
 
 
 
 
 
Uitnodiging voor een gezellige dag met boeren en burgers te Schijndel op 
zaterdag 17 maart 2012 
 
We zijn welkom op het Winery and Herbs, het bedrijf van Geert en Myriam Hermans te Schijndel. 
(Boxtelseweg 23, 5481 VE Schijndel, 073-5496535, www.wineryandherbs.nl)  
 
Zij combineren hun liefde voor, en jarenlange ervaring in de tuinbouw en de wijnmakerij tot een 
vernieuwende formule: een belevingsbedrijf waar je kunt ervaren hoe planten groeien, bloeien en smaken. 
Geert Hermans vertelt over de activiteiten van het bedrijf en leidt ons rond. Myriam geeft ons een kijkje in 
de wereld van de kruiden, oliën en zalven.  
 
Hiernaast zal er ruimte zijn voor eigen inbreng.  In de speakerscorner is er 5 minuten tijd om iets te vertellen 
wat je bezighoudt of wat je graag wilt delen. Laat van tevoren weten of je hiervan gebruik wilt maken.  
 
Dagprogramma 
 
9.45 uur  Ontvangst met koffie en thee 
10 uur  Opening door voorzitter Piet Bongers 
10.05 uur  Energetische instroomoefening door Geertruida van der Wal 
10.15 uur  Presentatie Myriam Hermans over haar bezigheden in de kruidentuin, het maken van 

allerlei producten als jams, zalfjes en oliën 
 
11.15 uur  Koffiepauze 
 
11.30 uur  Speakerscorner met 5 minuten spreektijd per spreker.  
 
12 –13 uur  Lunchpauze met zelf meegebrachte lunch 
 
13 uur  Rondleiding Geert Hermans over zijn bedrijf, cranberry’s en wijnmakerij. 
14 uur  Speakerscorner  
14.30 uur  Een energetische oefening onder begeleiding van Marianne  
14.55 uur  Energetische afsluiting van de dag door Geertruida 
15 uur  Sluiting door voorzitter Piet 
 
Iedereen is welkom op deze ‘boerendag’ van 10 tot 15 uur, kosten € 15,-. Fijn als je er ook weer bij bent en 
nodig andere belangstellenden uit om met je mee te komen! Voor koffie, thee en lekkers wordt gezorgd, 
maar iedereen neemt wel zelf boterhammen mee voor de lunch!  
 
Je kunt je aanmelden bij Piet Bongers (06-51228375, bongers-hermens@hccnet.nl), Geertruida van der Wal 
(0317-416183, geertruida.vanderwal@tele2.nl), Marianne van der Schilden (welkom@itaka.nl) 
 
 
 

 


