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Historische wandeling in
Herentals
&
Saffraan boerderij in
Morkhoven

Herentals is de historische hoofdstad van de
Kempen. Al in 1150 werd de naam
‘Herenthals’ vermeld. Dit betekent ‘een
heuvel waar hekelteer of haagbeuk groeit’.
Herentals verwierf haar grootste welvaart in
de loop van de veertiende eeuw, toen de wolen lakennijverheid een grote bloei kenden.
Ook vandaag is Herentals springlevend. Een
uitgebreide waaier sport- en recreatiemogelijkheden en een modern
cultuurcentrum leveren hier het bewijs van. Herentals ontvangt dan ook
jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen en buitenland.

Na het middageten vernemen we alles over het ontstaan van saffraan, over

het gebruik in de keuken en zijn medicinale eigenschappen, over het herkennen van kwaliteiten en over
zijn botanische aspecten. Dan nemen we u mee naar onze saffraanvelden en afhankelijk van het
seizoen, kan u zijn bloeiwijze bewonderen. Ook buiten het bloeiseizoen, blijft er over de teelt veel te
vertellen.
• 9h30 : koffie/thee in De Swaen, Belgiëlaan 1, Herentals
• 10h : historische wandeling van 5 km door Herentals
• 12h30 : een 3 gangenmaaltijd in De Swaen ! Drank niet inbegrepen.
o Dagsoep / varkensstoverij frietjes / chocoladepudding
• 14h30 : bezoek aan de saffraan boerderij in Morkhoven
• Presentatie/bezoek op het veld, 2 hapjes en een pittig drankje
▪ 16h30 : einde
We rijden met auto’s naar Herentals, maar graag had ik die volledig bezet gezien. Daarom wil ik bij
inschrijving doornemen wie kan samen rijden, dwz mensen die er anders niet geraken krijgen zo de
mogelijkheid om eveneens deel te nemen aan deze activiteit. Ik weet dat onze mensen zeer solidair zijn,
dus … dit moet mogelijk zijn. Bij inschrijving krijgt iedereen een plannetje, zodat je ziet waar wat is !
Parkeren in Herentals ( gratis) geen probleem in de Augustijnenlaan ( over De Swaen )
Prijs : 25 euro voor koffie om 9h30 / gids / 3 gangenmaaltijd / saffraan boerderij
Inschrijven op dinsdag 6 aug. 14h tot 15.30 h in “De Geesten” te Ekeren of storten voor 01 augustus.
aanspreekpunt voor deze uitstap : François van den Buys
De beste groeten vanwege het bestuur.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inschrijven 06 augustus

14h tot 15h30

Bezoek : Herentals/Saffraan boerderij

Naam BASF lid : …………………………………………………… Naam partner : …………………………………………….
Aantal personen :

……………………………..

Bereid om personen mee te nemen.

x 25 €
ja

Rek. BE28 0689 3009 3520

=

………………..
neen

IBAN : GKCCBEBB Seniorenclub BASF

