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Boretti biedt Italiaanse klasse in úw favoriete kleur. Want kwaliteit is universeel, maar er is niets persoonlijker dan smaak. De semi-profes-
sionele fornuizen van Boretti zijn daarom in alle kleuren verkrijgbaar en ontworpen voor optimaal gebruiksgemak. Italianen koken instinctief, met 
passie. En dat ervaart u als u kookt op een Boretti fornuis. Rechtstreeks uit Italië, stijlvol vormgegeven, maar ook robuust en onverwoestbaar. 
Voor wie met hartstocht zijn eten bereidt, is Boretti de logische keuze. Ga voor meer informatie en het uitgebreide assortiment naar onze website. www.boretti.com
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Copyright © Vacaza 2011
Vacaza heeft auteursrecht over de door de redactie 
samengevatte nieuwsberichten, dossiers, vacatures en 
andere informatie. U mag deze dan ook niet overne-
men op uw website of in uw nieuwsbrief o.d. Bij onge-
oorloofd kopiëren van informatie zullen wij juridische 
stappen ondernemen. Om problemen te voorkomen 
kunt u afspraken maken over de over te nemen re-
dactionele artikelen en/of foto’s. Neemt u vrijblijvend 
contact met ons op via telefoon 079 - 888 59 79 of via 
email: info@vacaza.nl
Vacaza heeft als één van haar doelstellingen het onder-
steunen van beter informatiegebruik in de reisorgani-
satie. Daartoe worden redactionele artikelen geselec-
teerd en kort samengevat gepresenteerd. We leveren u 
graag tegen vergoeding de door u gewenste redactione-
le artikelen, zowel de berichten die u op onze site vindt 
als artikelen die speciaal voor uw organisatie worden 
vervaardigd. Neemt u contact op met ons.

Disclaimer
Vacaza heeft de inhoud van deze website zorgvuldig 
samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid 
of volledigheid van de informatie. Wij aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct 
of indirect, die u zou kunnen lijden door gebruik van 
deze informatie. Berichten in de rubriek Nieuws wor-
den door Vacaza samengevat. Wilt u meer details, kijk 
dan bij de oorspronkelijke bron van de informatie die 
onder de artikelen staat vermeld. Neem bij twijfel over 
de juistheid van berichten ook altijd contact op met de 
oorspronkelijke bron van de informatie.

Colofon Voorwoord
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Beste lezer, zet uw favoriete achtergrondmuziek op, schenk een 
mooi glas port of wijn in en zak lekker onderuit in uw meest 
comfortabele stoel. 

Na bijna 4 jaar opbouwen is dit magazine het resultaat van een 
enorm netwerk aan culinaire en creatieve contacten  in binnen- 
en buitenland. In deze eerste editie openen wij een wereld van 
unieke belevingen die u - naar wij hopen - zullen inspireren uw 

komende vakantie(s) te combineren met kleinschalig georganiseerde creatieve en 
culinaire activiteiten. Componeer zelf een onvergetelijke ervaring!

De Vacaza “locals” nemen een centrale plaats in Vacaza’s visie van het nieuwe 
“vakantie vieren”. De Vacaza locals zijn allen avonturiers die ergens in hun leven 
hebben besloten hun wens werkelijkheid te laten worden. Het zijn stuk voor 
stuk inspirerende persoonlijkheden die het daarnaast óók geweldig vinden hun 
ervaringen met anderen te delen. En mocht u na het doorlezen de kriebels hebben 
gekregen... neem direct contact met ze op - onze locals nemen u mee naar plaatsen 
die u zelf nooit zou vinden en laten u in aanraking komen met mensen waar u 
anders zo langs zou lopen...

Wij hopen dat deze bronnen u zullen inspireren. 

Welnu... gaat u er maar eens comfortabel voor zitten. Smaakt de port? 
Lees dan rustig verder...

NB:
De bijdragen, artikelen en foto’s in dit blad komen in de meeste gevallen rechtstreeks 
van de schrijvers. De foto’s zijn daardoor in sommige gevallen minder scherp. Verder 
heeft de redactie zo min mogelijk aanpassingen in de geleverde bijdragen gemaakt. 

Zo houden we het puur en dicht bij de bron. 
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Gezonde
keuken van
de Provence

In 1989 streek Artedu neer boven op een vulkanische berg 
in de Auvergne. De Romaanse abdij van Chanteuges was 
en is nog steeds het unieke decor van onze cursussen. In 
1998 kwam daar La Grande Maison bij, een schitterend 
huis gebouwd op een kapel uit de 12de eeuw, waar inmid-
dels al menig cursisten en andere gasten geslapen heb-
ben als een roos, gegeten als god in Frankrijk en genoten 
hebben van de rust en de bijzondere ambiance als we de 
gastenboeken er op nalezen.

