


Een onvergetelijke zomer 
in Menen, Lauwe en Rekkem! 



Onze stadsfestivals moesten jammer genoeg hun wilde plannen opdoeken. En ook 
onze verre vakantieplannen vielen in het water. Dus is dit hét moment om samen met 
het gezin en/of met de vrienden onze stad te (her)ontdekken. 

Het Stadsbestuur van Menen daagt jou en alle inwoners uit: pimp je gevel of boom, 
neem deel aan een openluchtmuseum, ga op schattenjacht, ontpop je artistiek talent, 
sport uit je kot, huur een go-cart, geniet van een voorbijrijdend spektakel vanop 
je stoel op de stoep…

In deze folder vind je zo’n 20 doorlopende nieuwe initiatieven, maar ook 40 activiteiten 
in de periode van 1 juli tot en met 5 september. Ontdek op de kaart alle activiteiten 
in Menen, Lauwe en Rekkem. Prik de kalender op het prikbord. Vul de zeeën van 
vakantietijd van op de stoep. Speel, beweeg, geniet of laat je verrassen in Menen, 
Lauwe en Rekkem.  

Alle activiteiten worden veilig uitgewerkt, wijzigingen zijn onder voorbehoud van 
veranderende maatregelen. Hou onze website in de gaten voor alle actuele informatie.

Bezoek ons infopunt Boulevard Solar in Stadsmuseum ’t Schippershof, waar je 
ook de humortentoonstelling ‘Het Narrenschip’ gratis kan bezoeken.

Of volg alles mee via www.menen.be/boulevardsolar en de sociale media-kanalen 
van Stad Menen, Cultuurcentrum De Steiger en Boulevard Solar!

We wensen jullie een onvergetelijke zomer!

Eddy Lust 
Burgemeester 

Renaat Vandenbulcke, 
Patrick Roose, 
Mieke Syssauw, 
Herman Ponnet, 
Griet Vanryckegem, 
Virginie Breye, 
Angelique Declercq 
Schepenen

Eric Algoet
Algemeen directeur

Het College van Burgemeester en Schepenen: 



juli
Meer informatie over de activiteiten in deze folder 
of op de website www.menen.be/boulevardsolar

29 juni 30 1 juli 2 3 4 5

#façade8930
sport uit je kot fietstocht de stoel open monumenten

6 7 8 9 10 11 12

façade8930
menen muurt beiaardconcert picknickbubbels

sport uit je kot openluchtfilm avondkunstmarkt
fietstocht
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façade8930 fietstocht de stoel plog mee! picknickbubbels
sport uit je kot open monumenten

op stap

20 21 22 23 24 25 26

beiaardconcert boulevard go-kart 
go-kart met gids picknickbubbels

de stoel

27 28 29 30 31 1 augustus 2

boulevard go-kart *met gids
Koop, kras & cash
Wieltjesetalagezoektocht

picknickbubbels
open monumenten

fietstocht

overzichtskalender
juli - augustus 2020



augustus

Activiteiten doorheen de hele zomer   |   01/07 - 05/09

3 4 5 6 7 8 9

boulevard go-kart *met gids
Koop, kras & cash
Wieltjesetalagezoektocht

sport uit je kot picknickbubbels
fietstocht op stap

10 11 12 13 14 15 16

Koop, kras & cash
Wieltjesetalagezoektocht

sport uit je kot de stoel picknickbubbels
avondkunstmarkt
open monumenten

17 18 19 20 21 22 23

Koop, kras & cash
Wieltjesetalagezoektocht

sport uit je kot de stoel op stap
fietstocht

24 25 26 27 28 29 30

Koop, kras & cash
Wieltjesetalagezoektocht

sport uit je kot beiaardconcert de stoel
kajak op de leie

31 1 september 2 3 4 5 6

Koop, kras & cash sport uit je kot de stoel wieltjespadfeest open monumenten
Wieltjesetalage.

