
Menen groepsbezoeken 

Bent u opzoek naar een verrassende daguitstap voor uw vereniging, familie, schooluitstap, … dan zal u in 

deze brochure alvast goede ideeën vinden voor een bezoekje aan Menen. 

Geschiedenis, cultuur, sport, shoppen, gastronomie, … Wij bieden voor elk wat wils! Neem een kijkje in 

deze brochure en laat u verleiden om een dagje zorgeloos te komen genieten in onze stad. 

Wij heten u alvast van harte welkom in Menen! 

GRENSVERLEGGEND.. .  

Dienst toerisme Menen 



Tips voor trips: 

Naast onze kant-en-klare daguitstappen, die u wat verderop in onze brochure zult aantreffen, bieden wij u de 

mogelijkheid om zelf uw bezoek samen te stellen. Aan de hand van volgende tips kunt u zelf bepalen hoe uw 

dagje Menen er uit ziet. 

Menen en de grens  

Tip 1 

Grenswandeling Menen – Barakken – Halluin (2u) - wandeling 

prijs: € 60- voor de gids (groep max. 25 pers.) 

Tip 2 

Smokkel, straffe kost aan de Leie (4u) – fietstocht 

prijs: €120- voor de gids (groep max. 15 pers.) 

Groen Menen  
Voor wie houdt van wandelen en groen, kan je onder leiding van een natuurgids volgende (verborgen) pareltjes 

ontdekken. 

Tip 3 

De Poel, Menen = Aan de achterkant van CC De Steiger vind je dit 

natuurreservaatje. De Poel is enkel toegankelijk met een 

natuurgids. Ook groendomein Noordkaai wordt bezocht. 

Tip 4 

De Geluwebeek, Menen = De groenstrook loopt dwars door een 

woonwijk langs de Beekstraat. 

Tip 5 

Bramier, Lauwe = Dit natuurgebied ontstond op de 

bedrijventerreinen van de firma Novobloc NV, een voormalige 

tegelfabriek. Dit bijzondere biotoop is enkel toegankelijk met 

een natuurgids. 

Tip 6 

Preshoekbos, Lauwe = Dit jong, maar volwaardig wandelgebied 

vormt een landschappelijk geheel met de zuidelijke flank van de 

Leievallei tussen Menen en Kortrijk.  

 

Praktisch:  

De Dienst voor Toerisme biedt een waaier begeleide natuurwandelingen en fietstochten aan. Dit kost €60,00 

voor de gids en duurt ongeveer een 2-tal uren. Boekingen gebeuren via de dienst toerisme Menen.  



Op stap met de klas: 

Zowel voor kleuters, lagere school als middelbaar onderwijs voorzien wij een programma op maat. 

Tip 7 

Een reus van een molen (1u) = Kom de molenkoffer ophalen en ontdek 

alle geheimen van de molen! 

leeftijd: 5-7 jaar - €25 voor een geleid bezoek aan de molen - €10 uitleen 

koffer 

Tip 8 

Op stap met meneer Vauban (2u) = De kinderen helpen meneer Vauban 

zijn weg terug te vinden. 

leerjaar: 3de en 4de leerjaar - €60 voor de gids 

Tip 9 

Bio-boerderij “ ’t Goed ter Heule” in Lauwe = In deze bio-boerderij kan je 

zelf uw biologische groeten plukken.  

Info: ’t Goed ter Heule – Drockaertstraat 665 – 8930 Lauwe – 

www.tgoedterheule.be – Tel. 0486/70.80.56 – Tel. 

056/41.45.13 

Tip 10 

Stadsmuseum ’t Schippershof (1u30) = Het museum profileert 

zich vooral met een rijke beeldencollectie, de historische zaal 

en aandacht voor “De Leie”. Vanaf maart start de tijdelijke 

tentoonstelling “Menens!” 

 

Kleiatelier = Na een korte kennismaking met de 

beeldencollectie en filmpje, maken de leerlingen zelf een 

beeldje. Na de workshop nemen de leerlingen hun kunstwerkje mee. 

Leeftijd: vanaf het 4de leerjaar – 2 lestijden - €4,00 per leerling 

Oog in oog met beeldhouwkunst = Aan de hand van 10 originele opdrachten 

ontdekken de leerlingen de verschillende aspecten van beeldhouwkunst. 

Leeftijd: 5de en 6de leerjaar – 2 lestijden - €40 per klas 

info: Jan Yperman, conservator, tel. 056/51.58.91 of e-mail 

jan.yperman@menen.be 

Menen bezet = in een workshop maken de leerlingen op een speelse en 

interactieve manier kennis met de boeiende geschiedenis van de stad. 

Leeftijd: 5de en 6de leerjaar – 2 lestijden - €40 per klas 

 

Vanaf 6 september tot 23 september is Kunstzomer Leiestreek te gast. 