Tekst & Fotografie : Marlous der Kinderen
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Naast oprichtster van Artedu  (23 jaar geleden) is Marloes der Kinderen 
eigenaar van La Grande Maison in het middeleeuwse dorpje Chanteu-
ges in Auvergne, een huis uit de 15de eeuw gebouwd op een kapel uit de 
12de eeuw en na een grondige restauratie al 13 jaar een Chambre et Table 
d’Hôte. Daarnaast heeft zij een geitenstal omgetoverd tot luxe designap-
partement en in Maison d’Orange een atelier gecreëerd. 

Geschiedenis
In 1989 streek Artedu neer boven op een vulkanische berg in Zuid Auvergne, met de 
Romaanse abdij van Chanteuges als uniek decor voor haar cursussen. In 1998 kwam 
daar La Grande Maison bij, aan de voet van de abdij, waar inmiddels al menig cursisten 
en andere gasten geslapen hebben als een roos, gegeten als god in Frankrijk en genoten 
hebben van de rust en de bijzondere ambiance als we de gastenboeken er op nalezen.

Workshops – cursussen masterclasses, voor iedereen wat...
Begonnen met teken/schildercursussen groeide Artedu uit tot een van de grootste or-
ganisaties op het gebied van creatieve cursussen in Frankrijk. Er worden inmiddels ook 
cursussen fotografie, film, culinaire cursussen, schrijven, filosofie en diverse muziek en 
zangworkshops georganiseerd voor de individuele vakantieganger en/of trainingen en 
creatieve arragementen voor bedrijven. Artedu heeft naast de Auvergne haar cursussen 
aangeboden in St Valery sur Somme in de Côte Picarde, op een Loire-chateau, in Ile de 
France, Dordogne, Pyreneën en zelfs als eerste organisatie lang geleden culinaire cur-
sussen in Toscane en op diverse locaties in Frankrijk waaronder de Provence. Maar nu 
ze zich de laatste jaren voornamelijk op de ene prachtige locatie in Auvergne, daar waar 
het allemaal begon. In haar bestaan kreeg Artedu en La Grande Maison alle aandacht in 
belangrijke tijdschriften, kranten en woonbladen en de franse tv.

De accordeonlessen en ensemble worden door niemand minder dan Master of Music 
Nihad Hrustanbegovic gegeven (die onlangs in het Parool als een van de beste accorde-
onisten van de wereld werd genoemd). De fotografiecursussen worden gegeven door de 
beste fotografen, Marc Mildner, Bert Verhoeff (winnaar van de zilveren camera, foto-
journalist van het jaar geweest en jarenlang de fotograaf van de volkskrant) en Rob Ny-
pels (vele musea hebben werk van hem, jurylid fotofestival Arles). De teken-schilder-
cursus wordt gegeven door Marloes zelf waarbij vooral het accent ligt op het activeren 
van de rechterhersenhelft zodat iedereen kan tekenen binnen een halve dag en dat er 
geschilderd wordt met  hoofd, hart en ziel. De cursussen zijn er voor absolute beginners, 
gevorderden en professionals. Zéker is dat iedereen met een rijker gevoel naar huis gaat!

De gezonde en originele keuken van La Grande Maison
Naast de cursussen en de logies besteedt Marloes veel aandacht aan het culinaire gedeel-
te. Elke dag verse eerlijke producten waar de koks heerlijke picknicks van maken. Deze 
worden vervolgens in een grote picknickmand op prachtige locaties aan de rivier of bo-
venop een berg bezorgd. Quiches, taarten, salades, Franse kazen uit de Auvergne, fruit 
en heerlijke wijn. Bij aankomst op zondag is er een licht uitgebalanceerd viergangen 
aankomstdiner en op vrijdag een afscheidsdiner na de vernissage en muziekpresentatie 
waarbij het huisaperitief en de hapjes niet zullen ontbreken. Op de andere dagen kan 
iedereen zich inschrijven voor een heerlijk 2-3 of 4 gangenmenu wat geserveerd wordt 
op een van de terrassen met schitterend zicht op de ondergaande zon.  

