
aangepakt. 

Het infofilmpje over dit ontwerp kan 
nog steeds online bekeken worden via 
seineschelde.be/locatie/wevelgem 
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Vlaamse renovatieprimie en Fluvius worden nu  
'Mijn Verbouwpremie'

Kom jij in aanmerking voor een landschapsplan?

Je woont landelijk en je hebt een weide, een akker, 
een braakliggend stuk of een grote landschapstuin? 
Je overweegt om er streekeigen bomen, knotbomen, 
fruitbomen, hagen, heggen of een houtkant aan te 
planten? Dan kan je bij het Stadlandschap Leie en 
Schelde terecht voor de opmaak en uitvoering van 
een landschapsplan. 

Interesse of vragen?

Mail of bel landschapsconsulent  
Foeke Van Weverberg: 056 23 49 54 of  
stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2022 om 
de Vlaamse renovatiepremie en de energiepremies 
van Fluvius vanaf 1 juli 2022 te integreren in een 
eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie.

Vanaf 1 oktober 2022 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.

In afwachting van de start van Mijn VerbouwPremie, 
kan je de bestaande Vlaamse renovatiepremie en de 
premies voor energiebesparende maatregelen van 
Fluvius nog afzonderlijk aanvragen tot en met 30 juni 
2022 als je aan de voorwaarden voldoet.

Tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022 kan je de 
premies (die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie) 
tijdelijk niet aanvragen. Geldigheid van de facturen 
wordt verlengd tot 27 maanden (2 jaar + 3 maanden) 
voor aanvragen tot en met 31 december 2022.

Er zijn verschillende categorieën van werken die in 
aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:
• dak: isolatie en renovatie
• buitenmuur: isolatie en renovatie
• vloer: isolatie en renovatie
• ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
• binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
• hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, 

warmtepomp, warmtepompboiler
• elektriciteit en sanitair.

Belangrijk is dat woonkwaliteit en energie-efficiëntie 
gecombineerd worden. Een woning renoveren met 
premies zonder aandacht te besteden aan bijv. isolatie 
zal dus niet langer mogelijk zijn.

Mijn VerbouwPremie kan aangevraagd worden voor 
de woning die of het appartement dat je op de 
aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont en 
waarvan je eigenaar bent.

Wie investeert in een gebouw waar hij of zij geen 
eigenaar van is of waar hij of zij niet woont, komt enkel 
in aanmerking voor de premies voor energie-efficiënte 
investeringen.

Wie de Vlaamse renovatiepremie en energiepremies 
van Fluvius wil aanvragen onder de huidige regelgeving 
kan dit nog t.e.m. 30 juni 2022. 

Wens je hulp bij het aanvragen van deze premies? 
Vraag dan tijdig jouw afspraak aan bij dienst 
huisvesting.

meer info / huisvesting@menen.be of 056 527 271

Het woonloket Rekkem en Lauwe vindt plaats op 12 
mei. 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.
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Wist je dat je tot 45 euro korting kan krijgen bij de diëtist, 
kinesist, psycholoog of tabacoloog voor het volgen van 
leefstijlprogramma's?

Werken aan een gezonde leefstijl en dit volhouden 
is niet altijd even simpel … Maar als je werkt aan je 
gezondheid, profiteer je van veel voordelen:
• Je bent minder vaak ziek.
• Je behoudt een gezond gewicht.
• Je voelt je energiek.
• Je voelt je beter in je vel.
• …

Toch blijkt het niet makkelijk om de stap te 
zetten naar begeleiding. Om die reden werd de 
gezondheidscheque in het leven geroepen. De 
gezondheidscheque geeft je een financieel duwtje in 
de rug.

Je kan deze cheque gebruiken voor het volgen van 
een begeleid leefstijlprogramma op vlak van voeding, 
beweging, mentaal welbevinden of rookstop. De 
begeleider van een leefstijlprogramma helpt jou om 
gezonder te leven en dit vol te houden. Hierdoor 
vermindert de kans op ziekte en/of verergering van 
ziekte.

