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Je hebt ze ongetwijfeld al opgemerkt in ons straatbeeld, de 
oranje deelfietsen van Donkey Republic. Uit cijfers blijkt dat de 

Menenaars bij de koplopers zitten van het deelfietsgebruik in 
Zuid-West-Vlaanderen. Het back-to-many systeem - de deelfiets 
kan op een andere voorziene locatie worden achtergelaten dan 

waar hij werd ontleend - werkt in Menen. 

Daarom worden de 8 verdeelpunten (hubs) uitgebreid over 
ons grondgebied. Nieuwe locaties zoals de Grote Markt, het 

Preshoekbos, het Serge Bertenpark, ’t Applauws, molen De 
Goede Hoop, het zwembad, de sporthal in Lauwe en het 

Sint-Jozefsplein in de Barakken werden op die manier reeds 
toegevoegd. In Rekkem komen het Paradijs, Tibeertstraat en 

de kerk van Rekkem erbij en in Lauwe  de Vrijheidsboomplaats 
en hoeve Delaere. De carpoolparking aan de afrit A19/N32, 
PCM in de Bruggestraat en de parking Sint-Janskerk op Ons 

Dorp vervolledigen de in totaal 25 testlocaties in de hoop nog 
meer inwoners en bezoekers te verleiden tot het gebruik van 

deelfietsen in onze stad.

Ook gebruik maken van de deelfietsen?
Meer info / www.menen.be/een-deelfiets-huren

Stad Menen blijft inzetten op duurzame mobiliteit, ook 
tijdens het structureel onderhoud van de wegen. Ze kreeg 

de Statiewegel in Lauwe afgelopen maand een flinke 
opknapbeurt. Het resultaat: onze stad is een nette én veilige 

wandel- en fietswegel die de Kraaiveldwegel met de 
Larstraat verbindt, rijker. 

De 250 m lange verbinding was in het verleden aangelegd 
met tegels waartussen in de loop der jaren grote 

niveauverschillen waren ontstaan. Op basis van de status 
van onze trage wegen en meldingen van inwoners omtrent 

valpartijen, zetten we ons beschikbaar budget voor 
structureel onderhoud daar waar noodzakelijk zo efficiënt 
mogelijk in. Deze realisatie is nogmaals een bewijs dat het 
stadsbestuur alle meldingen van inwoners steeds ernstig 
neemt. De Statiewegel is na de heraanleg van het 520 

m lange wandel- en fietspad achter de woonwijk van Ter 
Beke en het Groenhof het 2de project in ternair mengsel. 

Deze halfverharding is een milieubewuste keuze voor 
waterdoorlaatbaarheid en circulariteit van materialen, 
maar ook een keuze die meer garanties biedt voor een 

langdurig aangenaam en vlak wandel-, jog- en fietsgevoel. 
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Van 8 naar 25 hubs voor deelfietsen

Statiewegel vernieuwd
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Herfstcampagne boorstervaccinatie Menen-Wervik

Ongetwijfeld heb je al gehoord over de herfstcampagne omtrent de extra 
boostervaccinatie tegen het coronavirus. Vanaf woensdag 14 september 2022 
zal er opnieuw opgeschaald worden in het Vaccinatiecentrum Park Ter Walle te 
Menen.

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder zal een uitnodiging krijgen. Er wordt wel 
voorrang gegeven aan de 65+ omdat deze groep van personen het meeste 
baat hebben bij een vaccinatie. Daarna komt de groep van 50 tot en met 64 
jaar waarbij het toch wenselijk is om het vaccin te krijgen. De groep van 18 tot 
en met 49 jaar krijgt een uitnodiging en kan zelf bepalen of men al of niet het 
vaccin zal laten plaatsen. De personen die jonger zijn dan 18 jaar worden niet 
uitgenodigd en kunnen dus geen extra boostervaccinatie krijgen. Jongeren van 
12 tot en met 17 jaar kunnen wel nog een 1ste booster krijgen op vrijwillige basis.

CALLCENTER TOT JOUW DIENST

Uiteraard kan iedereen zelf inboeken wanneer men de uitnodiging ontvangt. 
Hiervoor kan men de code gebruiken die op de uitnodiging vermeld staat. 
Maar men kan ook het callcenter opbellen op het gekend telefoonnummer 056 
284 888.

Het callcenter is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 
12u tot 20u.

Daar kan je steeds terecht voor een boeking of voor een andere vraag.

QVAC-LIJST

Ook zal er opnieuw kunnen worden ingetekend op de Qvax-lijst. Deze lijst wordt 
aangelegd om dan personen op het laatste ogenblik te kunnen uitnodigen om 
hun vaccinatie vroeger te kunnen krijgen. Wanneer men zich op deze Qvax-lijst 
plaatst, moet men weten dat er vlug dient te worden gehandeld indien er een 
uitnodiging op de gsm komt. De tijd om dan een tijdslot te gaan bezetten zal 
beperkt zijn!

Uiteraard blijft er ook altijd de mogelijkheid om personen die dit wensen, alsnog 
hun basisvaccinatie toe te dienen. Hiervoor kan men ook contact opnemen 
met het callcenter.

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.

Er zijn verschillende categorieën van werken die in 
aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie. 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 vanaf 1 oktober 2022 aan de hand 
van uw eID met kaartlezer of itsme aangevraagd worden 

via www.mijnverbouwpremie.be. Het is dus niet mogelijk om 
de aanvraag in te dienen in naam van iemand anders. Na 

aanvraag kun je de stand van zaken opvolgen via het online 
loket.

Meer info / www.mijnverbouwpremie.be / 056 527 271

Vlaamse renovatiepremie en Fluvius
worden ‘mijn verbouwpremie’
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Het veelzijdigste 
programma in jaren
Wieltjesfeesten 2022: dat wordt 3 dagen feest in onze 
stad. Met een zeer gevarieerd aanbod, mooi gespreid 
over vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september.

