WOLWEEK VRIJDAG 28 JULI T/M VRIJDAG 4 AUGUSTUS

Weekprogramma *
28 juli 14.00 uur: aankomst en kennismaking, inleiding workshop droogvilten
20.00 uur: wandeling over het landgoed naar de schapen
29 juli 9.00 uur: schapen knippen en vacht vilten
30 juli 9.00 uur: vacht vilten
31 juli: vrije dag
1 t/m 3 augustus: we plannen een wandeling naar de abdij in Val Dieu en plukken onderweg
planten om wol mee te gaan verven (als er voldoende animo is). Verder hebben we het 2de dagdeel
droogvilten, in overleg op dinsdag, woensdag of donderdag. Wat ook ingepland kan worden is een
bezoek aan het wolmuseum in Verviers.
4 augustus 10.00 uur: koffie en afsluiting
* Is er alleen animo voor het weekend van 28 t/m 31 juli, vindt het 2de dagdeel droogvilten op
maandagmiddag plaats en vervallen de activiteiten beschreven bij dinsdag t/m donderdag.

Kosten workshops
workshop Ouessant schaapje knippen en vacht vilten €75,- incl. vachtje en avondmaaltijd
workshop Drents Heideschaap knippen en vacht vilten €100,- incl. vacht en avondmaaltijd
wil je alleen knippen, betaal je €45,- voor de workshop knippen, €55,- met avondmaaltijd
koffie- en theepauze inbegrepen
workshop droogvilten €45,- We maken een wandkleedje met schaapjes (zie foto)
zelf meenemen: brood, salade of soep voor de lunch op zaterdag en zondag

Overnachten




een bed op 'de zolder van Kolder', een zolder a la kringloopwinkel met ongeveer 20
slaapplaatsen. Badkamer en toilet met klein keukenblok op de binnenplaats van de boerderij.
Kosten €10,- per nacht. Optioneel: huur bedlinnen a €7,- en badhanddoeken a €4,- per
persoon.
Een 1- of 2-persoonsslaapkamer in de Oude Kapel. Er zijn 3x 2-persoonsslaapkamers a
€250,- per kamer per week. Bij voldoende aanmelding kan de kamer gedeeld worden, dan
zijn de kosten €125,- per persoon. Verder staat er nog een 1-persoonsbed op de voorzolder a
€125,- per week. Optioneel: huur bedlinnen a €7,- en badhanddoeken a €4,- per persoon.
Klik hier voor meer informatie over de Oude Kapel

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.
Opgave bij: vera apestaart chateau cortils punt com (aan elkaar geschreven)

