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Alle stadsdiensten zullen gesloten zijn op dinsdag 1 
november (Allerheiligen), woensdag 2 november 
(Allerzielen) en op vrijdag 11 november (Wapenstilstand). 
Ook de bibliotheken in Menen, Lauwe en Rekkem zijn dan 
gesloten. 

De eerstvolgende zitdag van de Federale pensioenkas voor 
werknemers én zelfstandigen is voorzien op 7 december. 

Het zwembad 't Badhuis is gesloten op 1 en 11 november. 

De recyclageparken zijn gesloten op 1 november, 2 
november, 11 en 12 november.

Maak voor jouw komst steeds een afspraak op 
www.menen.be/afspraak-maken
of bel naar 056 529 200.

De Belfortprijs is een prijs die verdienstelijke studenten uit eigen stad erkent 
en eert. De prijs wordt afwisselend aan leerlingen uit het technisch secundair 
onderwijs en het hoger onderwijs uitgereikt. De eerste Belfortprijs werd dit 
jaar uitgereikt aan Scott Casier.

Scott Casier (VTI Sint-Lucas - Industriële Wetenschappen) won de prijs voor 
zijn eindwerk rond een energieopwekkende tegel. Ook Bart Ovaere en 
Lucca Vercaemer dienden een eindwerk in voor de eerste Belfortprijs. 

Meer info / www.menen.be/belfortprijs 

Het is al van 2019 geleden, maar dit jaar vindt de grootste 
eendagskerstmarkt in West-Vlaanderen opnieuw plaats: Kerst in 

Lauwe is gepland op zaterdag 10 december. 

Veel kerstmarktkramers, een gezellig kerstdorp boordevol standjes 
van verenigingen, originele kerstanimatie en sfeer, veel (kerst)

sfeer! Noteer het alvast in je agenda.

Meer info / www.menen.be/kerstinlauwe
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Eindelijk nog eens Kerst in lauwe

Sluitingsdagen in 
november

Scott Casier wint eerste Belfortprijs
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De Leiewerken in Menen

De aangekondigde Leiewerken, beter gekend als 
“werf van de eeuw” in Menen, komen steeds dichterbij. 
Vooraleer deze werken kunnen starten dienen de 
nutsmaatschappijen nog een aantal voorbereidende 
werken uit te voeren. Deze zullen in de tweede helft van 
november van start gaan. 

Deze werken zijn vrij ingrijpend en zullen een grote impact 
hebben op de verkeerscirculatie in de wijk “De Barakken”. 

Meer info over de timing en de impact op de 
verkeerscirculatie kan je terugvinden op 
www.menen.be/leiewerken.

Persoonlijke hygiëne is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Daarom ontwikkelde Huis van het Kind Menen op vraag van 

verschillende basisscholen de Hygiënebox. 

In de box vindt men zowel theoretisch tips voor leerkrachten, directie… 
als een praktisch gedeelte voor in de klas. Er zit ook een draaiboek voor 

de leerkrachten en een spelboekje voor de leerlingen in de box. Elke 
leerling krijgt nadien een leuk basispakketje mee naar huis.

Er zijn 2 toolboxen gemaakt op maat van de leerlingen: eentje voor 
kinderen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar en één voor het 4de t.e.m. 

het 6de leerjaar.

Binnenkort herdenken we naar aanleiding van Allerheiligen en 
Allerzielen de mensen die ons verlieten. Voor velen is dat het moment 
voor een begraafplaatsbezoek. Daarom brengen we graag nog eens 
volgende zaken in herinnering.

Afval moet gedeponeerd worden in de afvalbakken of containers 
voorzien op de begraafplaatsen. Bloempotten mogen niet in de 
grasperken ingegraven worden. Weet ook dat vanaf 31 oktober tot 
en met 2 november het uitvoeren van werken aan of het reinigen van 
graven en zerken verboden is. De begraafplaatsen blijven gedurende 
deze periode wel toegankelijk voor het plaatsen van bloemen en 
sierstukken en dit elke dag van 9:00 tot 19:00. Na 15 november zijn de 
begraafplaatsen open van 9:00 tot 17:00.

Op de begraafplaatsen in Menen, Lauwe en Rekkem zullen vanaf 
31 oktober tot en met 1 november rolstoelen beschikbaar zijn 
om de toegankelijkheid te verhogen. De rolstoel kan ter plaatse 
aangevraagd worden aan de begraafplaatsmedewerker, wiens gsm-
nummer aan elke bezinningsruimte zal uithangen. Per rolstoel wordt 
een eID-kaart als borg gevraagd.

De hygiënebox voorgesteld

1 november komt eraan



De energiecrisis treft onze samenleving hard. Inwoners, ondernemingen, handelaars, 
verenigingen, overheden…: niemand blijft gespaard. Als lokale overheid zetten wij alle zeilen bij 
om deze energiecrisis zo goed mogelijk aan te pakken. De uitdagingen zijn duidelijk: hoe kunnen 
we onze inwoners helpen om de impact van de energiecrisis zo beperkt mogelijk te houden én 
wat kunnen we zelf doen om onze stedelijke energierekeningen te kunnen blijven betalen?

OPENBARE VERLICHTING DOVEN EN DIMMEN

De openbare verlichting gaat in Menen, Lauwe en 
Rekkem uit van 23:00 tot 5:00, behalve op vrijdag en 
zaterdag. 

De interactieve LED-verlichting zal niet meegedoofd 
worden maar 's nachts enkel diep gedimd. Zo kunnen 
op korte termijn zo'n 1.200 lichtpunten gedimd blijven 
branden in plaats van deze volledig te doven. De 
monumentverlichting zal wel volledig gedoofd worden 
en de sfeerverlichting zal dit jaar enkel van 6 december 
tot 6 januari branden.

