
Draaiboek Gastvrij Wagenings Wijngoed Zomer 2022 

 

Fijn dat je meehelpt om van het Wagenings Wijngoed een gastvrije plek te maken! 

We willen graag: 

- dat Wageningers en andere belangstellenden zich thuis voelen in de wijngaard; 

- meer bekendheid met wat op het wijngoed gebeurt; 

- meer verkoop, activiteiten en support om het wijngoed te kunnen laten voortbestaan. 

Jouw inzet is daarbij van grote waarde voor ons. Dank je! Zie hieronder alle tips.  

 

Praktische tips 

- Let op dat iedereen (en jij zelf ook) de geldende coronamaatregelen in acht neemt. 

- Verder wassen we niet af in de wijngaard. Glazen mee naar huis, in de vaatwasser 

(spreek onderling af wie dit doet). 

 

Betalen kan  

- Pinnen met de Sumup (Verbinden met hotspot op eigen mobiele telefoon. 

Bij start dienst meteen proefbetaling doen om verbinding tot stand te brengen). 

- Met betaalapp Tikkie, geld naar jouw eigen rekening. Na afloop het bedrag 

overmaken naar de wijngaard. Tikkie installeren: https://www.tikkie.me/. 

- Contant (ivm corona liever Tikkie of pinnen) 

- Het bedrag thuis overmaken. Bankrek. WW: NL56 RABO 0305 8565 37 

 

Gastheer/gastvrouw in het Wijngoed 

Er zullen mensen langskomen, nieuwsgierig zijn. Nu is het aan jullie! Nodig ze uit een kijkje 

te nemen. Geef ook aan wat de regels zijn. Rondlopen mag (waar wel / waar niet?). Men 

mag tussen de rijen doorlopen, met in achtneming van de druivenplanten. De planten mogen 

niet worden aangeraakt. Niet betreden als er linten hangen; dan is er om en om een rij 

bloemenmengsel ingezaaid. Honden aan de lijn en alleen bij de partytent. 

➢ Vertel over je eigen ervaringen, probeer het steeds persoonlijk te maken. 

Waar houden mensen van? Wat valt ze op? Vertel over de mogelijkheden, 

rondleiding, persoonlijke borrel met vrienden etc. 

➢ Vraag steeds een mailadres om ze in ons netwerk te krijgen.  

➢ Vraag expliciet of ze de nieuwsbrief willen ontvangen (vinkje op formulier). 

 

Vertel over het wijnassortiment, geef aan dat het voor een speciale prijs in de wijngaard te 

koop is, glazen en flessen. Aangeven dat we aan huis bezorgen. Kopen kan ter plekke. 

 

   

https://www.tikkie.me/


Donderdag of vrijdag, voorafgaand aan je dienst:  

Laura of Guido zet de wijn koud. Heb je dienst, spreek dan onderling af wie wat doet en laat 

in de groepsapp weten wie de wijn etc ophaalt bij Guido of Laura. (gastheer/vrouw zaterdag).  

 

Zaterdag  

12:45 uur: Spullen ophalen bij Henk en Laura (Huszárlaan 56) of  Guido (Huszárlaan 54).  

(1 gastheer/vrouw zaterdag). Mee te nemen:  

- sleutels; 

- kas/pinapparaat; 

- wijn (ELKE SOORT 2 DOZEN + GEKOELDE FLESSEN);  

- koelelementen voor witte wijn en rosé; 

- formulieren en info. 

- glazen en doek van partytent 

 

Zaterdag 13:00 uur naar wijngaard.  

Je kunt met je auto het terrein op, ingang via P tegenover Geertjesweg 55. 

Er zit een code van het slot bij het hek. Zet die bijv. in je mobiel om deze te onthouden.  

Bij vertrek na afsluiten het slot weer op 0000 draaien! 

 

Ophalen in keet of bij Guido/Laura (gastheer/vrouw zaterdag) 

Partytent, krat weekendploeg met glazen, krat weekendploeg met overige spullen, (teil, 

afwasmiddel), theedoeken, koelboxen, snacks (houdbaar), afvalbak, afvalzakken, drinkbak 

voor de hond.  

