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Werken voor Menen

Politie + Dieven 
in premiere 

leiedraad
infomagazine / stad Menen / januari 2023

Volksharmonie 
Sint-Jozef blaast 
125 kaarsjes uit



Sorteertip
wist je dat

lees de  
uitgebreide 
versie van 
Leiedraad 
online

Gesloten 
Alle stedelijke diensten zijn 
gesloten van vrijdag 30 decem-
ber tot en met maandag 2 januari. 

De recyclageparken zijn gesloten 
op 31 december en 2 januari. 

Het Woonloket Rekkem/Lauwe 
vindt plaats op donderdag 12 
januari.
 
www.menen.be/openingsuren

Tijdelijk mobipunt geïnstalleerd 
aan de Waalvest 

je de verpakking van vlees 
bij de slager uit elkaar kan 
halen? Het plastiekje kan je 
losmaken van het papier en 
zo kan het plastiekje bij de 
pmd en het papier bij papier 
en karton.

Neem jij vaak foto’s van het dagelijkse leven in Menen? Zoals je kan 
zien op pagina 13 hebben wij nu een vaste rubriek in ons stadsmaga-
zine met een selectie van foto’s van Menen, Lauwe en Rekkem. 

Bracht jij een bezoekje aan een evenement en nam je een leuke foto?
Leverde een ontspannende natuurwandeling een mooi kiekje op? 
Maakte je een prachtig beeld van onze stad tijdens de winterperio-
de? 

Bezorg ons dan jouw foto via www.menen.be/foto

Bezorg ons  jouw foto
 

Vuurwerk 
tijdens 
feestdagen

Vuurwerk zonder toestemming 
mag enkel in de nacht van 31 
december op 1 januari tussen 
22:00 en 01:00. 

Voor alle andere dagen heb je 
een machtiging van de 
burgemeester nodig. 

Een aanvraag indienen kan 
via de dienst Evenementen.

Een mobipunt brengt  verschillende vervoersoplossingen 
bij elkaar en zorgt voor een gemakkelijke overstap 

tussen openbaar vervoer, auto en/of fiets. 

Die vervoersoplossingen worden aangevuld met 
een kwalitatieve infrastructuur en liggen dicht bij 

een aanbod met een verscheidenheid aan functies 
zoals deelfietsen en  –auto’s, horeca, pakjesautomaat, 

bibliotheek, enzovoort. 

Omdat zowel aan de Waalvest als aan de Lauweplaats nog een 
heraanleg vereist is werd geopteerd voor een tijdelijk concept 
dat gemakkelijk verplaatsbaar is.

www.menen.be/leiedraad  
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Beste
inwoners
Begin 2022 lieten we de coronapandemie achter ons. Een periode waarin jullie 
allemaal getoond hebben dat de solidariteit en de veerkracht van onze stad 
indrukwekkend is. Helaas werden we dit jaar al snel opnieuw met onze neus op de 
feiten gedrukt door de oorlog in Oekraïne. De gevolgen van de oorlog geven aan 
dat er nood is aan een fundamentele en diepgaande verandering in onze levens-
stijl, onze politiek en onze economie.

Als stad kiezen we hier niet voor stilstand maar voor beweging. We kiezen voor de 
lange termijn en gaan voor een transitie op vlak van ruimtegebruik, sociale cohesie 
en klimaat. Daarbij zijn jullie enorm belangrijk. De overheid is een belangrijke speler, 
maar zonder de dynamiek in de samenleving en de betrokkenheid van vele acto-
ren komt deze duurzame transitie niet op gang.

Een stad zonder mensen is een plattegrond. En laat ons dit dan ook het geluk van 
2022 noemen: elkaar terug vrij mogen ontmoeten, de menselijke warmte, de vele 
feesten, samen sport en cultuur beleven, samen naar oplossingen zoeken voor 
onze samenleving. Zonder mensen geen Menen, dé stad waar je thuiskomt.

Samen zorgen we voor morgen. Stad Menen zal ook de komende jaren blijvend 
ambitieus zijn, daar waak ik over. We gaan op alle vlakken voor een nog betere 
samenleving in een Menen dat klaar is voor de komende decennia en wendbaar 
is voor een steeds veranderende omgeving.

Geniet allen van de eindejaarsperiode, de ontmoeting met familie en vrienden. 
Deel jullie warmte en solidariteit met onze inwoners. Zorg voor elkaar en bovenal 
een héél gelukkig nieuwjaar.

Jullie burgemeester
Eddy Lust

Nieuw concept  
stadsmagazine Leiedraad
 
Je hebt het ongetwijfeld gemerkt: ons stadsmagazine LEIEDRAAD zit in een nieuw jasje. 
Niet alleen qua vorm: ook inhoudelijk hebben we aan het concept gesleuteld. Voort-
aan laten we mensen aan het woord: inwoners, medewerkers, bekende en minder 
bekende gezichten. Zij brengen voortaan onze informatie tot bij de lezer.