Onderscheid
Artedu probeert zich te onderscheiden van andere cursussen door topkwaliteit te leve-
ren op alle gebied. De cursussen zijn bedoeld voor mensen die naast het opdoen van 
nieuwe inspiratie, serieus aan de gang willen met hun hobby en écht iets willen leren en 
willen investeren in zichzelf. De cursussen zijn professioneel (masterclasses eigenlijk) 
en staan onder onder leiding van zéér  professionele ervaren (eigen) docenten. Daar-
naast vindt Artedu het belangrijk dat iedereen geniet (ook reisreisgenoten zijn van harte 
welkom) van het heerlijke eten, de exclusieve historische locatie en de comfortabele 
logies (Maison de Charme Beau Rivage)
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ARTEDU cursussen, mastarclasses en 
culinair genieten in Zuid Auvergne

Locatie:
Artedu -  La Grande Maison - 43300 
Chanteuges - Auvergne - France

Artedu is gevestigd in het middeleeuw-
se dorpje Chanteuges in Zuid-Auverg-
ne. Chanteuges ligt ca. 5 uur rijden 
van Parijs en ca. 1 uur rijden ten zuiden 
vanaf  Clermont-Ferrand.

Dicht bijzijnde vliegveld 
(Clermont Ferrand,  Aulnat) 1,1/2 u 
van Amsterdam daarna 1u trein naar 
Langeac.
Reistijd per trein: 8 tot 10 uur afhanke-
lijk van welke trein.

Treinstation: Langeac 5km van 
Chanteuges (rechtstreekse trein vanaf 
Parijs,Clermont Ferrand, waar u wordt 
afgehaald)
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Test jezelf, actieve of 
passieve vakantie?

1 Als ik naar Amsterdam ga 
bezoek ik bij voorkeur:

❏	 Kunstbeursen
❏	 Dicotheken

2 Wandelen doet u graag. 
Wat heeft uw voorkeur?

❏	 	op een verlaten 
strand

❏	 	in een gezellige  
binnenstad

3  U gaat as zomer met va-
kantie maar u weet nog 
niet waarheen. Welke 
taak neemt u het liefst 
op u?

❏	 	vakantiebestem-
mingen bestuderen 

❏	 	vakantiereis  
organiseren

4  De vakantiebestemming 
is bepaald. Welke taak 
neemt u nu op u?

❏	 	vakantieroute  
uitstippelen

❏	 	checklist vakantie 
opstellen

5  U doet een investering 
in een huis. U kijkt met 
meest uit naar:

❏	 	mijn huis opknappen
❏	 	mijn huis verkopen

6  Als u een boekenkast 
heeft gekocht kijkt u het  
meest uit naar:

❏	 	het in elkaar zetten 
van de boekenkast

❏	 	het inrichten van de 
boekenkast

7 Jeugd begeleiden doet u 
het liefst als:

❏	 	trainer jeugdelftal 
❏	 	scheidsrechter 

jeugdwedstrijden

8  U mag een nieuwe baan 
uitkiezen binnen uw be-
drijf, waar gaat uw voor-
keur naar uit?

❏	 	directeur zijn
❏	 	manager zijn

9  Op een lui avondje bij de 
open haard bekijkt u het 
liefst:

❏	 	natuurfilms
❏	 	kennis en weten-

schap

10  U mag kiezen uit twee 
kaartjes voor een mu-
seum. Welke kiest u?

❏	 	Scheepvaartmuseum
❏	 	van Gogh Museum

11  U houdt van tulpen, wat 
doet u liever?

❏	 	tulpen kweken
❏	 	tulpen schilderen

12  U gaat met de hele fa-
milie naar Parijs. Waar 
gaat uw voorkeur naar 
uit?

❏	 Eiffeltoren Parijs
❏	 	Disneyland Parijs

13  Een kennis van u 
wordt 50 en u wordt 
gevraagd het kado te 
regelen. Wat gaat u 
doen?

❏	 	creatief kado maken
❏	 	origineel kado  

regelen

14  Uw dochter gaat trou-
wen en u moet kiezen. 
U gaat:

❏	 	foto’s maken
❏	 	fotoboek maken

15  Elk jaar weer een di-
lemma, wat doet u het 
liefst?

❏	 	met familie oud & 
nieuw vieren

❏	 	oud & nieuw feest 
organiseren

Van welk type activiteiten geniet je het meest?
In de uitslag van deze test wordt aangegeven wat voor soort activiteiten 
het beste aansluiten bij uw persoonlijkheid. Met andere woorden: van 
welk type activiteiten geniet u het meest?