VRIJDAG MINIFESTIVALDAG ÉN MODESHOW

Net zoals vorig jaar starten de Wieltjesfeesten dus 
opnieuw op vrijdag met onder meer een modeshow 
door lokale handelaars op onze Grote Markt. Daarvoor 
is het in het Brouwerspark al een ganse dag feest met 
in de voormiddag een kindershow voor leerlingen 
van onze basisscholen, daarna een Coffee Concert 
en ’s avonds een Openluchtbal met een optreden 
van Green Onions. Postcorona nemen ook andere 
feestpartners de draad (weer) op: zo zijn er opnieuw 
de traditionele rockoptredens aan het station van café 
Dixie en is er voor het eerst een DJ-set ‘Back to the 
Roots’ op de parking naast de Sint-Franciscuskerk. Het 
wordt op vrijdag dus aangenaam kuieren van het ene 
podium naar het andere in het hart van onze stad.

PROGRAMMA VRIJDAG 2 SEPTEMBER

Brouwerspark:
10u00-11u30: Raf Violi kindershow
14u30-17u00: Willy & Walters wondere wereld 
orkest
20u30-00u30: Openluchtbal met optreden van de 
Green Onions en †Nonkel Herwig

Grote Markt:
18u30-20u30: Modeshow: i.s.m. lokale handelaars 

Bevrijdingsplein:
19u-02u: Wieltjesfeesten aan ’t station: optredens 
Woordbeez, Cathubodua en Bad Reputation (The 
Thin Lizzy Tribute Band)

Parking Sint- Franciscuskerk:
18u-02u: Back To The Roots: met dj’s Jay Vandaxx 
& Melements, BR3IN3, Snes, Sammir, BPm, Duja  
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ZONDAG SPORTDAG

Op zondag staan net zoals vorig jaar de Wieltjeskoers 
en het Wieltjespetanquetornooi op het programma, 
beiden voor inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem. 
Aperoconcerten op de Grote Markt en waterpret 
op de oude Leiearm sluiten de Wieltjesfeesten 2022 
helemaal af.

Het is fantastisch om vast te stellen hoe groot het 
enthousiasme bij onze eigen diensten, maar ook bij 
onze organiserende partners is. Deze editie slaan we 
met heel veel verenigingen, handelaars en andere 
bezige bijen de handen in elkaar om een zeer 
omvangrijk én gevarieerd programma tijdens onze 
3-daagse Wieltjesfeesten te kunnen voorschotelen. Ik 
dank iedere betrokkene daarvoor en kijk samen met 
heel veel mensen uit naar 2, 3 en 4 september.

ZATERDAG KLASSIEKE WIELTJESFEESTENDAG

Op zaterdag serveren we een kunstmarkt, een 
rommelmarkt, een braderie (voor het eerst weer tot 
in de Barakken!), Cars en Wheels, het Wieltjestreffen 
met oldtimers, een veiligheidsdorp met animatie, een 
kidsdorp… Uniek deze editie is de organisatie van 
een dartstornooi in de Sint-Franciscuskerk, daar zet de 
nieuwe dartszaak in onze stad Dartshop Vanhee – de 
grootste in Europa trouwens – mee zijn schouders onder. 
Op de Grote Markt is er natuurlijk ook een feestelijk 
podiumprogramma. Eerder gaven we al weg dat 
Sandra Kim naar Menen komt, de andere artiesten 
zijn het Banjo-Orkest Menen, The Fuckuleles, Loco Kids 
Discoshow, Günther Neefs, Wim Soutaer, 2Fabiola 
en DJ Pat Krimson die de zaterdag afsluit. En ook de 
wieltjesworp is terug van weggeweest (na de corona-
onderbreking).

PROGRAMMA ZATERDAG 3 SEPTEMBER

9u-18u doorlopend:
Braderie en animatie / Rijselstraat (Centrum & 
Barakken), Grote Markt; Kortrijkstraat, Bruggestraat
Veiligheidsdorp / Parking Sint-Franciscuskerk
Rommelmarkt / Ieperstraat (tot en met rond de 
St-Franciscuskerk)
2 Kidsdorpen / Groentemarkt & Oostkaai
Cars & Wheels + Wieltjestreffen Oldtimers / 
Rijselstraat en Waalvest

10u-18u: Wieltjesdartstornooi / Sint-Franciscuskerk
10u-17u: Kunstmarkt / Bruggestraat 

Programma podium Grote Markt:
11u: Aanstelling 50ste Wieltjesprinses 
12u-13u: Banjo-Orkest Menen
13u-14u: FMOP: Pipers en Drums
14u-15u: The Fuckuleles
15u: Wieltjesworp met 500 prijzen!
15u45: snoepworp voor kinderen
16u-16u45: Loco kids discoshow 
17u-18u: Günther Neefs 
19u-20u15: Wim Soutaer
21u-22u15: Sandra Kim
22u30-00u20: 2Fabiola + DJ Pat Krimson

PROGRAMMA ZONDAG 4 SEPTEMBER

10u00-11u30: 2de Wieltjescriterium / Oude 
Leielaan
9u00-17u00: 2de Wieltjespetanquetornooi / 
Sluizenkaai (Zwembad)
11u30-14u00: Aperoconcert The MG Brothers met 
Blue Jerry / Grote Markt
13u00-17u00: Aqua Solar: waterpret op Oude 
Leiearm / Sluizenkaai
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Academie voor Beeld, Muziek & Woord

Samen met passie, engagement & plezier 
kunst beleven en grenzen verleggen.

