
  6-daagse Vlechttechnieken 

met wilgenschors 

 

 

 

 

Min Spillemaeckers: vlecht, bind, 

knoop, weeftechnieken, Fiber Art. 

www.indenateljee.be 
 

 

 

 

Ze werd op slag verliefd op die oeroude 
vlechttechnieken. Al 19 jaar geeft Min 
deze technieken met veel liefde door.   

Ter ere van onze blauwe planeet, wenst 
ze dit levendig te houden! 

 

“Het meeste van haar werk is                  

3 dimensionaal.  

De natuur is haar grootste inspiratiebron. 

De herhalende bewegingen van het 

vlechten, binden, weven, knopen is als 

een meditatie en brengt evenwicht en 

rust in het lichaam. 

Haar werk is een momentopname in de 

continuïteit van het leven” 

 
 
 
 
 

 
 

Kasteel Mariagaarde 
 

Kasteelstraat 10 
3840 Hoepertingen (Borgloon) 

 
 

 

 

 

www.kasteelmariagaarde.be 

 

http://www.indenateljee.be/
http://www.kasteelmariagaarde.be/


Je verbinden met 
onze blauwe planeet 

 

Gedurende 6 dagen gaan we ons 

onderdompelen in de stroom van 

creativiteit, onze scheppende kracht. We 

starten de dag met een korte                

Qi-gong oefening. 

We gaan werken met  
wilgenschors. 

 Ideaal materiaal om volgende technieken 
toe te passen: weefpatronen + 

varianten(= twill, puntmanden), kant-
weven, windmolen techniek.                                              

Je kiest zelf wat je wenst te maken en 
welke techniek je wenst te gebruiken.  Je 

kan ook technieken combineren en er 
eventueel eigen materiaal bijvoegen.   

 
De wilg wordt in december geoogst, dan 
dien ik de bussels te kopen.  Deze zet ik 
met de voeten in water totdat ze genoeg 
water hebben gezogen (voorzomer) om te 

kunnen ontschorsen. 
Hiervoor wordt er een extra workshop 

voorzien in mijn ateljee. 
Indien je het hele proces wens te 

beleven, gelieve voor 21 december 2018 
in te schrijven. 

 

 
 

 
 

 

Iedereen is van harte welkom, voorkennis 
is écht niet nodig! 

Professionele begeleiding: 
Min Spillemaeckers 

 
 
 
 
 
 

 
Praktisch 6-daagse: 
Het programma start op vrijdag 5 juli 
2019 en eindigt op woensdag 10 juli. Je 
bent vrijdag 5 juli welkom vanaf 11u 
Je verblijf is t/m woensdag 10 juli 17u 
 
 
Prijzen verblijf 5 dagen volpension + 
middagmaal dag 6: 
- tweepersoonskamer in het hoofdgebouw 
349€/persoon 
- éénpersoonskamer in het hoofdgebouw 
426,50€/persoon 
- éénpersoonskamer in het poortgebouw 
349€/persoon 
*Handdoeken zelf mee te brengen, lakens 
inbegrepen. 
 
 
Prijs workshop 4u les/dag, lokaal ca 
60m2 is heel de dag beschikbaar, 
koffie/thee/water:  
330€/persoon 
+Prijs workshop leren ontschorsen In 
den Ateljee in de voorzomer 2019,  
2u: 25€/persoon 
Materiaal: 5 wilgenstokken: 4€/persoon 
Indien het je niet lukt om zelf je wilg te 
ontschorsen, kan je schors aankopen: 
5€ per rol.  
 
 

 