Instructie
Geef per keer aan welke activiteit u het meest aanspreekt, ook al lijken 
beide activiteiten u minder leuk. Maak dus altijd een keuze.

Kijk op www.vacaza.com/quiz voor het resultaat.
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Yolande Centre 
d’Art Sanssat - 
entree

Chambre blanc,
één v/d zeven 
stijlvolle 
gastenkamers

Yolande 
(tweede van 
rechts) met 
één van de 
vele gezellige 
groepjes 
cursisten

Kastelenroute langs de rivieren van Allier De 
vallei van de Allier, strekt zich uit tussen Vi-
chy en Moulins. Visarenden, oeverzwaluwen, 
reigers: elke zomer zo’n 120 nestelende vo-
gelsoorten. Het gebied van Saint-Loup is een 
van de grootste riviernatuurreservaten van 
Frankrijk geworden. Het is begrijpelijk dat 
de hertogen van Bourbon en de graven van 
Polignac of Mercooeur, Allier in de Auvergne 
boven alle andere gebieden verkozen. Al 800 
jaar lang, van de 12e tot de 19e eeuw. 

Ze bouwden hier op iedere heuvel en in ie-
der dal hun persoonlijk ontworpen kastelen, 
pasten ze aan en herbouwden ze weer. In de 
13e eeuw uit oorlogszuchtigheid. Pas als de 
Renaissance aanbreekt worden de kastelen 
gewijd aan plezier en raffinement. Dit ge-

beurt eerst in de buurt van Moulins, waarbij 
de Bourbon familie een toonaangevende 
rol heeft. Het kasteel van Lapalisse, van de 
graven van Chabannes, is een van de oudste 
families van adel van Frankrijk. Aan het eind 
van de regering van Lodewijk XIV krijgt het 
kasteel van Parentignat de bijnaam ‘Het klei-
ne Versailles van de Auvergne’. 

In en bovenop al deze kastelen worden nu in 
de avonden de concerten van Mendelssohn, 
Georg Onslow of Glinka gegeven en ook wor-
den er middeleeuwse spelen gehouden met 
theater, zang en dans. ‘s Nachts de levende 
spektakels, overdag de themabezoeken en 
de tentoonstellingen. De kastelen van de Au-
vergne zijn er om bewonderd en bezocht te 
worden.

Cultureel 
erfgoed van 
Frankrijk

In de directe omgeving van het kleine dorpje Sanssat, 
waar de Ancien Hospice Sainte Marie staat, is eigenlijk 
niets te beleven, helemaal niets. Er zijn alleen de helder-
blauwe lucht en de weidse groene heuvellandschappen. 
Overdag is daar de roep van de buizerd en het zweven van 
de adelaar. Al in april en mei hoor je ’s nachts het gezang 
van de nachtegalen en in de maanden juni en juli, wan-
neer de velden vol staan met zonnebloemen en druiven, 
wordt dit afgewisseld met het hoge getjirp van de cica-
den en de boomkikkers.

Tekst & Fotografie : Yolande Weerdenburg
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Een stuk origineel Frankrijk
In de buurt van Saint-Pourcain ligt een van 
de oudste wijngebieden van Frankrijk. Vanuit 
Moulins vertrekt een wijnroute die je langs 
de leukste plekjes brengt. Via de route des 
fromages kun je kennis maken met de be-
kendste kazen van het Central Massif, zoals 
de Saint Nectaire, Blue d ‘Auvergne en Four-

me d ‘Ambert. Maar er 
zijn nog vele anderen 
die liggen te wachten 
om ontdekt te wor-
den. 

Afgezien van de ge-
zellige plaatsen die 
ontdekt zijn door vele 
toeristen, bijvoor-

beeld Vichy, is het hier nog rustig en stil. Een 
domein voor wandelaars en fietsers. Vichy 
staat bekend als Klein Parijs, met de bekende 
Opéra, zijn Jugendstill gebouwen, zijn ther-
mische bronnen, vele winkeltjes, terrasjes en 
eetgelegenheden en ook nog de 1465 meter 
hoge vulkaan Puy de Dome, 

Schilderen in een Cultureel erfgoed
Te midden van deze dorpjes, kastelen en reli-
gieuze gebouwen, bevindt zich op nog geen 
5 kilometer afstand van het fort van Billy, het 
kunst- en cultuurcentrum van Yolande Cen-
tre d ‘Art Sanssat. Onder de hoge lindebomen 
zijn tientallen lieflijke schilderplekjes gecre-
eerd en in de beeldentuin met zijn vijvers en 
terrassen ligt de inspiratie voor het oprapen. 