Ander nieuws geven we kort mee. Over deze topics vind je dan meer duiding en 
achtergrond op de webpagina www.menen.be/leiedraad. 

Dit is ook een kans om onze redactionele krachten voortaan te bundelen in 6 nummers 
in plaats van 11 nummers per jaar. Vanaf 2023 krijgen al onze inwoners dus om de 2 
maanden een nieuwe LEIEDRAAD in de brievenbus. Ondertussen kunnen zij dagelijks op 
onze andere (digitale) kanalen terecht voor allerhande stedelijke informatie:  
www.menen.be, sociale media, nieuwsbrieven…
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Heb je een probleem met je laptop of gsm? Wil je weten hoe je een e-mailadres moet aan-
maken? Je wil een afspraak maken op het stadhuis via de computer? Je wil weten hoe je een 
afspraak kan maken bij de dokter … De mogelijkheden met de gsm, tablet en computer zijn 
oneindig en als alles werkt, zijn het heel nuttige toestellen. Maar als je in de problemen komt, of je 
begrijpt niet hoe iets werkt, kan dat heel frustrerend zijn. Soms is jouw probleem heel gemakkelijk 
op te lossen, maar je moet wel weten waar je terecht kunt.

Wel nu, als je jezelf herkent in deze situatie kun je terecht 
aan onze digitafel. Tijdens deze activiteit zitten vrijwilli-
gers (digimaten) aan tafel die goed vertrouwd zijn met 
de digitale wereld. Zij zullen samen met jou kijken wat het 
probleem is en samen naar een oplossing zoeken. Het 
voordeel is dat dit niet in grote groep gebeurt, je moet 
niet inschrijven en je probleem wordt individueel aange-
pakt. Als jouw probleem te groot is om aan de digitafel 
aan te pakken, kunnen de digimaten je doorverwijzen 
naar een dienst waar je wel geholpen kan worden. Zo 
blijf je niet met jouw probleem zitten. 

Aan deze digitafel kun je ook meer te weten komen over 
wat de digitale mogelijkheden zijn. Wist je dat je via je 
gsm kan betalen? Dat je boodschappen kan laten bren-
gen tot aan je huis? Hoe je naar muziek kunt luisteren via 
jouw tablet? Deze en meer mogelijkheden kun je leren 
kennen aan onze digitafel. Niets is verplicht, jij kiest zelf 
waarin je geïnteresseerd bent!

Deze activiteit is gratis en vindt plaats op:

Dinsdag 17 januari van 16:00 tot 20:00 
LDC Applauws te Lauwe
Dinsdag 24 januari van 16:00 tot 20:00  
LDC Dorpshuis te Rekkem
Dinsdag 31 januari van 16:00 tot 20:00 
LDC Allegro te Menen

Wij zullen blij zijn om jou daar te zien!

De Digimaten.

Digitafel
hulp bij digitale problemen 
 

Nog meer digitale vormingen?  

Zaterdag 14 januari van 10:00 tot 12:00 
Digidokter: Slimme apparaten in huis: 
zo start je ermee! 
Bibliotheek Menen

Zaterdag 4 februari van 10:00 tot 12:00
Digidokter: Hackers buiten houden
Bibliotheek Menen

Donderdag 9 februari van 09:00 tot 12:00 
Vorming ICT: gebruik van Payconiq 
LDC Dorpshuis 

Zaterdag 11 februari van 09:00 tot 11:00 
Cyberveilig ontbijt
LDC Allegro

meer info / www.menen.be/digiwijzer
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VOORSCHOT VAKANTIE 
WONING / OUDEJAAR
30-12-22 TOT 3-1-23 / DE-
BRABANDERE

Belangrijk voor 

onze inwoners: 

geen verhoging 

belastingen, 

geen schrapping 

investeringen
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6 geplande investeringen in de kijker: 

• Leiewerken: 8,9 miljoen euro (2020-2026)
• Heraanleg Lauweplaats: 3,3 miljoen euro (2023) 
• Sportzaal Vauban + cultuurcafé CC De Steiger:  

3,2 miljoen euro (2023-2024)
• Restauratie en herinrichting Hoeve Haute Cense:  

1,5 miljoen euro (2022-2024)
• Herinrichting Sint-Franciscuskerk: 1,1 miljoen euro (2023-2024)
• Sportsite Rekkem: 200.000 euro (2023)

In 2019 maakten we een financi-
eel meerjarenplan 2020-2025 op. 
Daarin legden we de centen vast, 
waarmee we de komende jaren de 
werking én de geplande investerin-
gen zouden betalen. Jaarlijks wordt 
dat financieel meerjarenplan waar 
nodig aangepast: recente (wereld)
economische feiten zorgden er deze 
keer voor dat we ons meerjarenplan 
moesten bijsturen.

