KOMEN-WAASTEN
Groepsbezoeken

FR
verso

Dienst voor Toerisme
Place Sainte Anne, 22
B - 7780 Comines-Warneton
Tel : + 32(0)56 55 56 00
info@visitcomines-warneton.be
www.visitcomines-warneton.be

Openingsuren :

E.R. Alice Leeuwerck

Weekdagen : 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Weekend en feestdagen :
www.visitcomines-warneton.be

Met de steun van het Commissariaat-generaal voor Toerisme van het Waalse Gewest,
de samenwerking van het Huis voor Toerisme van de Belgische Picardië en de gemeente Komen-Waasten
VISIT

du coeur et du talent

COMINES-WARNETON

Antenne Mouscron

De Dienst voor Toerisme van Komen-Waasten
Uw partner in « vertrouwen en kwaliteit »
Onze troeven
- de diversiteit van het toeristische aanbod
- de warmte van een persoonlijk onthaal (groepen van alle leeijden, mindervaliden…)
- de begeleiding door ervaren gidsen erkend door het Waalse Gewest
- de flexibiliteit van de programma’s
- bescheiden prijzen
- de kwaliteit van de verschillende dienstverleners
- de professionaliteit van ons team

- « Eéndagstoerisme te Komen-Waasten »

p. 04-05

- « Smaken en Geuren »

p. 06-07

Variante « maaltijd aan boord »

p. 08
p. 09

- « De Blauwersroute »

p. 10

- « Een geïmproviseerde ontmoeting… Juffrouw from Armentières et Old Bill »

p. 11

- « Van heuvel tot heuvel » Hill 63, Messines Ridge, Heuvelland...

p. 12

- Mijn ondernemingsraad te Komen-Waasten oproepen

p. 13

- De extra’s

p. 14

- Algemene voorwaarden

p. 15

- Menu’s (naar keuze)

p. 16-17

Groepen

- « Eén dag in het Land van het Lint »
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CULTUUR

« Eéndagstoerisme
te Komen-Waasten »
09u30

10u

12u30

Afspraak te Komen-Waasten voor een koffiepauze met croissant.
Onthaal door één van onze gidsen-begeleiders.
Volg in het Lintweverijmuseum de evolutie van het weefgetouw, van
de XVIIIde eeuw tot heden. Beleef de wereld van een lintwever uit
de vorige eeuw. Zou u een « Bleu Vinte » of een « Marmouset » zijn
geweest?
Middagmaal in een Komens restaurant.
Bezoek naar keuze :

14u30

Waasten, de « Mountchesstad» :
- haar kaai op de oever van de Leie
- haar kerk, bijgenaamd de Kathedraal van de Leie, met haar Art
Nouveau meubilair, haar crypte…
- haar museum voor Aarcheologie en haar Geschiedenisgezelschap
- haar Brouwerijmuseum en de degustatie…
« Plugstreet 14-18 Experience » : emoties opwekken, het dagelijkse leven delen van de in het 14-18 wereldconflict meegesleurde militairen en burgers : dit is de roeping van het interpretatiecentrum
van Ploegsteert.

Prijs
zonder middagmaal :

27 €

Groepen

per persoon
(minimum 30 personen)
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Inbegrepen in deze prijs :
- koffie en croissant
- ingangstickets en begeleide
bezoeken
- een « Baptiste »
pannenkoek en dito bier
- vergoeding van de gids

CULTUUR

« Plugstreet 14-18 Experience » is ook een aansporing tot
het ontdekken van een mooi bebost kader en landschappen die herinneren aan de eerste wereldoorlog : Hill 63 en
zijn « Catacombs », de Britse Memorial, de plaats van de
verbroedering met Kerstmis1914, de plaats waar de « Old
Bill » karikaturen ontstonden en de omgeving naar Mesen,
Armentières…
Bezoek aan de Soete molen gevolgd door een degustatie
van het Baptiste bier en van een eigengemaakte
« Baptiste» pannenkoek.

Variante « gering budget »
Afspraak te Komen-Waasten voor een koffiepauze met
croissant.
Begeleid bezoek naar keuze : Lintweverijmuseum of
Brouwerijmuseum.

