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Alle praktische info voor een verblijf in groep in Malle
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Voorwoord
Malle staat voor heel wat verenigingen synoniem voor bosklassen of vormings-
cursussen. Onze gemeente telt niet minder dan vier verblijfscentra met samen 
680 overnachtingplaatsen. 

In deze brochure vind je info over deze verblijfscentra, maar ook over de 
gemeentelijke diensten, speelpleintjes, evenementen in Malle, hulpverlening, 
enzovoort.

Heb je toch nog vragen of wens je meer info, aarzel dan niet om onze dienst 
vrije tijd te contacteren: 03 310 05 86 - jeugd@malle.be of bezoek onze web-
sites www.malle.be en www.toerisme-malle.be. 

mailto:jeugd@malle.be
http://www.malle.be
http://www.toerisme-malle.be
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Openbare diensten
GEMEENTEHUIS
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
03 310 05 11 - info@malle.be - www.malle.be 

Openingsuren
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 - 12.00 uur 
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur en 17.30 - 20.00 uur 
Woensdag 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur 

DIENST VRIJE TIJD
Bij de dienst vrije tijd kan je terecht voor alle info over de  jeugd-, sport- en 
cultuurverenigingen in Malle, het vrijetijdsaanbod (speelpleinwerking, sportkam-
pen...), de buurtspeelpleintjes, het huren van sportinfrastructuur, sportactiviteiten, 
het culturele aanbod en nog zo veel meer.
 
Kantoor: Sint-Jozeflei 6, 2390 Malle
Postadres: Antwerpsesteenweg 246, 2390 Westmalle
03 310 05 71  
jeugd@malle.be - sport@malle.be - cultuur@malle.be - www.malle.be  

Openingsuren
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 - 12.00 uur 
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur en 17.30 - 20.00 uur 
Woensdag 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur 

mailto:info@malle.be
http://www.malle.be
mailto:jeugd@malle.be
mailto:sport@malle.be
http://www.malle.be
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DIENST TOERISME
De gemeentelijke dienst toerisme organiseert jaarlijks heel wat activiteiten voor 
groot en klein. Het aanbod bestaat uit activiteiten die je zelfstandig kan doen 
zoals een leuke fiets- of wandeltocht maar er zijn natuurlijk ook georganiseerde 
activiteiten zoals bv. huifkartochten. Voor een overzicht van alle georganiseerde 
activiteiten klik hier. Ben je toch op zoek naar iets anders, neem dan een kijkje 
op www.toerisme-malle.be. 

Openingsuren
Van 1 oktober tot 31 mei:
Ma tot vrij: 09.00 - 12.00 uur en 13.00 -16.00 uur
Van 1 juni tot 30 september:
Ma tot vrij: 09.00 - 12.00 uur en 13.00 -16.00 uur
Za en zo: 09.00 - 12.00 uur

UITLEENDIENST VORMINGSCENTRUM PROVINCIE ANTWERPEN
De provinciale uitleendienst stelt audiovisuele toestellen ter beschikking voor 
ontlening aan onderwijs- en overheidsinstellingen en verenigingen die zijn 
gevestigd in de provincie Antwerpen.
Je kunt enkel toestellen ontlenen voor socio-culturele of vormende activiteiten 
zonder persoonlijk winstoogmerk. Commerciële ondernemingen en particulieren 
kunnen geen materiaal ontlenen.

Voor extra informatie en een overzicht van al het materiaal klik hier. 

Vormingscentrum
Smekenstraat 61, Malle
03 312 80 00  
uitleendienst@provincieantwerpen.be 

toerisme

http://www.toerisme-malle.be/ontdek-malle/groepsbezoeken
http://www.toerisme-malle.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle/uitleendienst.html
mailto:uitleendienst@provincieantwerpen.be
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Sport en recreatie
FIETSZOEKTOCHT
Elk jaar nemen het gemeentebestuur van Malle, de Fair Trade Trekkersgroep en 
Toerisme Malle je op de fiets mee op een zoektocht in het spoor van een bepaald 
thema. Aan de hand van weetjes en spannende puzzels kan je kennismaken 
met Malle via een route, grotendeels langs fietsknooppunten, van zo’n 30 tot 
40 kilometer lang. 