Runnin’ city app
Speel- en beweegparcours Wieltjespad en geocachen Pimp je boom 

Tentoonstelling ‘Het Narrenschip’

In Een Menens Kader

De Steiger TeeVee 

Souvenir uit de bibReis rond de bib
Zomer van Vlieg in de bib

Kunstenparcours Contrei Live

Mobspel De Academie daagt je uit!
Wandel- en fietsroutes 

Hang deze 
kalender aan 
het prikbord!



Met ‘De Stoel’ trekt Boulevard Solar door 
de straten, wijken en pleinen van Menen, 
Lauwe en Rekkem. Een geanimeerde stoet 
trekt doorheen een aantal verkeersvrije 
straten. Presentatoren Luc Dufourmont en/
of Tine Moniek nemen je mee op sleeptouw. 
Neem een stoel, zet die op je stoep en 
geniet zo helemaal veilig mee van het 
spektakel! 

De exacte parcours en alle info rond de 
geldende coronamaatregelen worden 
steeds in de week voor het event bekend 
gemaakt. 

Of ze nu uitbundige fanfare-
muziek, een polka of een heerlijke meezinger 
laten weerklinken, overal waar de Spielerei gaat, 
zorgen ze voor plezier en vertier. En als wandelorkest 
doen ze dat ook nog eens volledig corona-proof.

Een 100% mobiele band die tijdloze klassiekers in een 
eigenwijs maar authentiek jasje brengt. Ze switchen 
probleemloos tussen intieme gezelligheid en pure 
ambiance.

Die Verdammte Spielerei

Rock au vin

Vander Merschplein

LauwePlaats

03/07

17/07

18.00u - 20.00u

18.00u - 20.00u

meer info over de stoel
www.menen.be/boulevardsolar/de-stoel



Berlaen brengt zijn eigen 
songs in onvervalst Zults 
dialect. Wie hem al live aan 
het werk zag, kan beamen: 
elk concert is een feest, met 
als motto: “Oltijd blijv’n goan”.

Wist je dat er muziek zit in afval? Trashbeatz tovert 
afval om tot knotsgekke muziekinstrumenten en 
haalt er aanstekelijke deuntjes uit.

‘Veel gelach en 
minstens één traan,
van raam tot raam!’ 
Max Last 2.0 

Het Leuvense gezelschap Max Last speelt het liefst 
voorstellingen buiten de theatermuren. De coronatijd 
inspireerde hen tot een wandelvoorstelling met 
enkele Menense straten als decor. Vijf steengoede 
acteurs zorgen voor een lach en een traan, in een 
mix van humor, dans, zang en theater.

Wouter Berlaen

Trashbeatz

max last

Tuinwijk Lauwe

Parcours rond Sint-Jozefsplein, Barakken, Menen

Parcours op delen van de 
Nieuwstraat, Ieperstraat, 
Kunstenstraat en Stationsstraat 

14/08

21/08

28/08In samenwerking met de organisatie ‘Rekkem 
Congé’ (Kotweekend) trekt onder meer de jonge 
beloftevolle band van de broers Vanderroost ‘More 
News from Nowhere’ door de straten. Hou onze 
website in de gaten om de rest van het programma 
te ontdekken!

More News from Nowhere + ...
Kasteelhof en kasteeldreef, Rekkem

25/07
18.00u - 20.00u

18.00u - 20.00u

18.00u - 20.00u

18.00u - 20.00u

Luc Dufourmont 
(Rekkem) is acteur 
en zanger. Hij 
presenteert samen 
met Tine Moniek 
‘De Stoel’, en 
zorgt voor dé 
verrassing op de 
tentoonstelling 
‘Het Narrenschip’.



Stad Menen daagt jou uit! Pimp 
je gevel of een boom, ga op 
schattenjacht in open lucht, ontpop 
je artistiek talent, zoek de wieltjes 
in de etalages, plog er op los en 
tover jouw straat om tot een heus 
openluchtmuseum. 
Samen maken we ‘Boulevard Solar’!

