
Toch liever een kortere
wandeling van +/- 4

km? Downlaod de route
via deze QR Code

Wandel met ons
mee in Menen! 

 
 
 
 

Een initiatief van

Alle informatie en meer
vind je op

www.menen.be/mentaal
welbevinden 

Deze wandeling is een actie vanuit de
werkgroep beeldvorming van het netwerk

geestelijke gezondheidszorg regio Zuid-West-
Vlaanderen (www.psyzuid.be) i.s.m. Stad

Menen.

Trek je wandelschoenen
aan voor de wandeling van
+/- 7,5 km.  Volg de route in

deze folder of download
hem op Route You

10-daagse van de geestelijke gezondheid

Het is een vaste stip in de agenda. Elk jaar
vindt van 1 tot 10 oktober de 10-daagse van
de Geestelijke Gezondheid plaats. Tien
dagen lang staat onze psychische
gezondheid en onze veerkracht centraal
onder het motto ‘Samen veerkrachtig’. Ook in
Menen!

De wandeling
Sinds 1 oktober 2021 kunnen jullie in Menen
terecht voor een wel heel bijzondere
wandeling. Je wandelt langs verschillende
organisaties die hulp bieden omtrent
mentaal welbevinden. Via verschillende
filmpjes stellen de organisaties zichzelf voor.
De organisaties hebben allemaal een link
met mentaal welbevinden: gaande van het
voorzien van ontmoetingsmomenten, het
bieden van een luisterend oor, gericht
kunnen doorverwijzen, een losse babbel tot
hulpverlening, begeleiding en opvolging. 

Goed nieuws! De wandeling blijft het ganse
jaar door beschikbaar. Je kan hem dus op
eender welk moment bewandelen. 

 

10-daagse van de 
geestelijke gezondheid

http://www.menen.be/mentaalwelbevinden


 
START: Stadhuis

 
1.  Kzitermee - Stadhuis

www.kzitermee.be
 

2. CGG Mandel en Leie 
(Centrum Geestelijke Gezondheid)

Oude leielaan 83
 

3. AZ Delta
Oude leielaan 6 

 
4. Travo

Wervikstraat 198
 

5.  Eigen Woonst
Ieperstraat 113 

 
6. 'T Ac-oord

Ieperstraat 113
 
 

7. Sociaal Huis
Noorderlaan 1

 
8. Huis van het Kind

Noorderlaan 1
 

9. Lokaal Dienstencentrum Allegro 
(en Dorpshuis en Het Applauws) 

Volkslaan 302
 
 
 

10. Jeugddienst 
J. en M. Sabbestraat 163a

 
11. Jeugdopbouwwerker

J. en M. Sabbestraat 163a
 

12.  Mobiele teams Impact en Amphora
Benediktinessenstraat 16

 
13. Psychiatrisch Centrum Menen

Bruggestraat 75
 

14. CAW (Centrum algemeen
welzijnswerk)

Koningstraat 32
 

15. Kompas vzw
Koningstraat 32

 
16. Hoekhuis

Kortrijkstraat 39
 
 Scan de QR Code op de stickers die

je vind bij de locaties en bekijk het
bijhorende filmpje of scan deze QR

Code.


