
EEN DAGUITSTAP VOOR 2 VOLWASSENEN EN 1 KIND NAAR PARC ASTERIX
OF WIN EEN TICKET VOOR PAIRI DAIZA, HARRY MALTER, FINLANDIA OF ‘T BADHUIS

VUL HIER JE NAAM, LEEFTIJD EN TEL.NR. IN: ...................................................................................................................................................
ADRES EN E-MAILADRES:.......................................................................................................................................................................................



Familiepark

Win ‘Shop & Beleef’-cadeaubon of geschenkpakket

Per aankoop van 15 euro op de Bloemen- & Hoevemarkt krijgen kopers een ticket om deel te nemen aan een 
trekking. Hiermee kun je een ‘Shop & Beleef’-cadeaubon of geschenkpakket (Kazematje of Finesse) winnen.

Bloemen- & Hoevemarkt
zaterdag 27 april 2019

Op zaterdag 27 april 2019 wordt de Grote Markt van Menen tussen 8:00 en 13:00 
omgetoverd tot een oase vol bloemen. We zijn intussen toe aan de 47ste editie van de 
Bloemen- & Hoevemarkt.

Fleurig, geurig, sfeervol én streekeigen

Niet alleen bloemen- en plantenkwekers stallen hun kleurrijke koopwaar uit. Ontdek én proef ook 
streekspecialiteiten en hoeveproducten zoals biologische sappen, huisgemaakte picon, biobiertjes, artisanale 
charcuterie, eigengemaakte kazen, een zelfgebrouwen biertje, ambachtelijk ijs, ambachtelijke chocolade en Meense 
taart. Je kan je eigen sapje trappen op een blenderbike of genieten van een glaasje bij de mobiele champagne- en 
wijnbar. Wie met de fiets komt, kan deze laten labelen door de stedelijke dienst Veiligheid en Samenleven. Ontdek 
de fietskaarten en groene plekjes op de stand van onze dienst Toerisme. Én schilders, keramiekers en andere 
creatievelingen stellen hun zelfgemaakte kunstwerken te koop.

RANDANIMATIE:
09:30 - 10:00 Dansoptreden MarieFlo’s
09:30 - 12:30 Kindergrime 
09:30 - 12:30 Kinderanimatie Elpee – workshop ballonplooien 
10:00 - 12:30 Optreden Rekkems Dorpsmuziek 
Doorlopend: inschrijvingen Menen Bebloemd + inleveren kleurplaten voor kleurwedstrijd

Bebloemingswedstrijd ‘Menen Bebloemd’

Beschik je over een voortuin of voorgevel om fier op te zijn? Wil je de jury op een fraai bloemenuitzicht trakteren en zo een 
waardebon in de wacht slepen? Inschrijven via www.menen.be, telefonisch op 056 529 412 of op de Bloemen- & Hoevemarkt zelf.

Kleurwedstrijd: doe mee en win!
DAGUITSTAP VOOR 2 VOLWASSENEN EN 1 KIND NAAR PARC ASTERIX 
Alle kinderen krijgen via de Meense lagere scholen een tekening mee. Breng je gekleurde tekening persoonlijk binnen 
op 27 april tussen 8:00 en 13:00 en maak kans op een daguitstap naar Parc Asterix en andere schitterende prijzen. 

MEER INFO
Stad Menen | Dienst Evenementen | T 056 529 412 | evenementen@menen.be | www.menen.be
Volg Stad Menen op facebook.com/StadMenen en twitter.com/StadMenen