Pimp je gevel en win te gekke prijzen. 
#Facade8930 is het nieuwe Menen 
Bebloemd! Deelnemen kan door je 
gevel te delen op Instagram met de 
#Facade8930!

#FACADE8930

tot 15/07

Tine Moniek (Menen) is 
woordkunstenares en zangeres. 
Ze zorgt samen met Luc Dufourmont 
voor een spetterende presentatie 
van ‘De Stoel’.



Doe mee aan de grote schoonmaakactie 
en raap met het hele gezin via verschillende 
wandelroutes zwerfvuil. Of ruim zwerfvuil al 
joggend op (=ploggen!). Achteraf voorzien 
we voor de deelnemers een mee te nemen 
drankje als bedankje. 

Meer informatie en inschrijven (verplicht) 
kan via een mailtje naar milieu@menen.be. 
Laat zeker weten met hoeveel personen 
jullie afval zullen rapen.

Reuze Opruimdag – Plog mee!
18/07meer info over doe mee

www.menen.be/boulevardsolar/doe-mee

Tijdens de maand augustus krijg je bij elke 
aankoop bij een lokale handelaar in Menen, 
Lauwe en Rekkem 1 kraslot (tot de voorraad 
strekt). Een winnend kraslot geeft je recht 
op €5 korting. Kras en wie weet ben jij 
1 van de 500 winnaars. 

Zoek het wieltje in de etalage van handelaars 
in Menen, Lauwe en Rekkem en maak kans 
op de bierpot (corona-editie 2020), een 
cultuurcheque, een Shop & Beleefbon of 
1 van de vele andere prijzen. 

Koop, Kras & Cash

Wieltjesetalagezoektocht 
www.menen.be/boulevardsolar

www.menen.be/boulevardsolar

01/08 - 05/09



Ga op ontdekking in Menen en ontdek naast 
de bekendste monumenten ook de groene 
parels van onze stad. Deze 15 kilometer 
lange wandeling is voorzien van geocaches 
doorheen het parcours. Trek op zoektocht 
en vind alle schatten!

Wieltjespad & Geocaching 

Haal in CC De Steiger een gratis pakket op 
waarmee je één van de 40 geselecteerde 
bomen in Menen, Lauwe of Rekkem kan 
versieren. 
Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.

Pimp je boom 

01/07 - 05/09

Neem deel aan de fotozoektocht en geniet 
van het landschap en religieus cultureel 
erfgoed van Lauwe! Een initiatief van 
Patrick Caenen voor de Sint-Bavoparochie. 

In de zomervakantie is er Mobspel, onze 
mobiele speelpleinwerking die met de 
bakfiets in de buurten rondtrekt om er de 
kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving 
te animeren. Mobspel wil alle kinderen tussen 
6 en 12 jaar in Menen de kans geven op een 
toffe spelnamiddag. 

Fotozoektocht 

MOBSPEL

cultureel erfgoed in Lauwe



Wat proef je in bibliotheek Menen of in 
bibliotheek Lauwe? Een leuke activiteit voor 
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s met de 
(klein-)kinderen. Ben je jonger dan 12 en ben 
je een straffe speurneus? Kom deze zomer 
van 1 juli tot 31 augustus schatten zoeken in 
de Meense bibliotheek aan de Waalvest en 
de Lauwse bibliotheek in de Lauwbergstraat. 

Opgelet: Bibliotheek Lauwe is 
van maandag 29 juli tot en met
zaterdag 17 augustus gesloten!

Zomer van Vlieg in de bib Schuilt er een performer of 
een kunstenaar in jou? Wil 
je de harten raken van de 
mensen in de buurt? 
Breng jij met plezier de 
stad tot leven? Wacht dan 
niet langer en ga in op 
de uitdagingen van de 
academie. 

Ga langs bij de Academie 
voor Beeld, Muziek en Woord 
tijdens je wandeling of 
Scan de QR-code of ga 
naar onze website en klik 
op ‘Tips & Tricks’. 

De Academie daagt je uit!

