
Op 16 januari jl. hebben Stichting Herenboeren Boxtel i.o. en de 
Marggraff Stichting officieel de intentie uitgesproken met elkaar te 
gaan samenwerken. Dit betekent dat de Herenboeren-community 
een plek heeft waar zij haar voedsel kan gaan verbouwen! Om deze 
unieke gebeurtenis te vieren willen wij, samen met de Marggraff 
Stichting, u kennis laten maken met dit prachtige park. 

Na een feestelijk ontvangst neemt de grondeigenaar u mee voor 
een wandeling langs mooie plekjes in het gebied en vertelt een 
Herenboer over de plannen van het Herenboeren-concept. Ook aan 
de innerlijke mens is gedacht. Na de wandeling, die een klein uurtje 
zal duren, staat er een heerlijke lunch voor u klaar in de vorm van 
soep, brood en fruit. Voor u is dit een uitgelezen kans om andere 
aspirant-Herenboeren te leren kennen. Er hebben zich inmiddels al 
meer dan 100 aangemeld. Wellicht wilt u anderen ook kennis laten 
maken met het bijzondere voedselplan van Herenboeren Boxtel. 
Nodigt u dan gerust familie, vrienden of buren uit. En kinderen zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. 

Deze unieke gelegenheid wilt u niet missen! Meld u zich daarom 
snel aan via het inschrijfformulier op boxtel.herenboeren.nl/
wandeling/. Wij zullen u dan persoonlijk hartelijk ontvangen op de 
eerste Nederlandse Herenboeren locatie in Boxtel! 

Vanwege de mogelijk drassige bodem van het park adviseren wij u om uw 
kleding en schoeisel daarop aan te passen.

Op zondag 1 februari 
2015 om 10.30 uur 
heten wij u van harte 
welkom op de 
carpoolplaats aan de A2 
tussen Boxtel en St. 
Michielsgestel (afslag 
Boxtel Noord) nabij het 
Wilhelminapark.

Een prachtig akkerlandschap en 

ruisende bomen. Groene weilanden 

waar koeien rustig grazen. Reeën, 

dassen en buizerds zijn er kind 

aan huis. Je ervaart nog de 18e 

eeuwse historie door tot de 

verbeelding sprekende ruïnes van 

boerderijen en een dambord van 

akkers en dreven. Zo laat het 

Wilhelminapark, op de grens van 

Boxtel en St. Michielgestel, zich 

het beste omschrijven.

Wij hebben samen iets te vieren!
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