Contactgegevens
KINA p.v.
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle
Telefoonnummer: 03 218 72 09
Faxnummer: 03 218 89 17
E-mailadres: home@kina.be

Bereikbaarheid
Wegbeschrijving vanuit Antwerpen:
Met de bus
Bus 410 vanop Rooseveltplaats richting Turnhout. Rijdt om de 30 minuten op het uur en
het half uur. Rijtijd: 40 à 50 minuten. Afstappen halte Nooit Rust (recht voor de deur, dit
is één halte voor de trappistenabdij).
Met de auto
Op de ring rond Antwerpen richting 2 Breda volgen. Op de ring ter hoogte van
Borgerhout de afslag E313/E34 volgen. Op de splitsing tussen beide autostrades (Ter
hoogte van Oelegem) E 34 volgen (Turnhout/Eindhoven), afrit 20 Zoersel. Van aan de
afrit pijlen Zoersel volgen, aan de kerk van Zoersel links indraaien richting SintAntonius (Sint-Antoniusbaan, wordt later Zoerselsteenweg). Deze baan volledig ten
einde rijden tot in Sint-Antonius. Rechts afdraaien richting Malle. U bevindt zich op de
Antwerpsesteenweg. Na ong. drie kilometer bevindt zich aan de rechter kant KINA p.v.
Het gebouw is herkenbaar aan het restaurant dat in hetzelfde gebouw is gelegen en
aan de vlaggen voor het gebouw. Voor het gebouw is een bushalte (halte Nooit Rust op
lijn 410)

Wegbeschrijving vanuit Turnhout:
Met de bus
Bus 410 vanaf Turnhout Markt richting Antwerpen. Rijdt om de 30 minuten, om 12
minuten over het uur en om 18 minuten voor het uur. Rijtijd: 36 à 40 minuten. Afstappen
halte nooit Rust (recht tegenover KINA p.v., dit is één halte na de trappistenabdij).
Met de auto
Neem op de rotonde aan het station de eerste afslag naar de Merodelei. Op het einde
van de Merodelei komt u op de steenweg op Antwerpen. Blijf deze baan volgen tot in
Malle. U komt door Vosselaar, Beerse, Vlimmeren, Oostmalle en Westmalle. U
bereikt KINA p.v. op uw linkerzijde (1,1 km na de trappistenabdij).
Het gebouw is herkenbaar aan het restaurant dat in hetzelfde gebouw is gelegen en
aan de vlaggen voor het gebouw. Voor het gebouw is een bushalte (halte Nooit Rust op
lijn 410).
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