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Het is niet langer vuil om bladeren van de bomen te laten liggen. 
‘Vuil’ en ‘proper’ zouden minder voorop mogen staan als we naar 

ons groen kijken. Wie gevallen bladeren in zijn tuin laat liggen, is 
geen vuilpot. Hij geeft kansen aan de biodiversiteit! Laat ze liggen!

Om het gras adem te geven, zullen ook de gazons bladvrij blijven. 
Als onze groendienst de bladeren van de straten en pleinen 

toch weghaalt, is dat voor de verkeersveiligheid, de rioleringen… 
In de borders van parken zal de groendienst de bladeren niet 

weg ruimen. Ook de bladeren op het voetpad dienen door de 
bewoners verwijderd te worden. 

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze stad, 
willen we jou graag snel verwittigen. Daarom maakt onze 
stad gebruik van BE-Alert, een  systeem dat je meteen op 
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon.

Op donderdag 6 oktober zal de provincie om 13:00 een 
sms sturen naar alle inwoners van onze provincie. Die sms 
is  een BE-Alert test. Er zal ook gevraagd worden om zich te 
registreren via www.be-alert.be om op de hoogte te blijven 
van noodsituaties in de buurt.  

Je hoeft echter zolang niet te wachten om je in te schrijven. 
Je kan je heel gemakkelijk én gratis registreren op  
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig 
mogelijk in!

Meer info / www.be-alert.be

Sinds 1991 openen honderden bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren 
elke eerste zondag van oktober de deuren voor het grote publiek. Met 
honderdduizenden bezoekers is het event telkens weer een schot in de roos. 
In 2022 vindt Voka Open Bedrijvendag voor de 32e keer plaats en dit op 
zondag 2 oktober. 
 
Menen telt twee deelnemende bedrijven: Decospan (Ringlaan 3) en 
Politiezone Grensleie (Leopoldplein 12). Beide bedrijven openen hun deuren 
van 10:00 tot 17:00.

Meer info / www.openbedrijvendag.be
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Laat ze liggen!

Laat je waarschuwen 
via Be-alert

Open Bedrijvendag op 2 oktober 
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Jaagpad langs Leie verlicht
Sinds woensdag 31 augustus brandt er licht langs het jaagpad 
tussen Menen en Lauwe! Dit stukje Leie was dé ontbrekende 
schakel voor veel inwoners die met de fiets veilig naar en van 
het werk of school willen. 

Langs het jaagpad staan nu 117 Digistreet-toestellen. In functie 
van nachtdieren (vleermuizen) zijn alle toestellen voorzien van 
amberkleurig licht en Backlight Cut. 

Ook het brandprogramma werd gekozen in functie van de 
nachtdieren: van zonsondergang tot 20:00 uur en van 6:30 tot 
zonsopgang brandt de verlichting op volle kracht. Vanaf 20:00 
tot 23:00 en van 5:00 tot 6:30 wordt de lichtsterkte beperkt tot 
66%. Tussen 23:00 en 5:00 is de openbare verlichting niet actief.    

Wil je een balletje trappen zonder aangesloten te zijn bij een 
sportclub? Dat kan vanaf nu op campus Ter Linde in de Volkslaan!

 
Op korte termijn zal er ook gekeken worden voor extra vergroening 

van de site, door middel van bijvoorbeeld het aanleggen van 
bomen of mogelijks nog op andere manieren.

We vragen alle gebruikers om respect te hebben voor de velden en 
de omgeving. Hou het proper, zo blijft het voor iedereen plezant om 

deze extra sportlocatie te gebruiken. 

Tijdens het feestweekend van 26 t.e.m. 28 augustus in en rond Het 
Applauws  werd onze ereburger Willem Vermandere in de kijker 
geplaatst.

Het beeldhouwwerk in Bourgondische kalksteen ‘Aan de Leie’ werd 
aangekocht in samenwerking met Cultuurcentrum De Steiger Menen 
en kreeg een plaatsje aan Het Applauws in Lauwe, vlakbij de Leie.

Wie vanaf het kunstwerk het pad langs de Leie volgt, zal daar aan de 
oever ook een panoramakader ontdekken. Dat biedt het favoriete 
zicht van Willem Vermandere op de Leie en bevat ook de tekst van 
het lied dat voor eeuwig verbonden zal blijven met Lauwe en de Leie.

Het panoramakader werd ontworpen en geproduceerd door het VTI 
Sint-Lucas. Het is de bedoeling dat er in samenwerking met de school 
voor al onze ereburgers een panoramakader gerealiseerd wordt, 
twee kaders per jaar. Zo krijgt ook Jozef Deleu dit najaar nog zijn 
panoramakader in Rekkem.