17u

09u30

10u

Traditioneel boerenschotel.

Terugkeer.

14u30

17u

Prijs
met middagmaal :

26 €

per persoon
(minimum 30 personen)
Inbegrepen in deze prijs :
- koffie en croissant
- ingangstickets
en begeleide bezoeken
- traditioneel
boerenschotel
- vergoeding van de gids

Groepen

Begeleid bezoek naar keuze : wandeling « Op Tocht
door de Geschiedenis » of rondleiding door de streek
aan boord van uw bus (Komen-Waasten-Ploegsteert).
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DE STREEK

« Smaken
en Geuren »
Ontdekking van de smaken en geuren van de streekproducten in
de Leie- en Deulevallei.

09h30

10h

Afspraak te Komen-Waasten voor een koffiepauze met croissant. Onthaal door één van onze gidsen-begeleiders.

Opties naar keuze :
Gevulde Wafels : wafeltjes op de wijze van Oma
Bereidingsstappen : het kneden, het bakken, het vullen en de
afkoeling. Degustatie van lekkere krokante wafels.
De boerderij “Vinage”:
Volg de stappen in de verwerking van de melk. Ontdek het
uitkomen van de onthulde aroma’s bij het raffineren. Geniet
van de smaak variëteit van de kazen die de familie Couvreur
produceert op een menselijke schaal.

Groepen

12h30
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Middagmaal in een Komens restaurant.

DE STREEK

Opties naar keuze :
De slakkenkwekerij Lesaffre : Fabien, de beste vriend
van de slakken
- 10 000 m2 oppervlakte bestemd voor het kweken van
de slakken
- 1 miljoen slakken in de maand mei
- degustatie : een heerlijk eigengemaakt recept

14h30

De wijngaard van La Ferme Bleue
- Een familiebedrijf... tegenwoordig teruggebracht tot
twee rijen wijnstokken !
- Een wijnervaring en een knowhow die Johan graag
met je deelt.
- Een atypische cuvée waar je met veel plezier kunt van
genieten !
De brouwerij « La Poste »
1857-1976 : 3 generaties brouwers : Hector, Henri en
Joseph Van Windekens. Al de schoonheid van de koperen vaten en van oude apparatuur in een gerenoveerd
kader langs de Leie. Degustatie.

17h30

Prijs
met middagmaal :

29 €

per persoon
(minimum 30 personen)
Inbegrepen in deze prijs :
- koffie en croissant
- ingangstickets, begeleide
bezoeken en degustaties
- vergoeding van de gids

Groepen

Bezoek aan de Soete molen gevolgd door een degustatie
van het Baptiste bier en van een eigengemaakte « Baptiste» pannenkoek.
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BOOTTOCHT

« Eén dag in het
Land van het Lint »
Zin om u te verdiepen in het midden van de textielindustrie van
gisteren tot vandaag?
Komen kent sinds de Middeleeuwen een belangrijke groei op dit
gebied en is wereldbefaamd in de lintsector!

09u30
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Prijs
met middagmaal :

69,50 €

Groepen

per persoon
(minimum 40 personen)
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Inbegrepen in deze prijs :
- koffie en croissant
- ingangsticket en begeleide
bezoeken
- boottocht op de Leie met
maaltijd aan boord
- een «Baptiste » pannenkoek
en dito bier
- vergoeding van de gids
Supplement :
Aperitief
3 € per persoon

Inscheping aan boord van de aak voor de begeleide boottocht op de Leie met middagmaal.

BOOTTOCHT

Warm buffet
2 naar keuze :
 Rundvlees stoofpot op Vlaamse wiize, frieten
 Verpletterd kip met ouderwetse mosterd, rijst
 1000 gerookte zalmvellen, aardappelpannenkoek
en feta op « Mimino » wijze
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Variante
Variante met middagmaal in een Komens restaurant
en een boottocht op de Leie (+/- 2 uur).

