
Welkom in Menas
Domein Menas
Blekkervijverstraat 20
9880 Sint-Maria-Aalter

Met het openbaar vervoer
Je hebt een rechtstreekse verbinding met de trein vanuit Brugge 
of Gent naar Sint-Maria-Aalter.
Vanaf het station kun je via de Blekkervijverstraat wandelen naar 
Menas, de afstand is 1,6 km.

Met de wagen
Als je op de E40 vanuit Oostende/Brugge komt richting  
Gent/Brussel, neem dan de afrit Beernem. 
Als je op de E40 van Brussel/Gent komt richting  
Brugge/Oostende, neem dan de afrit Aalter.

Menas biedt
Verstilling  Verdieping Verbinding

Ben je op zoek naar een uitgelezen plek om te 
verstillen, verdiepen of  verbinden, in een unieke 
setting, met de gepaste accommodatie en 
heerlijke koffie?

Menas staat voor je klaar. Bezinningsdagen met 
jouw klas, inspiratiedagen voor jouw team, rust 
om te studeren, stilte om te schrijven of te schil-
deren, een groene omgeving om te brainstormen.

Alles kan op maat besproken worden zolang de 
activiteiten een verstillend, verbindend of  
verdiepend karakter hebben.

 

Telefoon:  09 325 90 50
Mail: info@domeinmenas.be
Website: www.domeinmenas.be
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Individueel of in kleine groep 
Menas is er ook voor mensen die individueel of in kleine groep 
(max 6) willen verstillen, verdiepen en verbinden.

Ons individueel gastenverblijf telt 9 kamers. Zoals in het gas-
tenverblijf voor groepen bepaal je zelf het programma tijdens je 
verblijf. 

Je kan ervoor kiezen om mee te leven in de leefgemeenschap 
van de broeders. Je deelt de maaltijden, koffie en/of momenten 
van meditatie. Als gast bij de Broeders van Liefde op het domein 
Menas verblijf je voor een vooraf afgesproken periode.  

Op je eigen manier kan je de verstilling, verdieping en verbinding 
opzoeken in onze leefgemeenschap. Je kan aansluiten bij de dag-
structuur van de gemeenschap. In de ontmoetingsmomenten kan 
de lokale gemeenschap suggesties geven om rust en verstilling te 
vinden.

Rust en eigen ruimte

Een individuele kamer, de grote haardzaal, bibliotheek, de kapel 
en het park zorgen ervoor dat je voldoende ruimte vindt om tot 
rust te komen.

Om 10u00 en 15u00 is er een koffiemoment in de haardzaal. Het is 
de perfecte gelegenheid om kennis te maken met de broeders en 
residenten van de gemeenschap.

Grote groepen
Met zijn 60 kamers, grote en kleine lokalen, een kapel en stille 
ruimte biedt Menas de infrastructuur om op je eigen ritme en 
programma te verstillen, verdiepen en verbinden.

We stellen de nodige accommodatie ter beschikking om 
een  aangenaam verblijf te organiseren. Je kan kiezen uit 
 verschillende cateringformules of je kan ervoor kiezen  
om zelf te koken.

Het domein Menas is de perfecte verblijfplaats voor scholen, 
bedrijven, organisaties en verenigingen, voor bezinnings dagen, 
koorweekends, brainstormsessies, stiltewandelingen, team-, 
vormsel-, inspiratieweekend,... Wij overleggen met jou op maat. 

Menas maakt deel uit van een 90 km2 groen landschapspark

Wist je dat het Landschapspark Bulskampveld het bosrijkste 
gebied van West- en Oost-Vlaanderen is? Bij een verblijf in Menas 
kan je naast het domein Menas genieten van 90 km² groen.
Het is dus dé bestemming bij uitstek voor een dagje onthaasten!

Er zijn kilometers fiets- en wandelpaden om op verkenning te 
gaan. Het wandelnetwerk Bulskampveld alleen al biedt je meer 
dan 150 km wandelplezier. Ons advies: mis geen enkel stukje!

www.landschapspark-bulskampveld.be

Zaalverhuur
Wij stellen volgende ruimtes ter beschikking:  
kleine kapel (59,21 m2), grote kapel (594,43 m2), conferentiezaal 
(117,76 m2), restaurant (118,16 m2), grote zaal in het paviljoen 
(89,89 m2), kleine zalen in het paviljoen (22 m2), stille ruimte in 
het paviljoen (21,50 m2) en de bibliotheek (37,96 m2).

Wat biedt Menas nog meer
Ook in de 15 hectare grote parktuin, met zijn rustgevende vijvers, 
is het aangenaam vertoeven. 

In het park kan je kennismaken met de historiek van het domein.

De prachtige natuur en rustgevende omgeving kan een bron van 
inspiratie bieden. 

Je bent er eventjes weg uit je anders zo hectische en stresserend 
leven. Je komt tot rust en je kan je batterijen opladen en je blik 
openen voor nieuwe mogelijkheden.

Door de stilte kan je je verdiepen in jezelf, vragen stellen, 
 anderen bevragen, een verdiepend gesprek aangaan.

Menas, plaats voor verstilling, verdieping en verbinding. 
Wie er komt, komt terug.


