
Activiteiten 2023 

 
JANUARI 
 
Woensdag 4 januari Bloempot met mezenbol 
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur. 
Vandaag maken we een mezenbol die hangt aan een bloempotje voor in de tuin.  
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 5 januari: Van wol vilt maken! 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd!  
Thema is windlichtjes. Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar, kinderen tot 6 jaar 
uitsluitend onder begeleiding. Deelname € 7,50 inclusief materialen.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl   
Let op: tickets van 13.00, 14.00 of 15.00 zijn niet geldig op de andere tijdstippen. 
 
Zondag 8 januari: Nieuwjaarswandeling  
13.30–15.00 uur vanaf het bezoekerscentrum. Het nieuwe jaar inlopen op de 
Ermelosche Heide met natuurgids Gerard Hendriks. Ook in de winter is er van alles 
te zien in de natuur. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 14 januari: Winterwandeling 
13.30-15.00 uur. Winterse wandeling door het bos en over de heide onder leiding 
van natuurgids Henk van Emaus. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). 
Vriend Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zondag 22 januari: Bosuilenexcursie 
19.00 uur tot ca. 20.30 uur excursie vanaf het bezoekerscentrum. Met natuurgids 
Jeanne Dijkstra op zoek en luisteren naar het geluid van de bosuil. In de winter is de 
baltsroep van het mannetje van de bosuil ’s avonds en ’s nachts goed te horen. In 
zachte winters begint de balts al in januari, maar meestal in februari. Het 
bosuilvrouwtje zit in maart al op de eieren en in april worden de jongen geboren. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zondag 29 januari: IJSkoud, de mooiste wandeling 
12.30-15.00 uur. Winterse wandeling van circa 8 km door het Speulderbos onder 
leiding van natuurgids Jeanne Dijkstra. Geschikt voor stevige doorstappers. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
FEBRUARI  

Zondag 5 februari: Bosuilenexcursie 
19.00 uur tot ca. 20.30 uur excursie vanaf het bezoekerscentrum. Met natuurgids 
Jeanne Dijkstra op zoek en luisteren naar het geluid van de bosuil. In de winter is de 
baltsroep van het mannetje van de bosuil ’s avonds en ’s nachts goed te horen. In 
zachte winters begint de balts al in januari, maar meestal in februari. Het 
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bosuilvrouwtje zit in maart al op de eieren en in april worden de jongen geboren. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Woensdag 22 februari: Houten schaapje omwikkelen met wol 
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
Een houten schaapje omwikkelen met zelf uitgekozen wol zodat het een zacht 
aaibaar schaapje wordt.  
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 23 februari: Van wol vilt maken: Lammetjes en schapen of tulp 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd!  
Thema is lammetjes en tulpjes. Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar, kinderen tot 
6 jaar uitsluitend onder begeleiding. Deelname € 7,50 inclusief materialen. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl   
Let op: tickets van 13.00, 14.00 of 15.00 zijn niet geldig op de andere tijdstippen. 
 
MAART 

Woensdag 1 maart: Pomponschaapje knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
In je favoriete kleur een bolletje maken dat omgetoverd wordt tot een lief schaapje. 
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op andere tijdstippen.  
 
Donderdag 2 maart: Van wol vilt maken: Lammetjes en schapen 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak in 3 kwartier tijd kennis met wolvilten! We 
gaan een steen omtoveren tot schaap of lammetje. Geschikt voor alle leeftijden vanaf 
4 jaar, kinderen tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. Deelname € 7,50 inclusief 
materialen. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Zaterdag 11 maart: Eikenstrubben- en heidewandeling 
13.30-15.00 uur. Onder leiding van natuurgids Gerard Hendriks dwalen door oude 
eikenbossen en over de heide. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50), Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 25 maart: Vroege voorjaarswandeling 
13.30-15.00 uur. Onder leiding van natuurgids Henk van Emaus dwalen door oude 
eikenbossen en over de heide. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50), Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedriftn .nl 
 
Zondag 26 maart: Historisch ommetje   
13.30-15.30 uur. Wandeling naar o.a. het onderduikershol onder leiding van Jeanne 
Dijkstra. Onderweg wordt verteld over de historie van het gebied.  
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis. Aanmelden via 
www.schapedrift.nl 
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APRIL 
 
