augustus 2009

Fietstocht(je)
Beste vrienden,
September heeft meestal nog mooie dagen in petto en daarvan willen we gebruik maken voor de
inrichting van een primeur voor onze programmatie: een fietstocht door de afdeling Herentals.
Weliswaar een bescheiden fietstocht (heen en terug ongeveer 20 km) want het reisdoel is een
bezoek aan geitenboerderij POLLE in Lichtaart. De producten van dit bedrijf worden
aangeboden op de zondagsmarkt in Herentals maar weinigen zullen weten dat deze boerderij is
uitgegroeid tot een modern gerunde onderneming met meer dan 200 piekfijn verzorgde geiten.
De boerderij heeft een tiental variëteiten geitenkaas in haar productassortiment.
Zeker de moeite waard om eens langs te lopen om te bekijken en te proeven.

De uitstap gaat door op zaterdagnamiddag

19 september 2009

De namiddag verloopt als volgt :
14.15 u
15.00 u

Vertrek van de fietsers aan het Administratief Centrum op de Augustijnenlaan.
Begin van bezoek aan de geitenboerderij.
We krijgen een rondleiding in de boerderij en ook een filmpje (en veel geiten) te
zien.
We proeven van een ambachtelijk geitenmelkijsje bij de koffie en degusteren
toastjes met diverse geitenkazen.
Kostprijs : 3,5 €. (ter plaatse te betalen).
Vertrek terug naar Herentals waar we omstreek 17.00 u aankomen

16.30 u

Ingeval van slecht weer, of voor diegenen die het met de fiets niet zien zitten, spreken we af om
15.00 u aan de boerderij, Eerselingenstraat 36 in Lichtaart.
Omdat POLLE graag weet hoeveel personen ongeveer hij mag verwelkomen, zouden we willen
vragen je deelname te melden aan een van de onderstaande bestuursleden, vóór 18 september.
Laat dan ook weten of je van plan bent met de fiets te komen.
Groeten.
Jeannine Beutels
Peter Pauwels
Jef Haest
Hugo Van Cauwenberghe
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