De cheque is enkel geldig als deze werd aangeboden 
door een doorverwijzer. Een doorverwijzer is 
bijvoorbeeld jouw mutualiteit, huisarts, ziekenhuis, 
apotheker of het sociaal huis. Vraag de cheque gerust 
bij hen op.

De gezondheidscheque kan afgehaald worden in de 
lokale dienstencentra Allegro Menen, Dorpshuis Rekkem 
en Het Applauws

Meer info / debrugzorgt.be/de-gezondheidscheque/

De gezondheidscheque. Iets voor jou?

De MZK werd opgericht in 1937 en telt momenteel 
ongeveer 200 leden waarvan er een dertigtal 
competitiezwemmers. 

Kinderen vanaf 5 jaar komen bij ons na een cursus 
zweminitiatie. In de eerste groep worden de 
bewegingen van schoolslag verder verfijnd, al dan niet 
met behulp van een zwemgordel. Ook wordt er de 
aanzet gegeven voor de rugslag en crawl. 

De zwemschool telt 5 groepen. In elk van deze groepen 
leren ze verder de verschillende zwemstijlen aan, dus 
startend van schoolslag naar crawl, rugslag, vlinderslag 
en natuurlijk ook de bijhorende keerpunten en starts. 
Na het doorlopen van de zwemschool kan de keuze 
gemaakt worden om naar de competitiegroep over 
te stappen. Deze keuze wordt altijd genomen in 
overleg met de trainers. Wie dit liever niet doet kan 

verder recreatief blijven zwemmen bij de groep 
sportzwemmers.

Als sportclub proberen we toch in de mate van 
het mogelijke, tegemoet te komen aan de noden 
van onze sporters. Wij hebben de mogelijkheid om 
zwemmen aan te bieden op drie verschillende niveaus; 
recreatief, competitief en topsport, dit alles in de 
goede infrastructuur  van het Badhuis.

De komende maanden organiseren we ook 
verschillende activiteiten voor zowel leden als 
niet-leden.

Meer info / mzk.zwemclub.be of  
jodie.de.saedeleer@telenet.be 

Sportclub in de kijker: 
Meense Zwemkring
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De politie en stedelijke 
preventiediensten van 
Blankenberge, Ieper, 
Kortrijk, Oostende, 
Roeselare, Waregem 
en Menen slaan de 
handen opnieuw in 
elkaar in de strijd tegen 
woninginbraken.

In de tweede helft van 
mei gaan diverse diefstalpreventieadviseurs uit de 
provincie West-Vlaanderen op pad om inwoners te 
sensibiliseren rond risicovol gedrag, ook in Menen 
dus. De lokale diefstalpreventieadviseur gaat 
samen met een gemeenschapswacht op pad in 
diverse wijken van de stad. Ze gaan op zoek naar 
openstaande ramen/deuren/garagepoorten maar 
ook uitstekende cilinders en ander risicovol gedrag 
worden opgemerkt. Er zullen folders in de vorm 
van een voetafdruk achtergelaten worden in de 
brievenbussen van de inwoners die een potentieel 
inbraakrisico vertonen.

De Kringloopwinkel en Mirom Menen slaan de handen in 
elkaar om meer herbruikbare spullen in te zamelen. Op 
zaterdag 14 mei komt De Kringloopwinkel zelfs met een 
stand naar de wekelijkse markt waar je herbruikbare 
spullen kan afgeven.

De Kringloopwinkel en Mirom Menen willen samen de 
afvalberg verkleinen en dat kan door in te zetten op 
het hergebruik van materiaal. Heb je thuis boeken, een 
naaimachine of waterkoker die je niet meer gebruikt? Ben 
je de zolder of kelder aan het opruimen en heb je nog wat 
herbruikbare spullen liggen? Kom dan met je materiaal 
langs op zaterdag 14 mei tussen 9 en 12 uur op de Grote 
Markt. Naast het gratis inzamelpunt krijg je er op de stand 
ook extra uitleg over hoe we jouw materiaal een tweede 
leven kunnen geven en op die manier de afvalberg kunnen 
verkleinen.

Kan je op 14 mei niet langskomen? 

Dan kan je altijd terecht in De Kringloopwinkel in de 
Kortrijkstraat 448 of in de Rijselstraat 1 in Menen. 

