CORSENDONK DE LINDE

Gids voor
groepen

Corsendonk
De Linde

TROEVEN GROEPSARRANGEMENTEN
Corsendonk De Linde - Retie
•

•
•
•
•
•

Perfecte locatie door adembenemende omgeving: geurende bossen, uitgestrekte eeuwenoude
vlakten, riviertjes, vijvers en talrijke meren, verrassende historische bezienswaardigheden én typische
Kempische gastvrijheid!
Ons team staat garant voor een warm onthaal, verzorgde service zodat u écht een thuisgevoel
heeft!
Uitgebreide porties vol variëteit tijdens alle geserveerde maaltijden
Aparte zaal voor uw groep voor eigen activiteiten met zelftapformule
Extra animatie mogelijk te reserveren tijdens uw verblijf : vraag naar onze activiteitenbundel
Kamers met kluisje, microgolfoven, koelkastje en waterkoker!

TROEVEN FIETSARRANGEMENTEN:

TROEVEN WANDELARRANGEMENTEN:

•

•

•
•

•

•
•
•

Begeleide fietstochten met een streekkenner
te reserveren
Fietsknooppunten 92 en 7 lopen door het terrein : idéaal om uw fietstochten te starten!
Persoonlijk uitgestippelde fietsroutes door/met
onze streekkenner + tips voor lunchplaatsen
en cafés (bundel)
Unieke culinaire fietsroute: drie tussenstops
met telkens een lekkere pauze in voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht
Fietsverhuur mogelijk aan de receptie : gewone en elektrische fietsen
Corsendonk fietsroute
Elektrisch oplaadpunt en persoonlijke fietsstalling

•
•
•
•
•

Infobrochure met routes van twee prachtige
wandellocaties
- Natuurpark Prinsenpark te Retie
- Natuurreservaat De Liereman te Oud-Turnhout
Wandeling van het jaar : Talanderwandeling in
nabijgelegen dorp (2014)
Hekselien wandeling voor de kids!
Uitgestippelde wandellussen
Wandelknooppuntenkaart Kempense Heuvelrug
(start punt 123)
Begeleide wandelingen met streekkenners!

ACTIVITEITEN OP HET TERREIN
PETANQUE

Zonder reserveren kun je in De Linde petanque of jeu de boules spelen. Vraag
petanqueballen aan de receptie van De Linde.
Prijs per persoon: gratis

BUITENSPEELTUIN

In buitenspeeltuin van De Linde kunnen kinderen zich uitleven dat het een lieve lust is.
Prijs per persoon: gratis

TENNIS

Breng zelf je tennisrakketten en ballen mee en waag je aan een partijtje tennis op het
tennisveld van De Linde.
Prijs per persoon: gratis

TAFELTENNIS

Breng zelf je tennisrakketten en ballen mee en waag je aan een partijtje tennis op het
tennisveld van De Linde.
Prijs per persoon: gratis

SPRINGKASTEEL

Wanneer er veel kinderen in huis zijn stelt De Linde graag het springkasteel op. Dit kan
buiten én binnen.
Prijs per persoon: gratis

MINIGOLF

Ontdek het minigolf terrein van De Linde. Fun verzekerd!
Prijs per persoon: gratis
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COOKING EVENT

Corsendonk De Linde biedt de mogelijkheid om een cooking event te organiseren in onze
keuken. Wij bieden drie verschillende formules aan om een leuke teambuilding te kunnen
garanderen voor elke doelgroep.
personen zal ook de duur kunnen variëren van de
verschillende taakverdelingen. Standaard kunnen
we van volgend programma uitgaan: 30 min
opstelling - 2 uur koken - 1 uur lekker eten - 30 min
opruim en afwas.
Prijs per persoon: 45 euro, exclusief dranken.

Verhuur keukenruimte
U kunt bij ons de keukenruimte inclusief gebruik
standaardmateriaal huren om zelf uw eigen
workshop koken te organiseren. Dit kan al aan
slechts 250 euro per dagdeel. U zorgt wel dat de
keuken ook weer netjes achter gelaten wordt, net
zoals het gebruikte materiaal. Er zal tevens ook
een personeelslid van De Linde aanwezig zijn om
wegwijs te maken in onze keuken en te tonen hoe al
onze machines juist werken.
Deze formule is enkel te reserveren voor groepen die
in De Linde verblijven.