Je werkt met verschillende materialen en 
krijgt een goede persoonlijke begeleiding. 

Je kunt hier heerlijk eten, genieten, lachen, 
dansen, zingen, spelen. Maar je kunt hier ook 
slapen, mediteren, ziek zijn en beter worden, 
je naar voelen en met rust gelaten worden of 
de vijvers vol huilen met je zoute tranen, ge-
woon omdat kunstzinnig bezig zijn dat met 
je doet en omdat ook dat bij het leven hoort.

“Ga je mee schilderen?” 
In haar atelier werkt Yolande in 12 technieken 
die zij met elkaar combineert: brons, olie-
verf, acryl, aquarel, ets, glas, keramiek, zilver, 
fotografie, gemengde technieken, zijde en 
gedichten. 
De galerieën, de salon en de gastenkamers 
zijn getooid met prachtige kunstwerken 
waarvan een deel te koop is. In haar atelier 
geeft Yolande lessen en kunstzinnige thera-
pie aan individuele personen en aan groepen 
die bij haar logeren of gewoon langs wande-
len. 
Regelmatig zijn er gastdocenten die work-
shops komen geven zoals yoga, zang, dans 
of koken.

De vele mogelijkheden van Yolande 
Centre d ‘Art Sanssat 
Verwacht geen overdreven luxe, geen nieuw-
bouw doorzonkamers, maar als je houdt van 
liefdevol en stijl, van de combinatie expressie 
en ingetogenheid, van stilte en van natuur, 
dan ben je hier helemaal op je plek en ben je 
van harte welkom om precies te doen waar 
jij zin in hebt. Luieren of actief bezig zijn, een 
visite of een rondleiding, wij staan overal 
voor open. Bijna alles is mogelijk.

“Een domein
voor wandelaars 

en fietsers.”
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“Maar je kunt 
hier ook slapen, 
mediteren, ziek 
zijn en beter 
worden”

Locatie:

Yolande Centre d ‘Art Sanssat 
- Ancien Hospice - Sanssat 
- 03150 Le Bourg - Allier - 
Auvergne - France

Yolande Centre d ‘Art Sanssat 
is gevestigd in het stadje 
Sanssat in  de Auvergne. 

Sanssat ligt ca. 4 uur rijden 
ten zuiden van Parijs.

Dichtsbijzijnde vliegveld: 
Clermond Ferrand (50 
minuten) 

Reistijd per trein: 8 uur
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Didgeridooreis 
‘Didge Downunder’

15 mei - 7 juni 2012
Stel je eens voor. Een woestijn die leeg is, zo ver het 

oog reikt. Rood zand. Een zon die langzaam onder gaat. 
Indringende stilte. Totdat de klanken van een didgeridoo de 
stilte doorbreken.... Rond een Australisch kampvuur spelen 

deelnemers van de Didgeridooreis ‘Didge Downunder’.

De Didgeridooreis ‘Didge Downunder’ is een groepsreis waarin individuele 
componenten opgenomen zijn. Er wordt in groepsverband door de woestijn in 

Centraal-Australië gereisd, maar er zijn ook talloze mogelijkheden om zelf op pad 
te gaan. De prijs van de Didgeridooreis ‘Didge Downunder’ 2012 bedraagt e4650,-. 

Er kunnen minimaal 14 en maximaal 20 personen deel nemen aan deze reis.
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Welkom bij de Aboriginal Art Gallery in 
Rotterdam.
Met veel toewijding en oprechte passie 
vertegenwoordigen wij de Aboriginal cultuur 
uit Australië in onze galerie in het hart van 
Rotterdam. Met regelmatig wisselende 
exposities van originele Contemporary 
Aboriginal Fine Art brengen wij deze moderne 
en bijzondere kunstvorm onder de aandacht en 
laten wij u kennismaken met ons uitgebreide 
aanbod aan kunst, zoals schilderijen, glaswerk, 
sieraden, kunstuitleen en nog veel meer…..

Zie onze website of kom langs in de galerie.