Academie voor Beeld Stad Menen 

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

Ben jij of ken je iemand die op zoek is naar een creatieve en 
beeldende uitlaatklep. Dan is de academie voor beeld ‘the place to 
be’.
Kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen kunnen op gelijk 
welke leeftijd starten in diverse richtingen. Jongeren kunnen kiezen 
tussen beeldatelier, audiovisueel atelier of architectuur. Vanaf 
18 jaar kan je dan weer terecht in de volgende praktijkgerichte 
ateliers: beeldhouwen & ruimtelijke kunst / keramiek / projectatelier / 
grafiekkunst / schilderkunst / tekenkunst. 

NIEUW! Vanaf schooljaar 2022-2023 is er naast ‘keramiek’ ook 
voor ‘schilderkunst’ naast ons avondaanbod een volwaardige 
namiddagcursus. Lesmomenten kan je terugvinden op onze website.
Ook als je op zoek bent naar een theoretische richting kan je bij ons 
terecht nl. bij de kortlopende opleiding ‘Beeldende & Audiovisuele 
kunst’ (BAC), waar je via kunstgeschiedenis en -filosofie en o.a. 
museumbezoek de kunstwereld ontdekt.

Academie voor Muziek & Woord Stad Menen

De Academie voor Muziek & Woord Stad Menen heeft 
vestigingsplaatsen in Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe, Wevelgem en 
Moorsele.

Bericht aan de podiumbeesten van Menen, Lauwe en Rekkem: Kom 
je talent ontdekken in onze lessen Woord! 6- en 7-jarigen volgen 1u/
week Klankkriebels, 8-jarigen volgen 1u/week Woordatelier. Startende 
volwassenen en tieners volgen 2u/week Woordstudio en Dramastudio.
Wacht niet langer en (her)start je opleiding muziek. 6- en 7-jarigen 
volgen 1u/week Klankkriebels. 8-jarigen volgen 2u/week Muziekatelier 
en 1u/week een instrument. Startende volwassenen en tieners maken 
meteen de keuze voor Klassiek of Jazz-Pop-Rock

Meer info (verminderings)tarieven, opleiding, locaties, lesmomenten en 
structuur / www.academiemenen.be
Inschrijven / Tot eind september op het secretariaat of online via www.
mijnacademie.be 
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Lokale dienstencentra gaan voor gezond
In de lokale dienstencentra Allegro, Dorpshuis en Het Applauws staat de maand september helemaal in het teken 
van gezonde, eiwitrijkje voeding en beweging. We werken immers mee aan een project in samenwerking met de 
VIVES Hogeschool in Roeselare, FITFOOD+.

Sarcopenie: wat is dat precies en kunnen 
we er iets aan doen?

Spierverlies hoort bij het ouder worden. En dat proces 
gaat sneller dan je zou denken. Al vanaf 30 jaar verliezen 
we geleidelijk onze spiermassa en met het ouder worden 
verloopt dit proces steeds sneller. Zo heeft iemand van 80 jaar 
gemiddeld de helft minder spiermassa dan iemand van 30 jaar. 
Wanneer het spierverlies zo groot is dat dagelijkse activiteiten 
minder goed gaan, spreken wetenschappers van ‘sarcopenie’. 
Een moeilijk woord voor een fors verlies aan spiermassa en 
spierkracht. Zelfstandig rechtstaan uit een stoel, boodschappen 

dragen, de trap opgaan of het deksel van een confituurpot opendraaien zijn allemaal zaken die plots veel 
moeizamer kunnen gaan. 
Voor het behoud van onze spieren is een goede leefstijl zeer belangrijk. Een gebrek aan lichaamsbeweging en 
een tekort aan eiwitten in de voeding kunnen het proces van spierverlies namelijk versnellen. Het allerbelangrijkste 
advies om te voorkomen dat je spieren in snel tempo verdwijnen luidt dan ook: blijf bewegen en eet voldoende 
eiwitten!

Maar hoe beginnen we hier nu aan? De dienstencentra Allegro, Dorpshuis en Het Applauws nemen deel aan het 
FitFood+ project van Hogeschool VIVES. Vanaf september organiseren zij allerlei activiteiten ter preventie van 
sarcopenie. 

Activiteiten tegen sarcopenie
Dinsdag 6 september (LDC Het Applauws Lauwe)
dinsdag 13 september (LDC Dorpshuis Rekkem)
woensdag 14 september (LDC Allegro Menen)
Infomoment Sarcopenie, bewegen en gezonde eiwitrijke voeding om spierverslapping en krachtverlies tegen te 
gaan met het ouder worden. 
Telkens om 14:00, gratis inkom, gezond tussendoortje wordt aangeboden.

Woensdag 7 september 
Dagfietstocht tussen de lokale dienstencentra met gezonde drankjes en hapjes.
De fietstocht start aan LDC Allegro, verzamelen om 9:30, na een deugddoend drankje vertrekken we met de fiets 
naar één van onze andere dienstencentra (Rekkem of Lauwe). Rond de middag wordt daar een gezond broodje 
met drank aangeboden. Om 13:00 vertrekken we naar het 3e dienstencentrum, daar bieden we koffie/ thee met 
een gezond dessertje aan. Na deze pauze keren we terug naar LDC Allegro waar iedereen een drankje en een 
hapje aangeboden krijgt. Deelname kost 5 euro.

Woensdag 21 september
Kookles: gezonde, eiwitrijke gerechten
LDC Allegro, 14:00, max. 15 personen, deelname kost 8 euro.

Woensdag 21 september (wijkwerking Nieuwe Tuinwijk Menen)
Donderdag 29 september (wijkwerking Barakken Menen)
Gezellig samenzijn met info over gezonde voeding met proevertjes en tips.
Telkens van 14u tot 17u, deelname kost 5 euro. 