Cooking All-in
TIjdens deze All-in cooking leert u zelf heerlijke
gastronomische gerechten maken in groep. Uw
activiteit start met een lekkere verwelkoming en
briefing over het verloop van de dag.
U leert een tafel op een zeer leuke en feestelijke
manier indekken, om net dat beetje meer sfeer toe
te voegen aan de dag. U kunt ook kennis maken
met de gastronomische keuken en zelf voor een
heerlijk diner/lunch zorgen. U kan op voorhand
mee bepalen welke gerechten u graag wenst te
serveren. (In samenspraak met onze kok)
Daarna kan u samen gezellig tafelen met telkens
ook alle dranken inbegrepen! Tijdens het diner/lunch
wordt u bediend waardoor enkel genieten nog
centraal staat
Prijs per persoon: 69 euro, inclusief dranken

Cooking teambuilding
Zin in een leuke namiddag om samen met uw team
de dagelijkse werking van het horeca-leven te
ontdekken? We werken in kleine groepjes om de
verschillende belangrijke rollen voor een succesvolle
culinaire ervaring te ontdekken
Onze teambuilting start met een heerlijk aperitiefje
en een goede briefing over de dagplanning. Hierbij
leert uw groep tafels correct indekken, de juiste
houding van de bediening, lekkere gerechtjes in
groep maken, de afsluiting van de avond met de
afruim en afwas. Naargelang het aantal

ESCAPING

Een escape room is een interactief spel waarbij u als team opgesloten wordt in een kamer. U moet samen
met uw team door middel van het oplossen van puzzels en het zoeken van aanwijzingen proberen te
ontsnappen. Hiervoor krijgt u één uur de tijd.
Tijdens de 60 minuten dat u opgesloten zit ondekt u
het verhaal van Elisabeth Bathory die bekend staat
als de koelbloedigste vrouwelijke seriemoordenaar
aller tijden. U wordt in groep opgesloten in haar
kasteel en moet al puzzelend de waarheid achter
de mythe achterhalen. Spanning verzekerd!
Prijzen verschillen naar gelang het aantal
deelnemers, meer informatie is te verkrijgen aan de
receptie
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NESTKASTJES SPOTTEN EN MAKEN

Op het terrein van De Linde staan talrijke vogelnestkastjes die een veilige thuis
vormen voor de vogels in de buurt. Vogelliefhebbers uit onze buurt maken met
u een toer op het terrein om de functie van een vogelnestkastje van dichtbij
te kunnen observeren. Nadien kan u dan zelf aan de slag onder begeleiding.
U werkt gedurende 2 uur aan een eigen vogelnestkastje en mag deze nadien
ook mee naar huis nemen.
Voor een educatieve toets kan er ook nog een sessie over de plaatslijke
vogelsoorten worden toegevoegd.
Minimum aantal deelnemers: 10 deelnemers
Prijs per persoon: 9 euro

BINGO AVOND

Stel uw geluk op de proef en laat de bingoballen maar rollen! Wie weet wint u
wel leuke prijzen.
U geniet van een lekker drankje bij aanvang om 20 uur. U krijgt gratis
Corsendonk kaas bij uw huiswijn of Corsendonk bier (voor kinderen een
frisdrank). Nadien start de bingo, met nog een pauze om 21 uur, waarna om
22 uur nog een afsluiter in de bar gedronken kan worden. U kunt tevens deze
formule ook beleven in onze Begonia 1 zaal, waarbij u tegelijkertijd van onze
zelftapformule gebruik kan maken met een korting van 25% op de drankjes.
minimum aantal deelnemers: 20 deelnemers
Prijs per persoon: 8,50 euro

DANSAVOND

Misschien hebt u wel zin om uw beentjes wat te bewegen, dan kunt u
deelnemen aan onze dansavond en kan Cliff er voor zorgen dat dit een
avond wordt om nooit te vergeten!
Wij werken samen met One Man Orchestra , die ook nummers op aanvraag
voor u draait!
U kan ook kiezen voor een zelftapformule, waarbij u zelf voor de verdeling van
de drankjes zorgt en u 25% korting ontvangt op de consumpties.
Prijzen aan te vragen aan de receptie