Wist je dat ook op de recyclageparken van Mirom Menen 
er overal een inzamelpunt is van De Kringloopwinkel? 
Perfect herbruikbare spullen zoals fietsen, elektro, 
speelgoed, hobbymateriaal en klein gerief kan je dus ook 
altijd brengen naar het recyclagepark. 

Vraag bij je bezoek alvast meer info aan de parkwachter.

Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Menen te 
bereiken en te sensibiliseren rond de inbraakproblematiek. 
Indien je advies op maat wenst, helpt de 
diefstalpreventieadviseur je om jouw woning te beveiligen. 
Het gaat om een ambtenaar van de dienst veiligheid en 
samenleven die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. 

Hij/zij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen met jou de 
eventuele zwakke punten van de woning. Hij/zij geeft je tips 
over de te nemen maatregelen zowel op organisatorisch, 
fysisch en elektronisch vlak.

Wie beroep wenst te doen op een gratis en volledig 
vrijblijvend diefstalpreventieadvies kan zich richten tot de 
dienst veiligheid en samenleven van stad Menen. 

Meer info / 056 529 423 of 
www.menen.be/dienst-veiligheid-en-samenleven 

'Voetjesactie' tegen woninginbraken

De Kringloopwinkel komt naar jou toe
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Werken aan spoorweg in de Ieperstraat

Deze werken zullen voor heel wat verkeershinder zorgen, aangezien de spooroverweg volledig wordt afgesloten 
voor alle verkeer. Zo zal er een omleiding voorzien worden voor zowel gemotoriseerd verkeer, fietsers en 
voetgangers. Om alle weggebruikers tijdig te informeren, zullen er op voorhand aankondigingsborden geplaatst 
worden op het openbaar domein.

Wegomlegging voor fietsers (in beide richtingen):

Wervikstraat – Hogeweg – Gen. Lemanstraat

Wegomlegging voor voetgangers 
 (in beide richtingen):

Ieperstraat – Bevrijdingsplein – voetgangerstunnel 
(aan het station) – Zandputstraat

In de periode van 16 mei 2022 tot en met 31 mei 2022 zullen er onderhouds- en herstellingswerken worden 
uitgevoerd aan de spooroverweg OW34 in de Ieperstraat. Deze werken zijn in opdracht van Infrabel en zullen 
uitgevoerd worden door de firma Taveirne nv uit Torhout.

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat 
hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat 
gebeurt via een speciale teltool of een papieren 
telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers 
gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers 
en andere voertuigen er door hun straat passeren. 
Wetenschappers onderwerpen de resultaten 
vervolgens aan een analyse. Het telmoment 
vindt plaats tijdens de avondspits op een 
donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de 
Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid 
van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun 
straat beleven.

Het volgende telmoment vindt plaats op donderdag 
19 mei 2022 van 17:00 tot 18:00. Doe jij ook mee? 

meer info / www.menen.be/straatvinken

Straatvinken op 19 mei

Wegomlegging voor gemotoriseerd verkeer:

Omleiding 1 voor het verkeer, komende vanuit Wervik/
Geluwe: 
N58 - A19 (afrit 2: Menen) – N32 – N8 (Kortrijkstraat) – 
N362 (J&M Sabbestraat) – Wahisstraat 
naar Grensland: N58 - N338 Ringlaan

Omleiding 2 voor het lokaal verkeer dat richting het 
centrum van Menen gaat:
G. Gezellelaan – Volkslaan – Bruggestraat – Wahisstraat

Omleiding 3 voor het verkeer, komende vanuit het 
centrum van Menen: 
Ieperstraat – Wahisstraat – Bruggestraat – Volkslaan – 
G. Gezellelaan

11
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De Bib: het leven van a tot z

Zaterdag 7 mei / 10:00 tot 12:00 / Bib Menen

In 2010 ontstond Instagram als een nieuw fotoblog-platform voor artistieke hipsters met een iPhone. 

In 2012 kocht Facebook de boomende app over. Vandaag telt de app meer dan 1 miljard 
gebruikers.