Ga bij vijf Shop & Beleef leden lokaal 
shoppen of consumeren, verzamel 5 
stempels en spaar zo voor een nostalgisch, 
lekker, lokaal gebrouwen biertje!

Shop en verzamel stempels!

Maak samen met alle inwoners van 
Menen, Lauwe en Rekkem één groot 
openluchtmuseum. In het stratenmuseum 
is alles welkom: schilderijen, (kinder-)
tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, 
cartoons, … : alles mag en kan. 

In een Menens Kader

Ga op ontdekkingsreis in de bibliotheek 
en laat je verrassen door verborgen 
plekjes, ongekende paden en nieuwe 
bestemmingen. Breng de expeditie tot een 
goed einde en win een Shop & Beleefbon. 
Deze zoektocht richt zich specifiek op 
volwassenen.

Reis rond de bib
Bibliotheek Menen

Poseer voor de levensgrote cover van 
je favoriete boek en wij zorgen voor de 
print van je gepersonaliseerd postkaartje. 
Zo heb je toch een vakantiefoto van de 
onvergetelijke zomer van 2020. 

Souvenir uit de bib
Bibliotheek Menen



Flaneren langs een sfeervolle 
kunstmarkt, klinken tijdens de 
picknickbubbels, luisteren naar 
zomerse vertellementen, verrassingen 
op het Wieltjespad en heel veel 
lachen in het ‘Narrenschip’... 

Boulevard Solar, 
dat wordt genieten!

meer info over geniet
www.menen.be/boulevardsolar/geniet

Tim Lefever (Menen) is 
vader van twee, en staat 
al jaren mee in voor de 
organisatie van Grensrock.



Een kunstmarkt voor iedereen! Flaneer 
op deze zondagen langs de authentieke 
kunstmarkt en wie weet ga jij naar huis met 
een kunstwerk van een lokale kunstenaar! 
Data onder voorbehoud, afhankelijk van 
de geldende maatregelen.

www.kunstmarktvlaanderen.be

Avondkunstmarkt
Oude Leielaan, Menen

Geen traditionele Wieltjesfeesten dit jaar, 
wel WieltjesPADfeesten. 5 september zal 
helemaal in het teken staan van het nieuwe 
wandelpad met feestelijke animatie.

Wieltjespadfeesten

05/0912/07 20/0916/08
17.00u - 22.00u

10.00u - 18.00u

gratis

gratis

|

Op zes zomerse zondagen toveren we een stukje natuur 
in Menen, Lauwe of Rekkem om tot een gezellige 
picknickplaats. Verwacht je aan zomerse vertellementen 
(voorleesverhalen voor jong en oud) door Filip Van 
Caeneghem of kinderanimatie. Neem je eigen picknick 
en drankjes mee, wij zorgen voor sfeer en dekentjes!

Picknickbubbels met kinderanimatie

12/07

02/08

19/07

09/08

26/07

16/08

12.00u - 20.00u gratis|

Lauwe: speelpleintje Vogel- en Biestwijk, ingang via Rietlaan – met animatie

Rekkem: De Ljigte, Wijk Ten Dale - met animatie

Menen: Brouwerspark - vertellementen om 15u en 18u

Lauwe: Speelpleintje Vogel– en Biestwijk - vertellementen om 15u en 18u

Menen: Brouwerspark - met animatie

Rekkem: De Ljigte – vertellementen om 15u en 18u



Samen met Cinemobiel toveren we het 
Brouwerspark om tot een supergezellige 
openluchtbioscoop. ‘Parasite’ won dit 
jaar verrassend 4 Oscars, waaronder die 
van Beste Film. Deze Zuid-Koreaanse prent 
is tegelijk dolkomisch, bitter, tragisch én 
spannend: een must-see. Vooraf en nadien 
is er een corona-proof zomerbar met DJ!