VEEL TEGENVALLERS, 
ENKELE MEEVALLERS

In het meerjarenplan moest het 
stadsbestuur rekening houden met 
onder meer de stijging van de per-
soneelskosten door maar liefst vijf 
indexeringen (+10,8 miljoen euro). 
In tegenstelling tot andere besturen 
worden er geen medewerkers ont-
slagen maar gaan we op zoek naar 
efficiëntiewinsten, zodat de kwaliteit 
van de dienstverlening blijft. 

Daarnaast moesten ook de onhoud-
bare energieprijzen in het meerja-
renplan gecorrigeerd worden (+6,5 
miljoen euro). Ook de stijgende wer-
kingskosten zorgden voor een uit-
daging: hier leverden de stedelijke 
diensten een optimalisatieoefening. 

Het op tijd nemen van beleidskeu-
zes zoals de verLEDding en zon-
nepanelen en het doven van de 
openbare verlichting zorgen voor 
budgettaire ademruimte in onze 
energiefactuur. Die ruimte kunnen 
we nuttig gebruiken om onze in-
woners te ondersteunen die het 
moeilijk hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen. 

Gelukkig konden we de financiële, 
tegenslagen deels counteren door:
• een stijging uit belastinginkom-

sten als gevolg van de loon- 
indexaties (+5,6 miljoen euro)

• bijkomende tegemoetkomin-
gen vanuit de Vlaamse over-
heid (+1,3 miljoen euro)

• de indexering van inkomsten 
van het IVA Zorg Menen (+3,1 
miljoen euro) 

• de extra tegemoetkomingen 
van Vlaanderen door de aan-
passing van het zorgforfait (+3,3 
miljoen euro) 

 
Daarnaast deden we grote inspan-
ningen rond energie-neutraliteit en 
zuinig omgaan met energie. 

GEEN VERHOGING BELASTINGEN, 
GEEN SCHRAPPING INVESTERINGEN

Belangrijk voor al onze inwoners: we 
deden de nodige financiële bijstu-
ringen zonder onze belastingen te 
verhogen én zonder investeringen 
te schrappen. Sommige investe-
ringsprojecten dienen we wel meer 
in de tijd te spreiden als gevolg van 
hun vooruitgang zoals de Leiewer-
ken en de heraanleg van de Grote 
Markt (samen met de aanleg van 
een warmtenet). Alle publieke pro-
jectinvesteringen blijven wel behou-
den.  

Over de centen 
van de stad 
 



Werken voor Menen
In gesprek met onze selectiedeskundige

Waarom ben jij bij het lokaal 
bestuur komen werken? 

Pieter:”Dat gebeurde eerlijk ge-
zegd eerder per toeval. Ik woon in 
Heule en kende Menen voordien 
niet zo goed, maar door bij het 
bestuur te werken, leerde ik al snel 
de stedelijke diensten, de stad en 
deelgemeenten en de vele voor-
zieningen kennen. Ik was destijds 
op zoek naar een job op een per-
soneelsdienst waarbij de focus lag 
op het dienstverlenende, eerder 
dan een commerciële insteek zoals 
in de privésector. De kerntaak van 
onze organisatie is het ten dienste 
staan van mensen, en mede door 
deze insteek haal ik nog steeds veel 
voldoening uit mijn job.” 

Pieter is 28 jaar en werkt sinds drie jaar op de personeelsdienst van ons lokaal bestuur Menen. Als selectiedeskundige 
bestaat zijn job uit de werving en selectie van nieuwe personeelsleden voor de stedelijke diensten en het IVA Zorg Me-
nen. Dit houdt onder meer het publiceren van nieuwe vacatures, het screenen van de kandidaten en het organiseren 
van selectieprocedures in. 

Kan je eens uitleggen hoe een  
selectieprocedure in zijn werk gaat? 

Pieter:”Het sollicitatieproces bij ons 
duurt wat langer en is vaak wat uit-
voeriger dan in de privésector. Daar-
tegenover staat dan wel een grote-
re werkzekerheid. Solliciteer je voor 
een vaste job dan doorloop je een 
uitgebreide selectieprocedure. Deze 
bestaat doorgaans uit een schrifte-
lijke of praktische proef en een ge-
dragsgericht interview. Voor sommi-
ge functies worden daarnaast nog 
andere selectieonderdelen opgeno-
men, zoals een assessment. Alle on-
derdelen worden beoordeeld door 
een jury, die bestaat uit onpartijdige 
deskundigen van zowel binnen als 

buiten ons bestuur. Omdat zo’n 
procedure best wel tijdsintensief is, 
kan de doorlooptijd toch snel een 
maand of langer bedragen. In-
dien je voor een tijdelijke job sollici-
teert, dan doorloop je een verkor-
te selectieprocedure. Gezien deze 
doorgaans enkel bestaat uit een 
selectiegesprek, is de doorlooptijd 
veel korter.”