Zaterdag 1 april Lammetjesdag 
Van 10.30-16.00 uur 
Een dag boordevol gezelligheid voor de hele familie! De schaapskooi is open voor 
bezoekers en de schapen en lammetjes kunnen die dag van dichtbij bekeken en 
geaaid worden. Op het terrein staan kraampjes met warme hapjes en drankjes 
opgesteld. Met kinderactiviteiten zoals takkenbeesten en een kleurplaat met 
playmaïs knutselen, toverballen vilten, de grabbelton, het draaimolentje De 
Dieromdom en uiteraard schminken!  
De toegang is gratis, alleen voor het kinderknutselen wordt een kleine bijdrage 
gevraagd.  
 
Vrijdag 7 april Van wol vilt maken; Thema is kuikentjes en paaseieren 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd! 
Met schapenwol gaan we paaseieren en kuikentjes vilten. Geschikt voor alle 
leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Deelname € 7,50 inclusief materialen. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Zondag 16 april: Eikenstrubben- en heidewandeling 
13.30-15.00 uur. Onder leiding van natuurgids Henk van Emaus dwalen door oude 
eikenbossen en over de heide. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zondag 30 april: Op zoek naar de koekoek 
13.30-15.00 uur. Rond deze tijd van het jaar komt de koekoek terug in ons land. En 
dan is zijn roep al van verre te horen. Samen met natuurgids Jeanne Dijkstra op zoek 
naar de koekoek op de Ermelosche Heide. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). 
Vriend Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
  
MEI 
 
Woensdag 3 mei: Bloempot met plantje voor moederdag   
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
Met moederdag in aantocht versieren we een bloempotje met een echt plantje er in! 
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 4 mei: Van wol vilt maken: voor Moederdag 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd! 
Met schapenwol gaan we een verrassing vilten voor moederdag, maar we verraden 
nog niet wat het wordt! Het mag ook voor je oma of voor wie jij maar lief vindt. 
Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar, tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Deelname € 7,50 inclusief materialen. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.00, 14.00 of 15.00 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
 
 
Zaterdag 6 mei: Bevrijdingswandeling 
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13.30 – 15.30 uur. Wandeling in het teken van de vrijheid door bos en over de heide 
onder leiding van natuurgids Jeanne Dijkstra. Bij deze wandeling gaan de verhalen 
vooral over wat er zich rond en op de Ermelosche heide heeft afgespeeld. Zo was 
Ermelo bijvoorbeeld al op 18 april bevrijd en bracht in de haven van Harderwijk een 
schot van een Canadese tank een schip met vluchtende Duitsers tot zinken. De 
resterende twee schepen keerden terug en de 20 opvarende Duitsers werden 
gevangengenomen. Ook naar het Onderduikershol bij Drie en het paaltje van 
verzetsstrijder Jannes. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift 
gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zondag 14 mei: Op zoek naar de herder en de kudde 
13.30-15.00 uur. Wandeling onder leiding van natuurgids Gerard Hendriks over de 
Ermelosche Heide, waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de herder en 
honden en uitleg over de begrazing. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Donderdag 18 mei: Spannende Hemelvaartswandeling 
13.30-15.00 uur Natuurwandeling onder leiding van natuurgids Henk van Emaus. 
Deelname € 5,00, t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis. Aanmelden via 
www.schapedrift.nl 
 
JUNI 
 
Zaterdag 3 juni Schaapscheerdersfeest 
10.30-16.00 uur. Evenement Schapedrift 
Vandaag worden de schapen geschoren! Daaromheen is een markt opgebouwd met 
ambachtelijke producten en hapjes en drankjes. Alles draait om wol en de verwerking 
daarvan en er is veel te doen voor kinderen aan knutselen en schminken en andere 
activiteiten. 
Toegang € 2 p.p. Kinderen tot 12 jaar en Vriend Schapedrift gratis. Ticketverkoop via 
de www.schapedrift.nl is mogelijk maar niet noodzakelijk. Voor kinderactiviteiten 
wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
 
Zaterdag 10 juni: Nachtzwaluwtocht. 
21.30-23.00 uur. Een korte wandeling onder leiding van natuurgids Gerard Hendriks, 
op zoek naar een geschikte plek om de nachtzwaluwen te zien vliegen. Deelname € 
5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis. Aanmelden via 
www.schapedrift.nl 
 