Prijs
met middagmaal :

Groepen

43 €

per persoon
(minimum 40 personen)
Inbegrepen in deze prijs :
- koffie en croissant
- ingangsticket en
begeleide bezoeken
- boottocht op de Leie
- een « Baptiste » pannenkoek en dito bier
- vergoeding van de gids
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GRENSGESLENTER

« De Blauwersroute »
In de voetsporen van de smokkelaars van toen… Bezoek aan 3 regio’s : Wallonië, Vlaanderen en Frankrijk.
Respectievelijke musea en jeneverstokerij. Cocktail :
lint, tabak en alcohol !

© Office du Tourisme Val de Deûle

09u30

10u15

12u

Middagmaal in een Komens restaurant.

14u15

16u15

De jeneverstokerij Claeyssens (1817) te Wambrechies. Bereidingsstappen. Degustatie van jenever
en afgeleide specialiteiten.

18u

Prijs
met middagmaal :

30 €

per persoon
(minimum 30 personen)

Groepen

Tabaksmuseum te Wervik :
- verbazingwekkende collecties
- grappige anekdotes
- Pure nostalgie

Lintweverijmuseum
Volg de evolutie van het weefgetouw, van de XVIIIde
eeuw tot heden. Beleef de wereld van een lintwever
uit de vorige eeuw. Zou u een « Bleu Vinte » of een
« Marmouset » zijn geweest ?

© Toerisme Dienst Wervik
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Afspraak te Komen-Waasten voor een koffiepauze
met croissant. Onthaal door één van onze gidsenbegeleiders.

Inbegrepen in deze prijs :
- koffie en croissant
- ingangstickets, begeleide
bezoeken en degustatie
op de jeneverstokerij
- vergoeding van de gids

Terugkeer.

HERINNERING
AAN 14-18

« Een geïmproviseerde
ontmoeting… Juffrouw from
Armentières en Old Bill »
Twee emblematische figuren. Hun oorlogsinspanning : de
psychologische ondersteuning van de Britse troepen. Hun
wapens : glimlach, spot en een groot inlevingsvermogen.

Rond « Plugstreet 14-18 Experience » : wandelingen
te voet, met de fiets, met de bus… Emoties opwekken,
het dagelijkse leven delen van de in het 14-18 wereldconflict meegesleurde militairen en burgers : dit is de
roeping van het interpretatiecentrum van Ploegsteert.
« Plugstreet 14-18 Experience » is ook een aansporing tot het ontdekken van een mooi bebost kader en
landschappen die herinneren aan de eerste wereldoorlog : Hill 63 en zijn « Catacombs », de Britse Memorial,
de plaats van de verbroedering met Kerstmis1914, de
plaats waar de « Old Bill » karikaturen ontstonden en
de omgeving naar Mesen, Armentières…

09u30

10u

Middagmaal in een Komens restaurant.

12u30

Een aangenaam liedje van Juffrouw from Armentières…
Bezoek aan het centrum van Armentières (F), haar
stadhuis en haar belfort, Unesco Werelderfgoed. Uniek
uitzicht op de regio.

14u30

Pannenkoek en glas van de vriendschap.
Terugkeer.

© Office du Tourisme Armentières

17u

Prijs
met middagmaal :

31 € per persoon

17u30 (minimum 30 personen)
Inbegrepen in deze prijs :
- koffie en croissant
- begeleide bezoeken
- pannenkoek en glas
van de vriendschap
- vergoeding van de gids

Groupes

Ontvangst door de gids-begeleider, koffie en croissant.

11

HERDENKING
14-18

«Van heuvel tot heuvel»
Hill 63, Messines Ridge,
Heuvelland...
Ga op ontdekking in Heuvelland en Komen-Waasten
naar de impact van de eerste wereldoorlog op het
landschap. Beide gemeentes waren strategische
posities of rustplaatsen op enkele kilometers van
Ieper. In de valleien en bossen zijn de littekens van
het conflict nog zichtbaar.
Onthaal koffie met koffiekoek in een restaurant
van Heuvelland.

09h30

Ontdekking van een heropgebouwd gebied waar de
sporen van vier jaar oorlog nog goed zichtbaar
zijn : film « Zero Hour » (de Mijnenslag), bezoek aan
de gereconstrueerde loopgraven «Bayernwald» en
mijnkrater “Pool of Peace”.

10h00

12h30

Middagmaal geserveerd in een restaurant in
Komen-Waasten.