Een brochure om deel te nemen kan je kopen bij de dienst toerisme Toerisme 
Malle, in de bibliotheek in Oostmalle, in domein de Renesse en in de cafetaria 
van dienstencentrum De Ring. Noteer in de brochure zeker al de antwoorden die 
je vond en breng je deelnemingsformulier binnen bij Toerisme Malle ten laatste 
eind september. Zo maak je kans op een mooie prijs. 
Ook de kinderen worden niet vergeten. Er is een aparte wedstrijd uitgewerkt 
voor kinderen tot 10 jaar. Ook zij maken kans op een leuke prijs.

Praktisch
Van 1 mei tot 30 september
Prijs: 5,00 EUR

Toerisme Malle
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
03 310 05 14 - toerisme@malle.be - www.toerisme-malle.be 

mailto:toerisme@malle.be
http://www.toerisme-malle.be
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WANDELEN OF FIETSEN
In Malle is het heerlijk wandelen en fietsen. Mooie bospa-
den, rustige dorpswegen en bijzondere bezienswaardighe-
den wisselen elkaar af om tot een verrassende tocht te komen.  
Wandelen in Malle kan aan de hand van knooppunten of themaroutes. De 
wandelknooppuntenkaart “Kempense Hoven” geeft je een overzicht van de wan-
delwegen in Malle en omliggende gemeenten. Je kan de talloze aantrekkelijke 
paden combineren tot heerlijke wandelingen, met behulp van knooppunten. 
Wil je liever van een vooraf uitgestippelde wandeling genieten, dan is het mapje 
‘Wandelen in Malle’ een aanrader. Hierin vind je 8 wandelingen, van 4 tot 11 
kilometer, met verschillende vertrekplaatsen. Onderweg kom je meer te weten 
over de bezienswaardigheden in het bijhorende boekje. 
Ook al fietsend kan je Malle verkennen aan de hand van de fietsknooppun-
tenkaart “Kempen” of één van de vele themaroutes, zoals bijvoorbeeld de 
“Trappistenroute” of de “Kempense Zalighedenroute”. 

Toch nog op zoek naar iets anders? Dan is Citycaching misschien iets voor jou. 
Scan je code en puzzel het traject van de zoektocht bij elkaar aan de hand van 
opdrachten op je smartphone.

Meer informatie:
Toerisme malle
03 310 05 14
toerisme@malle.be 
http://www.toerisme-malle.be/

FIETSVERHUUR
Fietsen huren kan bij Cassbike, Halle Dorp 71, 2980 Halle-Zoersel,  
03 384 34 43 of http://www.cassbike.be/. 

mailto:toerisme@malle.be
http://www.toerisme-malle.be/
http://www.cassbike.be/
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SPEELPLEINTJES EN SPEELBOSSEN
Verspreid over de gemeente Malle liggen er een 20-tal speel-
pleintjes en -bossen. Je vindt een overzicht op onze website  
www.malle.be op de pagina’s van de dienst jeugd.

KICKBIKES
Domein Drieboomkensberg heeft 20 kickbikes ter 
beschikking die je kan huren. Voor meer info of reserva-
ties neem je best contact op met Peter Schepers:  
03 312 15 88 of drieboomkensberg@hopper.be.

SPORTVELDEN VORMINGSCENTRUM
Het Vormingscentrum in Oostmalle beschikt over sportterrei-
nen, een groot grasveld en een bos. Het domein van het 
Vormingscentrum is vrij toegankelijk. Je kan de sportterrei-
nen huren door ze vooraf te reserveren via een mail naar  
vormingscentrum@provincieantwerpen.be. Je kan ook op goed 
geluk gaan kijken of ze vrij zijn en er zo gebruik van maken 
zonder huur te betalen. Op het domein van het Vormingscentrum 
is ook een fit-o-meter. Deze is altijd vrij te gebruiken.

Info:
Provinciaal vormingscentrum
Smekenstraat 61, 2390 Malle
03 312 80 00 - vormingscentrum@provincieantwerpen.be  
http://www.provincieantwerpen.be

TOUWENPARCOURS DOMEIN HEIBRAND
Ben je iets avontuurlijker aangelegd, ga dan de uitdaging aan op 
het touwenparcours in domein Heibrand.