Meer info en inschrijven in één van onze lokale dienstencentra:
LDC Allegro (Menen) 056 527 280 / LDC Dorpshuis (Rekkem) 056 433 700 / LDC Het Applauws (Lauwe) 056 411 030
www.menen.be/zorg-menen/lokale-dienstencentra
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Smaakmakers 2022
De voorbije maanden konden we genieten van een zomer vol zon, leuke activiteiten en heel wat verfrissende 
momenten op en langs het water. Je laten verwennen met een heerlijk ontbijt, proeven van lokaal lekkers, culinair 
genieten of een zoete stop tijdens een fietstocht of wandeling… Gelukkig kan dat het hele jaar door. We willen 
niemand op zijn honger laten zitten… 

2022 is niet voor niets het jaar van de smaakmakers. 
Daarom geven we graag wat lokale smaaktips mee 
geselecteerd door Toerisme Leiestreek!

Leiespots in Menen
Café De Living, Vrijheidsboomplaats 5, Lauwe
Geniet van een heerlijk ontbijt, een verrassende brunch, 
een gezonde maaltijd in de huiselijke sfeer van dit statig 
herenhuis. De kinderen kunnen zich uitleven in de tuin met 
modderspeeltuin.
cafe-deliving.be

Bistro Dhôme, Bruggestraat 11, Menen
The girls verwennen je met een exotische cocktail 
gerechten uit de wereldkeuken. Afhalen? Ook dat kan. 
Check Dhôme to go! Bruggestraat 22. De traiteurwinkel 
met food-automaat
www.bistrodhome.be

Lekkere Westen Restaurant
Restaurant Culinair, Dronckaertstraat 508, Lauwe
Steven Dehaeze verwent zijn gasten met de laatste 
culinaire trends en pimpt zijn gerechten met zijn eigen 
stijl. Een overnachting in de bijgaande luxueuse B&B zorgt 
voor een culinair verwenmoment zonder zorgen.
www.restaurantculinair.be

100% West-Vlaams
Bioboerderij en Eethuis ’t Goed ter Heule, 
Dronckaertstraat 665, Lauwe
Lokaal, duurzaam en gezond. Dit zijn de 
hoofdingrediënten voor een bezoek aan de 
hoevewinkel, de pluktuin en sinds kort hun Eethuisje en 
hoeveterras. Rechtstreeks van het veld op je bord. Breng 
een bezoekje met de kinderen en laat hen zelf hun 
groenten en fruit plukken.
www.tgoedterheule.be

Brouwerij Eutropius, Hogeweg 263, Menen
Deze ambachtelijke brouwerij met biertjes zoals Oscar, 
Remembrance Beer 14-18, Vinkenier en een Stout 
Bruintje gebruikt voor zijn eigen bieren enkel lokale 
grondstoffen. Je kan er ook terecht om er je eigen 
bierrecept te laten brouwen of een gepersonaliseerd 
relatiegeschenk.
www.brouwerij-eutropius.be

Nog lekkere adresjes in onze regio leren kennen? Surf 
naar www.toerisme-leiestreek.be/nl/smaak/routes en 
ontdek er de lekkerste fiets- en wandelroutes!
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De Bib: het leven van a tot z

Aangepaste openingstijden Bib Lauwe

Tussen 12 en 16 september zijn de openingsuren van Bibliotheek Lauwe aangepast:
Maandag 12 sep 09u-16u30 
Dinsdag 13 sep  09u-18u 
Woensdag 14 sep 09u-18u 
Donderdag 15 sep 09u-18u 
Vrijdag 16 sep  09u-16u30 
Zaterdag 17 sep  09u- 12u

Expo over Stijn Streuvels in bib Menen
Heel de maand september 
Om de honderdvijftigste geboortedag van Stijn Streuvels (1871-1969) luister bij te zetten, 
ontvangt bibliotheek Menen in september de tentoonstelling Het uitzicht der dingen. 
Voor dit project bundelden jonge woordkunstenaars en illustratoren uit de ruime regio 
rond Kortrijk de krachten. De reizende expositie is een initiatief van de Letterzetter van 
Kortrijk (het stadsdichterschap van de stad) geïnitieerd door de Openbare Bibliotheek 
van Kortrijk, in coproductie met Het Lijsternest (Streuvelshuis en schrijversresidentie in 
Ingooigem).
Het uitzicht der dingen is de hele maand september te zien in de bibliotheek van 
Menen, waar ook het literaire werk van Streuvels prominent in de kijker wordt gezet.

Digidokter: Breng je foto’s tot leven
Zaterdag 3 september 2022 van 10u tot 12u
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

Vroeger was het aantal foto’s op een rolletje dan wel gelimiteerd, maar het tastbare 
karakter van analoge foto’s en fotoalbums zorgde voor een bijzondere sfeer en sociale 
beleving. Herinneringen kwamen tot leven!
Hoe anders is de situatie vandaag. Bij elk familiefeest, uitstap of reis dikt je digitale 
archief aan met tientallen of honderden foto’s tegelijk. Hoe breng je je digitale foto’s 
tot leven? We overlopen een aantal manieren om je foto’s te delen en te presenteren 
aan een beperkte kring van familie en vrienden.

Leesjury voor kleuters
De Leesjury (vroeger Kinder- en Jeugdjury), dé leesclub voor kinderen, gaat volgend 
jaar opnieuw van start. De Leesjury biedt kinderen de kans om op een leuke manier 
met boeken om te gaan en vergroot het leesplezier.
Graag zouden we ook van start gaan met groep 1 (2de of 3de kleuter). We zijn op 
zoek naar gemotiveerde kleuterleerkrachten die met de kinderen dit leesavontuur 
willen aangaan. Het boek kan je in de klas voorlezen en er eventueel een thema aan 
koppelen om verder mee te werken.
Interesse of meer info? Contacteer de bibliotheek en check www.deleesjury.be 

Terug naar School
Eén september wordt voor de kinderen en jongeren, maar ook voor de ouders weer 
een speciale dag. Terug naar school vraagt heel wat organisatie. Bibliotheek Menen 
helpt een handje. Wij zorgen voor een kalender voor het schooljaar 2022-2023, 
bladwijzers en bieden jullie via boeken uit onze collectie tips over opvoeden, gezonde 
voeding, organiseren…
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De dienst Jeugd/Sport organiseert op vrijdag 16 september i.s.m. de Sportraad de 1ste Sportbeurs. 