Wat maakt het platform zo immens populair? Hoe is de app opgebouwd? Hoe werkt het ‘taggen’ en hoe werken 
‘stories’? Moet je ook een goede fotograaf zijn om ietwat uit de verf te komen? En is hetgeen je te zien krijgt niet al 
te vaak oppervlakkige, mooie schijn?

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

 
 

Boekstartdag

Zaterdag 21 mei / 09:30 tot 12:00 / Bib Menen en Bib Lauwe
 
Samen in een boekje kijken is niet alleen heel fijn en gezellig 
maar ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind. 
Maak van boekentijd een speciaal moment voor jou en je kindje 
vol leesplezier. 

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

Op zaterdag 21 mei organiseren we Boekstartdag. Kom gerust 
eens neuzen tussen de kartonboekjes, knisperboekjes en 
voorleesverhalen. Voorlezen en andere activiteiten voor onze 
allerjongsten staan die dag alvast op het programma. 

Heeft jouw peuter oudere broertjes of zusjes? Voor hen voorzien 
we mooie kleurplaten.

Hou onze spotify in de gaten
Menen, twelve points, douze points!  Meer weten?  
Hou in mei het Spotify-account van bibliotheek Menen in de gaten!

Digidokter: Instagram: ook iets voor mij?
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Fake news en desinformatie
Dinsdag 24 mei / 19:30 / CC De Steiger - Studio
 
Fake News werd wereldwijd een begrip toen Donald Trump tot Amerikaans president werd verkozen. Ook 
vandaag is de grens tussen feit en fictie soms heel erg vaag. Fake news werd ook een politiek begrip en de 
technieken erachter hebben intussen een grote impact op onze maatschappij. Desinformatie en bewust 
gemanipuleerde informatie zullen nog niet meteen verdwijnen. Hoe is het zover kunnen komen en wat 
kunnen we er tegen doen?

In deze lezing neemt VRT-journalist Tim Verheyden je mee achter de schermen van nepnieuws: waarom en 
door wie wordt dat gemaakt? Tim vertelt hoe fake nieuws deel uitmaakt van een wereldwijde stroom aan 
desinformatie, die dient om ons allemaal te beïnvloeden. 

Ook de recente VRT NWS reportage over "Nepwedstrijden van winkels op het internet: hoe oplichters jagen 
op uw gegevens" wordt toegelicht in deze lezing.

Meer info / www.menen.be/fakenews

Vind je de eerste keer ergens binnenstappen ook 
moeilijk?

Op zaterdag 2 april was het Wereld Autisme Dag. Een dag van bewustzijn, ontmoetingen en verbondenheid. Met 
de bibliotheek zetten we die dag ook in de kijker. We bieden voortaan mensen met autisme of gewoon iedereen 
die er nood aan heeft, de mogelijkheid om een afspraak te maken. 

Vind je de eerste keer ergens binnenstappen ook moeilijk? Kan je wel wat hulp gebruiken maar durf je die niet te 
vragen? Vind je moeilijk de weg in de bibliotheek? Maak een afspraak via het formulier op de website, telefonisch 
(056 51 58 70) of via mail (bibliotheek@menen.be).  Een bibliotheekmedewerker staat klaar om je persoonlijk te 
helpen.

Zorg jij goed voor jezelf?
Goede gewoontes zorgen voor een gezonder leven, een gezond leven = een 
gezond lijf!

Met gezonde voeding, meer beweging en een positieve geest ga je voor een 
gezonde levensstijl.

Tijdens de maand mei ontdek je in de bib van Menen de thematafel met een 
selectie boeken rond het thema/ voeding, sport, geluk, mediteren, slaap, stress, 
mindfulness, geluk,…



Uittips in mei

ZATERDAG 7 MEI VAN 10:00 TOT 15:00

Opendeur Kunstencarrousel

Opendeurdag Academie: ontdek alle opleidingen, 
volg korte workshops, kom een instrument uitproberen, 
geniet van toonmomenten, ontmoet de leraren en 
verzamel alle nodige info om je in te schrijven.