Wijngaardstraat 30, 2390 Westmalle 
03 312 05 60 - touwenparcours@daa.chiro.be  
http://heibrand.be/heibrand/touwenparcours

OP STAP MET EEN NATUURGIDS
Op www.natuurpunt.be vind je leuke natuurwandelingen in 
de omgeving. Wil je graag met een natuurgids op stap, neem 
dan contact op met Natuurpunt Voorkempen via een mail naar  
info@natuurpuntvoorkempen.be of neem een kijkje op  
www.natuurpuntvoorkempen.be.

http://www.malle.be
mailto:drieboomkensberg@hopper.be
mailto:vormingscentrum@provincieantwerpen.be
mailto:vormingscentrum@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be
http://heibrand.be/heibrand/touwenparcours
http://www.natuurpunt.be
mailto:info@natuurpuntvoorkempen.be
http://www.natuurpuntvoorkempen.be
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OP STAP MET ANEMOONTJE
Kinderen wandelen samen met een vertel(l)(st)er door het prachtige park van 
domein de Renesse. Onderweg luisteren ze naar weetjes die boswachter Zander 
aan gravin Anemoontje vertelt. Ken jij verliefde bomen? Wat wil Splatsj de kikker 
van Anemoontje? Waarvan komt de naam rentmeesterwoning? Een leuk idee 
voor een groepsuitstap!

Wanneer/waar: 
Elke tweede zondag van de maand met een verteller, start om 14.00 uur of elke 
dag individueel (met behulp van het verhaal- en doeboekje).
Prijs: 3,00 euro per kind (max. 25 kinderen per groep, volwassenen gratis)
Reservatie: bij domein de Renesse
Duur: 1,5 uur

Info en reserveringen
Domein de Renesse, Lierselei 28-30
03 311 55 91 - info@domeinderenesse.be

Toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246
03 310 05 14 - toerisme@malle.be 

 
SCHAPENHOF, EEN EDUCATIEVE HOEVE
Deze educatieve hoeve heeft heel wat leuke activiteiten te bieden voor groot 
en klein. Wat denk je van een schapentheater, een rondleiding op de boerderij 
tussen de lammetjes of boerengolf tussen de schapen? Ook is er op de hoeve 
plaats om te brainstormen of te vergaderen. Alle info op www.schapenhof.be. 
 
Langstraat 12, 2310 Rijkevorsel
0495 34 04 88 - info@schapenhof.be 

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING VAN MALLE 
Niet alleen in Malle is veel te beleven. Ook in de omgeving is er heel wat te 
doen. Een volledig overzicht van de activiteiten in de omgeving van Malle, vind 
je hier.

mailto:info@domeinderenesse.be
mailto:toerisme@malle.be
http://www.schapenhof.be
mailto:info@schapenhof.be
https://landvanplaysantien.wordpress.com/
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SPEELTUIN
Mega Speelstad
Voetbalstraat 16, 2275 Wechelderzande
03 309 21 13 - info@speelstad.be - www.speelstad.be 

ZWEMMEN
Zwembad Beerse
Rerum Novarumlaan 31, 2340 Beerse
014 61 47 24 - sport@beerse.be - www.beerse.be 

Recreatiedomein De Lilse Bergen
Strandweg 6, 2275 Lille (Gierle)
014 55 79 01 - info@lilsebergen.be - www.delilsebergen.be 

Recreatiedomein Netepark
Vorselaarsebaan 56, 2200 Herentals
014 85 97 10 - netepark@herentals.be - www.netepark.be 

Zwembad Turnhout
Parklaan 58, 2300 Turnhout
014 40 96 96
www.turnhout.be/zwembad 

NAAR DE FILM
Utopolis
Graatakker 99, 2300 Turnhout
www.utopolis.be 

UGC 
Van Ertbornstraat 17, 2018 Antwerpen
www.ugc.be

mailto:info@speelstad.be
http://www.speelstad.be
mailto:sport@beerse.be
http://www.beerse.be
mailto:info@lilsebergen.be
http://www.delilsebergen.be
mailto:netepark@herentals.be
http://www.netepark.be
http://www.turnhout.be/zwembad
http://www.utopolis.be
http://www.ugc.be
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JEUGDHUIZEN
Jeugdclub Malmejo
Lierselei 19  
info@jkmalmejo.be - www.jkmalmejo.be  

Jeugdhuis Babylon
Sint-Jozeflei 26
jhbabylon@yahoo.com - www.jeugdhuisbabylon.be  

UITWISSELING MET PLAATSELIJKE JEUGDVERENIGINGEN
Wil je verbroederen met een jeugdvereniging in Malle?
Klik hier voor hun contactgegevens.