Voetbalveld Ter Linde vrij 
toegankelijk voor iedereen

Onthulling beeld en panoramakader Willem Vermandere



Steeds meer gezinnen moeten door de stijgende prijzen op de internationale markten dieper in 
de buidel tasten om hun energiefactuur te betalen. Wat je zélf kunt doen om het kostenplaatje zo 
laag mogelijk te houden? Dat vertellen we jou hier! De goedkoopste energie is immers de energie 
die je niet verbruikt.
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DAG- EN NACHTTARIEF
Gebruik je huishoudtoestellen 
op het juiste moment. Geniet je 
van een dag- en nachttarief? 
Dan kan het interessant zijn om 
bijvoorbeeld de vaatwas te 
programmeren zodat die ‘s nachts, 
aan een voordeliger tarief, draait. 
Voor Menen loopt het nachttarief 
van 21:00 tot 06:00 en tijdens het 
weekend.

SLUIMERVERBRUIK
Vermijd sluimerverbruik bij je 
huishoudtoestellen. De televisie 
en muziekinstallatie hoeven niet 
de hele nacht op stand-by te 
staan. Sluit deze toestellen aan op 
een verdeelstekker die je in één 
beweging kunt uitschakelen.

De oplader van je mobiel verbruikt 
stroom zolang deze in het 
stopcontact zit. Haal hem er dus uit 
zodra je mobiel vol is.

KOELEN EN VRIEZEN
Stel de temperatuur van je koelkast 
in op 6°C. Reken voor elke graad 
kouder een extra verbruik van 
5%. De ideale temperatuur voor 
je diepvriezer is -18°C. Heb je het 
liever nog kouder? Elke graad lager 
staat gelijk aan 5% extra verbruik.

Haalde je een ingevroren portie 
soep of spaghettisaus uit de 

diepvries? Laat hem in de 
koelkast ontdooien, zo 
helpt het de koelkast 
koel te houden.

KOKEN
Kook je op een elektrisch vuur? Zet 
de elektrische kookplaat tijdig uit. 
De kookplaat blijft nog even op 
temperatuur. Houd ook de deksels 
op de kookpotten tijdens het koken.

WASSEN
Het is voordeliger om één volle 
wasmachine dan twee halfvolle 
te draaien. Wacht dus liever wat 
langer voor je wasmand helemaal 
gevuld raakt. Net zoals bij de 
wasmachine is het belangrijk dat je 
ook de vaatwasser optimaal benut. 
Laat het toestel niet halfvol draaien, 
maar wacht tot de vaatwas 
compleet gevuld is.

Het verbruik van een droogkast 
kan makkelijk oplopen tot 500 kWh 
per jaar (of meer). Kies voor een 
rek buiten of in de woonkamer of 
garage om je was te drogen. 

Als je toch de droger moet 
gebruiken, zorg dan dat je 
meerdere ladingen was hebt 
klaarliggen, zodat de droger tussen 
de beurten in niet volledig afkoelt. 
Het kost namelijk energie om op te 
warmen.

Bespaar energie op een eenvoudige manier

VERLICHTING
Op de plekken waar het licht 
heel vaak brandt, zoals in de 
woonkamer of de keuken, is het 
aan te raden om voor ledlampen 
of spaarlampen te kiezen. In 
vergelijking met een gloeilamp is 
een ledlamp maar liefst 20 keer 
efficiënter. Bovendien wordt bij 
een gloeilamp 90% van de energie 
omgezet in warmte en slechts 
10% in licht. In het geval van een 
ledlamp is dat 50% warmte en 50% 
licht.

Denk eraan om bij het verlaten van 
een ruimte meteen ook het licht te 
doven. Zo blijven die lampen niet 
onnodig branden.

Het beste licht is gratis: daglicht. 
Probeer in je woning het licht van 
buiten optimaal te benutten. Laat 
de gordijnen open en geniet van 
het zonlicht!

VERWARMING
Zet de verwarming een stukje 
lager in je huis. 19 graden wordt 
geadviseerd, maar lager is ook 
prima te doen. Trek in de winter 
gewoon een warme trui aan en zet 
de ramen en deuren open zodra 
het buiten warmer is dan binnen. 
 
Het is beter om de verwarming 
constant op een lage temperatuur 
te houden, dan hem steeds aan 
en uit te zetten. Als je het toch 
warmer wil hebben in huis verhoog 
de temperatuur dan steeds een 
beetje, en niet in één keer heel 
veel.

Meer info / menen.be/
energievragen



Werelddag van het Verzet tegen Armoede
17 oktober is de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Jaarlijks brengen organisaties armoede onder de 
aandacht van het grote publiek. Ook in Menen organiseren we verschillende acties.