Woensdag 14 juni: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van natuurgids 
Gerard Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00. Aanmelden via www.schapedrift.nl. 
Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
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Zaterdag 24 juni: Nachtzwaluwtocht 
21.30-23.00 uur. Een korte wandeling onder leiding van natuurgids Henk van Emaus, 
op zoek naar een geschikte plek om de nachtzwaluwen te zien vliegen. Deelname € 
5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 24 juni: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00. Aanmelden via www.schapedrift.nl. 
Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 
JULI  
 
Woensdag 5 juli: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00. Aanmelden via www.schapedrift.nl. 
Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 

Dinsdag 11 juli: Dagworkshop Vachtvilten 
Vilt zelf een prachtig interieur-stuk van een ruwe schapenvacht! 
In deze dagworkshop van 10-16 uur ga je zelf aan de slag met een vacht van onze 
eigen schapen. Deze dag vilt je zelf een achterkant er tegenaan met... schapenwol! 
Het is een leuke klus waar je de hele dag mee bezig bent, waar je vies en moe van 
wordt, maar wat veel voldoening geeft. Bovendien ga je aan het eind van de dag met 
een mooi vachtkleed naar huis, voor op de vloer of (buiten) op de bank. 
Het is een sportieve uitdaging, alhoewel er ook deelnemers waren die het mee 
vonden vallen. De workshop vindt buiten plaats en bij regen onder de tent. 
Deelname: € 90,00, inclusief materiaal, koffie/thee en lunch. Aanmelden via 
www.schapedrift.nl: maximaal 8 deelnemers per dag. Niet geschikt voor kinderen. 
 

Donderdag 13 juli: Van wol vilt maken: Zomer, bloem of vlinder 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd! 
Met schapenwol gaan we iets zomer; een bloem of wat jij zelf leuk vindt. Geschikt 
voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
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Deelname € 7,50 inclusief materialen. Aanmelden via www.schapedrift.nl. 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 

Zaterdag 15 juli: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00. Aanmelden via de website. Geschikt 
vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 
Woensdag 19 juli Zomermobile knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
Er wordt een mobile gemaakt waar je leuke zomerse dingetjes uit de natuur kunt 
ophangen. Laat je verrassen!   
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding.  
 
Donderdag 20 juli: Dagworkshop Vachtvilten 
Vilt zelf een prachtig interieur-stuk van een ruwe schapenvacht! 
In deze dagworkshop van 10-16 uur ga je zelf aan de slag met een vacht van onze 
eigen schapen. Deze dag vilt je zelf een achterkant er tegenaan met... schapenwol! 
Het is een leuke klus waar je de hele dag mee bezig bent, waar je vies en moe van 
wordt, maar wat veel voldoening geeft. Bovendien ga je aan het eind van de dag met 
een mooi vachtkleed naar huis, voor op de vloer of (buiten) op de bank. 
Het is een sportieve uitdaging, alhoewel er ook deelnemers waren die het mee 
vonden vallen. De workshop vindt buiten plaats en bij regen onder de tent. 
Deelname: € 90,00, inclusief materiaal, koffie/thee en lunch. Aanmelden via 
www.schapedrift.nl: maximaal 8 deelnemers per dag. Niet geschikt voor kinderen. 
 
