
 

  

Programma ‘Volg het schapenvolk door De Maashorst’ 
Datum Vertrekpunt Vertrektijd Bestemming Aankomsttijd Activiteiten 

Zo. 13 okt. Nabij Herperduin 10:45 uur Oerevent Herperduin 11:15 uur Herders vertellen over hun werk en Wild van Maashorstwol verzorgt een workshop vachtvilten met je 
voeten. Doe jij ook mee?   Oerevent Herperduin 17:00 uur Nabbegat 19:30 uur 

Ma. 14 okt. Nabbegat 7:45 uur Natuurbegraafplaats 8:30 uur Wandel met de schapen over de begraafplaats en vilt bloemen, viltjes en armbandjes met Wild van 
Maashorstwol.  Natuurbegraafplaats ±12:30 uur Nabbegat  

Di. 15 okt. Nabbegat 12:15 uur Heische Tip 13:30 uur De kinderen verkleden zich als herder en kunnen een kijkje nemen bij de schapen op het sportveld. Ook 
worden er buideltjes gemaakt en kun je spinnen met spinstokjes op het terras.  Heische Tip 16:30 uur Nabbegat 17:00 uur 

Wo 16. okt. Nabbegat 9:45 uur Natuurcentrum De 
Maashorst 

11:00 uur De schapen grazen volgens oud gebruik op driehoek en de herders vertellen over hun werk. Ook worden 
er buideltjes gemaakt en kun je spinnen met spinstokjes op het terras. Om 15:00 uur zal het schapenvolk 
vertrekken naar het urnenveld om uit te rusten. 

Do. 17 okt. Natuurcentrum De 
Maashorst 

9:30 uur Charme Camping 
Hartje Groen 

11:00 uur De herders vertellen over het herderswerk, begrazing en hun honden. Ook kunnen jong en oud 
minivachtjes vilten met Wild van Maashorstwol. 

 Charme Camping 
Hartje Groen 

16:30 uur Nabbegat 17:30 uur 

Vrij. 18 okt. Nabbegat 11:15 uur Gastenverblijf Het 
Voorhuis 

14:30 uur Herders vertellen over hun werk.  Ook worden er buideltjes gemaakt en kun je spinnen met spinstokjes op 
het terras. 

Za. 19 okt. Gastenverblijf Het 
Voorhuis 

9:45 uur Parkeerplaats 
Nistelrooise Baan 

12:00 uur Wandel mee van Het Voorhuis naar de parkeerplaats en volg het tempo van de schapen. 

Zo. 20 okt. Parkeerplaats 
Nistelrooise Baan 

7:45 uur Vakantiepark 
Zevenbergen 

10:30 uur Herders vertellen over hun werk.  Ook worden er buideltjes gemaakt en kun je spinnen met spinstokjes op 
het terras. 

 Vakantiepark 
Zevenbergen 

12:45 uur De Nistel 14:30 uur Herders vertellen over hun werk en Wild van Maashorstwol verzorgt een workshop vachtvilten met je 
voeten. De tocht wordt feestelijk afgesloten! 
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