Gezelschapspelletjes

Laat je je graag nog eens verleiden door de gezelschapspelletjes uit de oude
doos of heb je zin in een gezellige namiddag met je kinderen? Dat kan zeker
met ons gevarieerde aanbod van gezelschapspelletjes!
Naast de klassieke bord- en kaarspelen als mens erger je niet, domino,
mikado, dammen, schaken..., hebben we ook interactieve spelletjes voor
buiten. Leef je uit tijdens het touwtrekken, kubben en vele andere spelllen.
Daarnaast hebben we ook aan de allerkleinste gedacht, ook voor hen
hebben enkele spelletjes als blokpuzzels, crocket junior en andere.
Vraag naar ons ruim assortiment an de receptie, je krijgt er steeds een
handleiding bij!
Prijzen aan te vragen aan de receptie
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NATUUR EN BOERDERIJ
FIETSVERHUUR

Om uitstapjes nog aangenamer te
maken biedt De Linde u de mogelijkheid aan om ter plaatse fietsen
te huren, zowel gewone fietsen als
elektrische fietsen. U kan best even
op voorhand reserveren.
Fiets: €12,50 per fiets per dag
(vanaf 3 dagen: €10 per fiets)Elektrische fiets: €25,00 per fiets per dag
(vanaf 3 dagen: €20 per fiets)+
lunchpakket: €10,00 per
volwassene, €5,00 per kind

BEGELEIDE FIETSTOCHT DOOR EEN STREEKGIDS

U heeft de keuze uit twee interessante fietstochten onder begeleiding van een zeer ervaren
streekgids:

1. De rust en het verleden van de Kempen
Met deze tocht bezoekt u we Retie en Kasterlee, waar de Kleine Nete het landschap doorklieft en het verleden gekoesterd wordt. De Barmhartige Stede Geel waar de uitzonderlijke zorg voor de geesteszieken al vijf
eeuwen lang met hart en ziel wordt toegepast. Een bezoek aan het Gasthuis museum, in het oude complex
van de gasthuiszusters is hierbij een must. U maakt een fietstocht van om en nabij de 40 à 45 km waarbij de
tijd genomen wordt even af te stappen bij oude waarden en unieke projecten die u op uw tocht passeert.
Laat u verrassen door een klare kijk op “ De Stille Kempen” !

2. Landschap en natuur vandaag in de Kempen
Ook nu is de hoofdrol weggelegd voor genieten van landschap en natuur. Zelfde afstand maar met de nadruk op de Kempen vandaag. Al is er geen toekomst zonder verleden. Het studiecentrum voor kernenergie
kwam in de jaren ‘50 van vorige eeuw naar de Kempen. Nu is er in de Kempen de nodige knowhow die het
noodzakelijke beheer van nucleaire afval ter harte neemt. We nemen de tijd voor een korte kennismaking
met het toekomstgerichte project dat hier verwezenlijkt wordt.
Een ander verhaal: de ontginning van spriet en het witte zand in Dessel en Mol, het graven van de kanalen,
dat de naamhet ‘Lake District van de Kempen’ gaf aan de regio. U gaat even van de fiets aan pittoreske
pleisterplaatsen langs de waterkant. Het bezoek aan de 35 meter hoge uitkijktoren in Dessel geeft u een
prachtig zicht op het gebied waar u doorheen fietst. De tentoonstelling onder in de toren vertelt het verhaal
van boten en kanalen en geeft een zicht op de ontginning van het witte zand dat tot de dag van vandaag
het landschap verandert.
Prijs per dag : 140 euro tot 20 deelnemers (exclusief lunch en drankjes)
Voor deze begeleide fietstocht kunt u de beschikbaarheid navragen bij de receptie.
De gids heeft enkele voorstellen om ’s middags te lunchen, prijzen variëren tussen €11 en €16 per persoon
voor een broodmaaltijd.
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NATUURRESERVAAT DE LIEREMAN