 
OP CAFÉ IN MALLE
Ben je op zoek naar een leuk café in de buurt van je verblijfplaats?
Klik hier, kies als type ‘cafés’ en je krijgt een volledige lijst van al de cafés in 
Malle. 

http://www.malle.be/NL/VrijetijdToerisme/jeugd/Jeugdbewegingen/tabid/1397/Default.aspx
http://www.malle.be/NL/OverMalle/Adressen/Bedrijvenenzelfstandigen/tabid/1009/Default.aspx
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MAANDELIJKSE MARKTEN
Oostmalle Dorpsplaats van 08.00 tot 12.30 uur
Elke derde dinsdag van de maand

Westmalle Bergplein van 08.00 tot 12.30 uur
Elke vierde dinsdag van de maand

JAARLIJKSE EVENEMENTEN IN WESTMALLE
Jaarmarkt en bergkermis op Bergplein
Eerste zondag na Pasen

Braderij en dorpskermis op Antwerpsesteenweg
Eerste weekend van juli

Dorpsfeesten en avondmarkt op parking gemeentehuis
Weekend rond 15 augustus 
Meer info: Harry Bogaerts, 03 312 27 50 

Oogstfeesten en de Schakel bij de Scherpenbergmolen
Laatste zondag van augustus

Sint-Paulusfeesten 
Het voorlaatste weekend van augustus
Georganiseerd door de St.-Paulusgemeenschap Malle-Zoersel.

Breughelfeesten
Eerste zondag van september
Georganiseerd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.
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JAARLIJKSE EVENEMENTEN IN OOSTMALLE
Salphenkermis in het gehucht Salphen
Zaterdag het dichtst bij 17 januari

Avondmarkt Hoogstraatsebaan
Eerste zaterdag van juli

Week van de Malmejo
Laatste week van juli

Muziek aan het kasteel Oostmalle
Elke donderdag van de maand augustus, aanvang telkens om 19.30 uur 

Augustuskermis op de Hoogstraatsebaan
Zondag vóór 10 augustus

Volksspelen op de Hoogstraatsebaan
Maandag na de Augustuskermis
Voor exacte datum: Vriendenkring Hoogstraatsebaan, 03 312 31 71

Volksspelen in de wijk Schrobbershoek
Zondag na 10 augustus 
Voor exacte datum: Gebuurt Schrobbershoek, 03 312 42 66

Kaarsjesprocessie in het Mariapark
15 augustus

Oostmalse gordel
Laatste zondag van augustus

Open monumentendag
Tweede weekend van september

Voor een volledig overzicht van alle 
activiteiten in Malle kan je terecht op  
www.malle.be.

http://www.malle.be
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BEZIENSWAARDIGHEDEN
Kasteel de Renesse 
Het kasteel van de graven de 
Renesse vormt een opvallende blik-
vanger  in het hart van Oostmalle. 
In het  domein de Renesse, een 
natuurgebied van  127 ha, kan  je 
het hele jaar door vrij wandelen.  
Op zondagnamiddag is het kasteel 
open van 13.00 tot 18.00 uur, om   
15.00 uur is er een rondleiding. 

Tornadotoren
Op 25 juni 1967 kreeg Oostmalle een zware klap te verduren. In minder dan 
vijf minuten tijd legde een ontketende tornado een groot deel van het dorpscen-
trum in puin. Het schip van de Sint-Laurentiuskerk werd volledig verwoest en de 
spits werd van de kerktoren geblazen. Als bij wonder vielen er geen doden maar 
135 woningen werden wel verwoest. Een nieuwe, moderne kerk werd in 1973 
in gebruik genomen. In 1980 volgde de restauratie van de toren. Je kan hem 
onder begeleiding van een gids beklimmen, met een prachtig uitzicht over de 
regio als beloning. Je kan de tornadotoren elke dag met een gids bezoeken op 
aanvraag. Doe je aanvraag via de website of via de dienst toerisme.
 