Daarbij nodigen we alle Meense sportverenigingen uit om een eigen stand op te zetten. Ook partnes zoals 
MOEV, Sport Vlaanderen en Sport Na School (SNS) zullen aanwezig zijn. 

Overdag kunnen alle Meense lagere en secundaire scholen genieten van een demo/initiatie van de 
aanwezige sportverenigingen. In de late namiddag is het dan de beurt aan het grote publiek om gratis naar 
de sportbeurs te komen. 

's Avonds nodigen we ook Iron Man Frederik Van Lierde uit voor een gesprek aan de centrale tafel. 

Afspraak op vrijdag 16 september 2022!

Meer info / www.menen.be/sportbeurs

Sportbeurs in Park Ter Walle op 16 september 

Bij MarieFlo’s danscenter Lauwe is de groep Unique zeker 
hun paradepaardje. Deze  groep werd na een jaar van 
veel inspanningen bekroond met de titel van “Kampioen 
van België”. Het is dan ook niet onlogisch dat men het 
hogerop gaat zoeken, want door het behalen van hun 
kampioentitel wisten ze zich te kwalificeren voor het 
wereldkampioenschap. 

Half september trekt de 24 koppige dansgroep, met 
dansers tussen 10 en 16 jaar, dan ook naar Zweden om 
het wereldkampioenschap te betwisten. “Verwachtingen 
hebben we niet, maar alles wat we daar bereiken is mooi 
meegenomen en het zal een onvergetelijke ervaring zijn 
voor de dansers” zegt trainster Marie-Lien Valcke.

Maar er is meer binnen MarieFlo’s danscenter. In totaal telt 
men 200 leden verdeeld over verschillende groepen en 
leeftijden. Men is er welkom vanaf 2,5 jaar tot een rijpere 
leeftijd, en zowel competitief als recreatief. Tijdens de 
eerste week van september, vanaf 5 september, is er een 
gratis proefweek.

Meer info / marieflo.be

Sportclub in de kijker:  

MarieFlo’s Danscenter Lauwe

De laatste maanden van het jaar beloven 
vanuit de Sportraad en de Stad Menen druk 
te worden op sportief vlak. Te beginnen met 
zondag 4 september waar in het kader van de 
Wieltjesfeesten men net als vorig jaar uitpakt met 
een petanquetornooi en een Fun wielerwedstrijd 
voor inwoners (+18) van Groot Menen (zie pag. 4 
en 5). 

Het vervolg komt er op vrijdag 16 september 
met een eerste sportbeurs in het Park Ter Walle. 
Verschillende Sportclubs stellen er hun werking 
voor (zie onder)

We zijn ook fier dat we vanuit de Sportraad en 
Sportdienst, na corona, weer kunnen uitpakken 
met een verkiezing van de Sportlaureaten 2022  
in CC De Steiger. 

Wilfried Ossieur 
voorzitter Sportraad Menen

Een drukke sportagenda
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menen.be

site symfonie 
volkslaan 300-302 
Menen 

UiT-tips in september
DONDERDAG 15 SEPTEMBER

Voordracht “De verdwijning van Anna Verduyn “

Van burgervrouw tot verzetsstrijdster: Anna zou één van de vele onbekende heldinnen kunnen zijn die beide 
wereldoorlogen hebben meegemaakt. 
19:30, CC De Steiger, Menen, gratis toegang 
_

26 SEPTEMBER TOT 21 OKTOBER 

Tentoonstelling “De Geknipte Kat”

Menen voert al enkele jaren een gedegen zwerfkattenbeleid. Het belang van een aanpak van de zwerfkatten, 
wordt geïllustreerd in een ludieke tentoonstelling. Lize Feryn en Aster Nzeyimana vertellen je alles over katten: 
hoeveel nakomelingen een kat kan krijgen, waarom sommige katten een knip in de oor krijgen,… En je kan zelf 
nagaan hoe goed je scoort als kattenbaasje. 
Tijdens openingsuren, LDC Het Applauws, Lauwe, gratis 
_

WOENSDAG 21 SEPTEMBER

Werelddag Dementie

Net als vorig jaar organiseert het woonzorgcentrum Zilvervogel i.s.m. LDC Dorpshuis Rekkem een wandeling met 
tal van animatie en infostandjes met een hapje en een drankje. Deze samenwerking kadert binnen de jarenlange 
samenwerking rond de familiegroep dementie regio Menen. 
14:30-16:30, WZC Zilvervogel Rekkem, gratis 
_

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Delafontainewandeling

50 jaar geleden overleed Gustaaf Delafontaine 
(1887-1972), de peetvader van een Meense school 
in de beeldhouwkunst. Naar aanleiding van de 
tentoonstelling die van 18 september tot en met 
2 oktober in CC De Steiger loopt, organiseert de 
Gidsenkring Menen een Delafontainewandeling, 
die start in de tentoonstelling en daarna doorheen 
de stad op zoek gaat naar sporen van Gustaaf 
Delafontaine (zijn beelden, zijn woonhuis, zijn graf…) 
14:00, CC De Steiger, gratis 
_

17 SEPTEMBER TOT 17 OKTOBER

Tentoonstelling “Leie en Barakken”

Naar aanleiding van het jaarlijkse buurtfeest in de 
Barakken op 17 september 2022 wordt de historische 
Leietentoonstelling die vorig jaar in t Schippershof 
liep, hernomen. In deze tentoonstelling wordt 
met behulp van plannen, kaarten, luchtfoto’s en 
postkaarten het verhaal van de rivier in Menen 
verteld. 
Sint-Jozefkerk, Barakken Menen, gratis
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BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA & TUTU PUOANE:
‘We have a dream’
vrijdag 23 september ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Muziek brengt soelaas in een wereld die brandt. Vanuit die gedachte ontston-
den ontelbaar veel projecten en platen, zo ook ‘We Have a Dream’, een mu-
zikaal project rond mensenrechten. Het brengt bestaande songs uit pop, rock, 
soul en jazz, in nieuwe arrangementen. Zangeres Tutu Puoane, Antwerpse met 
Zuid-Afrikaanse roots, zingt met een vuist, een aanklacht, een oproep tot recht-
vaardigheid. Een project met een universele boodschap, vandaag actueler dan 
ooit. Een eerbetoon aan de mensenrechten, en aan de verdedigers daarvan.