Aboriginal Art Gallery
Jufferstraat 98
3011 XM Rotterdam
T.  010 - 414.21.11
E. info@aboriginal-artgallery.com
W. www.aboriginal-artgallery.com
(onze galerie is gevestigd in 
het Rotterdamse Wijnhavengebied 
en naast reisorganisatie Fivesenses)

Openingstijden galerie:
dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur
zaterdag & zondag van 12.00 tot 17.00 uur

MEER INFO |  www.vacaza.com/editie01 13
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Een unieke reis 
naar het hart 
van de franse 
truffelstreek

Frankrijk heeft net als 
Italië een bloeiende 
truffelcultuur. Het 
gaat hier dan over de 
wintertruffel, ofwel de 
zwarte truffel, bekend 
onder de naam “Tu-
ber Melanosporum”. 
Alleen deze variëteit 
van de ondergrondse 
champignonfamilie 
mag onder de naam 
“truffel” worden ge-
commercialiseerd. Ook 
de produkten op de 
franse markt met de 
toevoeging “truffé”, 
mogen alleen deze 
“Tuber Melanospo-
rum” bevatten. Alle 
neptruffel produkten 
hebben weinig of 
geen smaak en zijn 
kunstmatig gekleurd.

Tekst & Fotografie : Birgit de Wolff



15Vin et truffes: in de Lot is de verrukkelijke combinatie van een 
truffelrecept met een goed glas Cahors binnen handbereik.

Een truffel groeit meestal onder een 
bepaald soort eik. De plek waar truffels 
zitten is te herkennen aan het ontbreken 
van vegetatie erboven, er ontstaat een 
zogenaamde schroeiplek aan de opper-
vlakte. Binnen deze schroeiplek ontwik-
kelt de truffel zich ondergronds, op een 
diepte van nul tot vijfentwintig centimeter. 
Jonge truffels ontstaan in het voorjaar en 
hebben zeven à tien maanden nodig om 
volwassen te worden. In deze lange peri-
ode wordt de groei van de truffel bedreigd 
door vele klimatologische invloeden, waar-
van droogte in de zomer en vorst begin 
van de winter het meest schadelijk zijn.

Als we spreken over truffels, telt eigenlijk 
niet of nauwelijks de “terroir”, de combina-
tie van bodemsoort en klimaat, zoals we 
dat kennen van wijn. De weersomstandig-
heden tijdens de groei zijn bepalend voor 
de uiteindelijke kwaliteit. De produktie van 
dezelfde streek kan dus van het ene op het 
andere jaar totaal verschillen. De enige 
factor waarbij de bodem invloed heeft op 
de truffel is de vorm: in een zandbodem 
is de truffel regelmatiger van vorm dan in 
een rotsachtige bodem. 

De truffel wordt “geoogst” van begin 
november tot eind maart en vereist de 
aanwezigheid van een dier, te weten een 
varken, een hond of vliegen. 

Varkens hebben een zeer fijne neus en 
vinden feilloos de truffels, maar het is 
opletten, want hij lust ze zelf ook graag! 
Bovendien wordt een varken snel moe en 
is het een lastig te vervoeren dier. Vandaar 
dat men steeds meer overschakelt op 
honden. 

De hond heeft zelf geen bijzondere 
belangstelling voor truffels, maar kan er 
goed op getraind worden ze op te sporen. 
Er is niet één ras speciaal geschikt, maar 
het is niet aan te raden om jachthonden 
te gebruiken, want die rennen meer achter 
wild aan dan naar truffels. 

En dan de vlieg. Eén bepaald soort vlieg 
legt zijn eitjes boven de truffel om er zijn 
larven mee te voeden en lijkt gedrogeerd 
door de truffelgeur. Hij vliegt in de namid-
dag bijna stationair boven de truffel. Als 
je hurkt en goed kijkt, ontdek je zo soms 
de truffel, maar deze praktijk is voor de 
truffelkweker veel te onzeker. Wel leuk voor 
de wandelaar.

Het aantal truffelmarkten in Frankrijk is 
gelijk met het aanbod sinds begin 2000 
sterk afgenomen. Waren er rond 1914 nog 
ongeveer vijftig, nu zijn er amper tien 
over. Meestal vinden ze plaats te midden 
van een grotere markt, waardoor vaak het 
geld dat werd verdiend met de truffels ter 

Marché aux 
truffes:
de waar staat 
uitgestald, de 
kopers lopen langs 
en keuren; een 
mooi schouwspel.
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plekke wordt uitgegeven.
De truffelmarkt lijkt chaotisch, maar is 
goed gereglementeerd. De aanbieders 
brengen hun oogst in kleine mandjes 
mee en de handelaren komen inspec-
teren. Het ritueel dat ermee gepaard 
gaat, kan per plaats variëren. In Carpen-
tras lopen de handelaren rond binnen 
een cirkel die gevormd wordt door de 
aanbieders. In Lalbenque worden de 
aanbieders van kopers gescheiden door 
houten banken, waarop de oogst staat 
uitgestald. Na een teken is de markt 
geopend en begint de handel. Elke han-
delaar schrijft zijn prijs op een stukje 
papier, dat hij de aanbieder in handen 
duwt. Als de aanbieder het papiertje 
houdt, is de prijs geaccepteerd. Aan het 
eind van de markt worden de truffels 
gewogen door de handelaar met be-
hulp van een romeinse weegschaal.