Duur film: 2h12min
Reservatie verplicht via www.ccdesteiger.be

Openluchtfilm 
‘Parasite’ 
Brouwerspark Menen

09/07 21.00u gratis|

01/07 - 31/08

Op de tentoonstelling Het Narrenschip 
nemen comedians, acteurs, actrices en 
cartoonisten je mee op een dolkomische trip 
doorheen de actualiteit. Met onder meer 
Han Coucke (Han Solo),  
Maaike Cafmeyer, Sebastien Dewaele, 
Gunter Lamoot, Luc Dufourmont en cartoons 
van Lectrr, Kim en Boerke, maar ook van 
Menenaars GiL, Nicolas Verhaeghe en 
Nicolas Van Elslander.

Tentoonstelling ‘Het Narrenschip’
Stadsmuseum ’t Schippershof Menen, Rijselstraat 77

14.00u - 18.00uWOENSDAG T.E.M. ZONDAG gratis||



Hoe beleef jij Boulevard Solar? Doe je verhaal 
aan De Steiger Teevee in CC De Steiger of op 
één van de activiteiten van Boulevard Solar.

De Steiger Teevee

meer info over beleef
www.menen.be/boulevardsolar/beleef

Kom en geniet van deze live 
concerten vanop de terrassen 
op de Grote Markt. Verschillende 
stadsbeiaardiers zorgen voor 
een vleugje gezelligheid 
in de stad. 

Beiaardconcert

27/0821/0711/0701/07 - 31/08

Achille Margo (Lauwe) 
Beleefde zijn hoogtepunt als 
werelduurrecordhouder 80+. 
Beleef jij je hoogtepunt deze 
zomer in eigen stad?



Grensleie fietstochten
Naar jaarlijkse gewoonte kan je  op ontdekking 
in de eigen regio met een gids. Geschiedenis, 
kunst, cultuur, …. Ieder thema komt aan bod.

DO 09/07 DO 16/07 ZO 02/08

Vertrek: 9u30  -  stadhuis Menen Vertrek: 9u30  -  stadhuis Menen

40 km25 km

Vertrek: Tijd en plaats wordt nog bepaald
Op onze fietstocht met enkele 
kleine wandelstops maken we 
kennis met verborgen natuur-
reservaatjes ontstaan door de 
rechttrekking van de meanderende 
Leie.

Contrei Live is een kunstenparcours, 
waarbij in 13 gemeenten in de Leie-
streek op markante plaatsen een 
kunstwerk verschijnt met een 
link naar het water.

Tijdens deze fietstocht duiken we in 
het rijke wielerverleden van onze 
Zuid-West-Vlaamse wielerhelden. 
We bezoeken het museum KOERS! 
in de Rodenbachstad Roeselare.

Leiekronkels Contrei Live KOERS!

meer info over ontdek
www.menen.be/boulevardsolar/ontdek



Bezoek de kazematten, het belfort en de molen De 
Goede Hoop op bovenstaande zondagen tussen 
14u en 17u. Een gids geeft je graag een woordje uitleg.

Onder leiding van een gids maak je  kennis met het 
verleden, het heden en de toekomst van onze stad.

Zo. 19/07/2020 “Pittige vrouwen in Menen”
Zo. 09/08/2020 “Menen, stad met toekomst - Leiewerken”
Zo. 23/08/2020 “Groene parels langs de Oude Leie”

Op stap met een gids

Open monumenten

19/07

05/07

09/08

19/07

23/08

02/08 16/08

In de week van 6 - 10 juli zorgt kunstenaar Bart 
Spitaels voor de tweede artistieke muurschildering 
in Groot-Menen, die kadert binnen het project 
‘Menen Muurt’. Je kan hem de ganse week aan het 
werk zien op het plein achter de Verrijzeniskerk in de 
Lauwse Tuinwijk. 

Menen Muurt – Bart Spitaels

06/07

WO 05/08 WO 19/08 di 25/08

Om 14u €2 reservatie gewenst via 056 52 94 17

45 km 50 km 40 km

Vertrek: Stadsmuseum ’t Schippershof.