Zie ook volgende arrangementen: 

- Bustocht aan en over de schreve 

- Dagarrangement: Oorlog, romantiek en design 

- Dagarrangement: Klavertje drie in de Leiestreek  

Tip 11 

Bustocht langsheen de Duitse frontlinies van WO1 (3u) 

De groep dient zelf een autocar te voorzien - €85 

voor de gids 

Tip 12 

Stadswandeling Menen bezet tijdens WO1(2u) 

€ 60 voor de gids 

Tip 13 

Duitse militaire begraafplaats “Menenwald” – 1914-

1918 (1u) 

€60 per gids (max. 25 pers. Per gids) 

Tip 14 

Wandeling “Menen tijdens de twee 

wereldoorlogen” (3u) 

€85 per gids (max. 25 pers. Per gids) 

 

 

 

 

Onze klassiekers 

Tip 15 

Belfort (1u30) = Beklim onder begeleiding van een stadsgids de 136 trappen van de 33 meter hoge belforttoren. Bij 

helder weer kunt u boven zelfs de Kemmelberg in de verte ontwaren. 

Tip 16 

Bezoek het gerenoveerde stadhuis van Menen en 

laat u verrassen door het moderne interieur  (1u30)  

Tip 17 

Stadsmuseum ’t Schippershof (1u30)  

Tip 18 

Historische stadswandeling (2u)  

Tip 19 

Wandeling op en langs de vestingen (2u) 

Tip 20 

Kazematten (1u) 

 

Menen tijdens de 1ste en 2de wereldoorlog 

Praktisch:  

Een groepsbezoek met gids kost €60 voor max. 2 uren. (max. 25 pers.) Alle info hieromtrent: Dienst voor Toeris-

me Menen.  



Tip 21 

Vrouwenwandeling “Pittige vrouwen in Menen” (2u) = U ontdekt plaatsen en beeltenissen van ‘grote’ en ‘kleine’ 

vrouwen die in hun tijd van belang geweest zijn. 

Tip 22 

Jukeboxmuseum = Het museum stelt een unieke collectie 

jukeboxen tentoon 

Info: www.jukeboxmuseum.be - €35 per gids – inkom €4 

groepstarief 

Tip 23 

Molen “De Goede Hoop” (1u) = De molenaar leidt u rond in 

de grote stenen stellingmolen. €25 per groep. 

Tip 24 

Bustocht “Aan en over de Schreve” (2u) = Je maakt een verrassende en afwisselende bustocht langs en over de 

Belgische-Franse grens. 

€60 - per gids – De groep dient zelf een autocar te voorzien. 

Tip 25 

Namiddag Rijsel = Na een lekker middagmaal in Menen neemt de gids je mee naar Rijsel. 

Prijs: op aanvraag bij de Dienst voor Toerisme Menen – De groep dient zelf een autocar te voorzien. 

Tip 26 

Bezoek Roubaix 

Prijs: op aanvraag bij de Dienst voor Toerisme Menen – De groep dient zelf een autocar te voorzien  

Dagtrip 1 

Oorlog, romantiek en design = Deze dagtrip vol afwisseling neemt je mee doorheen de jongste 100 jaar. Van het 

uitbreken van de “grootste oorlog” in 1914, de gouden jaren 50’ en ’60 tot de jaren 2000. Een bewogen eeuw, … 

Prijs: 38,50€/pers. 

Dagtrip 2 

Typisch Menen = Je maakt kennis met de stad in al haar facetten (geschiedenis, ontspanning, eten en drinken, …) 

Prijs: 41,00€/pers. 

Dagtrip 3 

Klavertje drie in de Leiestreek = Een unieke dagtrip in drie gemeenten in het uiterste zuiden van de West-Vlaamse 

Leiestreek. (Wervik, Menen, Dadizele) 

Prijs: 48,50€/pers. 

Dagtrip 4 

Menen, Wervik, een grensgeval = Een aangename combinatie van wandelen, varen en cultuur beleven aan de 

Franse-Belgische grens -> verschillende formules mogelijk. 

Prijs: 36,00€/Pers. 

Dagtrip 5 

Genieten in de Leiestreek: natuur, cultuur en culinair genot (Wevelgem/Menen) 

Prijs: naargelang samenstelling 

Kant en klare uitstappen  



Menen voor fijnproevers en zoetekauwen 

Door de eeuwen heen stond Menen altijd bekend als “taartenbakkers” en “kandeeleters”. In de 1ste helft van de 

16de eeuw telde Menen 104 meesterbrouwers. Vandaag de dag komen de Fransen nog steeds speciaal naar Me-

nen voor de chocolade en doopsuiker. Met volgende arrangementen willen wij onze naam eer aan doen. 

Tip! 

Sneukelwandeling (3u) 

Tussen de €10 à €15 per persoon – gids €85 (max. 25 pers.) 

Tip! 

Grootmoeders koffie (1,5u à 2,5u) = Geleid bezoek aan Grootmoeders Koffie in Gullegem + bezoek aan het koffie-

museum. 

Verschillende arrangementen mogelijk  

Tip! 

Brouwerij “Gulden Spoor” in Gullegem 

Tip! 

Kaasmakerij “Triporteur” te Wervik 

Meer informatie? 

Dienst Toerisme Menen         Tel. 056/53.23.63 

Stadsmuseum ‘t Schippershof        Fax  056/53.23.64 

Rijselstraat 77          toerisme@menen.be 

8930 Menen          www.menen.be 