Neem deel aan de inleefweek Armoede
 
Kan jij een week lang leven met 60 euro voor een volwassene en 
20 euro voor een kind? 

Tussen maandag 10 en zondag 16 oktober proberen we met zo 
veel mogelijk Menenaars een leven in armoede te reconstrueren. 

Welke maaltijden bereid je met 3 euro? Wat doe je als je maar 1 
trui hebt? Wat vertel je aan de kinderen als zij niet kunnen doen 
zoals de klasgenoten?

Trakteer jezelf op een sterke ervaring en toon je solidariteit 
met alle mensen voor wie armoede een dagelijkse realiteit en 
wijdvertakt probleem is. 

Op 17 oktober blikken we samen met Joost Bonte terug op de 
inleefweek. Joost Bonte is een voormalige straathoekwerker die 
meegewerkt heeft aan het televisieprogramma Zorgen voor 
mama (vrt).

Meer info en inschrijven /  
www.menen.be/inleefweek
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WAKOSTA?! -app: 
de wegwijzer in je budget!
Hou controle over jouw budget tijdens de inleefweek 
met de WAKOSTA?!-app! Geef alle inkomsten en 
uitgaven in op de gratis app. Die berekent wat er 
overblijft op het eind van elke week of maand.

Download de app gratis, probeer ze uit, door er mee om 
te gaan zal je de app snel leren kennen. Beschikbaar in 
de Play Store (android) en App Store (IOS).

TIP! 
Dag van verzet tegen 
extreme armoede
Maandag 17 oktober om 19:00 

Programma:
Gelegenheidskoor 'In Ko'or' 
Getuigenissen over armoede 
Joost Bonte spreekt 
Soep en brood

Waar? CC De Steiger - Studio

Een samenwerking tussen stad Menen, Academie voor 
Muziek en Woord, Academie voor Beeld , Welzijnsschakels 
VZW, Welzijnsschakels Grenslicht vzw, CAW Zuid-West-
Vlaanderen, Cultuurcentrum De Steiger Menen, Uit 
De Marge, Psychiatrisch Centrum, Wiegwijs vzw, 
Kringloopwinkel & Allegretto
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BeSafe@Home

Vraag tijdig jouw conformiteitsattest aan!

In de week van 17 tot en met 23 oktober organiseert de federale overheid de campagne BeSafe@Home. Tijdens deze 
campagne wordt preventie van diefstal extra in de kijker gezet. Ook stad Menen en politiezone Grensleie stappen 
mee in deze campagneweek en organiseren een aantal acties tijdens die week. Merk je tijdens die week politie en/of 
gemeenschapswachten op in je buurt? Geen paniek! Ze zijn er om te sensibiliseren.

Voldoet jouw huurwoning aan de kwaliteitsnormen? Wens je jouw huurwoning te renoveren? Heeft jouw huurwoning 
een gunstig EPC?

Het is en blijft belangrijk om jouw woning te voorzien van een 
goede basisbeveiliging. 

Heb je nood aan een objectief en vrijblijvend advies op 
maat? Dan staat onze diefstalpreventieadviseur voor jou 
klaar. 

Risico’s van de wijk en de woning worden in kaart gebracht 
en de diefstalpreventieadviseur geeft je tips over mogelijk te 
nemen maatregelen. Zo wijst hij op het belang van goede 
gewoontes die de kans op een woninginbraak voor een 
groot deel reduceren. 

Ben je zelf benieuwd hoe goed jouw woning beveiligd is? 

Vraag dan nu een gratis diefstalpreventieadvies aan. We voorzien ook een premie 
wanneer je beveiligingsmaatregelen (ramen, deuren…) uitvoert aan de woning. 
 
Meer info / www.menen.be/dienst-veiligheid-en-samenleven of T 056 529 423

Als je een woning verhuurt, moet je ervoor zorgen 
dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als 
eigenaar-verhuurder ben je daarom verplicht om een 
conformiteitsattest aan te vragen. 
 

Om na te gaan of een woning conform, veilig 
en gezond is, voert de woningcontroleur een 
conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning 
aan de hand van een technisch verslag.
Je kan op www.menen.be/conformiteitsattest  een 
brochure downloaden waarin alle normen aan bod 
komen waaraan jouw woning moet voldoen. Het is 
aangewezen om eerst de brochure door te nemen, 
werken uit te voeren en daarna jouw onderzoek aan te 
vragen. 
 
Bij grote renovatiewerken kan je steeds een afspraak 
maken met de dienst huisvesting om na te gaan welke 
premies je kan aanvragen.
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Van links naar rechts bovenaan: dr. Baekelandt, radiologie; 
dr. Cooremans gynaecologie-verloskunde; Cindy 
Colleit, radiologieverpleegkundige. Van links naar rechts 
onderaan:dr. Tine Vanlancker, medische oncologie; Marie 
Catry, borstverpleegkundige en verpleegkundig consulent 
oncologie; Isolde Ramaut, kinesitherapeut.