Donderdag 20 juli: Avondzwerfwandeling 
19.30-21.30 uur. Deze wandeling onder leiding van natuurgids Henk van Emaus 
voert door de bossen en over de Ermelosche Heide. Het is altijd weer bijzonder om in 
de avonduren in dit gebied rond te zwerven. Uw gids kan er van alles over 
vertellen!  Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 22 juli: Open Bijenstal 
13.30-14.30 uur. In een imkerpak kun je in de bijenstal naast de schaapskooi kijken!  
Je maakt zo kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker vertelt over het 
bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Daarin zie je ramen met 
honingopslag, broed, ramen met eitjes en larfjes, werkbijen, darren en misschien 
ontdek je de koningin!  
Meer informatie op www.bijenermelo.nl en op www.schapedrift.nl  
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Zondag 23 juli: Op zoek naar herder en de kudde 
11.00-12.30 uur. Wandeling over de Ermelosche Heide, onder leiding van natuurgids 
Gerard Hendriks op zoek naar de schaapskudde. Kennismaking met de herder en 
honden en uitleg over de begrazing. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Woensdag 26 juli: Zonnebloemen knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
Het is volop zomer en wat is er leuker om dan zelf een zonnebloem te knutselen? 
Deelname € 5,00 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 27 juli: Van wol vilt maken; Thema is zomer, bloem of vlinder 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd! 
Met schapenwol gaan we iets zomers maken; een bloem of wat jij zelf leuk vindt. 
Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Deelname € 7,50 inclusief materialen.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.00, 14.00 of 15.00 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 27 juli: Avondzwerfwandeling  
19.30-21.30 uur. De wandeling leidt door de bossen en over de Ermelosche Heide 
Onder leiding van natuurgids Jeanne Dijkstra. Het is altijd weer bijzonder om in de 
avonduren in dit gebied rond te zwerven. De gids kan er van alles over vertellen. 
Deelname € 5,00, t/m 12 jaar € 2,50. Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Vrijdag 28 juli: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl. Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 
 
 
 
AUGUSTUS 
Dinsdag 1 augustus: Dagworkshop Vachtvilten 
Vilt zelf een prachtig interieur-stuk van een ruwe schapenvacht! 
In deze dagworkshop van 10-16 uur ga je zelf aan de slag met een vacht van onze 
eigen schapen. Deze dag vilt je zelf een achterkant er tegenaan met... schapenwol! 
Het is een leuke klus waar je de hele dag mee bezig bent, waar je vies en moe van 
wordt, maar wat veel voldoening geeft. Bovendien ga je aan het eind van de dag met 
een mooi vachtkleed naar huis, voor op de vloer of (buiten) op de bank. 

http://www.schapedrift.nl/
http://www.schapedrift.nl/
http://www.schapedrift.nl/
http://www.schapedrift.nl/
http://www.schapedrift.nl/


Het is een sportieve uitdaging, alhoewel er ook deelnemers waren die het mee 
vonden vallen. De workshop vindt buiten plaats en bij regen onder de tent. 
Deelname: € 90,00, inclusief materiaal, koffie/thee en lunch.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl: maximaal 8 deelnemers per dag. Niet geschikt 
voor kinderen. 
 
Donderdag 3 augustus: Van wol vilt maken: bloem, vinder of iets zomers… 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd!  
Met schapenwol gaan we een toverbal of een bloem of wat jij zelf leuk vindt vilten. 
Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Deelname € 7,50 inclusief materialen.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 3 augustus: Avondzwerfwandeling  
19.30-21.30 uur. De wandeling leidt door de bossen en over de Ermelosche Heide 
Onder leiding van natuurgids Jeanne Dijkstra. Het is altijd weer bijzonder om in de 
avonduren in dit gebied rond te zwerven. De gids kan er van alles over vertellen. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 5 auguastus: Open Bijenstal 
13.30-14.30 uur. In een imkerpak kun je in de bijenstal naast de schaapskooi kijken!  
Je maakt zo kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker vertelt over het 
bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Daarin zie je ramen met 
honingopslag, broed, ramen met eitjes en larfjes, werkbijen, darren en misschien 
ontdek je de koningin!  
Meer informatie op www.bijenermelo.nl en op www.schapedrift.nl  
 
Zondag 6 augustus: Op zoek naar de herder en de kudde 
11.00-12.30 uur. Wandeling onder leiding van natuurgids Jeanne Dijkstra over de 
Ermelosche Heide, waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de herder en 
honden en uitleg over de begrazing. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Woensdag 9 augustus Dromenvanger knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.   
Zijn dromen bedrog? We gaan een echte dromenvanger maken!  
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 10 augustus: Dagworkshop Vachtvilten 
Vilt zelf een prachtig interieur-stuk van een ruwe schapenvacht! 
In deze dagworkshop van 10-16 uur ga je zelf aan de slag met een vacht van onze 
eigen schapen. Deze dag vilt je zelf een achterkant er tegenaan met... schapenwol! 
Het is een leuke klus waar je de hele dag mee bezig bent, waar je vies en moe van 
wordt, maar wat veel voldoening geeft. Bovendien ga je aan het eind van de dag met 
een mooi vachtkleed naar huis, voor op de vloer of (buiten) op de bank. 
Het is een sportieve uitdaging, alhoewel er ook deelnemers waren die het mee 
vonden vallen. De workshop vindt buiten plaats en bij regen onder de tent. 
Deelname: € 90,00, inclusief materiaal, koffie/thee en lunch.  
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Aanmelden via www.schapedrift.nl: maximaal 8 deelnemers per dag. Niet geschikt 
voor kinderen. 
 