14h15

«Plugstreet 14-18 Experience»
Een interpretatiecentrum van de Grote Oorlog
dichtbij het Britse Memorial van Ploegsteert.
Een semi-ondergrondse structuur die een
interactieve weergave van het front, de Slag
om Mesen en de samenleving tussen burgers en
bezettingstroepen voorstelt.

© Toerisme Dienst Heuvelland

«Op Tocht door de Geschiedenis»
Een stimulans om de herdenkingsplaatsen te
ontdekken : verbroederingsplaats van Kerstmis
1914, Hill 63 en de catacomben, monument van het
« Kerstbestand », slag om Mesen-Wijtschate.

© Toerisme Dienst
Heuvelland

Prijs
met middagmaal :

20 €

Groupes

per persoon
(30 personen minimum)

12

inclusief:
- Koffie en koffiekoek
- Rondleidingen
- Begeleid door gidsen

17h

Terugkeer

Ice Mountain
Adventure Park

SPECIAAL VOOR
ONDERNEMINGEN

Een geslaagde ondernemingsraad dank de partner « Ice Mountain », internationaal befaamde overdekte skipiste.
Ice Mountain adventure park
- Initiatie of bijschaving aan glij technieken op 2 pisten met
echte sneeuw.
- Paintball sessie : 4 terreinen, zowel outdoor als overdekt.
- «Accro-adventure» : klimpark met zonneterras : 3m, 6m, 9m
en « zip lines » van 500 meter.
- Simulator van vrije val « Indoor Skydiving ».
- Hi-tech lasergeweren.
Middagmaal
- 2 restaurants : « Ice Mountain », « Le Montagnard ».
- 1 lounge bar.
- 1 Buiten bar.

- 2 vergaderzalen (25 tot
200 plaatsen)
- hightech audiovisuele
apparatuur
- formule met maaltijd
en ski
Bestek op aanvraag

Groupes

Voor uw
seminaries :

13

DE EXTRA’S VAN
DE DIENST VOOR
TOERISME
Duur :
2u

De extra’s
Rondleidingen door de stad
Architectuur

“Stijloefeningen” : 30 jaar Komense architectuur
(1920-1950)
“Schoonheid, Classicisme, Burgerij, Grandeur” :
de stad der Mountches, de burgerij als inspiratiebron
“Le Bizet… aaneengemetselde bakstenen” :
spel van bakstenen en variaties van lijnen

Geschiedenis

“Komen door de straten heen
van Heilige Chrysolus naar Heilige Chrysolus”
“Waasten door de tijden heen
heerlijkgoed… kasselrij… stad”
“Ploegsteert door de herinneringen heen
over uithangborden…”
“Komen onder Duits bezetting”

Duur :
+/- 1u

Musea
Museum van de Telefoon
Een museum van de telefoon in een kroegje, geen alledaags zicht !
Prijs : gratis ingang, maar verplichte consumptie
maximum 50 pers.

Groupes

Plattelands Schrijnwerkmuseum
Van 1890 tot 2001. Drie generaties schrijnwerkers.
Ongeveer 2000 werktuigen en machines…
Prijs : 25 €/groep/gids
maximum 30 pers.

14

« Pionier Blockhaus 14-18 » Museum
Presenteert documenten waarin het leven van de Duitse
« pionier » soldaten uit de eerstewereldoorlog wordt
geschetst.
Prijs: 1 €/pp (15 personen per groep)

