
Dagarrangementen voor groepen: suggesties 

Onze dienstverlening staat garant voor persoonlijk advies op maat van de klant. Daarvoor kan 

gerekend worden op de uitgebreide lokale kennis van onze medewerkers. Zo verloopt uw bezoek in 

alle comfort en zonder zorgen. 

Onze troeven: 

- Persoonlijk contact en service 

- maatwerk en flexibiliteit 

- comfort en uitgebreide lokale kennis 

Oorlog, romantiek, design 

Deze dagtrip vol afwisseling neemt je mee doorheen de jongste 100 jaar. Van het uitbreken van de 

“grote oorlog” in 1914, de gouden jaren 50’ en ’60 tot de jaren 2000. Een bewogen eeuw, nog steeds 

in evolutie, nauwelijks bij te houden.  

Programma: 

09u30: Onthaal met koffie en boterkoek in het 

jukeboxmuseum 

10u00: Bezoek Jukeboxmuseum 

12u00: Middagmaal in een gezellig restaurant 

14u00: Onder leiding van een gids kan je ofwel een bustocht 

maken in kader van WO I ofwel een 

stadswandeling met WO I als thema, in combinatie met een 

bezoek aan het stadhuis 

Optie 1:  

14u00-17u00 Bustocht langsheen de Duitse frontlinies in de regio Menen-Wervik- Wevelgem 

Optie 2:  
14u00-16u00: Stadswandeling waarbij de gids je meeneemt naar Menen tijdens de 1e WO. 

Hoe beleefde de man in de straat de 4 jaar durende Duitse bezetting en welke impact had dit in het 

straatbeeld? 

16u00-17u00: Bezoek aan het gerenoveerde stadhuis. Een voorbeeld van hoe klassiek en design hand 

in hand kunnen gaan. 

17u30: Afsluit met “ne goen” en een portie kaas in Bistro ’t Badhuis. Het gloednieuwe zwembad met 

jacuzzi’s en stoomhutten was oorspronkelijk een open zwembad. Het prachtige gebouw in Art Deco 

kreeg binnenin een volledige transformatie met huidig 

resultaat. 

 

 

 

 

 

 



Praktisch: 

Richtprijs € 38,50- per persoon: deze prijs is geldig voor groepen vanaf 20 personen. Er wordt een 

meerprijs van € 35- gerekend op het totaal als de groep groter is dan 25 personen voor een tweede 

gids in het jukeboxmuseum.  

Kiest men optie 2 komt er nog € 85 extra bij voor een 2e gids tijdens de wandeling en het bezoek aan 

het stadhuis. 

Inbegrepen: koffie met boterkoek, middagmaal, inkomgelden, gidsbeurten en de “goen” met portie 

kaas. 

Niet inbegrepen: drank bij de maaltijd(en). 

 

Typisch Menen 

U maakt kennis met de stad in al haar facetten. (geschiedenis, ontspanning, eten en drinken…) 

 

Programma: 

09u00: De dag wordt ingezet met een kopje koffie en een heerlijk stuk Meense Wieltjestaart 

09u45: Bezoek aan het belfort en het onlangs gerenoveerde stadhuis. Een must voor 

architectuurliefhebbers! 

11u30: Het aperitief wordt genomen in Brasserie ’t Badhuis 

12u30: Aankomst in een gezellig restaurant 

Namiddagprogramma: 

14u30: Bezoek aan het Jukeboxmuseum  

Optie 1: 

16u00: Grenswandeling (2 uren)  

De wijk met de vele shops en horecazaken is de reden voor een gezellig dagje stappen voor onze  

Franse buren. Deze wijk van oorsprong ontstaan door de grensarbeid geeft je een mooi beeld van het 

leven van de werkende man eind 19e begin 20e 

eeuw. Onder leiding van een gids verken je deze 

wijk aan beide kanten van de grens. 

Optie 2: 

16u00: vestingwandeling 

onder begeleiding van een gids kom je alles te 

weten over de vestingen en breng je een bezoek 

aan de Kazematten 

 

 

 

 

 



Praktisch: 

Richtprijs € 41,00- per persoon: deze prijs is geldig voor groepen vanaf 20 personen.  

Er wordt een meerprijs van 60€ per gids gerekend voor iedere wandeling en het bezoek aan het 

stadhuis als de groep groter is dan 25 personen. 35€ wordt er extra gerekend voor een 2e gids in het 

jukeboxmuseum.  