Welke profielen worden zoal 
gezocht?

Pieter:”De jobs die we aanbieden 
en de profielen die we zoeken zijn 
heel divers. Dat gaat van adminis-
tratieve medewerkers tot technie-
kers, van maatschappelijk werkers 
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tot IT’ers, en van onthaalmedewer-
kers tot verpleegkundigen in ons 
woonzorgcentrum. Het hoeft niet te 
verbazen dat het de dag van van-
daag niet evident is om sommige 
profielen – zoals technisch, verple-
gend en verzorgend personeel – in 
te vullen. Maar naast deze knelpunt-
profielen hebben we bijna altijd nog 
andere openstaande vacatures.” 

Hoe kan ik op de hoogte blijven van 
de vacatures? 

Pieter:”Om hiervan op de hoog-
te te blijven, kan je je inschrijven 
op onze vacaturenieuwsbrief via  
www.menen.be/vacatures. Op die 
manier ontvang je steeds een e-mail 
met de nieuwe vacatures en blijf je 
op de hoogte. Volg ons ook zeker 
op onze diverse sociale media ka-
nalen.” 

Waarom moeten mensen sollicite-
ren bij ons lokaal bestuur? 

Werken bij lokaal bestuur Menen is 
werken voor een dynamische or-
ganisatie ten dienste van de bur-
gers van Menen, Lauwe en Rekkem. 
Naast het salaris, volgens barema 
en waarbij alle relevante anciënni-
teit in aanmerking wordt genomen, 

worden ook tal van extralegale 
voordelen aangeboden. Als organi-
satie zetten we ook in op het welzijn 
van onze medewerkers en bieden 
we hen ruimte om zich verder te 
ontwikkelen. We proberen hen hier-
in zoveel als mogelijk te begeleiden 
en ondersteunen, al vanaf de eerste 
werkdag. Zo vinden er sinds begin 
vorig jaar onthaalmomenten plaats 
waarbij nieuwe werknemers van ver-
schillende diensten elkaar kunnen 
leren kennen en met een busje op 
rondrit gaan naar onze verschillende 
sites.

Meer info:
www.menen.be/vacatures

Tijdens de rondrit met nieuwe werknemers vormt een bezoek aan de 
top van ons belfort letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt

We focussen als werkgever ook hard op welzijn op het werk. Zo voorzien we 
oefeningen om nek- en rugklachten te vermijden bij zittend werk.

Wat mag je bij ons verwachten? 

• maaltijdcheques (€ 6,50) 
• collectieve hospitalisatieverzekering
• een vergoeding woon-werkverkeer met de fiets en het  

openbaar vervoer
• een aanvullende pensioenregeling
• flexibele werktijden
• een goede werkprivébalans 
• een aantrekkelijke verlofregeling (30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde 

feestdagen + 3,5 dagen dienstvrijstelling)
• de voordelen van de GSD-V (gemeenschappelijke sociale dienst) 
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“Heel Menen zou dit stuk moeten zien” 
Grote theaterproductie ‘politie + dieven’ gaat in première

Eén regisseur, twee professionele theateracteurs, vier masterstudenten uit verschillende dramaopleidingen en zeventien 
toegewijde amateurspelers. De jongste acteur op scène is twaalf jaar oud, de oudste heeft 71 jaren op de teller. Het is 
een bonte mix die onder het dak van CC De Steiger bijeen is gebracht voor de creatie van ‘Politie + Dieven’. Op zater-
dag 28 januari gaat dit nieuwe stuk van de bekende Gentse theatermaker Arne Sierens in première. ‘Politie + Dieven’ 
is een komisch en tegelijk ontroerend stuk over misdaad, boete en onstuimig wilde kalverliefde. Sierens liet zich onder 
andere inspireren door verhalen over Sneeuwwitje, een legendarische Gentse superflik uit de jaren ’60.

Naast beroepsacteurs Wouter Bru-
neel en Kyra Verreydt spelen maar 
liefst 17 amateurspelers uit Menen 
mee in de voorstelling. 

We gingen de sfeer opsnuiven op 
één van de repetities en liepen er 
Dimitri (Dimi) Vandamme, Frank 
Moerman en  Karin Vuylsteke tegen 
het lijf. Alle drie zijn ze geboren en 
getogen in Menen én behoorlijk ge-
beten door de theatermicrobe. 