Mensenrechten hebben iets met muziek en omgekeerd. Protestsongs tegen 
slavernij, tegen oorlog en voor gelijke rechten zijn verweven met de muziekge-
schiedenis van de voorbije eeuwen. Blues, reggae, folk, rock, hiphop of jazz: alle 
genres zijn geliefd om onrecht uit te zingen. Zelfs Beethoven protesteerde met zijn 
‘Ode an die Freude’ tegen de oorlog.

Frank Vaganée en Tutu Puoane doken in hun platencollectie en selecteerden 
hun persoonlijke favorieten uit de rijke geschiedenis van de protestsong. Van 
Stevie Wonder tot Marvin Gaye, van Nina Simone tot Sting, van Rod Stewart tot 
Donny Hathaway: het project bevat stuk voor stuk sterke nummers over onrecht, 
onderdrukking, ongelijkheid.  
Hun boodschap van hoop is vandaag meer dan ooit actueel.
De songs werden in nieuwe arrangementen voor jazzorkest gegoten door arran-
geurs van binnen en buiten Brussels Jazz Orchestra (Bert Joris, Michel Herr, Gyuri 
Spies, Lode Mertens en Alan Ferber). Het resultaat is een opwindende, uitdagen-
de en universeel toegankelijke mix van klanken en stijlen, waarin Tutu’s prachtige 
stem ondersteund en omringd wordt door de unieke sound van Brussels Jazz 
Orchestra.

€ 21  - € 17,50 met vriendenpas

31 JAAR LA GARE
2-3-4 september
Café De Living Lauwe

De legendarische muziekclub La Gare 
zou dit jaar 31 kaarsjes uitblazen. CC 
De Steiger, vzw Michel en Café De 
Living zetten dit in de verf met een 
feestelijk weekend.

Vrijdag 2 september vanaf 20.00 u.

KAPITEIN HANKOCK
Kapitein Hankock bezingt de droefnis 
die het alledaags bestaan heet. 

MIND RAYS
Rauwe garagepunk uit Gent.

Zaterdag 3 september vanaf 20.00 u.

YANNE
Gewapend met haar piano brengt 
Janne Vanneste bezwerende, donkere 
droompop.

BACK BACK
Een uniek, aanstekelijk brouwsel op 
basis van jazz, rock, free jazz en funk.

Zondag 4 september

ZOOT UNIT (11.30 u.)
Meeslepende mix van swampblues-
surf-rockabilly-americana.

DE SPLEET (15.00 u.)
POPO (pop/poëzie): teksten van Tine 
Moniek ondersteund door producers-
duo NVE en Traikos. 

Vrijdag & zaterdag: 
€ 12- € 8,50 met vriendenpas

Combiticket: € 20 - € 16,50 met vriendenpas
Zondag: gratis

MUZIEK



THEATER À LA CARTE #2
vrijdag 30 september

Na het succes van de eerste editie in 2021, starten we het theaterseizoen al 
meteen met een nieuwe ‘Theater à la carte’. Op het menu: twee beloftevolle 
theatermakers met een ode aan alle tweedes, derdes en laatstes in de wereld 
en een schrijfster-performer van halverwege de dertig op zoek naar haar plek in 
de wereld. Een avond waarop we al je zintuigen vertroetelen, want tijdens het 
tweede deel verschijnt er allerlei lekkers op je tafel!

FREDDY DE VADDER: ‘MINDFULNESS’
vrijdag 7 oktober ~ 20.15 u. ~ theaterzaal ~ première!

Met ‘Mindfulness’ gaat Freddy noodgedwongen terug naar zijn roots. 
Corona heeft hem sowieso zoals menig artiest terug aan de bedelstaf 
gebracht. Gelukkig kon hij het hoofd boven water houden dankzij zijn 
nieuwe prente, een feministe met een fulltime job bij de overheid, met 
een zwak voor de charmantste antiseksistische machofilosoof aller 
Cismannen. 

Met de adem in de nek van het groeiend aantal hysterische (Anti)Woke 
communes kon niemand hem wellicht beter voorbereiden om zichzelf 
her uit te vinden om uiteindelijk terug te komen naar zijn eigen zelve en 
wederom aan alles zijn kloten te vegen.  

Het resultaat wordt wellicht alweer een heerlijk - niet instant helder - 
pleidooi vol met eerlijke, provocerende anekdotes uit Freddy’s 
alledaagse queeste naar een alsnog genietbaar en vol(mondig) leven. 

€ 15 - vriendenpas / -26j:  € 11,50

PLEUN VAN ENGELEN & ELLIS MEEUSEN: ‘Eerst’
20.15 u.  ~ studio

Twee jaar geleden deden Ellis en Pleun mee met een televisiequiz. Ze hebben 
die toen niet gewonnen. Ze werden tweede. Vanuit alle onverwachte, onver-
werkte en onbenullige gevoelens die bij het verliezen kwamen kijken, maakten 
ze ‘Eerst’: een voorstelling over winnaarsmentaliteit en competitiedrang. En over 
het gebrek daaraan. Over meisjes die niet snel kunnen rennen en als laatste mo-
gen kiezen van de prijzentafel. Over tekentoernooien en ballonnenwedstrijden. 
Over opofferen, doorgaan en toch falen. Over als eerste op de zuidpool willen 
zijn. Vooral over als eerste op de zuidpool willen zijn.
‘Eerst’ is een tekstuele en muzikale race door een ijslandschap en een ode aan 
alle tweedes, derdes en laatstes in de wereld.

