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Ledenweekend Malle 
13-15 september 2019 

Programma 

Vrijdag 

13 september 

Vanaf 13u13 

16u00 

‘s avonds 

• Aankomst op parking aan Café Trappisten in Malle 

• Trappistenwandeling met bezoek aan St.-Pauluskerk (1u15’) 

• Overnachting ter plaatse 

Zaterdag  

14 september 

  8u45 

  9u15 

10u00 

 

Middagpauze 

13u30 

15u00 

19u00 

19u30 

‘s avonds 

• Openingswoordje en toelichting dagindeling door inrichters 

• Dagfietstocht 

 - door: 12km snelle fietsers / 8km trage fietsers (via knooppunten). 

• Groep 1: begeleid bezoek aan de Tornadotoren 

• Groep 2: begeleid bezoek aan het Kasteel van Renesse 

• Picknick of eten in plaatselijke horeca 

• Omwisselen van de groepen 

• Vervolg fietstocht  

- terug: kort 11km / lang 23km (via knooppunten). 

• Film over de trappistenabdij (in het restaurant Café Trappisten) 

• Avondmaal in het restaurant Café Trappisten 

• Overnachting ter plaatse 

Zondag 

15 september 

  8u00 

  9u30 

 

11u00 

‘s middags 

• Warme bakker 

• Groep 1: vertrek met de fiets voor bezoek aan Scherpenbergmolen 

• Groep 2: vrij fietsen 

• Groep 2: bezoek aan de molen 

• Afsluiting van het weekend 

Parking verlaten vóór 13u13 tenzij middagmaal in het restaurant 

 

Prijs 

De prijs voor het weekend bedraagt € 40 voor volwassenen (leden) - € 45 voor niet-leden 

 

!  Graag deelnameprijs overschrijven op rek.nr. BE30 7755 8934 1911 

 op naam van Pasar-De Zwervers en dit ten laatste 2 weken vóór de weekendactiviteit 

     (= vóór 30 augustus 2019). 

 

Bevestiging inschrijving via de website www.zwerverskortrijk.be 

(vóór 23 augustus 2019) 
 



 

De Zwervers 

Motorhomeclub – Regio Kortrijk 

www.zwerverskortrijk.be 

 

Wegwijzer 

E17 naar A’werpen – Ring (E19) blijven volgen tot afrit 4 – N117 naar Sint-Job-in-‘t-Goor – aan kruispunt 

rechtdoor en hoofdweg blijven volgen tot over de kerk van Brecht. Aan het kapelletje R inslaan en 

richting Zoersel blijven volgen. Aan T in Zoersel naar L (N12) richting Malle. Iets over Hotel Beukenhof 

vind je R de parking van Café Trappisten. 
 
Totale afstand: + 130 km (vanuit Kortrijk) – 1u 

 
 

Adressen 

Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 2390 Malle / GPS 51.28051 - 4.66000 

Er zijn 8 stopcontacten ter beschikking om fietsbatterijen op te laden. 

Tornadotoren, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Oostmalle / GPS 51.30103 - 4.73283 

Kasteel van Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle / GPS 51.30111 – 4.7295 

Parking kasteel: 51.3004 – 4.73168 

Scherpenbergmolen, Tichelmanstraat 13, 2390 Westmalle / GPS 51.29546 – 4.67954 

 
 

Praktische info 

Verantwoordelijke inrichters: 

Frans & Greta Allegaert (??? JQB654 – GSM 0475/87.12.27) 

Fernand & Mia Vanackere (LMC 1UCL050 – GSM 0475/79.97.29) 

Geert & Mieke Bouttelgier (LMC 1DIY229 – GSM 0477/985.209) 

Middagmaal op zaterdagmiddag: picknick, frituur of iets eten in plaatselijke horeca. 

Er is ook een Delhaize en er zijn andere winkels vlakbij. 

Menu (incl. aperitief & koffie of thee ; excl. andere dranken) 

    trappistenaperitief met cava of Westmalle extra 

    stoofvlees op grootmoeders wijze met trappistenbier en kroketten of brood  

of op vel gebakken zalmfilet met saus van Westmalle extra en spinaziepuree 

    koffie of thee 

Prijs menu is inbegrepen in de deelnameprijs. 

Fietsen meebrengen 

Vuilnis terug meenemen 

 


