CORSENDONK DE LINDE

Gids Doorheen de
omgeving

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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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

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
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

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
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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

CORSENDONK FIETSROUTE

De Corsendonkroute is een fietstocht van 46 km en passeert weiden, bossen, gehuchten, monumenten,
enkele residentiële wijken en bovenal veel groen.

PRINSEN FIETSROUTE

De Prinsenroute is een traject van 43,5 km. U fietst door- heen Retie, Geel, Kasterlee en Oud-Turnhout. De
route passeert langs het Prinsenpark en Corsendonk De Linde.

VAARTKETSERS FIETS-ROUTE

De Vaartketsersroute is een aangename fietstocht langs dit4 5 km lange traject. Kanalen en
witzandontginning zijn prominent aanwezig. Deze route passeert De Linde.

RONDOM ABDIJ POSTEL FIETSROUTE

Met deze route (55,7 km) verkent u het gebied tussen het kanaal Herentals – Bocholt en de Nederlandse
grens. Deze route komt uiteraard voorbij de Abdij van Postel en Corsendonk De Linde.
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LANDSCHAPSWANDELING

De landschapswandeling bestaat uit verschillende lussen gaande van ca. 5 km tot 16,5 km. Vertrekken kan
aan Corsendonk De Linde. Afwisseling troef op deze wandeling. Je ontdekt onder meer een uitloper van de
Kempense Heuvelrug, met zijn zandduinen en naaldbomen, de kronkelende Nete en open vlakten

DORPSWANDELING

Retie is een kerndorp. Omringd door zijn vele gehuchten (Looiend, Pontfort, Geenend, Hodonk, Bosend,
Duinberg, Watermolen, Brand, Werbeek) en de deelgemeente Schoonbroek, is de markt het centrale punt
waar de belangrijkste verkeerswegen elkaar kruisen. De dorpswandeling vertrekt aan De Linde.

TALANDERWANDELING

De Talanderwandeling is 11 km en een verkorte versie is 5,5 kilometer lang en volgt de knooppuntenborden
van wandelnetwerk Kempens Landgoed. De volledige wandeling is op onverhard terrein, in stil gebied en
erg mooi. In 2014 werd de Talanderwandeling dan ook verkozen tot wandeling van het jaar.

‘BOEREN LANGS DE GROTE GRACHT’ WANDELING

Je doorkruist een uniek ontginningslandschap met afwisselend hooilanden, akkers en beekjes. De afstand
van de totale route bedraagt 8,9 km. De wandeling volgt knooppunten van het netwerk ‘Kempense
Heuvelrug’. Deze wandeling is genomineerd voor ‘wandeling van het jaar 2018’.
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SPECIAAL VOOR DE KIDS
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

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

Geitenboerderij Polle

In deze Kempense geitenboerderij zijn u en uw leerlingen van
harte welkom voor een rondleiding met een film en eventueel
het proeven van de geitenkaas.
Prijs: Rondleiding + film + ijsje= 3,00€/persoon.
Afstand: 14 km (in Lichtaart)
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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)

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)

KINDERZOEKTOCHT PRIORIJ CORSENDONK

Samen met Monnik Joannes gaan kinderen op zoek op het domein van Priorij Corsendonk. Onderweg
leren ze van alles over de geschiedenis van de Priorij. Vlak bij de Priorij kan je een hoeve-ijsje eten. Het is ook
mogelijk om met de huifkar naar deze locatie te reizen.
Prijs: gratis
Afstand: 6,5 km (Oud-Turnhout)

PANNENKOEKENBOOT

Op de pannenkoekenboot kan je meer dan 285 pannenkoeken proeven.
Prijs: gratis
Afstand: 9 km

NETHERUST

In taverne Netherust kan je minigolfen, snookergolf, kajakvaren op de Nete, spelen in de speeltuin of
gewoon te genieten van een drankje en een hapje.
Prijs: gratis
Afstand: 9 km
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RECREATIE
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

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)

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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CULTUUR EN LEERRIJKE CENTRA
Bezoek aan
Priorij van
Corsendonk

Wilt u wat meer weten over de
geschiedenis van het voormalige
klooster in Oud-Turnhout? 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

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.
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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. Je kan onder andere het begijnhof
met museum, Taxandria museum en Nationaal Museum van de
Speelkaart bezoeken.
Prijs: €50 met gids. + €5,00 dossier kosten (reservering).
Afstand: 15 km (in Turnhout)

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)

CORSENDONK DE LINDE

Kasteelstraat 67 | 2470 Retie
+32 14 38 99 80
info.delinde@corsendonkhotels.com
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corsendonkhotels.com