Oktober: maand van het 
bevolkingsonderzoek borstkanker
In onze stad laat 59,9% van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zich preventief onderzoeken. Zo scoren we lager 
dan de  deelname in onze provincie (63,7%)  en in Vlaanderen 64,7%. 40,1% van de vrouwen in Menen binnen de 
doelgroep laat zich dus nog niet preventief onderzoeken.

Nochtans is een vroegtijdige opsporing de beste bescherming tegen borstkanker. Laat van je 50ste tot en met 
je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je 
borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt. Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden 
opgespoord. Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling 
worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Wat zullen we in Menen doen tijdens de actiemaand?
• Kocht je een plantje ten voordele van Kom op tegen Kanker in Menen? Dan kreeg je alvast een bladwijzer met 

meer informatie mee
• Om het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de kijker te zetten zal je bh-slingers terugvinden 

bij de lokale dienstencentra en het stadhuis. Verspreid de boodschap mee en post een foto met de 
#bevolkingsonderzoekborstkankermenen

• infoavond over borstkanker: maandag 24 oktober om 19:30 in CC De Steiger. Toegang is gratis. Org.: AZ Delta.

Heb je vragen? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9:00 en 12:00 en 13:00 en 16:00, stuur een 
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/  
 
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts. 
 
Meer info / www.menen.be/borstkanker

Wist je dat...
de borstkliniek AZ Delta campus Menen een Europese erkenning 
kreeg voor kwaliteitsvolle zorg? 

In de borstkliniek AZ Delta campus Menen brengt een hecht team 
van artsen, verpleegkundigen en paramedici hoog kwalitatieve 
zorg in een kleinschalige vertrouwde ziekenhuisomgeving. De 
borstkliniek van AZ Delta kreeg begin 2021 de Europese EUSOMA-
accreditering, zowel voor campus Rumbeke als voor campus 
Torhout en campus Menen. Deze Europese richtlijnen leggen 
hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische 
normen. Eind juni volgde een nieuwe doorlichting waarop de 
borstkliniek een gunstig rapport kreeg.

In AZ Delta campus Menen kan je terecht voor het volledige 
traject van onderzoeken en behandelingen. De patiënt en 
zijn familie worden tijdens het volledige traject begeleid door 
het team van de borstkliniek. Dit start met de diagnose bij de 
mammografieverpleegkundige en de radioloog, de effectieve 
behandeling… tot de belangrijke nazorg. De borstverpleegkundige 
speelt een cruciale rol in de begeleiding van patiënten en volgt de 
patiënt op in het volledige traject.

Meer info / www.azdelta.be/nl/discipline/borstkliniek 
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10-daagse geestelijke gezondheid

Ruimte delen in West-Vlaanderen Hoe zie jij het? Zie jij het zitten?

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we in Menen het belang van een goede geestelijke gezondheid in de 
kijker tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Het doel? Mentaal welbevinden en psychische 
kwetsbaarheid bespreekbaar maken.  Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in het teken 
van ‘kracht’. We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen … soms zien we ze niet of lijken ze 
vanzelfsprekend. 

De West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in de provincie woont, werkt of leeft, wil die ruimte 
gebruiken, maar West-Vlaanderen is niet groot genoeg voor al deze ruimtevragen. De Provincie West-
Vlaanderen wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard 
afbouwen richting 2040. Daarom werd de nota ‘Ruimte delen in West-Vlaanderen’ opgemaakt: een 
strategische visie met ambities voor West-Vlaanderen in 2040. Deze nota wordt nu voorgelegd aan het 
ruime publiek.vanzelfsprekend. 

Acties in de kijker
 
Maandag 3 oktober / LDC Allegro 
Donderdag 13 oktober / LDC Dorpshuis 
Woensdag 19 oktober / LDC Het Applauws 
Soep met babbeltjes 

Dinsdag 4 oktober om 20:00 / Bibliotheek Menen
Lezing Ann De Craemer over 'Hersenorkaan', een boek 
dat ze schreef over haar depressie. De lezing is gratis. 
Reserveren is noodzakelijk op bibliotheek@menen.be. 
 
Er is ook een doorlopende infomarkt in de bibliotheek: 
leer enkele organisaties kennen van Menen waar je 
laagdrempelig terecht kan met vragen over geestelijke 
gezondheid. i.s.m. CAW, Buddywerking Menen en 
Centrum Geestelijke Gezondheid

Maandag 10 oktober om 13:30 / LDC Allegro
Wandeling Geestelijke Gezondheidszorg. Verzamelen 
in LDC Allegro – ontvangst met koffie om 13:30, vertrek 
wandeling om 14:00.