Extra informatie en andere bezienswaardig-
heden kan je terugvinden op de website  
www.toerisme-malle.be. 

Dienst toerisme
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
03 310 05 14 - toerisme@malle.be

http://www.toerisme-malle.be
mailto:toerisme@malle.be
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Scherpenbergmolen
De Scherpenbergmolen werd in 1843 opgericht door de gebroeders Joannes 
en Pieter Mullenbrück. Deze berg- of beltmolen noemde men in de volksmond 
“De Stenen Molen” om hem te onderscheiden van de houten molen aan de 
Oude Molenstraat, die omstreeks 1942 werd afgebroken. De originele naam 
“Scherpenbergmolen” verwijst naar het toponiem van zijn standplaats. De ste-
nen Scherpenbermolen is na diverse restauraties opnieuw in topconditie en doet 
wat hij altijd deed: het malen van graan tot meel. 

Er zijn heel wat mogelijkheden om de molen te bezoeken:
• De molenaars verwelkomen je graag elke zondag van 13.00 tot 17.00 

uur. Je kan dan ook de verschillende zolders bezoeken waarbij je een 
deskundige uitleg krijgt van één van de molenaars.

• Een geleid bezoek aan de molen is mogelijk op aanvraag. 
• Aan het beeld van de molenaar kan je starten voor een wandeling langs 

het Molenpad.
• Onder de draaiende molenwieken gaan de laatste zondag van augustus 

de jaarlijkse Oogstfeesten door waar je  van Kempense buitenpretjes 
geniet.

Extra informatie en andere bezienswaardigheden kan je terugvinden op de 
website www.toerisme-malle.be. 

Dienst toerisme
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
03 310 05 14 - toerisme@malle.be

+ FOTO scherpenbergmolen

 

http://www.toerisme-malle.be
mailto:toerisme@malle.be
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POSTKANTOOR
Antwerpsesteenweg 25, 2390 Oostmalle
02 201 23 45 - malle@bpost.be - www.bpost.be 

In Malle hebben we één postkantoor in de deelgemeente Oostmalle.

Openingsuren
Maandag 09.30 - 12.30 uur en 14.30 - 17.00 uur
Dinsdag 14.30 - 18.00 uur
Woensdag 14.30 - 17.00 uur
Donderdag 14.30 - 18.00 uur
Vrijdag  09.30 - 12.30 uur en 14.30 - 17.00 uur
Zaterdag 09.30 - 13.00 uur

POSTPUNT FRANK-I-SPORT
Antwerpsesteenweg 249, 2390 Westmalle
03 312 44 77 - frank-i-sport@hotmail.com 

Frank-i-sport is het postpunt in Westmalle. Je kan er onder andere terecht voor: 
postzegels, aangetekende zendingen en pakjes tot max. 10 kg.

Openingsuren:
Ma tot vrij:  05.30 - 18.00 uur
Za:  06.30 - 18.00 uur

MALSE POSTKAARTEN
Wil je een echte Malse postkaart versturen? Daarvoor kan je 
bij Toerisme Malle terecht. Er zijn vijf verschillende kaarten,  
deze kosten 0,50 EUR per stuk.

Toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
03 310 05 14 - toerisme@malle.be - www.toerisme-malle.be 

mailto:malle@bpost.be
http://www.bpost.be
mailto:frank-i-sport@hotmail.com
mailto:toerisme@malle.be
http://www.toerisme-malle.be


Vervoer
DE LIJN 
Voor meer informatie over dienstregelingen, tarieven en mogelijke reiswegen 
kan je terecht op de website van De Lijn, aan de onthaalbalie van het gemeen-
tehuis of in het toerismekantoor. 
 
