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HERFSTWANDELING – DOMEIN DE RENESSE OOSTMALLE
kasteel, natuur en cultureel erfgoed
Beste Ouders, Leerlingen & Leerkrachten,

Op zondag 21 oktober 2018 organiseert de Ouderraad naar goede jaarlijkse gewoonte
opnieuw een herfstwandeling om 14u in Domein de Renesse te Malle. Een ideale
gelegenheid om elkaar terug te zien en nieuwkomers te verwelkomen.

In het Domein de Renesse, een natuurgebied van 127 ha, ontdek je de Engelse tuin en
merkwaardige uitheemse bomen zoals de sequoia of mammoetboom.
In het domein ligt ook het kasteel van Renesse, een opvallende blikvanger in het hart van
Oostmalle en een fraai voorbeeld van de neo-Vlaamse-renaissancestijl.
Samenkomst en vertrek wandeling op het middenplein van het kasteel de Renesse
Lierselei 30, 2390 Malle. Ruime parkeergelegenheid vind je naast Het koetshuis op het
domein van Renesse (nr 28).
Om 14u beginnen we aan een wandeling van 5à6 km. De wandeling is ook geschikt voor
buggy’s.
We verwachten tussen 17u00 en 17u30 bij Café Deja-vu (Het koetshuis is gesloten) aan te
komen, waar eenieder zijn dorst kan lessen. Voor een hapje te eten kan je best reserveren
bij de Comme op het nr. 03/312.03.13
(zie routebeschrijving op keerzijde)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTWOORDSTROOKJE HERFSTWANDELING
Mr* / Mevr* .................................... ouder van...................................... Klas(sen): ....................
Zal aanwezig zijn met ........... personen (inclusief mezelf) voor wandeling.
Een telefoonnummer waarop wij u eventueel kunnen bereiken: ………………..
(*) schrappen wat niet past.

Routebeschrijvingen :
Bestemming (parking): Lierselei 28, 2390 Malle
Bel bij moeilijkheden of vertraging naar:
0498 13 55 41 (Michel) of Stijn (0486 94 93 35)
Met de auto (duur van de rit 29 min. / 37,2 km):
➢ Ga de E19/E34 op vanaf de N184 4 min. (1,5 km)
➢ Volg de E34 naar de Rodendijk/N14 in Zoersel. Neem afrit 20-Zoersel vanaf de E34 13
min. (21,3 km)
➢ Volg de N14 naar de Rooistraat in Malle 11 min. (7,4 km)

Met de fiets

Via: N12 (25,7 km – 1u 19 min.), neem N116 en dan de N112
Fietsklooppunten: 3 > 15 > 19 > 58 > 29 > 25 > 53 > 26 > 90 > 63 > 12 > 62 > 51 > 50 > 66 > 83
Openbaar vervoer: 50 min.
De bestemming is ook bereikbaar met het openbaar vervoer (zie website ‘De Lijn’ of ‘Google maps’).
Bus: Borgerhout De Roma Bus 410 (Antwerpen - Wijnegem - Malle - Beerse – Turnhout) 50 min.
13:43 Oostmalle Busstation perron 2 (kasteel van Renesse)
Het is ook mogelijk met andere wandelaars mee te rijden. Mocht u willen carpoolen, mag u steeds
contact opnemen met 0498 13 55 41 (Michel) of Stijn (0486 94 93 35)