Donderdag 10 augustus: Avondzwerfwandeling  
19.30-21.30 uur. De wandeling leidt door de bossen en over de Ermelosche Heide 
Onder leiding van natuurgids Gerard Hendriks. Het is altijd weer bijzonder om in de 
avonduren in dit gebied rond te zwerven. De gids kan er van alles over vertellen. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 12 augustus: Open Bijenstal 
13.30-14.30 uur. In een imkerpak kun je in de bijenstal naast de schaapskooi kijken!  
Je maakt zo kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker vertelt over het 
bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Daarin zie je ramen met 
honingopslag, broed, ramen met eitjes en larfjes, werkbijen, darren en misschien 
ontdek je de koningin!  
Meer informatie op www.bijenermelo.nl en op www.schapedrift.nl  
 
Donderdag 17 augustus: Van wol vilt maken: Toverbal, bloem of ? 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd!  
Met schapenwol gaan we een toverbal of een bloem of wat jij zelf leuk vindt vilten. 
Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Deelname € 7,50 inclusief materialen. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 17 augustus: Avondzwerfwandeling  
19.30-21.30 uur. De wandeling leidt door de bossen en over de Ermelosche Heide 
Onder leiding van natuurgids Henk van  Emaus. Het is altijd weer bijzonder om in de 
avonduren in dit gebied rond te zwerven. De gids kan er van alles over vertellen. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden vooraf via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 19 augustus: Open Bijenstal 
13.30-14.30 uur. In een imkerpak kun je in de bijenstal naast de schaapskooi kijken!  
Je maakt zo kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker vertelt over het 
bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Daarin zie je ramen met 
honingopslag, broed, ramen met eitjes en larfjes, werkbijen, darren en misschien 
ontdek je de koningin!  
Meer informatie op www.bijenermelo.nl en op www.schapedrift.nl  
 
Zondag 20 augustus: Historisch ommetje 
13.30-15.30 uur. Wandeling naar o.a. het onderduikershol onder leiding van gids 
Gerard Hendriks. Onderweg wordt verteld over de historie van het gebied. Deelname 
€ 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Woensdag 23 augustus Bijen van closetrol knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
Vandaag maken we een superleuke bij van een closetrol.  
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
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Donderdag 24 augustus: Avondzwerfwandeling  
19.30-21.30 uur. De wandeling leidt door de bossen en over de Ermelosche Heide 
Onder leiding van natuurgids Gerard Hendriks. Het is altijd weer bijzonder om in de 
avonduren in dit gebied rond te zwerven. De gids kan er van alles over vertellen. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
SEPTEMBER 
 
Zaterdag 2 september: Open Bijenstal 
13.30-14.30 uur. In een imkerpak kun je in de bijenstal naast de schaapskooi kijken!  
Je maakt zo kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker vertelt over het 
bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Daarin zie je ramen met 
honingopslag, broed, ramen met eitjes en larfjes, werkbijen, darren en misschien 
ontdek je de koningin!  
Meer informatie op www.bijenermelo.nl en op www.schapedrift.nl  
 
Woensdag 6 september: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl. Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 
Zondag 10 september: Op zoek naar de herder en de kudde 
13.30-15.00 uur. Wandeling Onder leiding van natuurgids Henk van Emaus over de 
Ermelosche Heide, waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de herder en 
honden en uitleg over de begrazing. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
 