Locatie: Yv. Serruysstraat 42

De herinschrijvingen starten op woensdag 1 juni en de 
nieuwe inschrijvingen op woensdag 8 juni. Meer info 
over het aanbod vind je op www.academiemenen.be
_

ZATERDAG 7 MEI 

Wandeling / Zoete zonde in Menen

Verras moeder en schrijf je in met het ganse gezin, 
vrienden of familie voor deze smakelijke wandeling. 
Ontdek onze stad, zijn erfgoed en zijn plannen voor 
de toekomst. Onderweg word je verwend met lokaal 
lekkers.

Enkel bij inschrijving voor deze activiteit kan je 
deelnemen aan de zoektocht en maak je kans op een 
mand vol lekkers.

Leuke zoek- en foto-opdrachten wisselen elkaar af. 
Beklim het belfort, breng een bezoekje aan de 
kazematten of kom alles te weten over de Leiewerken 
ter hoogte van de brug. Een gids is er aanwezig van 
14:00 tot 17:00. Iedereen welkom!

Kortom, de ideale mix voor een gezellige namiddag.

Vertrek: Stadhuis Menen tussen 14:00 en 15:00.
Deelname: 18 euro/persoon - te betalen bij inschrijving 
Inschrijven kan t.e.m. 1 mei 2022  
via www.menen.be/zoetezonde

ZONDAG 15 MEI  

Lekker lokaal allemaal

Van 14 t.e.m. 22 mei is het Week van de Korte Keten! 
Voor het eerst organiseren we samen met de collega’s 
van de clusterwerking Grensleie de ‘Dag van de 
Korte Keten’ op 15 mei 2022. Een volledig nieuw 
fietsevenement met picknickmogelijkheid, waarbij 
je een blik achter de schermen krijgt van lokale 
producenten en kan picknicken op bijzondere locaties. 
Fiets, beleef en proef van het heerlijke aanbod in de 
regio!

Vanaf 15 mei start ook onze Korte Keten fietszoektocht. 
Deelnemen kan t.e.m. 30 september 2022. 
Deelnameformulieren zullen die dag beschikbaar 
zijn op de picknickplaatsen of kunnen worden 
afgehaald bij de dienst toerisme van de deelnemende 
gemeenten.

Picknick op de 5 locaties van 11:30 tot 14:00, reservatie 
is verplicht.  
Bedrijfsbezoeken zijn mogelijk tussen 11:00 en 17:00, 
vooraf in te schrijven, gratis
Meer info: www.menen.be/lekkerlokaal
_

DONDERDAG 19 MEI OM 19:00

Kasper Bormans: Wat Alz?

'Wat als?' Met dit zinnetje van twee woorden krijg je 
toegang tot iemands verbeelding. Kasper stelde deze 
vraag aan mensen met dementie in verschillende 
stadia van hun proces van achteruitgang.

Op donderdag 19 mei 2022 om 19 uur geeft Kasper 
Bormans, doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven in 
CC De Steiger (zaal 2 en 3) in Menen een lezing over 
zijn boek “Wat Alz”? Dit werk gaat over de kern van 
communicatie, de kracht van dromen en het wonder 
van relaties.

Toegang: 5 euro te betalen aan de deur, wel vooraf 
naam opgeven via mail zorgcafe@menen.be of 
telefonisch op het nummer 056 527 280

Organisatie: Zorgcafé Menen en Familiegroepen 
dementie Menen
Meer info: www.kasperbormans.be
_

Op zondag 15 mei 2022 organiseert Toerisme Grensleie  
een nieuw fietsevenement in het kader van de Week  
van de Korte Keten. Die dag kan je op bezoek bij  lokale producenten  en  

 picknicken op bijzondere plekjes.  Fiets, beleef en proef 
van het heerlijke aanbod in de regio! Deelname is gratis maar om praktische redenen is  

inschrijven verplicht: op www.wervik.be/toerisme/ 
lekkerlokaal of aan de balie van één van onze  
toeristische diensten.

De deelnemende bedrijven en picknicklocaties liggen op  
of vlakbij het fietsknooppuntennetwerk. Na je inschrijving 

ontvang je een handig fietskaartje waarop alle bedrijven 
en picknicklocaties zijn aangeduid, net als de fietsknoop-
punten in de regio.

DEELNAME ISGRATIS

ZONDAG 15 MEI 2O22 VAN 1O TOT 18U

LEKKER LOKAAL
ALLEMAAL!