Inbegrepen: koffie met taart, aperitief, middagmaal, inkomgelden, gidsbeurten. Niet inbegrepen: 

drank bij de maaltijd. 

 

Dienst Toerisme Menen 

Rijselstraat 77 – 8930 Menen 

Tel. 056/ 53 23 63 

toerisme@menen.be 

mailto:toerisme@menen.be


Klavertje drie in de Leiestreek 

Een unieke dagtrip in drie gemeenten in het uiterste zuiden van de West-Vlaamse Leiestreek. In het 

gevarieerde programma maakt u kennis met de geschiedenis van de tabaksnijverheid, kunt u een 

boeiende vestingwandeling of een bustocht ‘aan en over de Schreve’ maken en brengt u een bezoek 

aan een heuse basiliek. 

 

Programma: 

09u30: U start in Wervik, het centrum van de Belgische tabak. Afspraak in de retroherberg van het 

Tabaksmuseum. U wordt er verwelkomd door een Wervikse gids en krijgt een kopje koffie met een 

tabakstaartje aangeboden. 

10u00: Daarna brengt u een geleid bezoek aan het Tabaksmuseum (gesloten op maandag). De 

charmante wereld van het snuiven, het roken en het kauwen, openbaart zich aan de hand van de 

meest bizarre rookattributen en dito benodigdheden. 

11u30: Vertrek met eigen bus, zonder gids, richting Menen. 

12u00: Aankomst in een gezellig restaurant in Menen voor het middagmaal. 

14u00: Onder leiding van een Meense gids kunt u ofwel een bustocht ofwel een vestingwandeling 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optie 1: Vestingwandeling 

Met de gids maakt u kennis met de rijke geschiedenis van de oude grensstad, terwijl u 

wandelt op en langs de vestingen. Tijdens de wandeling bezoekt u ook de unieke 

kazematten. 

Optie 2: Bustocht ‘aan en over de Schreve’ 

Een verrassende bustocht langs en over de Belgisch-Franse grens. U rijdt door de wijk De 

Barakken, de Noord-Franse zusterstad Halluin en de deelgemeenten Rekkem en Lauwe. Via 

Wevelgem en de Duitse Militaire Begraafplaats “Menenwald”, bereikt u opnieuw het 

centrum van Menen. 

16u00: Vertrek met eigen bus, zonder gids, richting Dadizele. 

16u15: Bij aankomst in Dadizele worden we in de brasserie “De Pompeschitter” verwelkomd en 

kunnen we rustig genieten van een Pompeschittersbier. (Dinsdag gesloten). 

16u45: U brengt een geleid bezoek aan de kunstschatten van de basiliek waar je ook de crypte met 

het praalgraaf van Ridder Jan van Dadizele, Baljuw van Vlaanderen, kunt bezoeken. Vanuit de basiliek 

loopt u doorheen het Rosarium of het Rozenkranspark. Daarna komt u in het gemeentelijk domein ’t 

Torreke waar de beroemde Pompeschitter in vol ornaat zijn ‘ding’ zit te doen. 

18u15: U vertrekt huiswaarts of u neemt nog een licht avondmaal in een plaatselijke brasserie  

  



 

 

Praktisch: 

Richtprijs € 48,50- per persoon: deze prijs is geldig voor groepen vanaf 20 personen. Er 

wordt een meerprijs van € 120,00- gerekend op het totaal als de groep groter is dan 25 personen 

voor een tweede gids tijdens de vestingwandeling en het bezoek in Dadizele. 

Inbegrepen: koffie met tabakstaart, middagmaal, inkomgelden, gidsbeurten, Pompeschittersbier. 

Niet inbegrepen: drank bij de maaltijd(en), avondmaal. 

Gelieve 3 weken voor de uitstap schriftelijk te reserveren bij de Dienst Toerisme van Menen of 

Wervik of Dadizele.  

Het Tabaksmuseum is niet te bezoeken op maandag. 