EIGEN GEBOUWEN ONDER DE LOEP

In alle openbare gebouwen – met uitzondering van 
onze woonzorgcentra en het zwembad waarvoor 
reglementering is vastgelegd – gaat, zoals overal 
aanbevolen wordt, de temperatuur met een graad naar 
beneden tot maximum 19°C.

We vragen alle gebruikers van openbare gebouwen 
ook om (zoals thuis) zo verantwoord mogelijk met 
energieverbruik om te springen. Een gedeelde 
verantwoordelijkheid is hier zeker en vast aan de orde.

Ook het personeel van Stad Menen draagt zijn 
steentje bij. Sluimerverbruik vermijden is hierbij een 
klassieker, maar ook bedachtzamer omspringen met 
energieverbruik in het algemeen krijgt de nodige 
aandacht.

ENERGIEBEURS MENEN 

Heb je vragen over jouw energiecontract en een 
eventuele energieswitch? Ben je op zoek naar mogelijke 
tips om energie te besparen? Denk je dat je recht hebt op 
een lening of premies om duurzamer te wonen maar je 
weet niet hoe aan een aanvraag te beginnen? Misschien 
heb je wel recht op het sociaal tarief?

Kom naar de energiebeurs en leg je energievraagstukken 
voor aan de aanwezige experts vanuit het Sociaal Huis 
en het energieloket, de woonmaatschappij !Mpuls, vzw 
Energiesnoeiers, de renovatiecoach en het CAW. 

Zij zorgen ervoor dat je over de nodige informatie en tools 
beschikt om concreet aan de slag te gaan in jouw strijd 
tegen de hoge energieprijs.

Wanneer? 
Donderdag 27 oktober - Stadhuis, Menen
Donderdag 24 november - ‘t Applauws, Lauwe

De beurs is vrij toegankelijk telkens van 16:00 tot 20:00.

Voor wie?
Voor alle geïnteresseerd inwoners met vragen over 
energiecontracten en de V-test, energiefacturen, het 
sociaal tarief (Heb ik daar recht op?), mogelijkheden 
om energie te besparen, werking van de prepaidfunctie 
van de digitale meter, kwalitatief wonen en 
MijnVerbouwLening/premie…
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Energiecrisis: 
Wat kunnen we (voor elkaar) doen?



DIENSTEN DIE ONDERSTEUNING KUNNEN BIEDEN:

Energiesnoeiers - energiesnoeiers@vzweffect.be / 056 282 773 
(energiescan, besparingstips, v-test)

Gratis energiescan / Vlaanderen.be 

Energieloket - Noorderlaan 1, 8930 Menen / 056 527 100
(advies en ondersteuning, bemiddelen bij afbetalingsplannen, steun, …)

Renovatiecoach - energiehuis@warmerwonen.be / 056 241 619. 

Dienst huisvesting (premies, Mijn verbouwlening, …)
Volkslaan 302-0001 / 8930 Menen / 056 527 270 / huisvesting@menen.be 
Opgepast: nieuwe voorwaarden voor verbouwlening waardoor veel 
meer inwoners toegang verkrijgen tot 0%-leningen.

Meten = weten. Breng jouw energieverbruik in kaart: 
Schrijf regelmatig jouw meterstand op, vergelijk dit met een gemiddeld verbruik 
(www.energieleveranciers.be/gemiddeldverbruik), ga aan de slag met een energiemeter: per toestel het 
stroomverbruik opmeten. Zo heb je zicht op de “grootverbruikers” en kan je hier eventueel actie ondernemen. 
Deze meters kan je kopen in een doe-het-zelf zaak. Je kan ook een energiescan laten afnemen door de dienst 
energiesnoeiers.

Beperk jouw energieverbruik: 
Zet de verwarming iets lager (1°C = 7% reductie), beperk of vermijd grootverbruikers (droogkast, alle 
warmtebronnen, …), kijk na of diepvries en koelkast goed afsluit, …
 

Investeer in kleine energiebesparing:
Dat hoeft niet meteen veel geld te kosten.
Voorbeelden zijn het plaatsen van radiatorfolie, een spaardouchekop, het gebruik van energiezuinige 
huishoudtoestellen, het gebruik van een stekkerdoos, je thermostaat correct afstellen, thermostaatkranen 
installeren…

Investeer in een energiezuinige woning: 
Je huis moet minimaal een goeie dakisolatie, hoogrendementsglas en een zuinige verwarming hebben. Ook 
gevel- en vloerisolatie hebben onmiddellijk effect op je energiefactuur. Dit zijn investeringen die wat meer kosten, 
maar zich op langere termijn wel terugbetalen. Meer info bij de renovatiecoach of dienst huisvesting (premies, 
Mijn verbouwlening).

Analyseer jouw energiecontract: 
Ga na wat het beste energiecontract is (doe een V-test van de VREG)
Analyseer jouw energiefactuur 

Energie checklist

Laat tijdig de voorschotfacturen optrekken, 
zodat afrekening betaalbaar blijft. 

Is de effectieve meterstand in aanmerking 
genomen bij de afrekening?  

Bekijk jouw rechten. 

Ga na of je recht hebt op sociaal tarief of 
verhoogde tegemoetkoming
(meer info: www.creg.be).

Heb je geen sociaal tarief, bekijk andere (tijdelijke) 
rechten:

Energiecheque van € 100,00 (automatische 
verrekening op energiefactuur)

Basispakket energie van € 400 (automatische 
verrekening op energiefactuur)

Eenmalige stookoliecheque van € 225,00 (per adres) 
voor gebruikers van stookolie (mazout), propaan en 
butaan.  