Publieke raadpleging met 4 publieksmomenten
Tijdens de publieke raadpleging die loopt van maandag 5 september tot en met zondag 4 december 2022 
worden er 4 publieksmomenten georganiseerd

• 19 oktober in Ondernemerscentrum Roeselare
• 26 oktober in Evenementenhal Depart Kortrijk
• 9 november in Provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries
• 16 november in zaal Furnevent Veurne

 
Donderdag 20 oktober om 14:00 / LDC Dorpshuis
Maandag 24 oktober om 14:00 / LDC Allegro
Vrijdag 16 december om 14:00 / LDC Het Applauws
Film "Every body happy" van Nic Balthazar.

Maandag 24 oktober om 14:00 / LDC Het Applauws
Gratis sessie 'Geluk zit in een klein driehoekje'. Tijdens 
de sessie krijg je heel wat informatie en oefeningen mee 
waar je zelf ook later nog mee aan de slag kan.

Maandag 14 november om 18:30 / LDC Het Applauws
Voordracht Similes: organisatie, die de familie en naasten 
van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. 

Meer info / www.menen.be/mentaalwelbevinden
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De Bib: het leven van a tot z

Digidokter: Zo surf je vlotter en veiliger
Zaterdag 1 oktober van 10:00 tot 12:00
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

Je browser is meer dan ooit een venster op de wereld. Je gebruikt hem voor zoveel 
meer dan surfen op het internet. Toch blijven veel functies en handigheden van je 
browser onderbenut. In deze demo komen de belangrijkste functies aan bod van de 
populairste browser: Chrome (Google). We tonen hoe je een zoekmachine naar je 
hand kan zetten om zo snel mogelijk te vinden wat je zoekt!

i.s.m Avansa en CC De Steiger

Klaar voor de nieuwe editie van het dictee?
Vrijdag 7 oktober om 20:00 
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

Samen met Creatief Schrijven vzw, de krant De Standaard en andere Vlaamse 
bibliotheken daagt bibliotheek Menen jullie uit om deel te nemen aan De Schrijfwijzen. 

Dit keer een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands 
en taalraadsels houdt. De winnaar gaat naar huis met een exclusief cadeau!

Inschrijven / gratis via menen.bibliotheek.be

Lezing door Nele Colle over keuzes maken
Woensdag 19 oktober van 19:30 tot 21:00
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

Nee zeggen, je wil het soms wel, maar dan zeg je toch weer ja.

Toch is het zo belangrijk om af en toe nee te zeggen en je grenzen te stellen. Je 
krijgt er namelijk zoveel voor terug: meer ruimte in je hoofd en minder stress, meer 
zelfvertrouwen, meer voldoening en plezier in je leven.

Niemand beter dan opruimcoach Nele Colle, eerder auteur van de bestseller JOMO, 
weet hoe je dat kan doen: ’nee’ zeggen om meer ‘ja’ te krijgen.

Inschrijven / 20 euro (met drankje) via menen.bibliotheek.be. I.s.m. CC De Steiger en 
Avansa

De Leesjury: Iedereen Leest
Vrijdag 21 oktober om 18:00
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

Dé leesclub voor kinderen, De Leesjury, gaat op vrijdag 21 oktober 2022 van start en 
laat hen in kleine groepjes op een leuke manier met boeken omgaan, discussiëren en 
een mening vormen. Groep 3 (3de en 4de leerjaar), groep 4 (5de en 6de leerjaar) en 
groep 5 (1ste en 2de middelbaar) staan al gepland!

Meer info / menen.bibliotheek.be of www.deleesjury.be
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Sportbeurs in Park Ter Walle op 16 september 

Op zaterdag 27 augustus 2022 vond de 50ste editie van de 
Wieltjesprinsesverkiezing plaats in de theaterzaal van CC De Steiger.

Na een spannende strijd werd Jill Ponnet uitgeroepen tot de nieuwe 
Wieltjesprinses. Zij ging naar huis met een prachtig prijzenpakket 

waaronder de reischeque van €1000 bij Reizen Sylvie.

Emma Foulon werd Eerste Eredame. Emma werd ook uitgeroepen 
tot Miss Sympathie en nam de Persprijs mee naar huis.

Jill en Emma zullen het komende jaar onze stad op heel wat 
activiteiten mogen vertegenwoordigen.

Jill Ponnet 
is de 50ste Wieltjesprinses!

Op 25 augustus werden de prijzen voor cultuurverdienste opnieuw uitgereikt na een gedwongen coronapauze. 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.