Dimi: “Ik volg het Menens ama-
teurtheater al meer dan 20 jaar. 
Eerst gewoon als kijker, maar na 
een tijdje begon het te kriebelen en 
sinds 2012 sta ik zelf regelmatig op 
het podium”. 

Frank rolde via vrienden de theater-
wereld in en mag zich intussen reeds 
2 decennia een vaste waarde noe-
men bij Cie. Tabloo. “Daarnaast zie 
ik – meestal samen met mijn vrouw 

– ook veel voorstellingen in CC De 
Steiger,” vertelt hij. 

Ook Karin pikt regelmatig een voor-
stelling in het cultuurcentrum mee: 
“Mijn eerste bewuste herinnering 
aan theater was toen ik als adoles-
cent met mijn ouders mee mocht 
naar een monoloog van Luc Philips. 
Ik herinner me nog levendig hoe ik 
aan zijn lippen hing.” Intussen speelt 
ze ook zelf bij toneelvereniging Al-
batros (Lauwe) en volgde ze als vol-
wassene de richting toneel aan de 
Stedelijke Academie.  

Alle drie zien ze ‘Politie + Dieven’ als 
een kans om eens te ervaren hoe 
theaterprofessionals te werk gaan. 
Terwijl Karin en Dimi geen secon-
de twijfelden, zegde Frank eerder 
schoorvoetend zijn medewerking 
toe, maar hij is nu ontzettend blij dat 
hij deel uitmaakt van deze enthousi-
aste spelersploeg.

Karin 
Vuylsteke

Frank 
Moerman
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Superfijne sfeer

De amateurspelers worden door re-
gisseur Arne Sierens serieus uit hun 
comfortzone getrokken. 

“Bij Cie Tabloo starten we altijd van-
uit een bestaande tekst, waar bijna 
niets meer aan veranderd wordt. 
Voor dit stuk schreef Arne wel een 
soort basistekst, maar deze wordt 
via improvisaties voortdurend bijge-
werkt. Dat zorgt ervoor dat elke re-
petitie een beetje onvoorspelbaar 
is,” aldus Dimi. 

Frank beaamt: “Arne hecht heel 
veel belang aan het opbouwen van 
personages: hoe je beweegt, hoe je 
spreekt, enzovoort. Pas als alle per-
sonages er staan, valt het stuk in zijn 
definitieve plooi.” 

Karin vindt het ontzettend fijn dat alle 
spelers, dus ook de amateurs, voor 
vol aanzien worden: “We mogen 
echt meedenken over ons persona-
ge en over de tekst. Het aanvanke-
lijke idee dat we gewoon figurantjes 
zouden zijn en niet meer dan hier of 
daar zinnetje zouden mogen zeg-
gen klopt dus niet”. 

Leuk, maar best wel spannend. Ge-
lukkig maakt de goede sfeer in de 
spelersgroep veel mogelijk. “Op 
moeilijke momenten staan de be-
roepsspelers en de studenten altijd 
klaar om ons te helpen,” klinkt het in 
koor.  

Theater over het leven

Wie al eens een voorstelling van Arne 
Sierens bijwoonde, weet dat het bij 
hem altijd gaat over herkenbare per-
sonages die op zoek zijn naar hoe ze 
met elkaar kunnen samenleven. Zijn 
stukken zijn vaak ontroerende por-
tretten van gewone mensen die, on-
danks hun kleine kanten en miserie, 
op hun manier ook helden zijn. Altijd 
mag er ook wel gelachen worden. 

“Ook nu weer passeren heel verschil-
lende emoties de revue,” bevestigt 
Frank. 

Waarover ‘Politie + Dieven’ dan 
gaat? De drie vinden het verre van 
makkelijk om dat samen te vatten: 
“Een park, ergens in een stad.  Over 
relaties, tussen politie en dieven, 
tussen geliefden, onbeantwoorde 
liefdes.  Feest en verdriet. Hoe alles 
kapot kan gaan en hoe we op de 
laatste dag allemaal gelijk zijn.”

Allen daarheen!

Acht keer de theaterzaal van CC De 
Steiger vullen, klinkt behoorlijk ambi-
tieus. De ploeg hoopt vooral dat de 
Menenaars massaal zullen komen 
kijken. “Menen mag fier zijn op wat 
hier aan het gebeuren is: een leven-
de legende als Arne Sierens die in 
opdracht van onze stad een nieuw 
stuk maakt!” klinkt het bij Karin. “Heel 
Menen zou dit stuk eigenlijk moeten 
zien, al was het maar omdat we iets 
unieks neerzetten. Deze voorstelling 
is zó anders dan wat de mensen al 
gezien hebben,” besluit Dimi. 

