
Inschrijven?
Mail voor het inschrijfformulier, en stuur deze ingevuld terug naar 
Lottie Buit, Wolfsenstraat 4, 2064 XL Spaarndam of mail hem ingevuld 
terug naar lottiebuit@planet.nl

Maak een aanbetaling over van € 250,- op NL22 ABNA 0562 8345 16 
t.n.v. Heilig-Buit Spaarndam o.v.v. deelname Schilderweek Frankrijk 2017
Meer informatie? Bel met Lottie Buit, 06 510 55 663, of stuur een email  
naar lottiebuit@planet.nl 

• 6-daagse schildervakantie in midden Frankrijk
• Compleet verzorgd, volpension
• Met deskundige begeleiding van een ervaren docent
• Kleine groep: maximaal 15 enthousiaste 
   collega-schilders (eventueel met partner)
• Prijs v.a. 675,- 

SCHILDEREN IN FRANKRIJK:

      
       Le Moulin du Rochat

16 - 22 juli en 23 - 29 juli 2017

SCHILDEREN 
IN FRANKRIJK
• een week schilderen in de zon • in midden Frankrijk
• geheel verzorgd • onder leiding van een ervaren docent

Kijk op Lottiebuit.nl of bel 06 510 55 663

Niet inbegrepen zijn: vervoer, reisverzekering, overige consumpties.
Zelf meenemen: schildermateriaal, een inklapbaar krukje, een schilderplank van  
50 x 65 cm en een veldezel (eventueel ook te leen).



Onder leiding van 
Lottie Buit ga je buiten 
schilderen met acrylverf, 
aquarelverf, krijt en pot-
lood. Je krijgt duidelijke 
uitleg over de onder-

werpen en de materialen. Ervaring is 
niet nodig, enthousiasme wel!

Laat je inspireren door de prachtige 
omgeving. Figuratief maar ook 
abstract schilderen en gemengde 
technieken toepassen behoort tot de 
mogelijkheden. En iedereen krijgt 
individuele begeleiding op zijn of haar 
eigen niveau. 

Je verblijft op een unieke locatie op zo’n 
8 uur rijden vanaf Utrecht:  
Le Moulin du Rochat, een prachtige 
watermolen gelegen aan het riviertje 
l’Anglin, een zijtak van de Loire. 

Er zijn comfortabele slaapkamers, 
diverse badkamers en een grote living 
met een enorme open haard. 
Op het terras aan het water is het 
heerlijk toeven; we eten buiten, met 
boeketten bloemen op tafel en een 
goed glas wijn erbij... 
Iedere avond wordt met lokale 
Franse producten voor ons gekookt, 
eigen inbreng is natuurlijk welkom. 
Je kunt zwemmen in de rivier, er zijn 
kajaks en fietsen tot je beschikking!

Niet-schilderende partners kunnen 
uiteraard mee komen genieten van de 
mooie omgeving die zich prima leent 
voor wandelingen, fietstochten en 
andere sportieve activiteiten.

Aankomst 16 juli (of 23 juli), eind van de middag rond 17.00 uur. 
Na kennismaken en een korte rondleiding een apéritief en diner. 
De volgende dag beginnen we direct met schilderen. 
De dagindeling ziet er als volgt uit:

08.30 - 09:00: Ontbijt
09:30 - 12:30: Schilderprogramma: we beginnen bij Le Moulin du Rochat en 
de rivier, daarna ook op andere locaties met inspirerende vergezichten en uitzicht op 
het Middeleeuwse plaatsje. Voor koffie, thee en versnaperingen wordt gezorgd. 
Tussendoor bekijken en bespreken we het werk.
13:00 - 14:00:  Lunch
14:30 - 17:00:  Schilderen of eigen invulling
17:30 - 19:00:  Apéritief en werkbespreking
19:00 - 22:00:  Diner en natafelen
De laatste avond exposeren we op het terrein al het gemaakte werk en 

Ook op cultureel gebied is er van alles 
te beleven: het middeleeuwse stadje 
Saint-Benoit-du-Sault, waar we ook 
gaan schilderen en foto’s maken, ligt 
in de buurt van het kasteel Nohant 
van de schrijfster George Sand. 
Op de vierde dag van ons verblijf  
zullen we het kasteel bezoeken (voor 
geïnteresseerden).  

Ook een week schilderen in 
Frankrijk? Neem dan contact 
op met Lottie Buit, er zijn nog 
plaatsen beschikbaar! 

zie je het al voor je...? PROGRAMMA:
Een hele week lang schilderen als Monet of Van Gogh, midden in het 
zonnige Frankrijk. Zo nu en dan even afkoelen in de rivier. ’s Avonds een 
wijntje en heerlijk eten. En goede gesprekken over kunst en het leven...