Er waren drie categorieën prijzen:  
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

In de eerste categorie won Jacques Lecluyze, in de tweede categorie kreeg het Breughelcomité de eer en in de 
derde categorie werd Dirk Steppe gehuldigd voor zijn muurschildering in Rekkem

Meer info / www.menen.be/cultuurverdienste

50ste

WIELTJES
PRINSES

menen

Prijzen cultuurverdienste opnieuw uitgereikt
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UiT-tips in oktober
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

Randanimatie (inschrijven via dierenwelzijn@menen.be)

Zondag 16 oktober om 14:30  
film ‘Flits en het magische huis’ - Bibliotheek Lauwe 

Woensdag 19 oktober om 19:30  
voordracht Annelies Nollet van 'Honden in Nesten' - 
Applauws Lauwe

_

ZATERDAG 15 OKTOBER

Open Grenstocht

Wandelen langs en over de Franse grens in de 
voetsporen van de smokkelaars.

Afstanden: 4-7-14-21 km.  
Inschrijven: van 07:00 tot 15:00 
Start: zaal Barthel Moeskroenstraat 523 
Org.: 12 uren van Lauwe

_

15 EN 16 OKTOBER

Buren bij Kunstenaars

In het weekend van 15 en 16 oktober kan je 
tijdens Buren bij Kunstenaars binnen gluren in ateliers 
en expo’s en kennis maken met het werk van 
beeldhouwers, schilders, glaskunstenaars, fotografen, 
tekenaars,…

Ontdek het programma op   
burenbijkunstenaars.uitinzuidwest.be/#/
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Beverly Weston, auteur 
van één succesvolle 
poëziebundel en eminent 
drankorgel, verdwijnt plots 
van de aardbodem.  
De ganse familie komt 
samen in het ouderlijk 
huis om Beverly’s zieke en 
aan medicijnen verslaafde 
vrouw, Violet, bij te staan en 
om mekaar de poten onder 
de stoel weg te zagen.  
Enkele dagen later komen 
alle emoties los en beetje 
bij beetje worden de 
familiegeheimen ontbloot. 
Uitgepuurde karakters, 
pikzwarte humor en 
enkele verrassende 
plotwendingen, maken 
van dit familiedrama een 
heerlijke brok theater.

Spel
Ann Catry

Femke Carpentier
Trees Pille

Anso Vandamme
Barri Vandamme

Griet Vanhee
Rita Verfaillie

Frederik Cardon
Peter Coine

Bruno Liagre
Fré Vandamme

Dimitri Vandamme
Dirk Vanderbrugge

Regie
Jo Noreille

Reservatie (Fix-it) 056 51.01.61
 www.cietabloo.be

Augustus 
Oklahoma

okt 2022 nov
Theaterzaal DE KLEINE PRINS 
August Debunnestraat / Menen

29

2

30
 15 u

4
 20 u

5
 20 u

6
 15 u

 20 u

 20 u

seizoen  
2022 
2023

DONDERDAG 20 OKTOBER OM 19:00

Kinderen van de Ijzer

Het verhaal van de grootscheepse actie die 
de Belgische overheid organiseerde voor de 
kinderen uit de frontstreek : de evacuatie naar 
buitenlandse kolonies. Lezing door schrijfster 
Anne Provoost.  

Waar? CC De Steiger - Studio 
Org.: Davidsfonds Menen 
Meer info: rik.lust@skynet.be

_

DONDERDAG 20 OKTOBER OM 20:00

Mediawijs opvoeden: Gaming

De wereld van gaming. Jongeren duiken er 
vlotjes in. Als ouder is het vaak een minder 
gemakkelijke zoektocht. Toch is het belangrijk 
om afspraken te maken en te praten met je kind 
over gamen, maar hoe doe je dat? Wij geven 
je in deze gratis vorming tips over gamen en 
opvoeding. 

Waar? LDC Het Applauws, Lauwe 
Meer info: www.menen.be/mediawijs
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UiT in MENEN

ELS DE SCHEPPER
ZIET ZE VLIEGEN
vrijdag 21 oktober ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Els de Schepper presenteert een gloednieuw spektakel, een 
turbulente vlucht uit de realiteit. 
Je zal worden meegevoerd in een wereld vol ontroering, 
glimlachjes en schaterbuien. Je komt binnen in een fic-
tieve luchthaven alwaar je op een bijzondere manier zal 
worden ingecheckt. Je loopt door de douane, en komt 
binnen in de wonderlijke wereld van EDS Airlines. Je zet je 
gsm in vliegtuigstand en dan start een dolle show vol gein 
en ongein. Laat je dus meevoeren op een expeditie tot in 
de diepste kern van Els haar hoofd. Een zoektocht met als 
belangrijkste vraag: waar zijn de liefde en de uitbundigheid 
gebleven?