Tekst en spel: Pleun van Engelen en Ellis Meeusen
Muzikale coaching en eindregie: Harald Austbø

NELE NEEDS A HOLIDAY
21.45 u.  ~ Zaal 3

Nele Needs A Holiday is een tragikomisch songschrijver op zoek naar de handlei-
ding van het leven. Ze onderneemt voortdurende pogingen om die onbegrijpe-
lijke warboel genaamd menselijke relaties te ontcijferen. 
Nele krabt waar het jeukt: ze hult haar verlangens, problemen en neuroses in 
vrolijke melodieën met zomerse akkoorden op een ogenschijnlijk onschuldige 
ukelele. Dit levert herkenbare liedjes vol zelfrelativering op. 

Met: Nele Van den Broeck

€ 22 (volledig programma incl. hapje en drankje)
€ 15 (alleen theatervoorstelling ‘Eerst’)

Vriendenpas/ -26 j: € 15(volledig programma incl. hapje en drankje)

THEATER

HUMOR



TENTOONSTELLINGEN THEATER

MUZIEK

ON THE  ROAD ~ BLUES & ROOTS

HOMMAGE AAN GUSTAAF DELAFONTAINE
18 september tot en met 2 oktober 
Tentoonstellingszaal Cultuurcentrum De Steiger

Gustaaf Delafontaine (1887-1972) kan gezien worden als de peetvader van een 
Menense school in de beeldhouwkunst die tot op vandaag een aantal 
verdienstelijke beeldhouwers heeft voortgebracht. 
Hij werd geboren in Dentergem maar leefde en werkte in Menen. De gemeente 
Dentergem eert hem met een boek en een tentoonstelling. Die tentoonstelling 
kan je in september ook in Menen zien.

Op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. Gratis.

ARCHIE LEE HOOKER
donderdag 22 september ~ 20.15 u. ~ CCKaffee

Met Archie Lee Hooker komt een blueslegende 
een stukje tot leven. 
Hij, geboren en getogen in Mississippi, is de volle 
neef van John Lee Hooker. Archie, zelf ook al niet 
meer van de jongste, was jaren de persoonlijke 
assistent van John en ging met hem de wereld 
rond als vast bandlid.
Na de dood van de boogieman richtte hij zijn 
eigen band (The Coast to Coast Blues Band) op 
en houdt zo het erfgoed van zijn oom in stand.

€ 14 - vriendenpas/-26j: € 10,50

DE HOLLANDSE VESTING MENEN
30 september tot 6 november
Stadsmuseum, Rijselstraat 77

Jaarlijks brengt het cultuurcentrum in samenwerking met de dienst erfgoed een 
tentoonstelling over de geschiedenis van Menen. Dit jaar focussen we op het 
fascinerende verhaal van de Hollandse vesting die tussen 1817 en 1830 werd 
aangelegd.
De vestingmuren die nu nog in Menen te zien zijn en die vrijkomen n.a.v. de Lei-
ewerken zijn resten van de Hollandse vesting die tussen 1817 en 1827 aangelegd 
werd. De ontmanteling in het midden van de 19e eeuw werd slechts gedeeltelijk 
uitgevoerd, zodat Menen nu een van de best bewaarde Hollandse vestingen 
van het land bezit. 
De tentoonstelling brengt dit historisch militair patrimonium in beeld.

In samenwerking met dienst Erfgoed Stad Menen
Op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. Gratis.

STUDIO ORKA:
‘Craquelé’ (8+)
29 september ~ 9 oktober 
Don Boscocollege Kortrijk

In Craquelé blikt de oude Dinsdag 
terug op zijn leven. Eind WO II werd 
hij als vondeling achtergelaten in de 
kerk. Samen met hem duiken we in 
zijn verleden en reizen door de tijd. 
Een voorstelling waarin we - net als in 
een fotoalbum - bladeren door het 
verleden.  Een ode aan alle zicht-
bare (schijnbaar belangrijke) en alle 
onzichtbare (schijnbaar onbelang-
rijke) mensen en gebeurtenissen in ons 
leven.

Alle voorstellingen van Craquelé 
zijn uitverkocht.

BJØRN BERGE
vrijdag 14 oktober ~ 20.15 u.
CCKaffee

Deze Scandinavische gitaarvirtuoos 
met een stem ‘like gravel and broken 
glass’ speelt solo maar knalt live als 
een full band. De Noor rijgt moeiteloos 
blues, jazz, rock en folk aaneen en 
daarbij komt er al eens een geheel 
eigen interpretatie voorbij van de 
Red Hot Chili Peppers, Joni Mitchell of 
Motorhead.

€ 15 - vriendenpas/-26j: € 11,50



Lessen Startdatum Prijs

PERSOON EN RELATIE
Lezing Nele Colle: Waarom nee zeggen zo belangrijk is, 
maar ook zo moeilijk 1 wo 19/10 - 19.30 u. 20

Jezelf organiseren vanuit je principes en waarden 2 do 01/12 - 19.30 u. 40

Hoe omgaan met conflicten? 2 wo 30/11 - 19.00 u. 50

GEZONDHEID EN WELBEVINDEN
Kruiden voor het najaarsseizoen 1 do 13/10 - 19.30 u. 20