De Lijn Info:
Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen
03 218 14 11 - www.delijn.be 
Dringende vragen: 070 22 02 00 (0,30 euro/minuut)

TAXI
Taxi Era bvba
Stekensbergstraat 1, Westmalle
03 312 17 89 - info@taxiera.be - www.taxiera.be 

STRATENPLAN
Loop je wel eens verloren of weet je niet goed waar een straat/gebouw/
plein/… is. Kom dan zeker een stratenplan halen bij onze dienst toerisme of in 
het sociaal huis.

Toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246, Westmalle
Sociaal Huis, Blijkerijstraat 53., 2390 Oostmalle

NMBS
Het dichtstbijzijnde treinstation vind je in Brecht. Vanuit dit station rijden frequent 
treinen naar het station Antwerpen-centraal. Vanuit Antwerpen-Centraal rijden 
treinen naar het hele land. Ook in de buurt zijn de treinstations van Turnhout en 
Herentals.

Voor algemene informatie en tickets 
kan je terecht op de website van de 
NMBS: www.belgianrail.be. Actuele 
treininformatie kan je ook vinden op 
de app van de NMBS. 

http://www.delijn.be
mailto:info@taxiera.be
http://www.taxiera.be
http://www.belgianrail.be
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Gezondheid
HUISDOKTERS
Aurelija Noriene Dorpsplaats 12, Oostmalle 03 484 67 55
De Paepa Linda Kempendreef 10, Westmalle 03 312 39 04
Dokter Caluwe Zoerselbaan 14, Westmalle 03 369 91 80
Janssens Frank Antwerpsesteenweg 519, Westmalle 03 385 40 50
Christiaensen Greet Schaggeleweg 5, Westmalle 03 309 44 20
Gysen L. Sint-Jozeflei 8, Westmalle 03 312 01 24
Herbots B. Leemstraat 12, Westmalle 03 312 01 24
Huisartsenpraktijk  Oude Meirstraat 30, Oostmalle 03 312 18 63
Eggers-Hoste
Praktijk73 Turnhoutsebaan 73, Oostmalle 03 309 02 84
Tanghe Leslie Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle 03 311 71 81
Vermeire Etienne Ganzenkuil 1, Oostmalle 03 311 55 44
Vermeire Sam Ganzenkuil 1, Oostmalle 03 311 55 44

Om te weten welke dokter wachtdienst heeft in het weekend, bel je best eerst 
naar het centraal oproepnummer 0900 10 512 (0,45 EUR per minuut).

APOTHEKERS
Apotheek De Zwaantjes Antwerpsesteenweg 281, Westmalle 03 312 02 37
Apotheek Van Steen nv Hoogstraatsebaan 9, Oostmalle 03 312 16 31
Spysschaert Dorpsplaats 20, Oostmalle 03 312 02 09
Tuytelaars Antwerpsesteenweg 326, Westmalle 03 312 06 25

Bel naar volgend nummer om de apotheker van wacht te kennen: 
0900 10 500 (0,45 EUR per minuut). 
Of surf naar www.apotheek.be. Geef je postcode in het systeem in (2390 voor 
Malle) en je krijgt meteen de apotheker van wacht in de buurt.

http://www.apotheek.be/
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TANDARTSEN
Grochocki Nathalie Meirakkerweg 1, Oostmalle 03 312 46 42
Monballiu E. Antwerpsesteenweg 204, Westmalle 03 312 39 40
Notermann Philippe Antwerpsesteenweg 19, Oostmalle 03 311 78 73
Vandenhaute Paul Sint-Lenaartsebaan 17, Oostmalle 03 312 05 33

Wachtdienst: 090 33 99 69 (0,50 EUR per minuut, enkel in dringende gevallen 
op zaterdag, zon- en feestdagen, van 09.00 tot 18.00 uur).

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF
Oude Liersebaan 4, 2390 Westmalle
03 380 20 11 - azsintjozef@emmaus.be  
www.azsintjozef-malle.be 
Dienst spoedgevallen: 03 380 20 80

Hulpdiensten
POLITIE
Politiepost Malle behoort tot de politiezone Lokale Politie Voorkempen.