In het hart van de Kempen tussen Oud-Turnhout en Arendonk vindt u Landschap De Liereman, één van de
oudste beschermde natuurgebieden van België. Men kan er wandelen tussen kurkdroge landduinen en
kletsnatte veenmoerassen. Aan de rand van het gebied is er een bezoekerscentrum waar er een drankje
op het terras kan genuttigd worden. Er loopt ook een tentoonstelling over de rijke geschiedenis en het unieke landschap van het natuurreservaat. Er leven heel veel zeldzame dieren en planten waarvan de wulp en
de rugstreeppad de bekendste zijn. Zes wandelroutes, een schaapskudde en een groep wilde konikpaarden maken het een uitstap om niet meer te vergeten.
Het BEZOEKERSCENTRUM is de hoofdpoort tot Landschap De Liereman. U vindt hier een ruime parking, een
gezellige cafetaria, een permanente tentoonstelling en heel veel informatie over het Landschap De Liereman.
prijs: gratis
afstand: 10,5 km

HET PRINSENPARK

Het Prinsenpark is ook zeker een bezoekje waard. Het domein is de ideale plaats om te wandelen, joggen
of om enkele prachtige dieren in de bossen te observeren. Het is een groene oase met bossen, weilanden
en waterpartijen. De heidegebiedjes herinneren aan de tijd toen de boeren hier hun schapen hier lieten
grazen.
De wandelroutes in het park hebben elks een kleur en zijn bewegwijzerd door houten paaltjes. De witte route is volledig toegankelijk voor mensen met een rolstoel.
prijs: gratis
afstand: 5 km

De Kabouterberg

Een bos met zandduinen en luchtwortels waar kabouterbordjes je de weg wijzen. Hier kunnen kinderen naar
hartelust klimmen, kruipen en in het zand spelen. Er kunnen ook excursies met vertellingen worden gehouden: onderweg worden er verhalen over kabouters verteld, liedjes gezongen, zandtaarten gebakken,...
prijs: gratis
afstand: 10 km
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HEKSELIENPAD

Het Hekselienpad is een avontuurlijke
wandeling van ongeveer 2,5 km
om samen met jonge kinderen
te doen. Hekselien neemt je mee
op rondwandeling door een
sprookjesachtig stukje natuur in
Retie. Tijdens de wandeling door
het heksenbos kom je allerlei leuke
opdrachtjes tegen.
Prijs: gratis
afstand: 3,5 km
Opgelet: de wandeling is enkel voor
heksenvoetjes. Omdat er weinig of
niet is ingegrepen in dit prachtig stukje
natuur, is het pad niet toegankelijk voor
buggy’s en rolwagens.

Pagadderpad

Het Pagadderpad (2,5 km) is een supertoffe wandeling waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en
zich vuil maken. Halverwege de wandeling is een hindernisparcours opgesteld in het water.
Prijs: gratis
afstand: 8 km

Ecocentrum De Goren

In dit ecocentrum worden voor leerlingen veel educatieve themawandelingen georganiseerd! U leert hen
kennis maken met kruiden, wateronderzoeken, stenen en zand, compost en zelfs een trollenwandeling!
Prijs: vanaf €30 euro per gids
afstand: 12,5 km

Bezoek
Sas4-toren

Op het grondgebied van Dessel, ter
hoogte van Sas 4, kruisen drie kanalen:
een unicum in Europa. Om deze reden
plaatste men op dit kanalenkruispunt
een uitkijktoren. De toren is 37 meter
hoog en geeft een schitterend uitzicht.
Hij telt 217 trappen en is makkelijk te
betreden.
Prijs: gratis (kan ook met gids: prijs op te
vragen)
afstand: 8 km
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Hooibeekhoeve

Bij De Hooibeekhoeve maakt u kennis met de hedendaagse landbouw en de invloed ervan op
het platteland, de natuur en het milieu. Hier bevindt zich het praktijk – en voorlichtingscentrum voor
melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling, zeker een bezoekje waard!
U kan deze uitstap plannen na uw bezoek aan het Prinsenpark, zo kan u met de huifkar de tocht verder
zetten.
Prijs: €4,00 per persoon.
Afstand: 7,5 km vanuit De Linde naar Geel
5 km vanuit Prinsenpark

Valkenier

Educatieve roofvogel demonstraties die u ook op het domein van De Linde kunt laten doorgaan.
Prijs: Ligt aan hoeveel vogels u wilt.
10 vogels -> €500,00 excl. Btw.
7 vogels -> € 450,00 excl. Btw.
… tot €250,00 excl. Btw (laagste prijs).