FIETSEVENEMENT

in het kader van de

TOERISME GRENSLEIE PRESENTEERT

Toerisme WervikKoestraat 63056 95 24 25toerisme@wervik.bewww.wervik.be/toerisme

Toerisme WevelgemInfopunt Bib in het ParkVanackerestraat 20056 43 39 06toerisme@wevelgem.bewww.wevelgem.be/toerisme

Toerisme MenenGrote Markt 1056 52 94 17toerisme@menen.bewww.menen.be/toerisme

12 Korte Ketenproducenten gooien hun deuren voor je open.Picknick op 5 sfeervolle locaties.

SCHRIJFNU IN!

Bestel tijdig je picknickpakket & geniet op één van 
volgende locaties (11u30-14u):- Dadizele (domein ’t Torreke): www.toerismedadizele.be/LLA-picknick

- Ledegem (tuin gemeentehuis): www.pickennic.be/aanbod

- Lauwe (bioboerderij ’t Goed ter Heule): www.tgoedterheule.be

- Wervik (wijndomein Ravenstein): www.wervik.be/knabbelkast

- Wevelgem (Al’Pero): www.alpero.be

Toerisme Dadizele’t Torreke, Plaats 6056 50 91 00toerisme@moorslede.bewww.toerismedadizele.be

Toerisme LedegemRollegemstraat 132056 89 48 76toerisme@ledegem.bewww.ledegem.be

Toerisme Grensleie is een samenwerking tussen de toeristische diensten van Ledegem, Menen, Moorslede (Dadizele), Wervik en Wevelgem.
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Neem ook deel aan onze Korte Keten Fiets-
zoektocht en maak kans op een smakelijke 
prijs! Deze loopt t.e.m. 30 september 2022. 
Haal je gratis deelnameformulier vanaf 15 mei 
af bij één van onze diensten voor Toerisme 
of download het op één van onderstaande 
websites.

ZOMER
TIP
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ZATERDAG 21 MEI VAN 14:00 TOT 17:00

Gezinshappening

Met kinderdisco, ballonplooien, gekke fietsen, 
circuskoffer, fotobooth, knutselstand. 

Locatie: De Kleine Prins - August Debunnestraat 15

_

VRIJDAG 20 MEI TOT 22 MEI VAN 08:00 TOT 18:00

Klimaatfestival

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei organiseert 
gemeente Wevelgem de tweede editie van het 
Klimaatfestival, nadat de Gemeente Zwevegem in 2019 
gaststad was voor de eerste editie.

Locatie: Site Porseleinhallen
Gratis toegang  
Inschrijven voor sommige activiteiten wel nodig
www.wevelgem.be/klimaatfestival

_ 
 

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 ploegfoto 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

15
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UiT in MENEN

MUZIEK

LA GUARDIA FLAMENCA:
‘Vagamundo’
zaterdag 7 mei ~ 20.15 u.  ~  De Studio

Een opzwepende muziek- en dansvoorstelling over de cul-
turele kruisbestuiving tussen Spanje en Latijns-Amerika. Met 
flamenco, veel ritme en zang en met de onvermijdelijke 
hilarische dramatiek van La Guardia Flamenca.
Terug met elkaar in zee om hun diepe zieleroerselen te 
bezingen, nemen de leden van deze Compañía Transatlan-
tica je mee op hun droomreis met bestemming: el mundo 
nuevo. Is het amor dat hen tot de oversteek drijft, of is het 
dinero? Of is het de vlucht van la miseria? De tocht duurt 
alleszins lang, veel te lang. Waren ze maar thuisgebleven. 
Het stormt nu in hun harten. Heen en weer geslingerd tussen 
nostalgía en esperanza: zo dreigt er aan boord nog een 
dramatisch feestje te ontstaan met in het kielzog: de hunker 
naar libertad. Als ze ondertussen el compas maar niet mis-
zeilen ...

Met: Clarissa Wedding, Elise De Vliegher, Laura Neyskens, 
Esteban Murillo, Emre Kuzuoglu, Arnaud Clercq en Javier Breton. 

Regie: Lisbeth Maes.
€ 15 - € 14 met reductie - € 12 -26 jaar

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.



