
Uitleg commitment: 
Stap 1:  mail  je naam, adres en je bedrag naar 
 WientjesvoortZuid@hotmail.com
Stap 2:  je geeft je commitment; nog niet je   
 bedrag
Stap 3:  na 10 oktober krijg je bericht of onze   
 actie geslaagd is en hoor je verdere   
 stappen

• De actie 1000 x 1000 loopt van nu tot 10-10-2020

Er liggen nieuwe plannen op stapel; de bestemming van natuurcamping 
Wientjesvoort Zuid zal veranderen. Het Wientjesvoort Zuid zoals we het nu 
kennen, zal dan niet meer verder kunnen gaan.  Wij organiseren een laatste actie 
1000 x 1000 waardoor Wientjesvoort Zuid een stukje Vrije Aarde kan worden.  
Een nieuwe fase breekt dan aan voor natuurcamping Wientjesvoort. 

Het is zo simpel als het klinkt: 1000 mensen doneren 1000 euro aan deze 
krachtige plek. Het is nu of nooit. Geef je commitment! 

Zaterdag 19 september organiseren wij een feestelijke dag op Wientjesvoort Zuid. 
Wij vieren wat er de afgelopen vier jaar aan rijkdom is gegroeid. Wij vieren onze 
dankbaarheid en alle vreugde die het terrein ons brengt. Alle pijlers die Wien-
tjesvoort Zuid zo’n bijzondere plek maken worden uitgelicht. Denk hierbij aan 
ruimte voor ceremonie; duurzaamheid/onze kleine voetafdruk; community en 
saamhorigheid; ruimte voor de kinderen; samenwerkingen met onze omgeving 
en natuurverbinding. 

Al met al zal deze dag een waardevol samenzijn worden voor jong en oud, met 
spel, muziek en vreugde en veel dankbaarheid! Wees welkom!

Wij hopen dat u erbij bent. 

19 september Wientjesvoort Zuid

OPEN EINDE
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19 september Open Einde 
Het programma van 10:00u tot 16:00:
- De Sappers! Laat uw eigen oogst (wortels,  
 bietjes, appels, peren, druiven ) tot heerlijk  
 sap persen! Vanaf 75 kg. 
- De film: Wientjesvoort! 
- Open yurt! Ondervind hoe klein 
 de voetafdruk is in een yurt
- Touwtjes draaien van brandnetels
- Proef verse wildpluksoep
- Donderelf vertelt weer de meest 
 wonderlijke verhalen
- Ruimte voor ceremonie 
- Labyrint lopen 
- Grabbel naar verrassingen
- Muziek! 
- Vuur! 

OPEN EINDE