Sint-Jozefhoeve

Dit melkveebedrijf biedt u de kans om het leven van de boerderij van zeer dichtbij te leren kennen. Er zijn tal
van leuke arrangementen beschikbaar (men kan zelfs afspreken om je te komen halen met een speciale
kar. De kinderen zitten op hooi) : http://www.sintjozefhoeve.be
Prijs: hangt van het gekozen arrangement af
Afstand: 21 km (Balen)
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RECREATIE
FAKKELTOCHT DOORHEEN RETIE
Het ideale concept om ons prachtig en gezellig dorp te leren kennen is tijdens één van onze fakkeltochten
onder begeleiding van een Retienaar! Onze streekgids kent alle leuke plekjes met de nodige culturele
achtergrond. Natuurlijk mag ook een stop aan het gezellige café Folia niet ontbreken! De wandeling duurt
ongeveer anderhalf uur en er wordt een stop van een half uurtje genomen om te genieten van een lekkere
jenever of een warm drankje. Voor de echte wandelaars is het eventueel mogelijk om deze activiteit te
verlengen naar drie en een half uur.
Zoekt u nog een leuke avondactiviteit, dan is onze fakkeltocht zeker de moeite waard.
prijs per persoon: 12,50 euro
minimum 10 deelnemers per groep. Vanaf 20 deelnemers wordt er een tweede gids aangesproken.

KANO EN KAJAK
Naast de groene bossen en weilanden van de mooie Kempen kan u in rivier de Nete ook terecht om een
tochtje op water te maken. Zo kan u op een zeer leuke en avontuurlijke manier de omgeving verkennen.
voorbeeld prijs: 14 euro per enkele kajak, kijk best even
op www. kanoenkajaksvdw.be/prijslijst of op netherust.be
Afstand: 9 km

ZILVERMEER
Zilvermeer biedt u een dagje uit, een wit strand en een heldere, zuivere zwemvijver. Er zijn speeltuinen voor
elke leeftijd en volop recreatie- en sportmogelijkheden.
Prijs: 3 euro per persoon per 15 deelnemers. Ticktet te verkrijgen aan de receptie
Afstand: 14 km

Boottocht met de Zander
Tijdens de vaart vertelt een erkende streekgids uitvoerig over het ontstaan van de kanalen, de ontdekking
van het witzand, de toepassingen ervan, de witzandontginner Sibelco, de meren en de herbestemming
ervan. We versassen enkele keren en volgen de boot door de sluizen die telkens enkele meters
niveauverschil overbruggen. Indien de tijd het toelaat varen we tot in de kom van Sibelco om dan terug
naar de jachthaven te keren. Ontspannend en boeiend!
60 euro per gids voor een begeleiding van 2 uur.
Vaarprijs per persoon afhankelijk van het aantal deelnemers (op aanvraag)
afstand: 10 km
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Sunparks

Hier ontdekt u de subtropische zwemwereld. Waterplezier staat er centraal: golfslagbad, glijbanen,
kinderzwembaden zijn slechts een paar van de attracties. U kan een bezoek aan Sunparks ook verlengen
met de plaatselijke bowlingbaan.
Prijs: Verschillende activiteiten: verschillende tarieven. (kunt u opvragen)
Afstand: 16 km. (in Lommel)

BINNENSPEELTUIN CALIMERO

In Calimero te Retie kunnen tot 50 kinderen van 0 tot 12 jaar zich heerlijk uitleven in een heuse
binnenspeeltuin. Je kan er klimmen over hindernissen, klauteren langs klimtouwen, glijden langs een paal en
zwemmen in het ballenbad. Als je tot daar geraakt tenminste!
Er zijn immers twee verdiepingen en onderweg kom je nog een schuifaf en een heuse brandweerpaal
tegen om weer naar beneden te roetsjen!
Prijs: 1€ bijdrage per kind vanaf 3 jaar.
Afstand: 4 km. (in Retie)

BINNENSPEELTUIN KLEUTERSTAD

Kleuterstad Turnhout is een unieke overdekte binnenspeeltuin waar enkel kleine kindjes tot MAXIMUM 7 jaar
toegelaten worden. Heel de speeltuin is er speciaal op gericht om kleutertjes te kunnen ontvangen, dus
grotere kinderen die heel wat heviger spelen en de kleintjes regelmatig omverlopen en pijn doen, vind je
niet in kleuterstad.
Prijs: Dagticket € 5,00
Zon- en feestdagen € 6,00
Volwassenen gratis
Baby’s en kruipers gratis
Afstand: 10 km. (in Turnhout)