Smoothies maken 1 wo 12/10 - 19.00 u. 25

Bottenbouillon maken 1 wo 30/11 - 19.00 u. 25

Yoga diverse reeksen in Menen en Lauwe

Ligconcert ‘Sprookjesnacht’ 1 do 27/10- 19.00 u. 25

Ligconcert ‘Wintersfeer’ 1 do 08/12 - 19.00 u. 25

LEVENSSTIJL
Ontspannende aromatherapie tegen stress 1 do 20/10 - 19.00 u. 20

Haarverzorgingsproducten maken 1 do 17/11 - 19.00 u. 20

Geurkaarsen maken 1 do 08/12 - 19.00 u. 20

KUNST EN KUNSTBEOEFENING
Mondharmonica voor beginners 3 di 27/09 - 19.00 u. 72

Maak technisch en inhoudelijk sterke foto’s 4 za 15/10 - 9.30 u. 72

Schilderen met acryl- of olieverf 8 ma 03/10 - 13.30 u. 80

Aquarellen 11 ma 19/09 - 13.30 u. 165

Brushpennen en kleur 4 ma 12/9 of wo 16/11 72

Djembé beginners 12 wo 21/09 - 18.15 u. 108

Djembé gevorderden 12 wo 21/09 - 19.15 u. 108

CREATIEF
Terrazzo kaarsenhouders 1 do 10/11 - 19.00 u. 63

Oorbellen uit polymeerklei 1 ma 21/11 - 19.00 u. 18

Mix en Match oorbellen 1 do 27/10 - 19.00 u. 18

Hortensiakrans 1 di 4/10 - 13.30 of 19 u. 45

Kerstbollen in mos, kerstgroen, besjes en dennenappels 1 ma 5/12 - 13.30 of 19 u. 45

Handwerkatelier ‘Winterse trui’ 10 do 22/09 - 13.30 u. 50

Snit en naad 12 diverse reeksen 60

SMAAK EN BELEVING
Whisky proeven 1 do 06/10 - 19.30 u. 35

Verfijnde gerechten (4 groepen) 2 25/10 of 29/11 36

Vergeten groenten, terug van weggeweest 1 5/10 (19u) of 7/10 (11u) 15

Hartverwarmend wintermenu 1 16/11 (19u) of 18/11 (11 u.) 15

Vleesvervangers en plantaardi ge eiwitten leren bereiden 1 wo 26/10 - 19.00 u. 39

Vegetarische ovenschotels (in Het Applauws) 1 wo 16/11 - 19.00 u. 39

De Italiaanse plattelandskeuken 1 do 13/10 - 19.00 u. 15

Kerststronk 1 do 15/12 - 13.30 u. 8

TAAL
Italiaans voor beginners (deel 3) 10 wo 05/10 - 09.30 u. 70

Italiaans lees- en praatgroep 10 ma 03/10 - 14.15 u. 70

Engels voor elke dag (gevorderden) 10 vr 30/09 - 10.00 u. 60

Spaans voor halfgevorderden 10 di 27/09 - 09.00 u. 70

Portugees voor gevorderden 10 do 29/09 - 09.00 u. 70

BEWEGING EN DANS
HIIT (hoge intensiteit interval training) 13 ma 12/09 - 18.30 u. 65

Zumba Fitness 13 ma 19/09 - 19.30 u. 65

Reggaeton dance fitness 12 ma 19/09 - 20.45 u. 60

Pilates 12 wo 21/09 - 18.30 u. 60

Aerobic 12 wo 21/09 - 19.35 u. 60

Tabata 13 do 15/09 - 20.00 u. 65

BBB Cardio workout 13 do 15/09 - 19.00 u. 60

50+
Gym 50+ 12 di 20/09 - 09.00 u. 60

Aerobic Fitness 50+ 12 wo 21/09 - 09.30 u. 60

JONGEREN
Cupcakes met Debbiesmomentum (6-12 jaar) 1 ma 31/10 - 14.00 u. 15

Juweeltjes maken met polymeerklei (8-14 jaar) 1 do 03/11 - 13.30 u. 25

Djembé leren bespelen (8-12 jaar) 12 wo 21/09 - 18.15 u. 84

Alle info over onze cursussen vind je terug op www.ccdesteiger.be of in onze gratis 
uitgebreide vormingsbrochure. Wil je de brochure thuis ontvangen? Stuur dan een 
mail met naam en adres naar info@ccdesteiger.be.

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.

Uitzonderlijk gesloten op vrijdag 2 en
zaterdag 3 september.

INFO

DIGITAAL EN MEDIA

Op www.ccdesteiger.be vind je alles terug 
over ons aanbod computercursussen.

• Starten met computer (Het Applauws)
• Overstappen naar Windows 11
• Apps voor elke dag (Android/Apple)
• Sociale media voor oma’s en opa’s
• Smartphone/tablet (Android)
• Beter fotograferen met je smartphone
• Photoshop Workshops
• Fotobewerking met  

Photoshop Elements
• Daar is de digidokter! 

- Breng je foto’s tot leven 
- Vlotter en veiliger surfen 
- Netflix en andere streamingdiensten 
- Wenskaartjes e.a. ontwerpen 
   met Canva

FIETSTOCHTEN

• Donderdag 15 september - 14.00 u.  
Richting Dadizele 

• Donderdag 6 oktober - 14.00 u.  
Richting Gullegem 

• Inschrijving: € 2,00 voor de verzekering 
• Fietsafsluiter voor de fietsersgroep op 

donderdag 6 oktober vanaf 18.00 u. 
met aperitief en buffet

HOBBY & VORMING NAJAAR 2022

Wil je meer weten over het vrije-
tijdsaanbod 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.uitdata-
bank.be. Een uitstap, sportactiviteit, 
kaartavond, kermis of cursus? Een 
concert, tentoonstelling of film? 
UiTdatabank staat open voor de 
meest uiteenlopende vrijetijdsacti-
viteiten. Jouw activiteiten verschij-
nen niet alleen op onze website, 
maar ook op UiTinvlaanderen en 
tal van andere kanalen.



16

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)

SOCIAAL HUIS
Noorderlaan 1/A000 / 056 527 100
sociaalhuis@menen.be
www.menen.be/sociaal-huis

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

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