Verwarmingstoelage voor huisbrandolie, 
lamppetroleum (type c) en bulkpropaangas

Minimale levering aardgas voor mensen met een 
budgetmeter 

Financiële steun door Sociaal Huis (na sociaal 
onderzoek)
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Dinsdag 1 november 

Op de 3 begraafplaatsen van Menen, Lauwe en 
Rekkem wordt traditiegetrouw een serene plechtigheid 
naar aanleiding van 1 november gehouden.

• Gemeentelijke begraafplaats Lauwe om 9:30 

• Oude begraafplaats Menen om 10:15

• Gemeentelijke begraafplaats Rekkem om 11:00

Daarbij worden alle mensen herdacht die jaar na jaar 
het offer van hun makkers in beide oorlogen hebben 
herdacht. Zij die zelf de oorlog overleefden als oud-
strijder, gedeporteerde, krijgsgevangene, politiek 
gevangene, burgerarbeider, ... 

De vaderlandslievende verenigingen willen dit 
eerbetoon doen samen met de stad Menen en met 
de 'herinneringsplichtigen' - zij die het als hun plicht 
beschouwen om die herinnering levend te houden.

De herdenkingsplechtigheden 
11 november
MENEN
08:40 |  Verzamelen Grote Markt Menen 
08:45 |  In stoet naar Monument Vander Merschplein 
09:00 |  Plechtigheid met bloemenhulde aan Monument   
 der Gesneuvelden

REKKEM

09:45 |  Plechtigheid met bloemenhulde aan het   
 Oorlogsmonument

LAUWE

10:15 |  Verzamelen aan lokaal Oud-strijders Lauwe 
10:30 |  Eucharistieviering voor de slachtoffers van beide   
 Wereldoorlogen in de Sint-Bavokerk
11:15 |  Stoet naar Monument der Gesneuvelden
11:30 |  Bloemenhulde aan het Monument der    
 Gesneuvelden

Maandag 15 november om 12:00 plechtig ‘TE DEUM’ ter 
gelegenheid van het Feest van de Dynastie in de Sint-
Vedastuskerk te Menen.

11.11.11 in het teken van klimaatonrecht

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. De grootste gevolgen raken vooral de mensen en landen die er 
het minst verantwoordelijk voor zijn, en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen. In Bangladesh verdwijnen 
vissersdorpen in de stijgende zee. In Zambia leidt de droogte tot extreme hongersnood. In Brazilië worden volledige 
gemeenschappen verdreven door bosbranden.

Daarom staat 11.11.11 dit jaar in het teken van 
klimaatonrecht. 

11.11.11 Lauwe ondersteunt deze actie door de verkoop 
van kaasbolletjes. Op 12 november gaan ze op pad in 
Lauwe en kan je aan de deur een bol kaas (900 gram) 
kopen. 

Je kan er ook online één kopen op https://bit.ly/3Tgv7Xf .

De actie loopt van begin november tot het einde van de 
maand. Er zullen 2 ophaalmomenten plaatsvinden op 11 
november en op 27 november.

Meer info / 0471 11 11 92 of Jelle.van.assche@outlook.com

 

Herdenkingen in november
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Academie Muziek en Woord  
breidt uit met nieuwe vleugel
De Academie voor Muziek en Woord krijgt een nieuwe vleugel: neen, geen piano maar extra ruimte voor lessen, 
werking, voorstellingen... Door het toegenomen aantal leerlingen en een grotere diversiteit aan opleidingen 
groeide de nood aan bijkomende ruime en polyvalente klaslokalen, alsook aan een aangepaste zaal voor 
toonmomenten en activiteiten. 

Infoavond 'Intrafamiliaal Geweld' op 21 november
Wist je dat het meeste geweld in onze samenleving gebeurt binnen het gezin, in families of onder bekenden? 
Geweld tussen familieleden wordt Intrafamiliaal Geweld genoemd. at kan tussen ouders en kinderen, broers en 
zussen en of (ex-)partners zijn. Familiaal geweld is elke vorm van psychisch, lichamelijk, economisch of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag binnen een gezin of relatie. Getuige zijn van eender welke vorm van geweld, wordt 
ook beschouwd als slachtofferschap. 

Eén op tien kinderen in Vlaanderen leeft in een onveilige thuissituatie. 1/5 vrouwen en 1/7 mannen krijgen ooit te 
maken met partnergeweld.  Intrafamiliaal geweld is geen eenmalig feit, maar een relationele dynamiek waarin men 
komt vast te zitten. Zonder professionele hulp is er vaak toename in ernst en frequentie van het geweld. 

Aangezien er nog steeds een taboe heerst over dit thema is het belangrijk dat we blijven sensibiliseren om dit taboe 
te doorbreken. Daarom slaan CAW Zuid West-Vlaanderen en stad Menen de handen in elkaar tijdens de week 
tegen intrafamiliaal geweld. Om die week succesvol te starten wordt er maandag 21 november een infoavond 
georganiseerd. 

Daar leer je hoe je mogelijke signalen van intrafamiliaal geweld kan herkennen en wat je hiermee vervolgens kunt 
doen. Na deze toelichting door het CAW volgt een getuigenis van een slachtoffer van familiaal geweld. 

Maandag 21 november om 19:00 in de studio - CC De Steiger 
Gratis: inschrijven kan via www.menen.be/infoavond-IFG 
 

BCQ Architecten ontwierp daarom op vraag van 
Stad Menen een nieuwe vleugel die zich inpast 
tegen het bestaande karaktervolle hoofdgebouw 
en het percussielokaal, vooraan de straat. De interne 
circulatie werd herbekeken en de nieuwe vleugel zal 
in de toekomst dienst doen als nieuwe hoofdingang. 
Er werd gekozen voor een eenvoudig nieuw volume, 
waarbij de nieuwe gevel een speels karakter krijgt door 
te variëren met twee kleuren gevelleien.