KLASSIEK

THEATER

SOV YOUNG
zondag 8 mei ~ 11.00 u. ~ theaterzaal

SOV Young is een symfonisch jeugdorkest van en voor jongeren tussen 14 en 20 
jaar. De uitvalsbasis is Gent, waar de musici van Symfonieorkest Vlaanderen hen 
twee keer per jaar tijdens een projectweek coachen en inspireren. Ieder project 
sluiten ze af met een knaller van een slotconcert. Op het programma: ijzeren 
repertoire mét een hedendaagse twist. Zo zetten ze tijdens de paasvakantie van 
2022 achtereenvolgens Verdi, Dvořák en Mendelssohn op hun pupiters. Symfo-
nieorkest Vlaanderen slaat voor dit project de handen in elkaar met het Koninklijk 
Conservatorium Gent. De artistieke leiding is in handen van Martijn Dendievel, 
assistent-dirigent van Symfonieorkest Vlaanderen.

Programma: - Giuseppe Verdi - Nabucco: ouverture
  - Antonín Dvořák - Middagsheks
  - Felix Mendelssohn - Symfonie nr. 5, ‘Reformatie’

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

HANS VAN CAUWENBERGHE, KATRIEN 
PIERLET EN GERT JOCHEMS: ‘Boeren’
vrijdag 13 mei + zaterdag 14 mei ~ 20.15 u.

Kortewaagstraat 101, Menen

Een verhaal over twee boerenzonen, vol humor en mededogen over het leven 
van onze landbouwers anno 2021. 

-:  Het gaat over twee broers. De ene heeft de boerderij overgenomen en 
 de andere is vertrokken. Ze komen uit een gezin waar niemand iemand 
 aanraakt. Kent ge dat, zo’n manier van leven? 
-:  Meer zwijgen dan spreken. Er hangt van alles in de lucht dat niet uitgesproken 
 wordt.
-:  Boerenmiserie.
-:  De botsing tussen de klimaatproblemen en de moderne landbouw.
-:  Boeren kunnen geen kant op. Ze zijn aan handen en voeten gebonden: 
 wetten, regeltjes, de banken …
-:  En de druk van hun eigen familie. Een belangrijk onderdeel van de Vlaamse
  canon is de druk van uw eigen familie.Wat weegt het zwaarst, denkt ge: een
  kilo pluimen, een kilo lood of een kilo druk van uw eigen familie?
-:  Denkt ge niet dat dat stuk te zwaar gaat worden? Ge krijgt zoiets niet 
 verkocht. De mensen willen hun eigen leven en verdoemenis niet op de 
 scène zien.
-:  Daarom moet er ook humor in zitten. Kolossaal veel humor.
-:  Denkt ge?

Erik Vlaminck mag je zonder overdrijven één van de beste schrijvers van Vlaan-
deren noemen. Hij weet steevast maatschappelijk engagement te combineren 
met mooie, aangename en toegankelijke teksten.

Tekst: Erik Vlaminck - Spel: Gert Jochems, Hans Van Cauwenberghe, Katrien Pierlet
Coaching: Jo Jochems - Foto: Karel Michiels - Scenografie: Kopspel vzw, Saskia Louwaard

€ 14 - € 13 met reductie - € 11 -26 jaar 
€ 10 leden Landelijke Gilden (op vertoon ledenkaart).

Extra! Na de voorstelling: broodje beenham: € 10 (excl. ticket voorstelling) mits reservatie 
Organisatie: CC De Steiger m.m.v. Landelijke Gilde Menen

ON THE ROAD - BLUES & ROOTS

KHALIF WAILIN’ WALTER (usa)
donderdag 12 mei ~ 20.15 u.  ~ CCKaffee

Khalif Wailin’ Walter is een uit Chicago afkomstige gitarist, zanger, arrangeur 
en componist. Zijn muziek is stevig geworteld in de Chicago elektrische blues 
gitaartraditie, maar wordt gecombineerd met elementen van funk, soul, rock en 
reggae om zijn eigen soort funkin’ boogie groove te creëren.