Bobbejaanland

Dit spetterende pretpark heeft meer dan 50 attracties en wordt niet voor niets het ‘plezantste land’
genoemd.
Prijs basisschool: €12,95 per persoon
Combipakket Bobbejaanland / Hidrodoe: €13,95 per persoon (Reserveer zeker vóór 2 april 2015, boek je
later betaal je €14,95)
Afstand: 19 km (in Lichtaart)
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Zwembad Geel

Het Stedelijk Zwembad van Geel heeft een binnenzwembad en een openluchtzwembad. Er zijn tal van
voorzieningen: een 25 meter bad, een kinderbad, een wildwaterbad, glijbanen en springplanken.
Prijs: vanaf 10 pers. - €2,40 per persoon.
minder dan 10 pers. - €2,90 per persoon.
Afstand: 15 km (in Geel)

Schaatsbaan Turnhout - Geel

Zin om je eens op glad ijs te wagen? Hier kan u naar hartenlust schaatsen.
Prijs €2.60 (incl. huren schaatsen tijdens schooluren)Turnhout.
Kinderen van 2 t/m 99 jaar: €5,50 per persoon Geel.
Afstand: Turnhout: 11 km, Geel: 17 km.

Bowling

Keuze uit Bowling Eden te Mol, Bowling Den Bruul te Geel en Bowling Arcade te Balen.
Prijs: Dinsdag t/m donderdag tot 18u - €2,50 per spel.
Dinsdag t/m donderdag na 18u - €3,00 per spel.
Vrijdag t/m zondag - €3,30 per spel.
Afstand: Mol: 11 km, Geel: 16 km, Balen: 18 km

SPORTHAL

Vlak bij De Linde ligt gemeentelijke sporthal Boesdijkhof. Voor een leuke, droge voor- of namiddag vol sport
en spel kan je deze hal afhuren
Prijs: €8,52 per uur
Afstand: 1 km

11

CULTUUR EN LEERRIJKE CENTRA
Bezoek aan
Priorij van
Corsendonk

Wilt u wat meer weten over de
geschiedenis van het voormalige
klooster in Oud-Turnhout? Tijdens een
uur durende rondleiding zal onze gids
u hierover wat meer vertellen. Voor de
kinderen is er een toffe familie-zoektocht
waarbij kinderen van alles te weten
komen over de geschiedenis van de
Priorij. Het is ook mogelijk om met de
huifkar naar deze locatie te reizen. Vlak
aan de Priorij kan je ook heerlijke hoeveijsjes eten bij ijswens.
Prijs gids: 55 euro per groep
Prijs huifkar + gids: tot 20 deelnemers
25 euro per persoon
De laatste zondag van de maand
vertrekt er een rondleiding om 14 uur.
Er wordt een bijdrage van 4 euro per
persoon gevraagd.
Prijs gids laatste zondag van de maand:
4 euro per persoon

BEZOEK AAN HET SCHOONBROEKS RETABEL
In de Sint-Job kerk in Schoonbroek, een deelgemeente van Retie, bevindt zich een prachtig retabel. Dit
kunstwerk dateert van het jaar 1530.
Samen met een gids kan u deze parel van Schoonbroek bezoeken. De kerk bevindt zich op 3 kilometer van
De Linde. U kan kiezen om hier met de fiets of per huifkar heen te gaan. Fietsen kunnen bij ons gehuurd worden en ook voor de huifkar kan gezorgd worden.
prijzen:
Gids: 		
65 euro
Fietsen:
15 euro per dag
		
elektrische fiets: 25 euro per fiets per dag
Huifkar:
ongeveer 20 personen per huifkar
		