De nieuwe vleugel kan volledig afgesloten worden van 
het oudere gedeelte, zodat de nieuwe lokalen multi-
inzetbaar zijn. Het gebouw zal bijgevolg opengesteld 
kunnen worden voor andere functies, activiteiten en 
gebruikers buiten de lesuren van de academie.

Stad Menen investeert hiermee voor 750.000 euro in de 
infrastructuur en werking van de academie. De werken 
moeten rond zijn tegen het einde van het huidige 
academiejaar, uiterlijk september 2023. 
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En verder:
Dinsdag 8 november om 13:15

BEZOEK ZWAMMENKWEKERIJ 'T KAPELHOF'

Maak in de landelijke omgeving van Heuvelland 
kennis met de geheimen van de oesterzwam en de 
shii-take. Stap door de productiecellen en volg het 
proces van schimmel tot zwam. 

Prijs: € 6  
Vertrek: om 13:15 aan LDC Allegro

Donderdag 24 november van 14:00 tot 17:00

DE BESTE TOETJES VAN DE WERELD

Tijdens de Week van de Smaak zorgen we voor 
culinair genot in Bib Menen & CC De Steiger.

In de bibliotheek kan je terecht om te proeven 
van verschillende desserts uit alle hoeken van 
de wereld. Wou je ooit eens proeven van een 
Oosters dessert of hou je het liever bij rijsttaart? Elke 
smaakpapil komt aan bod.

Daarnaast bezoeken we ook de leskeuken in CC 
De Steiger en krijgen we te zien hoe verschillende 
desserts klaargemaakt worden.

Kom samen genieten van al dat lekkers! 

Inschrijven is niet nodig en proeven is gratis.

Week van de smaak
Van maandag 21 t.e.m. zondag 27 november is het weer tijd voor de lekkerste week van het jaar! Het thema van 
de Week van de Smaak dit jaar luidt 'Samen smaakt beter'. Na twee uitzonderlijke jaren kunnen we opnieuw samen 
genieten van lekker eten. Ook in Menen laten we dit niet onopgemerkt voorbijgaan. 

LDC Allegro
 
Maandag 7 november van 13:30 tot 15:30

KENNISMAKEN MET GERECHTEN UIT ANDERE CULTUREN

Jullie worden verwend door een aantal dames die 
gerechten maken uit hun thuisland.

Prijs: € 8 (met drankje) 
Max: 15 personen

Woensdag 16 november om 14:00

WIJKWERKING NIEUWE TUINWIJK

Verschillende hapjes, koffie en een drankje met muzikale 
omlijsting Johnny Clarysse.

Prijs: € 5 
Locatie: Wijkcentrum Koekuit

Dinsdag 22 november van 11:30 tot 14:00

SAMEN PROEVEN VAN VREEMDE GERECHTEN

Mensen van andere origine komen vanuit hun cultuur 
eten maken en laten jullie graag proeven van gerechten 
die wij niet kennen.

i.s.m. Rode Kruis

Prijs: € 10 (incl. drank, maaltijd en koffie) 
Max: 30 personen

Donderdag 24 november om 14:00

WIJKWERKING DE BARAKKEN

We proeven verschillende gerechten met een koffie en 
een drankje. 

Prijs: € 5 

Locatie: Zaal De Kring

LDC Dorpshuis
 
Dinsdag 22 november van 14:00 tot 17:00

GEZELLIG SAMENZIJN MET PIZZA EN PROSECCO

Prijs: € 5

Donderdag 24 november van 11:00 tot 14:00

PROEVEN VAN DE WERELDKEUKEN

Jullie worden verwend door een aantal dames die 
gerechten maken uit hun thuisland.

Prijs: € 10 (incl. apéro, drankje, maaltijd en koffie) 

LDC Het Applauws
 
Dinsdag 15 november van 14:00 tot 17:00

GEZELLIG SAMENZIJN MET PANNENKOEKENBAK

Prijs: € 5 (incl. koffie en pannenkoeken) 
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De Bib: het leven van a tot z

Digidokter: Video streamen op je TV
Zaterdag 12 november van 10:00 tot 12:00
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

In deze Digidokter vergelijken we de belangrijkste streamingdiensten, en we tonen ook 
hoe je heel praktisch deze tot op je tv krijgt (Chromecast, Apple TV...).

i.s.m Avansa en CC De Steiger

Tentoonstelling Kinderkunstendag 2022
Van 14 november tot en met 19 november 
Bibliotheek Menen, Waalvest 1 

Bibliotheek Lauwe, Kon. Astridlaan 44

Op zondag 20 november is het Kinderkunstendag! Bibliotheek Menen daagt alle 
klassen uit Menen, Lauwe en Rekkem uit om aan de slag te gaan met een mooie cover 
of afbeelding uit een boek. Van 14 t.e.m. 19 november tonen we de kunstwerkjes 
samen met de boeken in de bibliotheek van Menen en Lauwe.

De klas met het mooiste kunstwerk wordt beloond met een leuke prijs! Ook in de 
Academie voor Beeld gaan de leerlingen aan de slag met hun favoriete boekcover 
Het mooiste kunstwerkje valt eveneens in de prijzen!

Nu ook PS5 games in de bib!
De Playstation 5 is intussen al 2 jaar uitgebracht. Wie er eentje wou, moest soms (veel) 
geduld hebben. Precies daarom hebben wij in de bibliotheek nog gewacht met het 
aankopen van games voor de console. Nu de leveringen vlotter verlopen, is de tijd rijp 
om ook te beginnen aan de collectie.

Menen is 1ste autismevriendelijke bib in 
West-Vlaanderen

Bibliotheek Menen maakt actief werk van een autismevriendelijke werking en inrichting. 
Voor die inspanningen verwierf de bib recent het logo ‘Autismevriendelijk’ van 
Sterkmakers in Autisme. Daarmee is onze bib de allereerste in West-Vlaanderen.