 
Zaterdag 16 september: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
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Vrijdag 22 september: Meelopen met de herder  
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl. Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 
Zondag 24 september: Eikenstrubben- en heidewandeling 
13.30-15.00 uur. Onder leiding van natuurgids Henk van Emaus dwalen door oude 
eikenbossen en over de heide met cultuurhistorische uitleg over de eikenstrubben. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis. Aanmelden via 
www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 30 september: Bronst-fietsexcursie 
5.30 uur verzamelen bij bezoekerscentrum. Vertrek om 6:00 uur – ca 8 uur, 
afhankelijk van het succes. Er wordt gefietst met eigen fietsen. Onder leiding van 
natuurgids Jeanne Dijkstra op zoek naar bronstige herten in de bossen bij Staverden 
en Leuvenum. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken met een krentenbol in het 
bezoekerscentrum. Denk aan goede verlichting op de fiets en warme kleding! 
Deelname inclusief krentenbol en 1 kop koffie/thee: € 10,00 pp, t/m 12 jaar € 5,00. 
Vriend van Schapedrift € 2,50. Geschikt vanaf 10 jaar. Aanmelden via 
www.schapedrift.nl. Maximaal 20 deelnemers. 
Mocht deze excursie i.v.m. regen geen doorgang vinden, dan vindt deze op 
zondag 1 oktober plaats mits er geen regen voorspeld wordt! 
 
OKTOBER 
 
Woensdag 4 oktober: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl. Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 
Zondag 8 oktober: Op zoek naar de herder en de kudde 
13.30-15.00 uur. Onder leiding van natuurgids Gerard Hendriks wandelt u over de 
Ermelosche Heide naar de plek waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de 
herder en honden en uitleg over de begrazing. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). 
Vriend Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
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Zondag 15 oktober: Paddenstoelenwandeling 
13.30 – 15.00 uur. Een paddenstoelenexcursie in de nabije omgeving van de 
schaapskooi Ermelo. Hier zijn veel soorten te vinden. Natuurgids Henk van Emaus 
weet veel soorten paddenstoelen te herkennen en kan u alle verschillen te laten zien. 
Welke is giftig en welke is eetbaar? Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Woensdag 18 oktober: Natuurschatkistje knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
We gaan een echte schatkist maken met allerlei ‘schatten’ uit de natuur.  
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Donderdag 19 oktober: Van wol vilt maken: Herfst 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd!  
Met schapenwol gaan we een pompoenen, eikels of iets anders met het thema 
herfst. Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder 
begeleiding. Deelname € 7,50 inclusief materialen.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 

Vrijdag 20 oktober: Meelopen met de herder 
Ontvangst is om ca 12.30 uur in het bezoekerscentrum met 
koffie/thee/chocolademelk. Een exclusieve wandeling onder leiding van gids Gerard 
Hendriks. U wandelt over de Ermelosche Heide naar de schaapskudde. 
Kennismaking en verblijf met de herder, honden en kudde op de hei. Gezamenlijk 
wordt met de herder teruggelopen naar de kooi.  
Duur circa 2,5 uur (afhankelijk van het weer). Na afloop een consumptie in het 
bezoekerscentrum en napraten met de herder. Kosten: € 35,00 p.p. (incl. 2 
consumpties p.p.). Vriend Schapedrift: € 30,00.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl. Geschikt vanaf 12 jaar. 
Deze excursie vindt plaats onder voorbehoud van extreem weer. In dit geval wordt 
voorafgaande aan de excursie contact opgenomen met de deelnemers. 
 

Zaterdag 21 oktober: Paddenstoelenwandeling  
13.30 – 15.00 uur. Een paddenstoelenexcursie in de nabije omgeving van de 
schaapskooi Ermelo. Hier zijn veel soorten te vinden. Gids Gerard Hendriks weet 
veel soorten paddenstoelen te herkennen en de verschillen te laten zien. Welke is 
giftig en welke is eetbaar? Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50).  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Woensdag 25 oktober: Herfstmobile knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
Er wordt een mobile gemaakt waar leuke herfstdingetjes uit de natuur kan worden 
opgehangen. Laat je verrassen!   
Deelname € 5 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
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Donderdag 26 oktober: Van wol vilt maken: Herfst 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd!  
Met schapenwol gaan we een pompoen, eikels of iets anders met het thema herfst 
vilten. Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder 
begeleiding. Deelname € 7,50 inclusief materialen.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Zaterdag 28 oktober: Nacht van de Nacht 
Van 19.00-22.00 uur. Landelijk evenement in samenwerking met natuurorganisaties 
NMP, KNNV, Astra Alteria en Groennetwerk.  
We vieren in de nacht dat de wintertijd ingaat, de kracht van het duister. Alles is 
aardedonker rondom de schaapskooi; alleen in het bezoekerscentrum brandt nog 
wat licht. Er zijn nachtelijke excursies en lezingen, laserpointers, stellarium en 
tellurium en telescopen opgesteld. Natuurorganisaties geven uitleg daarbij.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl  
 
