
 WOLWEEK VRIJDAG 26 JULI T/M 2 AUGUSTUS

Weekprogramma
vrijdag 15.30 uur: aankomst en kennismaking
            18.00 uur: maaltijd bij het kampvuur en wandeling over het landgoed naar de schapen
zaterdag 9.00 uur: workshop schapen knippen* en vilten 
zondag  9.00 uur: workshop vilten 
maandag: vrije dag
dinsdag: vrije dag of bij voldoende animo naar 't wolmuseum in Verviers
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 verven met plantaardige materialen 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

Kosten workshops

 Ouessant schaapje knippen en vacht vilten €70,- incl. vachtje
 alleen knippen €50,- 
 shawl / muts combinatie (zie foto hierboven) €130,- incl. wol
 Drents Heideschaap vacht vilten €100,- incl. vacht
 Gotlander Pelsschaap vacht vilten €150,- incl. vacht
 verven bij het kampvuur is zonder kosten, de geverfde Wensleydale krullen zijn te koop in 

het winkeltje 

Catering
De avondmaaltijd bij het kampvuur op vrijdagavond kost €12,50 per persoon. Zelf meenemen: 
brood, salade of soep voor de lunch op de workshopdagen. Koffie en thee tijdens de workshops is 
inbegrepen.



Docenten
Marco Borkes & Wibbina van Ginkel: schapen knippen en shawl / muts vilten
Vera Wijnveen: vacht vilten

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.
Op de begane grond van het Poorthuis bevinden zich de woonkamer en woonkeuken, op de eerste 
etage 2 slaapkamers met eigen badkamer, op de 2de etage zijn 2 slaapkamers met een gedeelde 
badkamer. Verder is er nog een overloop die de badkamer deelt met de 2de etage. 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 2 slaapkamers met gedeelde badkamer €275,- per week 
en de overloop €225,-  Optioneel: huur bedlinnen a €7,- en badhanddoeken a €4,- per persoon.

https://www.chateaucortils.com/nl/accommodaties/balkon/
https://www.chateaucortils.com/nl/accommodaties/orangerie/
https://www.chateaucortils.com/nl/
http://www.wolwerkplaatsbenneveld.nl/


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