Mesen en Kemmel – Vertrek: 9u30 Nationaal 
Tabaksmuseum Wervik

Vertrek: 9u30 Nationaal Tabaksmuseum Wervik Vertrek: 9u30 Nationaal Tabaksmuseum Wervik 

Maak je klaar voor een stevig 
tochtje richting Heuvelland. We 
doorkruisen de frontstreek van 
WO I en hebben speciale 
aandacht voor de heropbouw in 
Waasten, Mesen en Kemmel.

De Europese Metropool Rijsel werd 
door de Wereldorganisatie voor 
Design uitgeroepen tot Hoofdstad 
van het Design in 2020. We rijden 
langs groene wegen, idyllische 
plekjes en ontdekken interessante 
getuigen van design.

Contrei Live is een kunstenparcours, 
waarbij in 13 gemeenten in de Lei-
estreek op markante plaatsen een 
kunstwerk verschijnt met een link 
naar het water. Meer info via 
www.menen.be/boulevardsolar

wederopgebouwd Waasten Rijsel Contrei Live

| |

Bayush Laurez 
(Menen) is 18 jaar en 
is finaliste van Queen 
of the Models 2020. 
Ze is speels, creatief 
en sportief!



Kortewagenpad Lauwe
13 km – bewegwijzerd – gratis folder

Smokkelaarspad Rekkem
11 km – bewegwijzerd – gratis folder

Serge Berten pad Menen
6 km – bewegwijzerd – gratis folder

NIEUW! Wieltjespad Menen
15 km – bewegwijzerd – gratis folder

Gezinszoektocht De Leiedief
3,9 km – gratis folder

Erfgoedwandeling 
“De vestingen voorbij”
bewegwijzerd met klinknagels – €3 folder

“Menen gedurende WO I” 
Stadswandeling – €2 folder 

“Pittige vrouwen in Menen” 
Stadswandeling – €2 folder

Fietsnetwerk Leiestreek 
en Westhoek 
Fietsen langs knooppunten  – €9/kaart

Kommiezenroute
40 km – bewegwijzerd – €3 folder

Menen 14-18
fietsroute – 26 km – €2 folder

Overzicht Meense 
wandel- en fietsroutes 
(permanent aanbod)

Wa
nd

el
en

fie
ts

en

Zin in een ritje met de billenkar maar pas je 
liever voor de drukte aan de kust? Geen 
probleem, in Menen kan je hier deze zomer 
ook voor terecht. 

Van 25 juli t.e.m. 9 augustus staan er een 
aantal viertrappers ter beschikking voor een 
leuke activiteit met de vrienden of je gezin. 

Zelf een go-kart huren of de stad actief 
gaan ontdekken met een gids? 
Beide zijn mogelijk. 

Gidsbeurten:
Op volgende zaterdagen staan 3 gidsen 
klaar om met jullie de stad in te trekken 
voor een plezante, interessante rit:

Za. 25/07/2020 om 14u en 16u
Za. 01/08/2020 om 14u en 16u
Za. 08/08/2020 om 14u en 16u 

Drie thema’s:  Kunst, erfgoed en natuur.
Kostprijs: 5€/pers.
Gelieve vooraf te reserveren 
bij de dienst toerisme.

Verhuur:
Zowel in Lauwe, Rekkem als Menen staan 
de go-karts te wachten op een ritje. 
Voorwaarden en praktische info hierover 
vind je op onze website.

Boulevard Go-kart

25/07 - 09/08



Fietszoektocht i.s.m. De Krant Van 
West-Vlaanderen “Grensleie, 
een aantrekkelijk klavertje vijf”. 
Deze verschijnt op 19 juni en loopt tot 
eind september. Heb je de krant gemist? 
Kom langs bij Toerisme Menen, 
we beschikken over extra bijlages.

Fietsen in de Grensleieregio – 
Fiets, fotografeer en win. 
Je vindt twee fietslussen in de Vakantiekrant 
van de Krant van West-Vlaanderen. Maak 
onderweg een leuke sfeerreportage en post 
je foto’s openbaar op jouw facebooktijdslijn 
met #grensleie of bij het evenement op 
onze facebookpagina Toerisme Grensleie. 
Misschien win je wel een ballonvaart! 
Ook de Vakantiekrant zal ter beschikking 
liggen in het infopunt in het stadsmuseum.