Politiepost Malle
Turnhoutsebaan 2, 2390 Oostmalle
03 312 46 68 - politiepostmalle@politievoorkempen.be  
www.politievoorkempen.be 

Openingsuren:
Alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur, woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en andere namiddagen op 
afspraak.
Noodnummer: 101

BRANDWEER MALLE
Turnhoutsebaan 8, 2390 Oostmalle
03 312 05 08 - malle@brandweer.zonerand.be 
Noodnummer: 112

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Antigifcentrum 070 245 245
Brandwondencentrum 03 217 75 95

mailto:azsintjozef@emmaus.be
http://www.azsintjozef-malle.be
mailto:politiepostmalle@politievoorkempen.be
http://www.politievoorkempen.be
mailto:malle@brandweer.zonerand.be
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Handelaars
BAKKERS
Alma Antwerpsesteenweg 232, Westmalle 03 309 91 38
Bakkerij Brosens Antwerpsesteenweg 305, Westmalle 03 312 01 72
Bakkerij De Korenbloem Kloosterstraat 3, Oostmalle 03 312 00 66
Brood- en banketbakkerij Turnhoutsebaan 63, Oostmalle 03 312 02 88 
Boeckx bvba 
Brood- en banketbakkerij Turnhoutsebaan 67, Oostmalle 03 312 04 87 
Verboven
Brood en banket Dorpsplaats 9, Oostmalle 03 312 05 54
Verdonck H.
Brood en banket Antwerpsesteenweg 204, Westmalle 03 312 46 60
Verdonck H.
Brood en banket Antwerpsesteenweg 294, Westmalle 03 312 01 76
Verdonck H. Enkel open in het weekend

SLAGERS
Culinaire slagerij  Turnhoutsebaan 57, Oostmalle 03 312 10 10 
Den Tram
Keurslager Celens Antwerpsesteenweg 350, Westmalle 03 312 04 97
Slagerij Van Looveren Berckhovenstraat 27, Westmalle 03 312 02 00

DOE-HET-ZELF
Euro-Stock bvba Zoerselbaan 117, Westmalle 03 312 34 77
Multi-Home Malle Antwerpsesteenweg 111, Oostmalle 03 312 37 51

GROENTEN EN FRUIT
De Boomgaard Antwerpsesteenweg 160, Westmalle 03 385 25 19
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IJSJES
Het Chocoladehuisje Smekenstraat 13, Oostmalle 03 312 38 42

SUPERMARKTEN
AD Delhaize Hoogstraatsebaan 23, Oostmalle 03 311 72 55
Albert Heijn Antwerpsesteenweg 146A, Westmalle 03 322 02 16
Aldi nv Zoerselbaan 4, Westmalle /
Colruyt Antwerpsesteenweg 335, Westmalle 03 312 00 72
Kruidvat Dorpsplaats 27, Oostmalle 03 484 37 67
SPAR Kasteellaan 28, Westmalle 03 312 02 58
Super Jaro bvba (Nuyts) Dorpsweg 27, Oostmalle 03 312 11 06
SPAR

FIETSHERSTELLING
Fietsen Willekens Sint-Lenaartsebaan 43, Oostmalle 03 312 23 72
Fietsen Wouters Turnhoutsebaan 77, Oostmalle 03 311 62 57
Hermans Rijwielen bvba Antwerpsesteenweg 325, Westmalle 03 311 65 97

HORECA
In Malle zijn er heel wat mogelijkheden om lekker te eten, om gezellig iets te 
drinken of om te overnachten.
Voor een volledige lijst kan je terecht op onze dienst toerisme of op de website 
www.toerisme-malle.be. 

http://www.toerisme-malle.be
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Verblijfscentra
DRIEBOOMKENSBERG (HOPPER JEUGDVERBLIJF)
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Sint-Pauluslaan 14, Westmalle
03 312 15 88 - drieboomkensberg@hopper.be 
www.drieboomkensberg.be 

HEIBRAND
Wijngaardstraat 30, Westmalle
03 312 05 60 - heibrand@chiro.be  
www.heibrand.be 

VORMINGSCENTRUM
Smekenstraat 61, Oostmalle
03 312 80 00 - vormingscentrum@provincieantwerpen.be  
www.vormingscentrum.be 

SINT-JANSBURG (CJT)
Heikantstraat 22, Westmalle
03 313 84 49 - sint-jansburg@cjt.be - www.sint-jansburg.be 