En dan duiken Dimi, Karen en Frank 
de repetitiezaal weer in. Aan het en-
thousiasme is er in de ploeg alleszins 
geen gebrek. We lazen het eerder al 
in een aankondiging en beginnen 
het zowaar écht te geloven: hier is 
een theaterhit in de maak!

Foto’s: Hilde Roelstraete 

Speeldata
zaterdag 28 januari om 20:15 – première
zondag 29 januari om 15:00
vrijdag 3 februari om 20:15
zaterdag 4 februari om 20:15
zondag 5 februari om 15:00
vrijdag 10 februari om 20:15
zaterdag 11 februari om 20:15
zondag 12 februari om 15:00

Info | tickets: ccdesteiger.be

Dimitri  
Vandamme
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Blokkot: 
samen studeren
Goed nieuws voor onze 
studenten: nog tot en met 2 
februari kunnen zij terecht in 
zaal Park Ter Walle (Menen) 
en Hoeve Delaere (Lauwe) 
om samen de boeken in te 
duiken. 

Op beide locaties kun je 
elke dag van 8:00 tot 22:00 
terecht. Ook de jongeren 
uit Rekkem zijn meer dan 
welkom. 
 
Reserveren is niet nodig.

Levensverhaal 
Anne Frank
Met de reizende 
tentoonstelling: ‘Laat me 
mezelf zijn’ - Het levensverhaal 
van Anne Frank, wil de Anne 
Frank Stichting informeren 
over Anne Frank en de 
Holocaust en ze uitdagen na 
te denken over onderwerpen 
als identiteit, vooroordelen en 
discriminatie.

De tentoonstelling is  op 
iedere weekdag én 
zaterdagvoormiddag vanaf 
13 februari tot en met 12 maart 
gratis te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van de 
bibliotheek.

Vraag tijdig 
jouw
conformiteitsat-
test aan 
Voldoet jouw huurwoning aan de 
kwaliteitsnormen? Wens je jouw 
huurwoning te renoveren? Heeft 
jouw huurwoning een gunstig EPC?

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. 

Momenteel moeten alle huurwo-
ningen met bouwjaar vóór 1970 
beschikken over een verplicht 
conformiteitsattest.
 

www.menen.be/leiedraad
Alle kortnieuws op

Net zoals vorig jaar lanceren we de selfiewedstrijd ‘Menen 
Kust Ze’. Kus je Valentijn aan één van onze liefdesbomen op 
de Grote Markt in Menen, op Lauweplaats of Rekkem Plaats. 

Neem daar een romantische selfie, mét een rood attribuut. 
Post je selfie tussen 24 januari en 13 februari op de 
facebookpagina van Stad Menen of bezorg je foto online via 
www.menen.be/kustze. 

Op Valentijnsdag zelf, 14 februari lanceren we de stemming. 
De foto die tegen 21 februari de meeste vind-ik-leuks 
verzamelde, wint een restobon van 100 euro bij een 
eetgelegenheid in Menen, Lauwe of Rekkem naar keuze.

Menen in de ban van Valentijn
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                OnderMenen
revitaliseert lege handelspanden

Barakkenpark 
krijgt vorm

Met het project OnderMenen bieden we 
starters een unieke kans om interessante 
handelspanden aan voordelige tarieven 
te betrekken. 

Eigenaars van die panden vermijden op 
hun beurt leegstandsbelasting én onze 
lokale handel vaart wel bij nieuwe initia-
tieven op en in de buurt van onze voor-
naamste handelsassen.

Eigenaars van een leegstaand handels- 
pand kunnen zich inschrijven op de stede-
lijke database ‘OnderMenen’. Zo stellen zij 
hun pand aan een lage gebruiksvergoe-
ding ter beschikking van beginnende on-
dernemers. 

Een overzicht van de beschikbare pan-
den kan je vinden op 
www.menen.be/ondermenen. 

 
Het Barakkenpark was in het masterplan Menen één van 
de strategisch te ontwikkelen sites. Een publieke groenzone 
naast de dichtbebouwde woonwijk van De Barakken: 
een welgekomen opportuniteit voor de buurt én voor de 
recreanten langs de Leieboorden. De aanleg ervan is nu 
volop bezig, het Barakkenpark krijgt zichtbaar vorm.

In het Barakkenpark zijn de wadi’s ondertussen zichtbaar 
op het terrein. Ook het vlonderpad (een roosterpad dat 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers) is al deels klaar en de 
avontuurlijke speelelementen zijn geplaatst. Begin december 
werden een 40-tal bomen geleverd op het terrein. Die 
werden door studiebureau BUUR gekeurd en aangeplant. 
Daarna planten we de struiken en het bosgoed en plaatsen 
we het hekwerk in wilgentenen. Pas in het voorjaar van 2023 
zaaien we het gras in.

