Stap over je grens en beleef
dé creatief-culinaire week van
2020 in de Franse Vogezen

zomerseizoen mei/juni/juli/augustus
van zondag 15.00 uur t/m
zaterdag 11.00 uur

Elk jaargetijde heeft een uniek karakter, en dat
maakt het beleven van de intensiteit van de zomer in
de Vogezen tot een onvergetelijke ervaring. Zelf heb
ik dit al vaak meegemaakt en ook dit jaar zie ik met
plezier uit naar de ateliervakantie-weken die bijna
voor de deur staan. Mijn stadsboerderij biedt in
deze periode onderdak aan maximaal 8 deelnemers.
Ik kan je aanraden bij een door mij verzorgde week
eens lekker aan te schuiven. Zo ziet dat er dan
ongeveer uit: beginnend met een Frans ontbijtje,
creatieve begeleiding in een ochtendprogramma
naar keus, een heerlijke lunch een ’s middags vrij
werkplaats gebruik, ’s avonds een kleurrijk
driegangendiner en na een avondworkshop,
presentatie, een bibliotheekbezoek en/of wandeling
met daarna een slaapmutsje ronden we de dag af
met welverdiende rust.

20 Grande Rue du Craie 88410 Saint Julien (FR)

ontdek je eigen “gloria”gevoel
Vanaf half tien kun je in het ruime atelier beschikbare
spullen gebruiken om te kleien, te pottenbakken, te
boetseren, te beeldhouwen, te kleuren, te
experimenteren, te spelen, te fotograferen, te laten
vallen en te balen, te bakken, te schilderen of te veel
om op te noemen en meer te ontdekken. Zelf geloof
ik wel een beetje in het opgaan in de gloria, een
bezig zijn met gedachten en materialen en met een
tevreden gevoel stoppen of juist doorgaan. Zo’n
proces blijkt waardevol en alle resultaten zijn een
stap voorwaarts in onze ontdekkingstochten.

Na een kleine 600 km bereik je de locatie, even
lekker bijkomen van de rit en dan een rondleiding
door het huis en de werkplaats. We zien de andere
gasten en er gebeurt al van alles voordat we aan
tafel gaan. In de avond bespreken we ook het
programma voor de komende week
Routebeschrijving:
Haaglanden - via Rotterdam - Saint Julien
https://www.google.nl/maps/dir/Pijnacker/
88410+Saint-Julien,+Frankrijk/
@49.9471111,2.4150645,7z/am=t/data=!3m1!4b1!
4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c5ca3bc61e6c2b:
0x11a2b3b894a121f1!2m2!1d4.431991!
2d52.0194446!1m5!1m1!
1s0x47932417aeaa2239:0x40a5fb99a377480!2m2!

LICHT, LUCHT en
RUIMTE

hier komt alles samen

vermaken, verkennen, verwennen, verontrusten
onthaasten, verdiepen en verwonderen in je creatieve
proces: intuïtief, spelend, conceptueel, abstract of
realistisch

vakmanschap en kennis delen
Met geduld en gepassioneerde begeleiding kunnen de
deelnemers rekenen op individuele feed-back en
suggesties afgewisseld met demonstraties en op
verzoek eventueel een foto- en/of videoreportage.

van stadsboerderij naar
centre d’art / atelier
Een boerderij waar eerst
koeien en varkens werden
gehouden is nu atelier voor
creatievelingen, hout,
metaal, keramiek, wordt
hier allemaal gebruikt.

Saint Julien 88410

omgeving Saint Julien

zomer cuisine

Een populatie van nog
geen 150 zielen. Ooit ruim
800 inwoners tellend.
Saint Julien ligt op een
pelgrimsroute. We hebben
ook bezienswaardige
restanten uit de 15e eeuw

Het heuvelachtige gebied
waar bossen en landerijen
elkaar afwisselen wordt
vooral gekenmerkt door
agrarische bedrijven en
dagelijks passeren allerlei
landbouwmachines.

verse seizoen-produkten,
geflankeerd door kaas en
een lekker wijntje maken
onze volledig verzorgde
maaltijden tot een mooie
en blijvende herinnering.

contact en aanmelden
Als je interesse hebt om deze zomer in Frankrijk met mij
mee te vieren dan ben je van harte uitgenodigd contact
met me op te nemen. Het aantal logeerplaatsen is
beperkt en er zal zoveel mogelijk rekening worden
gehouden met persoonlijke wensen of voorkeuren.
Verder hebben we goede contacten met diverse buren,
die hun accommodatie beschikbaar willen stellen
contact: peterwaltman@me.com / 0615446118

verblijf in Saint Julien
Wij hebben momenteel 1 drie-persoonskamer, 2 tweepersoonskamers, 2 een-persoonskamers en een
slaapzolder, er zijn drie toiletten en het gebruik van
badkamer met douche/toilet is deels gemeenschappelijk
uitbreiding volgt na elke verbouwing. Het huis wordt
centraal verwarmd en we gebruiken de maaltijden op het
buitenterras of in een gezellige eetkeuken. De
haardkamer heeft een vide die een uitkijkt naar een
uitgebreide kunstbibliotheek. De kamers zijn eenvoudig
en praktisch ingericht en aan de muren hangt echte
kunst!

