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Wagenings Wijngoed

Stichting Wageningse Eng
Wijnhandel Woudenberg
Eetcafé Vreemde Streken
Columbus, koffie en thee

WIJNFEESTDAG

dd
Spetterende feestdag met veel Wageningse muzikanten
Rondleidingen - verkoop - veiling
zaterdag 19 september - 11.00 - 18 .00

Locatie: Wagenings Wijngoed
(landgoed De Dorskamp, voorheen Wijngaard De Wageningse Berg)

De Stichting Wagenings Wijngoed

Programma

Opgericht 2015 voor beheer en exploitatie unieke wijngaard in Wageningen

11.00 - 12.00 uur

Opening met wethouder Han ter Maat

12.00 - 18.00 uur

Doorlopend programma, met:

Wijnteelt biologisch, duurzaam en innovatief
Non-profit en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Betrokkenheid bij de wijngaard van Wageningers vergroten

- Rondleidingen door de wijngaard,
- Verkoop van diverse wijnfeestpakketten,
- Veiling van originele Wageningse vintage wijnen,

Wat heeft de Stichting tot nu toe gedaan:

- Drankjes en hapjes van Vreemde Streken,

Wijngaard gered uit faillissement

- Opgeluisterd door vele Wageningse muzikanten:

Herstelwerkzaamheden uitgevoerd
Wijnbouw hervat
Deelname aan kennisontwikkeling in de wijnbouw opgepakt

Wat moet er nog gebeuren:
Investeren in nieuwe wijnstokken, tractor en opslagruimte
Wijn maken van oogst 2015
De wijngaard voor de komende jaren behouden voor de Wageningse samenleving

Wat kan jij doen:
Helpen als vrijwilliger
Vriend worden van de wijngaard

11.00 uur
		
		
12.00 uur
		
		
13.00 uur
		
		
14.00 uur
		
		
15.00 uur
		

Een mooi wijnpakket kopen
Je naam aan de wijngaard verbinden

Voor meer informatie over deze dag en sponsormogelijkheden, ga naar:

www.wageningswijngoed.nl

16.00 uur
		
		
17.00 uur
		
		
		

Daan Hooijenga
19 jarige student met akoestisch gitaar en loop-pedal speelt covers en
eigen materiaal.
Anna Kluen en Rob Barnhoorn
Spaanse muziek, afgewisseld met Braziliaanse standards: 		
akoestische gitaren en pittige ritmes.
Awesome Witches
Ulrike von Meier (harpiste) en Katja Fleischhauer (zangeres) spelen
muziek geïnspireerd op Björk en Laura Mvula.
WaginGin
Geertje Klaver en Bea Reijs creëren een geheel eigen geluid met
zelfgeschreven nummers op viool en gitaar.
Jacques de Miranda en Leo van Dorp
Antilliaanse walsen ten gehore gebracht op gitaar en met
fluit, tussen klassiek en jazz.
Live Poets Society
Klassiek singer-songwriter duo, bestaande uit
JeeWee Donkers (zang en gitaar) en
Peter Holen (accordeon en fluit).
Vrienden van straks
Aanstekelijke Nederpop met Joep van der Meer,
Wim van Bruxvoort, Fred Smaling en
Berend-Jan de Nooy.