Bibliotheek Menen engageert zich om op een laagdrempelige manier toegankelijk te 
zijn voor zoveel mogelijk mensen. Zo kunnen mensen met autisme voortaan online een 
persoonlijke rondleiding aanvragen. Het logo ‘Autismevriendelijk’ is ook gekoppeld aan 
een intentieverklaring door alle bibmedewerkers ondertekend met concrete acties: 
zoals het personeel dat een herkenbaar bibliotheeklint draagt tijdens de uitleendienst, 
of een duidelijk stappenplan waarin aan de hand van afbeeldingen wordt uitgelegd 
hoe je met de zelfuitleenstations werkt. Kleine ingrepen dus, maar voor mensen met 
autisme kunnen ze een groot verschil maken.

Een persoonlijke rondleiding aanvragen in de bib kan via menen.bibliotheek.be



10

Sportbeurs in Park Ter Walle op 16 september 

Op zaterdag 26 november om 16:00 wordt Serge Berten postuum gehuldigd als ereburger 
in CC De Steiger. Op de gemeenteraad van 3 februari 2021 werd beslist om Serge Berten 
ereburger te maken om zijn engagement te herdenken. 

Hij verkoos als Scheutist, vanuit zijn idealen, de arme landarbeiders te steunen in het verre 
Guatemala. Hij werd op 19 januari 1982 door het leger ontvoerd. Sindsdien is er niets meer 
van hem gehoord.  

Programma
• Verwelkoming
• Documentaire over Serge door leerlingen 3de graad ASO Futurascholen Menen-Wervik.
• “Het verhaal van Serge”, getuigenissen.
• Uiteenzetting door dhr. Professor Stephan Parmentier, gewoon hoogleraar KUL, “De zaak 

Serge Berten, een kerndossier in de internationale strijd tegen straffeloosheid”.
• Tussenkomst door de familie Berten. 

De fototentoonstelling van Piet den Blanken “Vermist in Guatemala, niet vergeten” is ook te 
bezichtigen in CC De Steiger.
Gelieve jouw aanwezigheid te bevestigen, met vermelding aantal personen, ten laatste 
tegen 19 november via noord-zuid@menen.be of 0486 070 012.

Meer info / www.menen.be/ereburgers

Serge Berten postuum ereburger

Sportclub in de kijker: K.S.C.T. Menen

K.S.C.T. is de Meense voetbalclub onder het fiere stamnummer 56. Een club met een rijk verleden. Corona en de 
slechte economische tijd zorgden ervoor dat nationaal voetbal niet meer haalbaar was. Zo maakt de 1ste ploeg 
een  “doorstart” in 4de provinciale, met als doel zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers in de A-kern op te nemen. 
Niettegenstaande deze ommekeer zijn de  trouwe sponsors trouw op post gebleven. Naast de 1ste ploeg en de 
beloften, beschikt de club over een jeugdwerking die bestaat uit een 280 leden. 

Alle trainingen en wedstrijden gaan door op de Campus Vauban, Waalvest 136 te Menen. 

De club beschikt over een “kunstgrasveld”, wat het technische aspect ten goede komt. Men heeft wel één 
probleem, er is een tekort aan vrijwilligers.  Wie zich geroepen voelt om deze leemte in te vullen kan steeds contact 
opnemen. Bel gerust naar het nummer 0476/96 03 73 van voorzitter Patrick Soete. Men is ook altijd welkom op de 
wedstrijden van zowel het eerste elftal als van de jeugd. 

Meer info / www.ksctmenen.be
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UiT-tips in november

MAANDAG 31 OKTOBER VAN 18:30 TOT 21:00

Halloweentocht

Met afterparty

Waar? Nuba-R 
Prijs? VVK € 6 - ADD € 8 
Org.: Handelscomité De Barakken

_

VRIJDAG 4 NOVEMBER VAN 19:30 TOT 22:00 

Voordracht “De Blauwe Planeet”

Aan de hand van beelden, didactisch materiaal 
en de nodige uitleg leert onderwaterfotograaf Luc 
Eeckhaut ons hoe je de prachtige onderwaterwereld 
fotografeert. Na de pauze neemt hij ons dan mee naar 
een aantal prachtige bestemmingen en toont ons 
foto’s en videofragmenten aangevuld met heel wat 
uitleg.

Waar? Zaal Barthel 
Meer info: www.dzlauwe.be

_

VRIJDAG 18 NOVEMBER OM 20:00

Algemene Quiz

n.a.v. 175 jaar Harmonie Lauwe

Waar? Zaal Barthel 
Prijs? € 20 per team (max. 4 personen) 
Meer info: info@harmonielauwe.be 

_

ZATERDAG 19 NOVEMBER OM 20:15 

Galaconcert Harmonie Lauwe &  
Barbara Dex

Harmonie Lauwe viert haar 175-jarig bestaan, en pakt 
uit met een heuse topper van formaat! Niemand 
minder dan Barbara Dex komt het beste van 
zichzelf geven in dit galaconcert, onder vakkundige 
begeleiding van onze eigen harmonie.

Waar? CC De Steiger 
Prijs? € 15 
Meer info: tickets@harmonielauwe.be

ZONDAG 20 NOVEMBER VAN 11:00 TOT 14:00 
ZONDAG 27 NOVEMBER VAN 11:00 TOT 14:00

Wintercafé

Waar? VC De Bezatse

_

MAANDAG 21 NOVEMBER OM 19:00

Een waardig levenseinde

Wim Distelmans is kankerspecialist en professor 
in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Hij is één van de pioniers in 
België voor de erkenning van palliatieve zorg en 
vocht voor het recht op euthanasie. 