ALGEMENE
VOORWAARDEN
AANSPRAKELIJKHEID
De Dienst voor Toerisme van Komen-Waasten stelt diensten voor waarvoor hij uw bevoorrechte gesprekspartner is.
De Dienst voor Toerisme van Komen-Waasten verbindt erzich toe alle voorziene bezoeken te garanderen, behalve in geval
van overmacht. Bijgevolg behoudt hij zich het recht voor om het programma en/of de volgorde van de voorziene bezoeken
te wijzigen indien nodig.
De Dienst voor Toerisme van Komen-Waasten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden,
gevallen van overmacht of te wijten zijn aan personen die niet behorend tot de organisatie en tijdens het verloop van de
prestatie.
De Dienst voor Toerisme van Komen-Waasten is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, schade die zouden plaatsvinden tijdens de bezoeken.
Elke gegronde klacht moet schrielijk toekomen bij de toeristische dienst, ten laatste 8 dagen na de datum van bezoek.
RESERVERING
De groep dient de reservering 4 weken vóór de datum van bezoek mede te delen.
Te volgen werkwijze : informeer eerst of de datum nog vrij is en bevestig een keuze. De Dienst voor Toerisme zal aan u
een reserveringsformulier overmaken die u ingevuld dient terug te sturen. Op basis van dit ingevulde, ondertekende en
teruggestuurde document, zal de Dienst voor Toerisme uw reservering schrielijk bevestigen.
Een voorschot van 150 € dient te worden gestort op de rekening van de Dienst voor Toerisme binnen een termijn van 15
werkdagen volgend op deze bevestiging (zie reserveringsdocument).
Indien het voorschot niet gestort is binnen de 15 werkdagen na deze bevestiging, zal de Dienst voor Toerisme ervan uit
gaan dat uw bezoek wordt geannuleerd.
De betaling van het saldo wordt gedaan door de groepsverantwoordelijke, bij aankomst van de groep, op de dag van het
bezoek.
Voor een programma waarin een boottocht op de Leie voorzien is, dient een voorschot van 300 € te worden gestort op de
rekening van de Dienst voor Toerisme op het ogenblik van de bevestiging van de reservering (zie reserveringsdocument).
De betaling van het saldo dient op de dag van het bezoek te geschieden door de verantwoordelijke, bij aankomst van de
groep. Indien het voorschot niet binnen de vastgestelde termijn wordt gestort, zal de Dienst voor Toerisme ervan uit gaan
dat uw bezoek wordt geannuleerd. In geval van annulering minder dan 4 weken vóór de datum van bezoek, kan in geen
enkel geval het voorschot worden terugbetaald.
PRIJZEN
De prijzen, vermeld in de brochure “groepen”, zijn berekend voor groepen vanaf 20, 30 of 40 personen naargelang het
geval. Als het aantal deelnemers minder dan 20, 30 of 40 bedraagt, worden de prijzen aangepast en bij de reservering
medegedeeld.
Voor groepen van meer dan 30 personen, wordt vooral voor de bezoeken aan het Lintweverijmuseum, het Brouwerijmuseum
en Plugstreet 14-18 experience, een tweede gids geadviseerd. Er zal een supplement van 30 € worden gevraagd.
De gepubliceerde prijzen zijn in principe geldig tot eind van dit jaar. Evenwel behoudt de Dienst voor Toerisme zich het
recht voor om de prijzen te wijzigen die bij aanpassing van tarieven of prijzen aangaande de prestaties uitbetaald aan
derden.

VARIA
Het busvervoer is ten laste van de groep.
Het uur van aankomst zal in overleg met de verantwoordelijke bepaald worden en dient door de groep te worden nageleefd.
Elke vertraging dient te worden medegedeeld aan de Dienst voor Toerisme (Tel: +0032 (0)56/55 56 00). Elke wijziging of
verlenging van het vooropgestelde programma kan worden gefactureerd.
De restaurants voorgesteld door de Dienst voor Toerisme garanderen een kwaliteitsvolle middagmaal en een kwaliteitsvolle
service. De groepsverantwoordelijke zal contact opnemen met de Dienst voor Toerisme om de keuze van het menu af te
spreken.
De maaltijd van de Komense gids en de chauffeur zijn gratis.

Groepen

ANNULERING
Elke annulering dient schrielijk te gebeuren (per post, per e-mail of per fax) bij de Dienst voor Toerisme, minstens 15
werkdagen vóór de datum van bezoek :
➢ Annulering max. 15 tot 8 dagen vóór de datum van bezoek : inhouding van 50% van het voorschot voor organisatiekosten (hetzij 75 €).
➢ Annulering 7 dagen of minder vóór de vastgestelde datum : inhouding van 100% van het voorschot.
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MENU’S

Voorstel van menu’s
Menu

1

Voorgerecht
+ Hoofdgerecht
Hoofdgerecht +
Nagerecht
Voorgerecht of
Nagerecht :
4,50 €