80 euro eerste 2 uur
		
20 euro per extra uur
Opgelet: hou er rekening mee dat indien men zich niet aan de afgesproken uren houdt er een supplement
van 20 euro per uur kan worden aangerekend.
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DE MOLENS VAN RETIE
Heeft u u al eens afgevraagd hoe een watermolen/windmolen te werk
gaat en hoe hij water of wind tot energie kan omzetten? Dan kan u de
water- en windmolen in Retie bezoeken. Ze zijn allebei in de omgeving van
Corsendonk De Linde te vinden.
Windmolen ‘de Heerser’ werd opgericht in 1794 in Arendonk. Hij werd in
1934 verplaatst naar de huidige standplaats in Retie en werd berschermd
als monument in 1976.
Van de watermolen weet men niet zeker wanneer hij opgericht is al weten
we wel zeker dat hij in 1658 al bestond. Tijdens de Franse revolutie was de
molen een belangrijke schakel in de bevoorrading van het Franse legers
die in de streek gelegerd waren. Hij is sinds 1975 beschermd als monument.
U kan ook de molen elke laatste zondag van de maand van 14.00 u tot 17.00 u aan het werk zien.

Bezoek Natuurpunt Museum en
educatieve natuurtuin

In het Natuurpunt Museum bevindt zich een permanente collectie,
tijdelijke tentoonstellingen en een educatieve tuin. U krijgt een
rondleiding zodat u kan zien dat het gespecialiseerd is in natuur en
erfgoed. Nadien kan gekozen worden tussen een reeks begeleide
thematische wandelingen in een natuurgebied in de omgeving
(Landschap De Liereman, Turnhouts vennengebied of Winkelsbroek).
Prijs: museum vrij te bezoeken, rondleiding €50 euro per gids
Gidsbeurt kan overkoepelend gaan met de natuurtuin
Afstand: 13 km (Turnhout)

Abdij Postel

De abdij is een geliefde bestemming voor vele bezoekers. De Molse
Gidsenkring organiseert rondleidingen voor groepen. Tijdens de
rondleiding wordt aandacht besteed aan de werking van de abdij, het
leven van de norbertijnen en de historische en beschermde gebouwen.
U kan ook de Abdij van Postel combineren met een bezoek voor het
radioactief afvalbeheer.
Afstand: 13 km. (in Mol)

Stadswandeling Turnhout

Turnhout wordt beschouwd als hoofdstad van de Kempen en was in 2012
Cultuurstad van Vlaanderen. Tijdens de stadswandeling ontdekt u alle
pareltjes van deze kleine, maar gezellige stad. U bezoekt onder andere
het begijnhof met museum, Taxandria museum en Nationaal Museum
van de Speelkaart.
Prijs: €50 met gids. + €5,00 dossier kosten (reservering).
Afstand: 15 km (in Turnhout)
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Hidrodoe

In dit interactieve water-doe-centrum ontdekt u de wondere wereld van
water op een leuke en speelse manier.
Prijs: Halve dag in klasverband met een minimum van 5 leerlingen € 4,50
per leerling.
Per 15 personen: 1 begeleider gratis (= 14 betalen + 1 gratis).
Afstand: 22 km (Herentals)

Isotopolis

Een bezoek aan het terrein van Belgoprocess. Een uitzonderlijke kans
om een bezoek te brengen aan een opslagplaats voor verwerkt
laagradioactief afval. Bezoek bovendien ook het vernieuwde
bezoekersgedeelte in de verwerkingsinstallatie voor laagradioactief
afval. Naast een indrukwekkende maquette, kan u ter plaatse ook uw
opgedane kennis testen tijdens een spannende quiz. Dit wordt allicht
uw eerste kennismaking met de dagelijkse realiteit van radioactief
afvalbeheer.
Prijs: gratis
Afstand: 6,6 km (in Dessel)

MUSeuM JAKOB SMITS

Het Jakob Smitsmuseum is een gemeentelijk museum in de Belgische
gemeente Mol. Het museum bezit een collectie die hoofdzakelijk bestaat
uit werken van Jakob Smits en andere kunstenaars van de Molse School.
Het Jakob Smitsmuseum is gevestigd in de voormalige pastorie van het
Molse gehucht Sluis en telt zeven tentoonstellingsruimten gespreid over
drie verdiepingen.
Prijs: Volwassenen: 4 euro
Groepen (op afspraak): 3 euro per persoon (vanaf 10 personen)
Groepsrondleiding (tussen 1 en 1,5 uur): 50 euro en 1 euro inkom per
persoon
Scholen: 1 euro per persoon met inbegrip van het museumspel en/of het
doeboekje (begeleiders gratis)
Afstand: 9,5 km (in Mol)
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