Prof. Wim Distelmans vertaalt op zijn geheel 
eigenzinnige wijze de theorie vanuit zijn 
jarenlange ervaring naar een toegankelijk 
betoog voor een breed publiek. 

Waar? CC De Steiger 
Prijs? € 5 
Inschrijven: via lokale dienstencentra

_

WOENSDAG 23 NOVEMBER OM 19:00

Info-avond warmtepompen

De warmtepomp is het thema van het 
Vlaskracht energiecafé. Een onderwerp waar 
de laatste maanden steeds meer interesse voor 
is. De stijgende gasprijzen zijn hier niet vreemd 
aan. 

Waar? LDC Allegro 
Prijs? € 5 (gratis voor Vlaskracht vennoten) 

_

ZONDAG 27 NOVEMBER VANAF 10:00

De wonderjaren Live

Een unieke dag met aperitiefconcert, 
middagmaal, modeshow en optredens van 
Guy Neve, Fabrizio Zeva, Gio Vano en Margriet 
Hermans.

Waar? Zaal Park Ter Walle 
Prijs? € 25 
Meer info: https://jessfm.be/





Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30  - www.mirom-menen.be

GFT

Vanaf 2023 halen we 
ook groenten-, fruit-, 
keuken- en tuinafval 
aan huis op

Hoeveel kost de inzameling 
van mijn GFT?
Je betaalt een abonnement voor het volledige jaar waarbij alle kosten 
van ophaling, huur en verwerking zijn inbegrepen. De containers zijn 
vrij van waarborg ter beschikking. Voor een container van 40 liter 
betaal je 20 euro per jaar, een container van 140 liter kost 70 euro 
per jaar en een container van 240 liter heb je voor 120 euro per jaar.
De leveringskost van de rolcontainer bedraagt 15 euro per levering per 
adres. Wie al een tuinafvalbak heeft, kan rekenen op een gratis levering. 

€ 20 
per jaar

€ 70 
per jaar

€ 120 
per jaar

Een standaard container heeft een inhoud van 140 liter, wat volstaat 
voor een  doorsnee gezin. Heb je weinig plaats of geen tuinafval, 
dan kan je een kleine GFT-container (40 liter) aanschaffen. Heb je 
een grote tuin, dan is de grote container (240 liter) aangewezen.

Is een GFT-rolcontainer te groot voor jou of je gezin? Of woon je op 
een appartement? Schrijf je dan samen in met je buren of familie 
en deel samen een container. Hierdoor kan je de kost van het jaar-
abonnement delen.

Inhoud: 240 liter 140 l. (standaard) 40 liter

Afmetingen: 73 x 58 x 105 cm 55 x 50 x 107 cm 42 x 48 x 55 cm

Maximaal
vulgewicht: 90 kg 52,5 kg 15 kg

INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan via www.mirom-menen.be/gft 
of 056 96 10 20. Best voor 15 november, zo ben 
je zeker dat je container tijdig wordt geleverd.

LEVERING ROLCONTAINER
Na betaling leveren we vanaf midden december je rolcontainer aan huis. 
Je hoeft hiervoor niet thuis te blijven. We plaatsen de rolcontainer aan jouw woning. 
Neem de container met je adressticker binnen en je kan meteen van start gaan.

START GFT-OPHALINGEN
De data vind je terug op de ophaalkalender van Mirom-Menen. 
De ophaalkalender valt begin december in de brievenbus.

NOVEMBER 2022 DECEMBER 2022 JANUARI 2023 >

Wat en wanneer?

Ja, ik wil
inschrijven

Inschrijven doe je via 
www.mirom-menen.be/gft 
of bel naar 056 96 10 20 
en kies de gewenste 
container(s). Je kan 
kiezen om meteen online 
te betalen of om een 
overschrijvingsformulier 
te ontvangen.

Inschrijven doe je via 



Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30  - www.mirom-menen.be

INITIATIEF VAN DE KRINGLOOPWINKEL EN MIROM MENEN

Als afvalintercommunale is het ons doel om de afvalberg te verkleinen. We merken dat heel wat zaken terecht komen op het 

recyclagepark of – erger nog – in de restafvalzak die eigenlijk perfect herstelbaar zijn. Van klein elektro tot een computer of een 

fiets, vaak is een kleine herstelling voldoende om alles weer perfect te laten werken. In 2023 willen we daarom van start gaan 

met het organiseren van een aantal repair cafés in onze gemeenten. Heb je zin om als vrijwilliger een handje uit de mouwen te 

steken en mensen te helpen met het herstellen van materiaal? Schrijf je dan zeker in!



Vragen? Contacteer Mirom Menen
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INITIATIEF VAN DE KRINGLOOPWINKEL EN MIROM MENEN

Als afvalintercommunale is het ons doel om de afvalberg te verkleinen. We merken dat heel wat zaken terecht komen op het 

recyclagepark of – erger nog – in de restafvalzak die eigenlijk perfect herstelbaar zijn. Van klein elektro tot een computer of een 

fiets, vaak is een kleine herstelling voldoende om alles weer perfect te laten werken. In 2023 willen we daarom van start gaan 

met het organiseren van een aantal repair cafés in onze gemeenten. Heb je zin om als vrijwilliger een handje uit de mouwen te 

steken en mensen te helpen met het herstellen van materiaal? Schrijf je dan zeker in!

ELKE WEEK TONNEN AFVAL 
HELPEN SORTEREN,
OOK DA’S TOPSPORT.

Supporter extra hard voor jouw afvalteam.
Ze zorgen er élke week voor dat jouw afval voor de deur opgehaald is, ze helpen je 
dagelijks correct sorteren op het recyclagepark en ze zorgen er altijd voor dat jij 
in een nette buurt woont. Supporter mee tussen 14 en 20 november voor het 
afvalteam en geef ze eens een compliment of hang een tekening aan het raam.