Voorgerecht : Paté van de chef, uienconfit met gemengde slaatjes
Hoofdgerecht : Gebakken scampi’s, crème van wortel vergezeld met
een zoute currysaus
Nagerecht : Appeltaart met Jonagold, chocoladesaus en slagroom vergezeld met
vanille ijs
Aperitief : Kir
Beschikbare plaatsen : 200 personen maximum

Menu

Voorgerecht : Marmouset schotel (sla, koude groentjes, terrine)
Hoofdgerecht : Ballotine van kip met bier van de Mountches, seizoengroentjes,
gratin dauphinois
Nagerecht : Trio van desserts
Aperitief : Amer Commynes (net zoals een Picon/witte wijn)
Beschikbare plaatsen : 60 personen maximum

Menu

Voorgerecht : Soep van de dag
Hoofdgerecht : Tournedoes van kalkoen, champignons saus,
met kroketten en seizoengroenten
Nagerecht : Trio van desserts
Aperitief : Kir cassis of violette
Beschikbare plaatsen : 70 personen maximum

3

4

Menu

5

Groepen

Prijs : 18€

Menu

2

16

Voorgerecht : Toast Met Maroilles Kaas, sla met een vinaigrette
op basis van sjalotten
Hoofdgerecht : Varkenshaasje, graanmosterdsaus, gebakken
aardappelen en seizoensgroenten
Nagerecht : Huisgemaakte vanille en speculaas ijs met meringue
Aperitief : Degustatiebiertje Queue de Charrue of Kir
Beschikbare plaatsen : 200 personen maximum

Voorgerecht : Terrine met rauwkost
Hoofdgerecht : Ardeens gebraad, speksaus, kroketten
en seizoensgroenten
Nagerecht : Minidessertjes
Aperitief : Kir cassis of violette
Beschikbare plaatsen : 70 personen maximum

Prijs : 22€

Voorgerecht
+ Hoofdgerecht
Hoofdgerecht +
Nagerecht
Voorgerecht of
Nagerecht :
4,50 €

MENU’S

6

Menu

7

Menu

8

Menu

9

Menu

10

Voorgerecht : Rundscarpacccio van Limousin, parmezaan vergezeld met een
balsemieke olie
Hoofdgerecht : Kabeljauwhaasje, mousseline van aardappelen, jonge wortelen,
grijze garnalen en prei vergezeld met een bearnaisesaus
Nagerecht : Makaron met een chocolade moelleux vergezeld met vanille ijs en
citrusvruchten
Aperitief : Kir
Beschikbare plaatsen : 250 personen maximum
Voorgerecht : Kaaskroketten op sla
Hoofdgerecht : Gehakte kip met een champignonroomsaus met sla en frietjes
Nagerecht : Appeltaart (Tatin)
Aperitief : Amer Commynes witte Wijn
Beschikbare plaatsen : 40 personen maximum
Voorgerecht : Konijn terrine met pistachenoten, ui jam en brioche toast
Hoofdgerecht : Mixed grill, champignonroomsaus, aardappelgratin en sla
Nagerecht : Huisgemaakte moelleux met een hart chocolade fondant met vanille ijs
Aperitief : Cocktail van het huis (met of zonder alcohol)
Beschikbare plaatsen : 50 personen maximum
Voorgerecht : Sla van de fijnproever
Hoofdgerecht : Gevulde kwartel met rode Queue de Charrue (streekbier),
seizoensgroentjes, gratin dauphinois
Nagerecht : Minidessertjes
Aperitief : Amer Commynes (net zoals een Picon/witte wijn)
Beschikbare plaatsen : 60 personen maximum
Voorgerecht : Quiche met prei en zalm
Hoofdgerecht : Rosbeef pepersaus, gratin dauphinois, salade
Nagerecht : Crumble appel en vanille-ijs
Aperitief : Picon Commynes met witte wijn
Beschikbare plaatsen : 200 personen maximum

Supplementen

• 5,50€ Forfait 1 drank
en 1 koffie of 2 dranken
• 8€ Forfait 2 dranken
en 1 koffie of 1 speciaal
bier en 1 koffie
• Aperitief 5€

Groepen

Menu
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NOTA
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