WOLWEEK VRIJDAG 3 T/M 10 AUGUSTUS

Weekprogramma
vrijdag 14.00 uur: aankomst, inleiding workshop droog(naald)vilten
19.30 uur: wandeling over het landgoed naar de schapen
zaterdag 9.00 uur: workshop schapen knippen* en vacht vilten
zondag 9.00 uur: workshop vacht vilten
maandag vrije dag
dinsdag 13.00 uur: workshop droog(naald)vilten
woensdag: vrije dag of fotospeurtocht naar de abdij in Val Dieu waar we lunchen, onderweg
plukken we bloemen voor het verven van de wol op donderdag. Als we terug zijn gaan we de
vuurplaatsen voor het wolverven in orde maken
donderdag 9.00 uur: workshop regenboogverven bij het kampvuur

vrijdag 10.00 uur: koffie en afsluiting (de accommodaties moeten vóór 10 uur leeg zijn, maar men
kan nog de gehele dag op het landgoed blijven om bijvoorbeeld te wandelen)
* alleen de Ouessant (dwerg)schapen worden geknipt, de overige rassen zijn al eerder geknipt
Extra programma
We hebben wat te vieren … Na 3 wolweekenden (de eerste in 2014) en de wolweek in 2017, wordt
het in augustus de 5de keer dat we dit organiseren! Reden voor iets feestelijks … Sylvie Geurts
(part time bewoner landgoed en wolliefhebber) geeft een introductie workshop in het spinnen.
Dag en tijdstip in overleg

Kosten workshops








Ouessant schaapje knippen en vacht vilten €70,- incl. vachtje en avondmaaltijd
alleen knippen €45,- met avondmaaltijd €55,Drents Heideschaap vacht vilten €100,- incl. vacht en avondmaaltijd
Gotlander Pelsschaap vacht vilten €145,- incl. vacht en avondmaaltijd
Wensleydale vacht vilten €175,- incl. vacht en avondmaaltijd
Gotlander x Wensleydale vacht vilten €125,- incl. vacht en avondmaaltijd
droog-naaldvilten €45,- Vorig jaar hebben we een wandkleedje met schaapjes en een muis
gemaakt (zie foto boven), dit jaar is het nog een verrassing wat we gaan maken
 regenboogverven €65,- Je gaat naar huis met diverse strengen gesponnen wol van 10 gram
in alle kleuren van de regenboog
koffie- en theepauzes en de maaltijd bij het kampvuur op zaterdagavond zijn inbegrepen
zelf meenemen: brood, salade of soep voor de lunch op de workshopdagen
Catering
Alleen koffie en thee tijdens de workshops en de avondmaaltijd bij het kampvuur op zaterdagavond
zijn inbegrepen. Wat de overige maaltijden betreft, kan er afgesproken worden om samen te koken.

Docenten
Marco Borkes & Wibbina van Ginkel: schapen knippen en vachtvilten
Marlie Albertz: droogvilten
Hannah Bos: regenboogverven
Sylvie Geurts: introductie workshop spinnen

Overnachten
Het weekend wordt georganiseerd op landgoed Cortils, dichtbij de Voerstreek in België. Wil je daar
ook bij zijn, boek dan een kamer in het Poorthuis (zie foto onder) of als je je familie wilt
meenemen, één van de accommodaties zoals de Orangerie voor 7 personen of het Balkonverblijf
voor 10 personen.
Het Poorthuis is een nieuwe accommodatie die in april beschikbaar is gekomen voor
(vakantie)gasten. Op de begane grond bevinden zich de woonkamer en woonkeuken, op de eerste
etage 2 slaapkamers met eigen badkamer en op de 2de etage, 3 slaapkamers met een gedeelde
badkamer. Alle slaapkamers zijn voor 2 personen (2x 1-persoons box spring). De 2 slaapkamers op
de eerste etage met eigen badkamer kosten €350,- per week, de overige slaapkamers met
gedeelde badkamer €275,- per week. Optioneel: huur bedlinnen a €7,- en badhanddoeken a €4,per persoon.

Voor informatie en opgave vóór 1 juli bij: vera@chateaucortils.com
Ook opgeven aan welke workshops je mee wilt doen, welke vacht je wilt vilten, of je vegetarisch
bent en of je een slaapkamer wilt delen.

Kijk voor allerlei schapennieuws op Facebook schapenhouderij Cortils

