
gegevens deelnemer:

naam:............................................................................

adres:............................................................................

telefoonnummer:.........................................................

e-mailadres:.................................................................

Dienst Evenementen / Grote markt 1 / 8930 Menen 
056 529 415 / evenementen@menen.be



LAUWE
Larstraat / Voor een schoenre-
paratie groot of klein, moet je 
hier zijn 

Lauwbergstraat / Huis vol  
gereedschap en huishoud- 
artikelen

Leiestraat / Winkel met een  
nummer in de naam

Menenstraat / De fabriek voor 
drukwerk 

Menenstraat / Winkel met alle-
maal brillen

Schonekeer / Winkel met mooie 
badmode om te zwemmen in 
de zee

Wevelgemstraat / Originele  
bloemenwinkel

Menen
Bruggestraat / Winkel met he-
melse stoffen

Bruggestraat / Het is geen 
geheim dat je hier mooie kledij 
kan kopen

Bruggestraat / Al meer dan 100 
jaar jouw schoenenwinkel

Bruggestraat / Omdat naturelle 
schoonheid nog altijd het mooist  
is

Grote / Winkel voor ceremonie-
kledij

Henri Dunantlaan / Kapsalon 
met beginletter ‘P’

Hoornwerk / Kledij voor ladies

Ieperstraat / Mooie juweeltjes 
tussen huisnummer 90 en 100

Ieperstraat / Jouw PC winkel in 
de buurt

Ieperstraat / Kleine wasjes, 
grote wasjes, doe ze in je was-
masjien

J.&M. Sabbestraat / Heerlijke  
chocolade en ijsjes in het atelier

Kortrijkstraat / L. geeft je  
een kapsel met stijl

Kortrijkstraat / Voor een subliem 
kapsel moet je hier zijn

Rijselstraat / Winkel op de hoek 
vol heerlijke chocolade

Rijselstraat / Je kan nooit  
genoeg handtassen hebben

Rijselstraat / Boetiek voor dames 
en heren in het begin van  
de straat.

Rijselstraat / Winkel vol literatuur.

Rijselstraat / Waar ze een gewel-
dige combinatie hebben van 
toetjes en chocolade

Rijselstraat / Heerlijk geurende 
winkel

Rijselstraat / Winkel met al goud 
wat blinkt

Rijselstraat / Op zoek naar een 
nieuwe zwembroek? Dan moet 
je hier zijn

REKKEM
Moeskroenstraat / Kledingwin-
kel met beginletter D

Moeskroenstraat / Winkel voor 
een optimaal goed zicht

Plaats / Winkel voor dames- 
lingerie

WIELTJESETALAGEZOEKTOCHT
Onderstaande omschrijvingen leiden je naar 
een winkel met een wieltje. Op dit wieltje 
staat een symbool. Noteer het juiste symbool 
naast de juiste winkel en maak kans op een 
bierpot (corona-editie 2020), een Shop & 
Beleefbon of 1 van de vele andere prijzen.  
Deelnemen kan tot en met 31 augustus 2020.