Ga naar het Recupel-punt in je recyclagepark,
waar je met al je oud elektro terechtkunt.
Uit onderzoek van Recupel blijkt dat er in de Belgische huishoudens maar liefst 51 miljoen ongebruikte toe-
stellen aanwezig zijn in onze huizen, tuinhuizen en garages. Dat zijn liefst 11 toestellen per gezin! Ben jij tijdens 
je schoonmaak ook een aantal elektrische of elektronische apparaten tegengekomen die al een tijdje stuk in 
de kast liggen? Of vond je een apparaat terug dat nog wel werkt maar dat je al jaren niet meer gebruikt? 
Sla dan 2 vliegen in 1 klap: win voor jezelf extra opbergruimte én werk mee aan de circulaire economie door 
het apparaat correct te sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Tip: Elektro 
behoort tot de groene groep en kan je dus gratis brengen naar het recyclagepark.

Meer info op recupel.be

Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30  - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen
Dit magazine is uitgegeven door Mirom Menen in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Stan Roose, Industrielaan 30, 8930 Menen
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UiT in MENEN

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

Al veertig jaar zijn Kamagurka en Herr Seele vrienden. Ze staken samen iconische 
tv-programma’s in elkaar, creëerden samen kunst en tot op vandaag maken ze 
samen de strips van Cowboy Henk. Het was 16 jaar geleden dat ze nog eens sa-
men op de planken hadden gestaan. Jaren waarin ze weliswaar samenwerkten 
als schilders, tekenaars en schrijvers, maar niet als theatermakers.
Het wordt een vrolijk en creatief weerzien op de scène. Zowel voor Kamagurka 
en Herr Seele als voor het publiek. 

€ 15 - vriendenpas / -26j: € 11,50
Foto: Johan Jacobs

HENK RIJCKAERT: ‘Influencer’
vrijdag 18 november ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

“Mensen die mij al een tijdje volgen, weten het. Ik ben niet van social media 
weg te slaan. Instagram, YouTube, Facebook, … Ik ben aanwezig! Ik sta dan ook 
dagelijks met al mijn volgers in contact. Die hechte band maakt van mij een 
influencer. Ik heb invloed op die mensen. En met die verantwoordelijkheid moet 
ik voorzichtig omgaan. Ik weet dat er collega-influencers zijn die dat niet doen. 
Die zomaar producten aan hun volgers aanraden zonder ook maar even na te 
denken. Dat doe ik niet. Ik sta voor kwaliteit. Als ik iets aanraad, dan mag je zeker 
zijn dat het goed is. Wat zeg ik, dat het het beste is! 
Daarom kan ik maar één ding zeggen: KOOP TICKETS VOOR DEZE 
VOORSTELLING!”

“Henk Rijckaert serveert een anderhalf uur durende moppenparade. Zijn ge-
mengde gevoelens bij de oorwurmcapaciteiten van reclameslogans, zijn stom-
me verbazing over de vreemde foto’s die we elkaar doorsturen, … Hij stouwt het 
in snelle, slimme grappen. En, soms, in een stekende opmerking.”  (Focus Knack)

€ 21,50 - vriendenpas / -26j: € 18
Foto. KREW

HUMOR

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)

FAMILIE



MUZIEK

FILM

THEATER

YEVGUENI: ‘Straks is ook goed’
donderdag 24 november ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Ze zijn zeldzaam. Groepen die nog weten te verrassen met 
hun zevende album. Laat staan dat ze zichzelf overtreffen. 

Maar Yevgueni is dan ook een zeldzame groep. Avontuur 
en nieuwsgierigheid zitten in haar DNA. Wat goed was, is 
gebleven, wat nieuw is voelt meteen goed aan. Het laat 
zich allemaal horen op ‘Straks is ook goed’, een volbloed 
popplaat die pendelt tussen eigentijds en tijdloos. 

Op hun zevende album overleven onze helden lockdowns, 
worstelen ze zich door een beginnende midlife en praten 
ze met vijfjarigen over wereldproblemen. Die avonturen 
worden vertaald in teksten die nu eens duidelijk herken-
baar, dan weer mystiek pöetisch zijn. Met als credo dat 
“het ergens over moet gaan, maar niet voor iedereen over 
hetzelfde”.  

Yevgueni is veelzijdig: speelt in kerken en op festivals, in 
parochiezalen en rocktempels. Maar weet ook steeds weer 
te verrassen met beklijvende voorstellingen voor de luwte 
en de spots van het theater.  Band, frontman (en crew) 
slepen je mee in hun universum van klank, licht, verstilling 
en vertelling, vertraging en versnelling. Om je anderhalf uur 
later ontroerd, getroost, hoopvol en uitbundig de nacht in 
te sturen.

€ 22 - vriendenpas / -26j: € 18,50
Foto: Diego Franssens

ENCANTO
woensdag 2 november ~ 14.00 u. ~ theaterzaal

‘Encanto’, van Walt Disney Animation Studios, vertelt het 
verhaal van de buitengewone familie Madrigal. In een 
levendig dorp, diep verscholen in de bergen van Colom-
bia, bewoont de familie Madrigal een magisch huis op een 
wonderbaarlijke, betoverde plek - een Encanto genaamd. 
De magie van de Encanto heeft elk kind van de familie ge-
zegend met een unieke gave, uiteenlopend van spier- tot 
geneeskracht—elk kind op één na, Mirabel. Als ze ontdekt 
dat de magie die de Encanto omringt in gevaar is, beseft 
Mirabel dat zij, de enige gewone Madrigal, misschien wel 
de laatste hoop van haar buitengewone familie is.
COL-2021-87’

€ 5 - Vriendenpas / - 26j: € 3

HERMAN: ‘Bite me’
donderdag 24 november ~ 20.15 u.  
vrijdag 25 november ~ 20.15 u. 
zondag 27 november ~ 17.00 u. 
op locatie in Menen

In het kader van Internationaal Kunstenfestival NEXT 2022.

