eren
jke kind

ntuurli
voor avo

r
5-10 jaa

KINDERACTIVITEIT

Op stap met Anemoontje
Domein de Renesse
Lierselei 30 - Malle
KINDERVERTELLING
Ga op stap met een vertel(l)(st)er
doorheen het park. Beleef het
avontuur van boswachter Zander
en gravin Anemoontje en kom
meer te weten over de natuur en
de geschiedenis van het kasteel
en zijn domein • op vaste tijdstippen of op afspraak

VERHAAL-EN-DOE
BOEKJE
Ga zelf op stap met een boekje
met verhaalfragmenten en leuke
bijhorende opdrachten.

Een leuk idee voor een
groeps- of klasuitstap, een
familie- of verjaardagsfeestje
of gewoon zomaar ...

www.domeinderenesse.be
www.toerisme-malle.be

toerisme

GROEPSVERTELLING
Kinderen wandelen samen met een vertel(l)(st)er door het prachtige park. Onderweg
luisteren ze naar wetenswaardigheden die boswachter Zander aan gravin Anemoontje
vertelt. Ken jij verliefde bomen? Wat wil Splatsj de kikker van Anemoontje? Waarvan
komt de naam rentmeesterswoning? Een leuk idee voor een groeps- of klasuitstap, een
familie- of verjaardagsfeestje.
op een dag naar keuze
wanneer/waar: op een dag naar keuze, vertrek aan het kasteel
prijs: 3 euro per kind (max. 25 kinderen per groep, volwassenen gratis)
reservatie: bij Toerisme Malle of Domein de Renesse
duur: 1,5 uur
op een vast tijdstip
Elke tweede zondag van de maand (uitgezonderd december en januari) start om 14 uur
een vertelling aan het kasteel. In schoolvakanties ook telkens op woensdag.

VERHAAL-EN-DOEBOEKJE
Zegt een groepsvertelling je niet zoveel, dan kan je ook zelf op stap gaan met een
verhaal-en-doeboekje dat je vooraf kan aankopen. Terwijl je een route doorheen het
park volgt, lees je wat Anemoontje en Zander allemaal tegenkomen. Ondertussen kan je
leuke opdrachten uitvoeren. Op het einde wacht je zelfs een beloning!
wanneer: elke dag van het jaar, van zonsopgang tot zonsondergang
waar: in het park, het boekje kan je bekomen op het secretariaat van het kasteel de Renesse, in het kantoor van Toerisme Malle of in taverne ‘t Koetshuis vooraan in het domein
prijs: 3 euro per boekje (inclusief één beloning per boekje, per extra beloning 1 euro)

Combineer de kinderactiviteit met een picknick. Bestel een picknickmand!

INFO EN RESERVERINGEN:
Domein de Renesse – Lierselei 30 – Oostmalle
T 03 311 55 91 – info@domeinderenesse.be – www.domeinderenesse.be
Toerisme Malle – Antwerpsesteenweg 246 – Westmalle
T 03 310 05 14 – toerisme@malle.be – www.toerisme-malle.be

openingsuren:

Domein de Renesse: ma t.e.m. vrij 10-12 en 14-16 uur (in schoolvakanties enkel op ma en don) – zondag
14-18 uur – zaterdag gesloten •• ‘t Koetshuis: di t.e.m. zo 12-21 uur, ma gesloten •• Toerisme Malle: ma
t.e.m. vrij 9-12 en 13-16 uur - za, zo en feestdagen (van 1/6 tot 30/9) 9.30-13.30 uur
Domein de Renesse is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