Met truffels is het net als met oesters; 
of je bent er verzot op, of het kan je 
niet bekoren. Maar degenen die er 
verzot op zijn, raken er dan ook niet op 
uitgekeken. Speciaal voor hen is er de 
Truffelreis, die Smaakreis organiseert 
van december tot half maart.

Wat staat er op het programma?
Smaakreis neemt u mee naar bijzonde-
re plekjes voor kenners en liefhebbers. 

U krijgt een uitgebreide toelichting 
met dia’s over de truffel en de wijze van 
kweken. Daarna kunt u een demonstra-
tie in de boomgaard bijwonen van het 
truffels zoeken met een hond.
Een bezoek aan de beroemde truffel-
markt in Lalbenque mag niet ontbre-
ken, waaraan voorafgaand u natuurlijk 
tijdens de lunch van een truffelmenu 
geniet.

Uniek is een bezoek aan de enige 
franse onderneming, die uitsluitend is 
gespecialiseerd in de truffelhandel. Dit 
bedrijf, wat een enigzins geheimzin-
nig karakter heeft, is één van de meest 
vooraanstaande op de truffelmarkt en 
bestaat al sinds 1897.

U logeert tijdens deze Truffelreis in de 
zeer comfortabele chambres d’hôtes 
van Joëlle en Pierre in Lalbenque, op ba-
sis van halfpension. De kamers zijn licht 
en met smaak ingericht door Joëlle. 
De diners bevatten telkens specialitei-
ten van de streek, zoals foie gras, Pastis 
(een heerlijk  gevuld bladerdeegge-
recht), truffels of Rocamadour. Wijn en 
koffie zijn inbegrepen.
Een nederlandstalige gids, vinologe 
Birgit de Wolff, zal u tijdens de bezoe-
ken begeleiden en waar nodig voor u 
vertalen en/of toelichten.

Reistip:
De speciale actieprijs van deze vierdaagse 
Truffelreis bedraagt nu e 690,- p.p.
(normaal e 780,-) op basis van tweeper-
soonsbezetting. Bent u met een groepje 
(min.6 pers.), vraag dan de groepstarieven.

Inclusief:
genoemde maaltijden en activiteiten, 3 
nachten halfpension in een comfortabele 
en stijlvolle chambre d’hôtes, begeleiding 
door uw gids.

Exclusief:
Reiskosten, verzekeringen en persoonlijke 
uitgaven. 

Opties:
1)  U kunt kiezen voor een low-budget 

variant door te verblijven in een Gîte. 
De totale reissom voor bovengenoemd 
programma wordt dan e 580,- p.p.

2)  Extra activiteiten kunt u los boeken, 
zoals een kookles met truffels door een 
gerenommeerde chef, een bezoek aan 
het professionele truffelstation of een 
bezoek aan een wijndomein van de AOC 
Cahors. Tarieven op aanvraag.

3)  Extra nacht aansluitend op boven-
staand arrangement bedraagt e 40,- p.p.

Route
Cahors en Lalbenque bereikt u eenvoudig 
via de autoroute, afstand vanaf Utrecht ca. 
1050 km. 
Ook is er een prima treinverbinding met 
Cahors via Parijs. Vliegen kan het beste via 
Toulouse, dat op ca. 1 uur rijden van Cahors 
ligt. In Toulouse of Cahors kunt u dan een 
auto huren.

Op deze wijze worden de truffels 
aangeboden aan handelaren tijdens de 

truffelmarkt in Lalbenque in de Lot.
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Château Laniote, Grand Cru Classé van Saint Emi-
lion is al bijna twee eeuwen in de zelfde familie. 
Eén van de voorvaderen van Arnaud de la Filolie 
was wijnhandelaar en was al generaties gevestigd 
in Saint Emilion. Het domein werd al zeven gene-
raties van moeder op dochter doorgegeven. Daar-
om veranderde de naam van de eigenaresse bij elke 
opvolging: Lacoste, Rouja, Freymond, Schneider 
en nu dus La Filolie. Laniote wordt sinds 1989 ge-
rund door Arnaud de la Filolie, bijgestaan door 
zijn echtgenote, Florence Ribéreau-Gayon die oe-
noloog is.