€ 20 - € 16,50 met vriendenpas

HUMOR

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

HUMOR

MUZIEK

BJØRN BERGE
vrijdag 14 oktober ~ 20.15 u. ~ CCKaffee

De Noorse bluesman Bjørn Berge heeft vuurwerk in zijn 
vingers. De gitaarvirtuoos met een grafkelderstem ‘like gra-
vel and broken glass’ speelt solo maar knalt live als een full 
band. Geen zacht kabbelende kampvuurmuziek maar een 
forse orkaan.
Bjørn Berge 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  
Motörhead.

€ 15 - vriendenpas/-26j: € 11,50



THEATER

FAMILIE

WOLF WOLF: ‘Voorjaarsontwaken’
donderdag 13 oktober ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Af en toe verschijnt er een naam aan het theaterfirmament, waarvan we een 
sterk vermoeden hebben dat het wel eens een ‘blijver’ zou kunnen zijn.  
In 2019 maakte het collectief Wolf Wolf een onvergetelijke versie van ‘Who’s 
afraid of Virginia Woolf’. Een jaar later had het reeds een selectie voor het Thea-
terfestival op zak. Dat schept verwachtingen. Het gezelschap gaat op brutale én 
respectvolle wijze aan de slag met theaterrepertoire. Met ‘Voorjaarsontwaken’ 
(Frank Wedekind) brengt Wolf Wolf een emotionele coming of age over de com-
plexiteit van seksualiteit en de stap naar volwassenheid binnen een zwijgende 
maatschappij.

‘Voorjaarsontwaken’ speelt zich af in het schemergebied tussen kind en volwas-
sene, buiten de schooluren, op de repetitie. Binnen de muren van een schoolto-
neel steken fictie en realiteit elkaar aan en repeteert een groep jongeren voor 
het leven. Ze ontdekken de wereld, elkaar, zichzelf en de daarbij horende driften 
en perikelen. En dit terwijl hun lichaam hen overwoekert en sneller groeit dan 
hun hoofd kan bijhouden. Grenzen worden even snel getrokken als onduidelijk 
gemaakt. Wat verwarrend voelt, kwetst net zo goed als dat het zalft. Zeker wan-
neer keuzes over je eigen lichaam door anderen bepaald worden. Zeker wan-
neer lang niet alles bespreekbaar is. Zeker wanneer je niet goed bent in je beter 
voelen. Zeker wanneer alles nog kan veranderen. En zeker wanneer het allemaal 
maar theater is.

Van en met: Imke Mol, Mitch Van Landeghem, Flor Van Severen, Naomi van der Horst, 
Gilles Pollak, Soraya van Welsenis, Matthias Van de brul, Valentina Tóth en 

Gilles Vandecaveye-Pinoy, naar ‘Frühlings Erwachen’ van Frank Wedekind
€ 15 - vriendenpas/-26j: € 11,50

EXTRA: inleiding om 19.30 u.

DOFT: ‘Dummies’ (6+)
zaterdag 22 oktober ~ 15.00 u. ~ theaterzaal

Piet Van Dycke is een choreograaf die in zijn producties graag dans en acroba-
tie vermengt. Dat is zeker ook het geval in ‘Dummies’, een voorstelling over de 
ongeschreven regels van onze doe-het-zelf-maatschappij.
Ons sociaal leven zit vol ongeschreven regels. In de rij staan als je wacht, trakte-
ren als je jarig bent, ‘gezondheid’ zeggen als iemand niest … Het lijkt allemaal 
vanzelfsprekend. In ‘Dummies’ zien we twee individuen die deze regels niet 
kennen, maar wel terecht komen in situaties waar ze nuttig kunnen zijn. Enkel hun 
instinct rest nog. En dat zou wel eens voor grappige, maar pijnlijke situaties kun-
nen zorgen… 
Een toegankelijke en humoristische dansvoorstelling waarbij twee dummies de 
klungeligheid van onze doe-het-zelf-maatschappij laten zien. ‘Dummies’ toont 
op een speelse manier de absurditeit van onze gewoontes. De bewegingstaal is 
indrukwekkend door het snelle, acrobatische partnerwerk en de fysieke risico’s. 
Ze geven ons een aparte kijk op wat wij als ‘normaal’ beschouwen. 

Concept en choreografie: Piet Van Dycke
Dans en spel: Julia Van Rooijen, Georgia Begbie, Piet Van Dycke 

€ 9 - € 7 -26j. Korting vriendenpas: € 2 per ticket
Korting Gezinsbond: € 2 per ticket (kortingen niet cumuleerbaar)

KAPITEIN WINOKIO: ‘Hallo Aarde’ (3+)
zaterdag 5 november ~ 15.00 u. ~ theaterzaal

Kapitein Winokio is een Groot Fenomeen voor kleine kampioenen. Samen met 
zijn muziekmatrozen en Mevrouw de Poes maakt hij sprankelende muziek voor 
kinderen. 
Tegelijkertijd wil hij het kind in de grote mensen weer doen ontwaken. Zo weet 
Kapitein Winokio elke generatie aan te spreken: kinderen, hun ouders en zelfs 
hun grootouders. Het geheim van de Kapitein: neem hen allemaal serieus, maar 
vergeet niet te lachen!