 

Dienst Toerisme Menen 

Rijselstraat 77 -  8930 Menen 

Tel. 056/ 53 23 63 

toerisme@menen.be 

 

 

Dienst Toerisme Wervik 

Koestraat 63 - 8940 Wervik 

Tel. 056/ 95 24 25 

toerisme@wervik.be 

 

 

Dienst Toerisme Dadizele 

Marktplaats 1 - 8890 Moorslede 

Tel. 051/ 77 70 06 

toerisme@moorslede.be 
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Menen, Wervik, een grensgeval  

Programma: 

09u30: Afspraak aan CC De Steiger. U wordt er verwelkomd door een Meense gids en krijgt er een 

kopje koffie met koffiekoek aangeboden. 

10u00: Historische wandeling 

12u00: Aankomst in een gezellig restaurant in Menen voor het middagmaal. 

14u30: Bustocht “aan en over de schreve” (met eigen bus onder leiding van een Meense gids). 

16u15: Aankomst in Wervik. Bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum (gesloten op maandag) met 

een gids.  

17u45: Je vertrekt huiswaarts of geniet nog na met een belegde boterham in de retroherberg van het 

Nationaal Tabaksmuseum, waar een Moriaentje zich best laat smaken. 

 

Praktisch: 

Richtprijs € 36- p.p.: 

Deze prijs is geldig voor groepen vanaf 20 personen. Er wordt een meerprijs van € 120,00- gerekend 

op het totaal als de groep groter is dan 25 personen voor een tweede gids tijdens de wandeling door 

Menen en het bezoek aan het Tabaksmuseum. 

Inbegrepen: koffie met koffiekoek, middagmaal, inkomgelden, gidsbeurten, boottocht. 

Niet inbegrepen: drank bij de maaltijd(en), avondmaal. 

De groep dient zelf busvervoer te voorzien.Het Nationaal Tabaksmuseum is niet toegankelijk op 

maandag. 

 

Dienst Toerisme Menen 

Rijselstraat 77 -  8930 Menen 

Tel. 056/ 53 23 63 

toerisme@menen.be 

 

Dienst Toerisme Wervik 

Koestraat 63 - 8940 Wervik 

Tel. 056/ 95 24 25 

toerisme@wervik.be  
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Genieten in de Leiestreek, een mix van natuur, cultuur en culinair genot. 

Programma: 

09u30: U start in Wevelgem waar u wordt verwelkomd door de gids. Er wordt u een kopje koffie met 

een boterkoek aangeboden. 

10u00: Vertrek naar het Provinciedomein Bergelen, waar u samen met een natuurgids een 

natuurwandeling maakt. Het Domein Bergelen is gelegen aan de rand van de Heulebeekvallei en 

bevat veel kleine, interessante landschapselementen.  

12u00: Vertrek met eigen vervoer (zonder gids) naar een gezellig restaurant in Wevelgem, waar u 

kan genieten van het aperitief. 

13u00: Middagmaal in Wevelgem. Menu: streekmenu. 

15u00: Vertrek met eigen vervoer richting Menen (zonder gids). 

15u30:  

Optie 1: Bezoek aan het Jukeboxmuseum Menen. 

Het Jukeboxmuseum stelt een unieke collectie jukeboxen tentoon. Hun muziek laat u wegdromen 

over de tijd van toen. 

Optie 2: Bedrijfsbezoek aan een producent van een streekproduct uit de Leiestreek. 

17u00: Einde dagtrip. 

Prijs op aanvraag: op zondag wordt een toeslag van € 6 p.p. aangerekend. 

Deze prijzen zijn geldig voor groepen vanaf 20 personen. Er wordt een meerprijs van € 35 gerekend 

op het totaal als de groep groter is dan 25 personen. Dit indien gekozen werd voor optie 1 nl. het 

bezoek aan het Jukeboxmuseum. 

Bij boeking dient een voorschot betaald te worden van € 125 op rekening van de Dienst Toerisme 

Menen (068-8916833-38). Het saldo dient één week vooraf gestort te worden op de rekening van de 

dienst voor Toerisme van Menen. 

Gelieve ten laatste 3 weken voor de uitstap schriftelijk te reserveren bij de Dienst Toerisme van 

Menen of Toerisme Wevelgem 

 

Dienst Toerisme Menen 

Rijselstraat 77 -  8930 Menen 

Tel. 056/ 53 23 63 

toerisme@menen.be 

 

Dienst Toerisme Wevelgem 

Vanackerestraat 12 – 8560 Wevelgem 

Tel. 056/ 43 35 25 

toerisme@wevelgem.be 
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