Als onderdeel van dit kunstenparcours 
kan je in Menen de hele zomer lang een 
monumentaal kunstwerk zien van Jan 
Detavernier. Gratis te bezoeken op de Oude 
Leie-arm in Menen, ter hoogte van de Oude 
Sluizen.

Fietstips 
voor deze zomer

Contrei Live

Begin juli lanceren we de Runnin’City app. 
Download de app en vind er onze twee 
ontdekkingsroutes. “Menen ontdekken” 
(11 km) en “Op verkenning door Lauwe en 
Rekkem” (13 km). 

Een gps-systeem duidt je de weg. Tijdens 
het wandelen of sporten maak je kennis 
met lokale bezienswaardigheden en leuke 
anekdotes.

Runnin’City app



Ontdek de Leiestreek vanuit een ander perspectief 
en geniet van een (halve) dag vol sportieve 
waterbeleving! Kies voor een halve dag kajakken 
in de voormiddag van Wervik naar Menen (8 km) 
of in de namiddag van Menen naar Wevelgem 
(5 km). De sportievelingen kunnen voor de ganse 
dag inschrijven en het volledige traject (13 km) 
tussen Wervik en Wevelgem afleggen.

Wanneer?
Wervik: 9u00 (Aankomst Menen 12u30/13u)
Menen: 13u30 (Aankomst Wevelgem 16u30/17u)

Vooraf inschrijven is noodzakelijk, 
plaatsen zijn beperkt. Start inschrijvingen 
vanaf 1 juli via de link op onze website.

Prijs halve dag: € 5 per persoon
Prijs volledige dag: € 10 per persoon

Zomerse kajak op de Leie
do 27/08

Elke woensdagavond van 18u tot 19u wordt op een 
pleintje in zowel Menen, Lauwe als Rekkem een 
sportinitiatie gegeven. Iedereen is welkom!
Sporten als bootcamp, zumba, kickboksen, safari 
dance, reggaetondance, yoga, fintessdance en 
bbb komen aan bod.

Sport Uit Je Kot, samen in open lucht!
elke woensdag om 18.00u

Frederik Vanlierde 
(Menen), onze Iron Man 
en ereburger daagt je uit 
om uit je kot te komen en 
te bewegen!



Ga de uitdaging aan en laat je op de speel- en 
beweeglussen verrassen door opdrachten, sport- 
en spe(e)ltoestellen. Een leuke wandelroute met 
speelse uitdagingen voor kinderen, ideaal als 
gezinsuitstap in Menen, Lauwe of Rekkem!

Meer info via www.menen.be/speel&beweeg

Speel en beweeg in eigen stad! Speel- en beweegparcours
Korte instructie: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

Speel voorzichtig en met respect voor het materiaal. De Stad Menen is

niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
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Zin om te petanquen, op zoek naar een 
speelpleintje of voetbalveld? 
Neem een kijkje op www.menen.be/sport 
of www.menen.be/jeugd

meer info over speel & beweeg
www.menen.be/boulevardsolar/speel-beweeg
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Welkom in onze pop-up in het Stadsmuseum 
(Rijselstraat 77, Menen)! Wij leiden jou met plezier 
door het zomerprogramma van Boulevar Solar... 
Kies een postkaart, verstuur het naar jouw 
vrienden en/of familie en koop één van onze 
Menense spullen om de zomer in te gaan!

Openingsuren: van woensdag tot 
en met zondag, van 14u tot 18u

infopunt en pop-up shop
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meer info
www.menen.be/boulevardsolar

  boulevard solar menen

Heb jij, of jouw vereniging ook 
plannen om iets coronaproof te 
organiseren? Geef je activiteit in in 
de Uitdatabank (uitdatabank.be) 
en we nemen de info op in onze 
online kalender. Zo maak jij 
samen met ons Boulevard Solar!

Oproep!