Het Barakkenpark is in totaal om en bij de 2 hectare groot. De 
invulling ervan kwam mee tot stand dankzij de participatieve 
insteken van bewoners uit de buurt. In het nieuwe park zorgt 
de Vlaamse Waterweg ook voor een gepaste integratie van 
de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Leie.

Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid 
(Natuur en Bos), de Provincie, Westtoer en Interreg Valys.
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Hoe is het voor jou allemaal 
begonnen? 

Dominiek: “Mijn vader, Raf Allaert, 
was voorzitter van de harmonie dus 
ik ben als het ware opgegroeid bin-
nen de vereniging. Ik herinner me bij-
voorbeeld dat het 75-jarig bestaan 
van de harmonie samen viel met 
mijn eerste communie. Nee, niet een 
traditioneel feest zoals al mijn vriend-
jes hadden, voor mij was het kip met 
frieten in de opgestelde feesttent 
van de harmonie in de Barakken. 
Een foto in mijn communiepakje op 
de knie van Marva kon er wel nog 
van af.”

Hoeveel leden telt de Harmonie nu? 

Dominiek: “De Harmonie telt maar 
liefst 120 actieve leden! De harmo-
nie telt ongeveer 65 spelende leden, 
in de Jeugdharmonie 35 jongeren 
en Barakatak 15 slagwerkers. Samen 
met het logistiek team vormen we 

Volksharmonie Sint-Jozef
blaast 125 kaarsjes uit

een groot en hecht team dat we-
kelijks samenkomt. De allerjongsten 
(7-8 jarigen) spelen bij de mini’s om 
nadien toe te treden tot de Jeugd-
harmonie. Je merkt dat we een mu-
zikale thuis zijn van 7 tot 70 jaar.”

Repeteren jullie allemaal samen? 

Dominiek: “Nee hoor, de Harmonie 
repeteert elke vrijdag voor concer-
ten. De Jeugdharmonie Athalo en 
de mini’s repeteren elke zondag-
voormiddag en de slagwerkers van 
Barakatak repeteren op zaterdag-
voormiddag. Al deze repetities ge-
beuren in ons lokaal in de Schans-
straat.” 

Wat is jouw mooiste moment? 

Dominiek: ”Uit de vele mooie mo-
menten is het moeilijk kiezen… Maar 
de reizen met de harmonie blijven 
hoogtepunten. We trokken naar 
Tenerife en waren ook vaak te gast 

in Zwitserland, Tsjechië en in 2018 nog 
naar Reims. De muzikale hoogtepun-
ten zijn top, maar de hechte band 
tussen jong en oud blijft nazinderen. 
Een echte familie! Veeleisend soms, 
met een drukke repetitieagenda, 
maar beklijvende momenten op en 
naast het podium.”

Welke uitdagingen willen jullie nog 
aangaan? 

Dominiek: ”Met het bestuur en de 
harmonie slagen we er in om onze 
vereniging bloeiend en jong te hou-
den, wat in de huidige tijdsgeest niet 
zo vanzelfsprekend is. Onze leuze die 
door al onze muzikanten vaak wordt 
gehanteerd is “One Band & One 
Team”. Wij zijn allen vrienden onder 
elkaar met één gezamenlijk doel: om 
in alle vriendschap de lat muzikaal 
hoog te blijven leggen.” 

Feestprogramma
14 en 15 januari - CC De Steiger  
Nieuwjaarsklanken thema “Feest”

26 februari - Park Ter Walle 
“Muziek uit Mijnen Tijd” met 
Ingeborg

15 april - Park Ter Walle 
“ParkProms” met Geena Lisa, Gene 
Thomas, Carl Huybrechts, Jan 
Wuytens, Griet Samain en Boom’n 
van de Weireld

23 september - CC De Steiger 
Barakatak

12 november - Park Ter Walle 
Familievoorstelling

Meer info en tickets: 
www.volksharmoniemenen.be

Naar aanleiding van het 125-jarig jubileum van de koninklijke volksharmonie 
Sint-Jozef vroegen we voorzitter Dominiek Allaert om de vereniging voor te 
stellen aan jullie.



