Kosten
Lesgeld p.p.

€ 200,00

Overnachtingen:
la grande maison 2 pers. kamer per week
la grande maison 1 pers.kamerper week
gîte op basis van 2 personen per week
gîte op basia van 4 personen per week

€ 540,00
€ 445,00
€ 810,00
€ 540,00

Linnengoed:
Bedlinnen, twee handdoeken en keukenlinnen zijn bij de
prijs inbegrepen.
Kamperen
Kamperen op het terrein behoort ook tot de mogelijkheden. Je kunt gebruik maken van alle voorzieningen en
beschikt over een eigen wasgelegenheid.
Kosten op grond van 2 personen per week € 280,00

Schildersmaterialen
De inmiddels bekende aanhanger met ezels, stoelen, parasols, opgespannen papier, doekjes enz. gaat weer mee. Zelf
zorg je ervoor dat je eigen schilderskist in orde is.
De inwendige mens
Het verzorgen van de lunch en de maaltijden regelen wij
onderling. Op woensdag gaat de pizza oven aan en zal
Derk Swets ons ter zijde staan bij het bereiden van een lekkere pizza. De bijdrage voor de lunch en diner is voor deze
week 100 euro per persoon
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Aanmelding
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en
de aanbetaling is je inschrijving definitief. Je
kunt het ingevulde aanmeldingsformulier per
mail sturen naar Johan.w.timmers@gmail.com.
Het inschrijfgeld kun je overnaken naar Johan
Timmers NL52 INGB 0003 3771 09
Vervoer
De reis van en naar Saint Léonard de Noblat
moet zelf geregeld worden. Als duidelijk is wie
er allemaal meegaan, kunnen er onderling
afspraken gemaakt worden wie met wie kan
meerijden.
Per auto
Afstand vanaf Utrecht ca. 983 km.
Via Parijs, Orleans, Vierzon, en Limoges naar
Saint Léonard de Noblat.
Alleen de laatste 20 km. geen snelweg maar
een tweebaans Route Nationale. Reistijd ca. 9 à
10 uur.
Per trein
Met de T.G.V. (Thalys) naar Parijs, daar overstappen met de metro, vervolgens neem je de
sneltrein naar Limoges Benedictines. Van daaruit rijdt wel een trein naar Saint Léonard, doch
niet frequent. Reistijd ca. 9 à 10 uur.

Toeristenbelasting
Is vastgesteld op € 0.80 per persoon per dag
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Evenals voorgaande jaren
organiseer ik voor cursisten
en andere belangstellenden
een zomercursus schilderen
in Frankrijk. Ook dit jaar verblijven wij op het prachtige
landgoed Moulin du Repaire
van Derk Swets bij het plaatsje Saint Léonard de Noblat,
op ca. 20 km. afstand van
Limoges, de hoofdstad van
de Haute-Vienne.
Deze prachtige plek biedt nog
steeds een ongekende rust en
stilte. Hier en daar prettig
verstoord door het geluid van
kabbelend water en de waterval.

Overnachten
Door de perceelsgrootte van 14 hectare en de afstand tot
het stadje ligt Moulin du Repaire rustig maar niet echt
afgelegen. De toegangsweg van 300 meter loopt al over
privé terrein. Le moulin beschikt o.a. over een grande maison en een gîte waar wij overnachten. Daarnaast is er een
watermolen met een gemeenschappelijke ruimte waarvan
gebruik gemaakt kan worden en een zwembad.

Beschrijving Gîte
Begane grond:
Woonkamer, Keuken, Bijkeuken met toilet, wasmachine &
wasdroger, strijk apparatuur, koelkast met vriesvak.
1e verdieping:
Vide met gescheiden slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden (90x200)
doorloop slaapkamer met 1 éénspersoonsbed (80x 190) +
opvouwbed.
slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden (90x200).
Badkamer met douche, wastafel en 2e toilet.
Capaciteit:
Het maximum aantal personen voor de gîte is vijf, eventueel uitgebreid met één kind (< 16 jaar).
La grande maison
Begane grond: Woonkamer, Keuken, Twee slaapkamers:
één met 2 éénpersoonsbedden (90 x 200) en één met 1
tweepersoons bed (180 x 200)
Waskamer met wasmachine en droger, strijkapparatuur.
Badkamer met ligbad en gescheiden douche, wastafel.
Toilet.
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1e verdieping:
Vide boven de woonkamer.
Twee slaapkamers met elk 2 éénpersoonsbedden (90 x
200).
Kamer met vide, waarop 2 éénpersoonsbedden (90 x 200)
badkamer met toilet, douche en wastafel.
Badkamer met douche, wastafel. 2e toilet.
2e verdieping:
Zolderkamer met 2 éénpersoons bedden. Deze kamer is
voorzien van vaste airconditioning.
Capaciteit
Het maximum aantal personen voor la grande maison is
twaalf.
Meer informatie
Nadat duidelijk is wie er allemaal meegaan, wil ik de cursisten in de maand maart uitnodigen in m’n atelier in
Lunteren om met elkaar kennis te maken en afspraken te
maken wie met wie meerijdt.
Het programma
1-ste dag: Zaterdag: Aankomst en mogelijkheden om inkopen te doen en de omgeving te verkennen.
‘s Avonds is er overleg over de invulling van de week.
Zondag t/m vrijdag werken we op locatie.
Het is de bedoeling om ‘s morgens te schilderen en aansluitend gezamenlijk de lunch te gebruiken. De middag
kan dan zelf ingevuld worden.
8-ste dag: Zaterdag: Vertrekdag. (vóór 10.00 uur)
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