Al eeuwenlang staat de vampier symbool voor macht en 
onderdrukking. Tegelijk wordt het beeld doorheen de ge-
schiedenis gebruikt om minderheidsgroepen te demonise-
ren en uit te sluiten. Maar in de locatievoorstelling ‘Bite me’ 
breken de vampiers uit deze klassieke verhaalstructuren 
om hun bestaansrecht te reclaimen. Kan de esthetiek van 
macht gebruikt worden om onze eigen onderdrukte iden-
titeiten niet alleen een stem te geven, maar ook te bevie-
ren? Hoe gebruiken we horroresthetiek om onderdrukkende 
denkpatronen en systemen uit te dagen? En waar vinden 
de onsterfelijken schoonheid in hun wereld van bloed en 
duisternis?

Deze wezens van de nacht trekken zich terug in de ruïnes 
van onze consumptiemaatschappij, in achtergelaten win-
kelpanden en lege bankgebouwen. herman nodigt u uit 
om de vampiers in hun verborgen woonplaats te ontmoe-
ten. Ze zijn dichterbij dan u denkt.

Concept: herman - Spel: Lois Lumonga Brochez, Kenneth Cardon, 
Alice De Waele, Daan Idelenburg, Sara Lâm en Milan Vandieren-

donck - Eindregie: Isabelle Houdtzagers
€ 15 - € 13 met reductie Next - vriendenpas / -26j: € 6



TENTOONSTELLING

DANS ON THE  ROAD

MUZIEK

VANESA HARBEK
donderdag 17 november ~ 20.15 u.
CCKaffee

Vanesa Harbek is een uit Argentinië 
afkomstige zangeres, gitariste en trom-
pettiste. Ze brengt een unieke mix van 
blues, soul, rhythm and blues, swing, 
tango, jazz, rock and roll en latin. Ze 
heeft een veelzijdige en krachtige 
stem en beweegt zich comfortabel 
in verschillende muziekstijlen. Ze is 
een natuurtalent op de gitaar. Haar 
voortreffelijke techniek en solide ge-
luid vormen een perfecte combinatie 
voor haar virtuositeit en kwaliteit als 
performer.

€ 14 - vriendenpas/-26j: € 10,50

METEJOOR
zondag 20 november ~ 20.15 u.

UITVERKOCHT!

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 
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.

MARLENE MONTEIRO FREITAS: ‘Ôss’
vrijdag 2 december ~ 20.00 u. ~ Le Phénix Valenciennes
vertrek bus aan De Steiger om 18.00 u.

In het kader van Internationaal Kunstenfestival NEXT 2022.

Marlene Monteiro Freitas is het boegbeeld van de nieuwe Portugese dans. 
Geïnspireerd door de groteske figuren van de carnavals uit haar 
Kaapverdische jeugd, creëert ze voor deze voorstelling taferelen vol vreemde 
gratie. Een nieuwe creatie om deze editie van NEXT af te sluiten!
Typerend voor Marlene Monteiro Freitas zijn haar overvloedige en expressionisti-
sche stukken, telkens voorzien van een uitbundige scenografie. Haar nieuwe 
creatie voor zes dansers speelt met betekenissen. Ôss betekent bot in het 
Creools, maar is ook een term die karatebeoefenaars goed kennen als 
uitdrukking om elkaar te begroeten. Met Ôss bedoelt men ook soms bewaker 
en onthuller van oude geheimen. Maar in deze voorstelling verwijst Ôss naar 
een skelet dat zowel stevig als zacht is.

Choreografie:  Marlene Monteiro Freitas - Met: Bárbara Matos, Bernardo Graça, Rui João 
Costa, Sara Rebolo, José Figueira, Joana Caetano

Deze voorstelling is ook geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
€ 21 - € 19 (reductie Next) (incl. busreis en broodjes) -  € 6 -26j  

Vertrek bus aan De Steiger: 18.00 u.



Lessen Startdatum Prijs

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

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

KUNST EN KUNSTBEOEFENING
Handletteren: 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

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

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

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

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

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

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.

Het onthaal is gesloten op 1, 2 en 11
november.

INFO

HOBBY & VORMING

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.

KLASSIEK

BOIS DE VIVRE
zondag 4 december ~ 11 u. ~ studio

Houtblaaskwintet Bois de Vivre, met 
leerkracht en hoboïste Eva Debruyne, 
brengt een gevarieerd programma 
met klassieke dansmuziek voor blazers.

Tineke Devoghel (fluit), Eva Debruyne 
(hobo), An Vervliet (klarinet), Fabienne 
Vergalle (fagot), Bart Indevuyst (hoorn)

€ 12 - vriendenpas / -26j: € 8,50
Gratis voor leden Akoestiek Menen

MUZIEK

EVA DE ROOVERE: ‘Hier en nu’
donderdag 8 december ~ 20.15 u. ~ Cultuurcafé Het Applauws Lauwe

Eva komt tot bij jou met een band vol 
drums, bas, toetsen en gitaar om je 
te laten meegenieten van oude en 
nieuwe muziek en je mee te nemen 
van vroeger tot nu. Dans je zorgen 
weg op de aanstekelijke ritmes en laat 
je vervoeren door de stembanden van 
Eva De Roovere. 
Welkom, hier en nu!

Foto: Guy Kokken
€ 15 - vriendenpas / -26j: € 11,50
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Foto Begraafplaats Lauwe. Op Allerheiligen en Allerzielen 
herdenken we de mensen die ons verlieten. 

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