Zondag 29 oktober: Paddenstoelenwandeling 
13.30 – 15.00 uur. Een paddenstoelenexcursie in de nabije omgeving van de 
schaapskooi Ermelo. Hier zijn veel soorten te vinden. Natuurgids Jeanne Dijkstra 
weet veel soorten paddenstoelen te herkennen en de verschillen te laten zien. Welke 
is giftig en welke is eetbaar? Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
NOVEMBER 
 
Zondag 5 november: Wandeling naar de dansende bomen van Drie 
12.30-15.00 uur. Lange wandeling naar het Sprielderbos onder leiding van 
natuurgids Jeanne Dijkstra. Geschikt voor stevige doorstappers.  
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
 
Zondag 12 november: Eikenstrubben- en Herfstwandeling 
13.30-15.00 uur. Onder leiding van natuurgids Henk van Emaus genieten van de 
herfstpracht in het bos rond de schaapskooi en aandacht voor o.a. paddenstoelen. 
Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis.  
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zondag 19 november: Op zoek naar de herder 
13.30-15.00 uur. Wandeling Onder leiding van natuurgids Gerard Hendriks over de 
Ermelosche Heide, waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de herder en 
honden en uitleg over de begrazing. Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend 
Schapedrift gratis. Aanmelden via www.schapedrift.nl. 
 
DECEMBER 
 
Zondag 10 december: Midwinterwandeling met hoornblazen 
13.30 – 15.30 uur Onder leiding van natuurgids Jeanne Dijkstra wandelen door bos 
en over de heide. Onderweg worde deelnemers verrast door de klanken van de 
midwinterhoorn. Aanmelden via www.schapedrift.nl 
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Zondag 17 december: Kerstwandeling 
12.30 – 15.00 uur Een stevige wandeling met Jeanne Dijkstra door het 
winterlandschap in omgeving van de schaapskooi. Snuif de geur van dennen en 
sparren op! Deelname € 5,00 (t/m 12 jaar € 2,50). Vriend Schapedrift gratis. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
 
Zaterdag 23 december: Kerst Sing-in 
Van 16.00-17.00 De jaarlijkse traditionele kerst-samenzang bij de schaapskooi, in 
samenwerking met de lokale kerken.  
Toegang gratis, collecte na afloop.  
 
Woensdag 27 december: Sneeuwpop knutselen  
Kinderknutselactiviteit van 13.30-14.30 en 14.45-15.45 uur.  
Op een plank de kop van een sneeuwpop maken met zelfs een echt sjaaltje er om!  
Deelname € 5,00 incl. limonade. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. 
Aanmelden via www.schapedrift.nl 
Let op: tickets van 13.30 of 14.45 zijn niet geldig op de andere tijdstippen.  
 

Donderdag 28 december: Van wol vilt maken: Windlichtje 
Aanvang 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Maak kennis met wolvilten in 3 kwartier tijd!  
Met schapenwol gaan we een windlichtje om een glazen potje vilten. Geschikt voor 
alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tot 6 jaar uitsluitend onder begeleiding. Deelname € 7,50 
inclusief materialen.  
Aanmelden en betalen vooraf via www.schapedrift.nl 
Let op: uw ticket van 13.00, 14.00 of 15.00 is niet geldig op de andere tijdstippen.  
 
Zaterdag 30 december: Oudejaarswandeling incl. oliebol 

13.30-15.00 uur. Het oude jaar uitlopen met natuurgids Henk van Emaus over de 
heide en door het omringende bos met bijzondere aandacht voor diersporen en 
vogels in de winter. Na afloop een heerlijke oliebol bij de open haard in het 
bezoekerscentrum! Deelname € 6,50 (t/m 12 jaar € 4,00). Vriend Schapedrift € 1,50. 
Aanmelden en betaling vooraf via www.schapedrift.nl 
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