Is alles volzet of ben je 
op zoek naar een hotel 
of B&B? Neem dan een 
kijkje in de logieslijst van 
Land van Playsantiën:  
Klik hier. Op deze pagina 
vind je een link naar de 
logieslijst.

mailto:drieboomkensberg@hopper.be
http://www.drieboomkensberg.be
http://www.heibrand.be
mailto:vormingscentrum@provincieantwerpen.be
http://www.vormingscentrum.be
mailto:sint-jansburg@cjt.be
http://www.sint-jansburg.be
https://landvanplaysantien.wordpress.com/land-van-playsantien/
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Enkele goede afspraken
NACHTLAWAAI
Iedereen heeft recht op rust en dus mag je geen hinderlijk lawaai maken op om 
het even welk moment van de dag. Tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s 
morgens is geluidsoverlast dan ook helemaal verboden. 
Op kampeerterreinen en terreinen van jeugdcentra mogen de geluidsinstallaties 
‘s nachts niet gebruikt worden, tenzij voor dringende mededelingen. Het geluid 
dat wordt voortgebracht door dergelijke geluidsinstallaties mag de rust van de 
inwoners niet verstoren, tenzij je vooraf een schriftelijke toelating van de burge-
meester hebt gekregen. 

NACHTSPEL
Wil je een nachtspel spelen, dan mag dit niet in de bossen in de gemeente. We 
raden je aan om het nachtspel te houden op het domein waar je logeert of op 
de openbare weg. In het laatste geval breng je best de politie op de hoogte. Dit 
kan tijdens de kantooruren op het nummer 03 312 46 68. 

BEWEGWIJZERING NAAR JE VERBLIJFPLAATS
Wil je bewegwijzering voorzien naar je verblijfplaats, dan moet dit altijd aan-
gevraagd worden bij de dienst mobiliteit en dit minstens 2 maanden vooraf. Zo 
heeft de dienst mobiliteit genoeg tijd om de nodige goedkeuringen te krijgen.

Wil je bewegwijzering aanvragen, stuur dan onderstaande gegevens door naar 
mobiliteit@malle.be of bel naar 03 310 05 51:
Je contactgegevens
Naam, datum en plaats activiteit
Opsomming waar je bewegwijzering wil plaatsen (lijst en/of plan).

GEBRUIK VAN DE NATUUR
De gemeentelijke bossen zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 
Loop enkel over de aangeduide wandelpaden. Laat geen afval achter in de 
natuur.

mailto:mobiliteit@malle.be
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KAMPVUUR
Als je een kampvuur wilt organiseren heb je steeds een toelating nodig van het 
gemeentebestuur. Sommige verblijfcentra krijgen van het gemeentebestuur de 
toelating om kampvuren te organiseren op hun terrein. Als je daar verblijft en 
een kampvuur wil organiseren, vraag je best na of ze nog een toelating hebben. 
Als dit het geval is, dan is het voldoende dat je aan de verantwoordelijke van het 
verblijfscentrum en de brandweer (malle@brandweer.zonerand.be) laat weten 
waar en wanneer je een kampvuur wil maken.

Heeft je verblijfscentrum geen toelating, stuur dan minstens 2 weken vooraf een 
mail naar leefmilieu@malle.be. Vermeld zeker waar en wanneer je een kamp-
vuur wil maken.

WAT MET JE AFVAL?
Maak hiervoor afspraken met de verantwoordelijke van je kampplaats.

ANDERE VRAGEN
Heb je nog andere vragen waarop deze brochure niet meteen een antwoord 
biedt? Contacteer dan onze dienst toerisme of jeugd, zij helpen je graag verder. 

Dienst Toerisme
03 310 05 14
toerisme@malle.be 

Dienst Jeugd
03 310 05 71
jeugd@malle.be 
  
 

mailto:malle@brandweer.zonerand.be
mailto:leefmilieu@malle.be
mailto:toerisme@malle.be
mailto:jeugd@malle.be


Meer info:
Dienst jeugd 
03 310 05 71
jeugd@malle.be

Uitgave en eindredactie van: 
Dienst jeugd 
03 310 05 71

Verantwoordelijke uitgever:
College van burgemeester en schepenen
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle

mailto:jeugd@malle.be