€ 14,00



FESTIVAL

WALLFEST
vrijdag 27 mei + zaterdag 28 mei ~ CC ZomerKaffee

De tweede editie van WallFest komt eraan!
Kom genieten van live-acts die zelfs stouter zijn dan uw wildste dromen!
Verder op het menu: DJ’s & foodbar! Wat wil een mens nog meer?

vrijdag (€ 6 vvk - € 8 add)
zaterdag (€ 12 vvk - € 15 add)

combiticket (€ 15 vvk - € 20 add)
www.wallfest.be

RAYMOND
VAN HET
GROENEWOUD:
‘Glorieuze
 Bevrijding’
zaterdag 21 mei ~ theaterzaal

Raymond (69) heeft ’t oud zot en trekt 
andermaal op tournee met zijn vier 
muzikale vrienden, zijn unieke stemge-
luid en een ongelooflijk rijk repertoire. 

Zonder moraal. Zonder vast program-
ma. Gewoon met de liedjes waar-
mee hij die ochtend is opgestaan. 
Zoals een oude jazzmuzikant die elke 
avond een nieuwe vrijheidsverklaring 
speelt. Glorieus, maar nooit moe. De 
ene avond zullen het ‘meisjes’ zijn, de 
andere ‘twee meisjes’.

Raymond wordt geheel terecht 
geprezen als een van de grootste en 
veelzijdigste Belgische muzikanten aller 
tijden. Immer mooi en altijd verrassend.

Met: Raymond van het Groenewoud 
(zang, gitaar, keyboard), 

Cesar Janssens (drums), Mich Verbelen 
(bas), Bram Weijters (keyboards, percussie) 

en Rik Aerts (gitaar, zang)
€ 20 - € 18 met reductie - € 17 -26 jaar

MUZIEK



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 activiteiten 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

Fietstocht 50+
Richting Slijpskapelle
- donderdag 19 mei - 14u - € 2

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
- 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 7 mei - 10u:
  Instagram ook iets voor mij?
- Zaterdag 11 juni - 10u: 
  Fiets-en wandelroutes online 
  uitstippelen
- € 5

Hoe raak ik mijn hormonen de baas?
Orthomoleculaire therapie.
- Donderdag 5 mei - 19u
- € 20

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

TENTOONSTELLING

DUETS
van 14 mei t.e.m. 5 juni ~ tentoonstellingszaal + stadsmuseum

Duets (duetten) is een term uit de wereld van de muziek of de dans. Maar dialo-
gen 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.
Een aantal kunstenaars gingen voor Duets een concrete dialoog aan.
Bart Vandevijvere deed dat met Johan Gelper. De schilderijen van Vandevijvere 
gaan een artistiek duet aan met de installaties van Gelper.
Sven Verhaeghe ontspon een duet met schrijver Roderik Six. Het nieuwe kortver-
haal van de ene speelt zich hier af tegen de achtergrond, de scenografie die de 
andere er voor creëerde.
Charlot Winne selecteerde een iconisch videokunstwerk van Chantal Akerman 
uit 1972 als element in de ruimte waar ze haar eigen werk toont. Mohammed 
Alani toont eigen werk maar gaat evengoed in gesprek met kunstwerken van uit 
de collectie van het stadsmuseum. Messieurs Delmotte tenslotte voert een eigen, 
interne artistieke dialoog tussen zijn verschillende artistieke werelden en personas.

Kunstenaars:

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

Vernissage op vrijdag 13 mei om 19.30 u.
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Bijen leveren een grote bijdrage aan onze 
samenleving. Wist je bijvoorbeeld dat bestuiving 
door insecten noodzakelijk is voor meer dan 
75% van de voedingsgewassen? Helaas 
hebben bijen het steeds moeilijker om te 
overleven.
 
In de week van de bij van 29 mei tot 5 juni 
zetten we onze bestuivers dan ook in de 
bloemetjes. Dan kan je gratis bloemzaad 
verkrijgen bij jouw bakker. 
Meer info op www.menen.be/weekvandebij.

Ook dit jaar doen we als stad opnieuw mee 
met Maai Mei Niet. Wil je weten wat wij doen 
en wat jij kan doen?  
Surf naar www.menen.be/maaimeiniet

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