 

Opbouwen (gastheer/vrouw zaterdag) 

- Partytent bij hek boven opbouwen. 

- Biertafels en banken en enkele groene plastic stoelen van onder de overkapping in 

terrassetting in weide zetten. 

- Teil vullen met kraanwater  ALLEEN DE GELE TUINSLANG GEBRUIKEN 

- Voor drinkwater de kraan minuut door laten lopen voor gebruik 

- Afvalbak neerzetten. 

- Wijn, glazen, bekertjes, waterkan, limonade uitstallen. 

- Formulieren neerleggen: prijslijst wijn, flyer wijngaard, intekenlijst mailing 

- Toilet controleren: Alles netjes? Handdoek, waterreservoir en zeep ernaast? 

Zorg dat jullie rond 13:30 uur zijn opgebouwd. 

 

17:30 uur Afsluiten en opruimen (gastheer/vrouw zaterdag) 



- Zaterdag: frame partytent blijft staan (doek onder de pagode leggen), spullen die je bij 

Laura/Guido hebt opgehaald breng je naar de zondagploeg. Glazen in vaatwasser 

schoonmaken (zaterdag of zondagploeg, spreek zelf af) en opbergen in keet. Zorg 

dat er geen spullen achterblijven die interessant zijn om me te nemen.  

- Opmaken van de kas (team zaterdag), NOTEREN OP HET FORMULIER. 

- Tellen voorraad (veel verkocht? Neem contact op met Guido/Laura voor aanvullen 

van de voorraad). 

 

18:00 - 19:00 uur overdracht (1 gastheer/vrouw zaterdag & 1 gastheer/vrouw zondag) 

- Bij overdracht volgende handelingen doen. 

- Opvallende zaken noteren in het logboek (verbeterpunten, onduidelijkheden, vragen 

die je niet kon beantwoorden etc.). 

- Spullen naar een van de gastheren/vrouwen van zondag brengen. 

- Regel het schoonmaken van de glazen met elkaar. 

- Koelelementen in vriezer; kazen in koelkast (bij gastheer/vrouw zondag). 

- Neem procedure voor zondag samen door. 

Zondag 

13:00 uur: gastheer/vrouw zondag 

- Neerzetten biertafels en banken. 

- Neerzetten wijn, glazen, formulieren. 

 

13:30 - 17:30 uur: Gastheer / Gastvrouw zijn: zie op p1. 

 

17:30 uur: Opruimen gastheer/vrouw zondag 

- FRAME PARTYTENT BLIJFT STAAT. Doek indien nat uithangen beneden bij keet 

(kan in de schuur, bijvoorbeeld over de trekker), of meenemen naar Laura / Guido 

- Biertafels terug onder de overkapping boven. 

- Glazen meenemen voor vaatwasser (spreek af wie deze wast) 

- Noteer in logboek evaluatie en leerpunten.  

- Maak voor het inleveren samen de kas op. 

- Tel de voorraad en noteer dit in op het kasformulier. 

  

18:30 uur Inleveren kas, wijn en huisspullen bij Laura of Guido. 1 gastheer/vrouw zondag 

 

  



Opruimen van de partytent - in 2022 laten we het frame staan!! 

Als de tentstokken niet in de stokkenzak 

zitten en niet per stok samengebonden zijn, 

heb een heleboel zwart staal wat vreselijk in 

de knoop zit. 

 

 

 

 

Daarom het verzoek bij het afbreken elke 

stok te voorzien van een bandje. Groen voor 

de grote zijbogen (4) en geel voor de 

middenbogen. De kleine bogen kunnen met 

1 bandje.  

Dan ziet het er al veel handzamer uit. 

 

 

En past het ook makkelijk in de stokkenzak. 

 

 

 

 

 

Ook voor de spanbanden geldt iets 

soortgelijks. 

 

 

 

 

 

Zo kunnen ze in de pennenzak. 

 

 

 

 

Tot slot de volgorde van het inpakken van de tas.  

1. De stokkenzak LOS (niet in de tas) 

2. In de tas eerst de losse onderdelen; zijkant, voeten, pennenzak, hamer,...   

3. Daarna de tent (die zit dus bovenin). 

 