€ 18 - € 12 -12 jaar. Korting vriendenpas: € 2 per ticket
Korting Gezinsbond: € 2 per ticket (kortingen niet cumuleerbaar)



TENTOONSTELLINGEN MUZIEK

HUMOR

ON THE  ROAD ~ BLUES & ROOTS

HOMMAGE AAN GUSTAAF DELAFONTAINE
nog 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.

KIRK FLETCHER
donderdag 20 oktober ~ 20.15 u. 
CCKaffee

Kirk Fletcher wordt beschouwd als één 
van de beste bluesgitaristen ter wereld. 
Zijn unieke benadering van Rhythm & 
Blues heeft hem een reputatie als 
can’t-miss artiest opgeleverd. 
Met zijn soulvolle spel en zang zorgt Kirk 
Fletcher voor een verfrissend en authen-
tieke beleving.

€ 14 - vriendenpas/-26j: € 10,50

DE HOLLANDSE VESTING MENEN
nog tot en met 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 
Leiewerken zijn resten van de Hollandse vesting die tussen 1817 en 1827 
aangelegd werd. De ontmanteling in het midden van de 19e eeuw werd s
lechts 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.

VEEL FOKKERSVREUGDE
donderdag 27 oktober ~ 20.15 u. 
Cultuurcafé Het Applauws Lauwe

Veel Fokkersvreugde pretendeert de 
meest vreugdevolle groep van de 
Westhoek te zijn en doet er alles aan 
om deze officieuze titel elk optreden 
opnieuw waar te maken. 
Ze brengen eigen nummers in het 
West-Vlaams, afgewisseld met 
‘vertellementen’ die op zoek gaan 
naar een (voorzichtige) glimlach.
Intieme, explosieve en herkenbare 
liedjes uit de Westhoek overgoten 
met een pittige saus van blazers. Met 
dit recept neemt deze vrolijke zeven 
koppige muzikale bende jou gegaran-
deerd op sleeptouw.

Bert Cyriel Sticker: stem - Maarten Kamiel 
Samyn: Gitaar-tweede stem

Tine Dael: bas - Pieter Bernaert: drums
Peter Leroy: trombone - Joost Beernaert: 

altsaxofoon - Kris Vangheluwe: trompet
€ 10 - vriendenpas / -26j: € 6,50

KAMAGURKA & HERR 
SEELE: ‘The Return of 
the Comeback’
donderdag 10 november ~ 20.15 u.
theaterzaal

Na 16 jaar staan Kamagurka en Herr 
Seele nog eens samen op de planken!
Het belooft niets minder te worden 
dan een hoogtepunt uit hun absur-
distische oeuvre – een discipline die 
ze als niemand anders in Vlaanderen 
beheersen en geperfectioneerd heb-
ben.

€ 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 (Els Pousseele) 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

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

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

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

Brushpennen en kleur 4 wo 16/11 - 19.00 u. 72

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

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

Verfijnde gerechten 2 di 29/11 - 13.30 u. 36

De beste toetjes van de wereld 1 do 24/11 - 14.00 u. gratis

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

Hartverwarmend wintermenu 1 15/11 (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 (extra sessie) 1 ma 28/11 - 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

BEWEGING EN DANS
Aerobic - elke wo. - 19.35 u. 60

Tabata - elke do. - 20.00 u. 65

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

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.

INFO

DIGITAAL EN MEDIA

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

• Overstappen naar Windows 11
• Apps voor elke dag (Android/Apple)
• Sociale media voor oma’s en opa’s
• Smartphone/tablet (Android)
• Photoshop Workshops
• Fotobewerking met  

Photoshop Elements
• Daar is de digidokter! 

- Vlotter en veiliger surfen 
- Netflix en andere streamingdiensten 
- Wenskaartjes e.a. ontwerpen 
   met Canva

FIETSTOCHTEN

• 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 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 verschij-
nen niet alleen op onze web-
site, maar ook op UiTinvlaande-
ren en tal van andere kanalen.

NIEUW!
Ontdek het eerste nummer van ons 
nieuw magazine op ccdesteiger.be of 
kom jouw gratis exemplaar ophalen.
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Impressie van de Wieltjesfeesten op vrijdagnamiddag 
met alle lagere scholen in het Brouwerspark.   

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