Geslaagde X-mass 
toertocht

Bedankingsreceptie 
Mooimakers

50 klimaatbomen 
vinden tuin Kick-off Warmste Week in Menen

Stad Menen ontvangt #sportersbelevenmeer-award

Veel volk op Kerst in Lauwe
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Uit in 
      Menen

Ma 12 december tot do 12 januari 
Geert Matton:  
‘Pure adrenaline’ - Fotografiecircuit 
CC De Steiger

Di 3 januari van 15:00 tot 16:00 
Bronks & Artemis:  
‘Nietes’ (4+) 
CC De Steiger 

Wo 4 januari van 14:00 tot 15:30 
Ook muizen gaan naar de hemel 
CC De Steiger

Ma 9 januari van 14:00 tot 17:00 
Nieuwjaarsreceptie met optreden van 
Martin Dewinter 
LDC Dorpshuis

Di 10 januari van 14:00 tot 17:00 
Nieuwjaarsnamiddag met optreden van 
de Joy Band 
Het Applauws

Wo 11 januari om 20:30 
Decospan Volley Team Menen - Trentino 
Tomabel Hal Roeselare

Do 12 januari van 11:00 tot 13:00 
Nieuwjaarsreceptie met sfeermuziek van 
Martin Dewinter 
LDC Allegro

Vr 13 januari van 20:15 tot 21:45 
Wannes Cappelle & Nicolas Callot:  
Mozart in het West-Vlaams 
Sint-Bavokerk

 
Ma 16 januari van 09:30 tot 11:00 
Infosessie Halt2 Diabetes 
LDC Dorpshuis

Ma 16 januari van 14:00 tot 15:30 
Infosessie Halt2 Diabetes 
LDC Allegro

Ma 16 januari tot do 9 februari 
Dirk Beyens: ‘De stille leegte’ - 
Fotografiecircuit 
CC De Steiger Menen

Wo 18 januari van 14:00 tot 17:00 
Wijkwerking Nieuwe Tuinwijk: 
nieuwjaarsreceptie met optreden van de 
muzikale bakfiets 
Wijkcentrum de Koekuit

Wo 18 januari van 19:00 tot 20:30 
Infosessie Halt2 Diabetes 
Het Applauws

Vr 20 januari van 19:00 tot 22:00 
Willy Spillebeen: Pigment van een bestaan. 
Voorstelling nieuwe dichtbundel 
Bibliotheek Menen

Vr 20 januari van 20:15 tot 21:45 
Riptunes 
Sint-Niklaaskerk

Wo 25 januari om 20:30 
Decospan Volley Team Menen - 
Karlovarsko 
Tomabel Hal Roeselare

Repair café
Za 21 januari van 14:00 tot 18:00 
CC De Steiger



Do 26 januari van 14:00 tot 17:00 
Wijkwerking Barakken:  
gezelschapsspelen 
De Kring

Vr 3 februari van 14:00 tot 17:00 
Ontspanningsnamiddag voor Valentijn met 
optreden van Thierry Sablain 
LDC Allegro

Do 9 februari van 14:00 tot 16:00 
Do 9 februari van 19:00 tot 21:00 
Familiegroep Dementie Menen: 
‘Liefde is: samen dementie draagbaar 
houden’ 
WZC Andante Menen

Do 9 februari van 20:15 tot 21:45 
Aafke Romeijn 
Het Applauws

Ma 13 februari tot do 9 maart 
Hans Versmissen: ‘Stray dogs. Off the 
beaten track‘ - Fotografiecircuit 
CC De Steiger Menen

Di 14 februari van 14:00 tot 17:00 
Valentijn 
Het Applauws

Di 14 februari van 20:15 tot 21:45 
Film: C’mon C’mon 
CC De Steiger Menen

Wo 15 februari van 14:00 tot 17:00 
Wijkwerking Nieuwe Tuinwijk: Valentijn 
Wijkcentrum de Koekuit

Di 21 februari van 15:00 tot 16:00 
Cie. O Quel Dommage:  
‘Ma Tache / Mijn Vlek’ (4+) 
CC De Steiger Menen

Wo 22 februari van 14:00 tot 17:00 
Pleinpraat Paradijs met optreden van 
Martin Dewinter 
Wijkschool Paradijs

Do 23 februari van 14:00 tot 17:00 
Wijkwerking Barakken:  
carnaval met optreden van Luc Markey 
De Kring

Za 25 februari van 08:00 tot 17:00 
Kazemattentocht 
Futura school Ons Dorp

Za 25 februari van 14:00 tot 15:30 
Film: Raya & De Laatste Draak 
CC De Steiger

Meer info over deze en andere activiteiten 
vind je op www.menen.be/uitinmenen

Carnaval

Workshop Lego
Za 25 februari van 14:00 tot 17:00 
Bibliotheek Menen

Za 4 februari van 14:00 tot 17:00 
Carnavalshow voor jong en oud 
Park Ter Walle

Za 4 februari vanaf 19:00 
Prins Carnavalverkiezing 
Park Ter Walle
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Maak makkelijk een afspraak 
                                                via ons afspraaksysteem

Kies jouw product

Kies jouw moment en locatie

Geef je contactgegevens door

Online 
een afspraak maken 

in 3 stappen

Alle info op 
www.menen.be/afspraak-maken

Maak 
jouw afspraak 

online via 
www.menen.be

Telefonisch op 
056 529 200

Aan het onthaal  
van één van  

onze locaties