Heel bijzonder is dat de familie nog steeds eigenaar 
is van la chapelle de la Trinité, de dertiende eeuwse 
kapel in het hart van Saint Emilion die men van-
daag de dag nog terugziet op het etiket van Cha-
teau Laniote. Tevens is de familie eigenaar van 
lErmitage, de grot waar de heilige Emilion leefde 
evenals van een deel van de befaamde Catacombes 
in het beroemde wijnstadje. 
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‘ Kunst 
moet je 
willen 
hebben’KUNST & CREATIVITEIT
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Tekst : Jochem Nuhn & Fotografie : Marcel Kras
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Het verhaal Ruurd Hallema is een verhaal over een dy-

namisch kind dat nooit uitgespeeld raakt. Over gepas-

sioneerd zijn. Over bikkelhard werken. Over middenin 

het leven staan, met open armen naar mensen. Over 

geluk hebben, of beter, geluk naar je toe trekken. En het 

is het verhaal over Yvonne, zijn vrouw, al 37 jaar. Ruurd 

is Ruurd, en Yvonne zorgt dat Ruurd dat ook kan zijn.

“Ik ben geen verkoper. Ik kan dat niet. Vre-
selijk, als iemand in Borne aan de deur komt 
in onze galerie, op zoek naar een beeldje. 
´Yvonne!´, roep ik dan gelijk. Yvonne is veel 
zakelijker en reeler. Zo´n beeldje heeft ar-
beid, tijd, materiaal gekost. Maar ik geef het 
nog liever weg dan dat ik een prijs noem.”
 
Ruurd Hallema is in vier decennia uitge-
groeid tot een van de succesvolste in brons 
werkende kunstenaars van Nederland. Zijn 
werk is overal te vinden. Hij creeert in op-
dracht van het bedrijfsleven, overheid en 
particulieren. Ruurd Hallema wordt gezien. 
Vrouwen vormen een rode draad in zijn 
werk. En Yvonne torent daar bovenuit, als 
Uberfrau. Bewaker van agenda en deadlines. 
Zakelijk manager in de klassieke, prakti-
sche eindfase, waarin de belangen moeten 
worden behartigd. Maar bovenal muze en 
inspirator, niet aflatende mentale steun en 
toeverlaat. Met haar optimistische inslag, 
haar positieve drive zorgt zij dat Hallema 
ieder dag ´de speeltuin´ in kan. Om te doen 
waarin hij uitblinkt. Maken, voor iedereen 
die er blij van wordt.
 
 
Vrouwen en paarden
Hoe het ontstaat, zo´n ontwerp, blijft moei-
lijk verklaarbaar. “Kinderlijk zijn, speelsig-
heid, als je dat niet hebt dan gaat het niet”. 
En: “Denken denken en dan, Boem, het is 
er!”. Zo kan dat gaan. Met het vrouwen-
lichaam in hart en hoofd. “Ik ben gek op 

vrouwen. Ik ben nu trouwens ook een tar-
get voor hen, merk ik. De meest leuke, sexy 
vrouwen zie je bij exposities en openingen. 
Wonderbaarlijk. Maar ja, als je goed kijkt 
zie je altijd wel een vlekje. Daarbij, ik heb 
al de mooiste vrouw.” De kracht van het 
paardenlijf brengt hem ook op weg. “Altijd 
al, al vanaf de academie, ben ik gefascineerd 
door paarden. Het heeft alleen lang geduurd 
voordat ik er zelf op ging zitten. Het kwam 
er nooit van. Tot ik werd gevraagd om mee 
te doen aan het tvprogramma ‘Toppers Te 
Paard’, van TV Oost. In volle vaart, zo mooi.”
 
Groot en klein
“Wat mij betreft moet kunst iets estheti-
tisch toevoegen. En in mijn geval moet het 
dynamisch vormen hebben.” Hallema en 
zijn vrouw komen net terug van een eerste 
schouwing van een groot project voor de 
gemeente Rijssen. Drie gigantische werken 
zijn bijna klaar en zullen nieuwe rotondes 
verfraaien.  Daar kan hij met evenveel liefde 
over vertellen, als over een bezoekster die 
speciaal naar Borne is gereisd om daar in 
zijn galerie een beeldje uit te kiezen. “Een 
vrouw die je daar niet zou verwachten. Een 
hele lieve vrouw, maar meer een Andre Ha-
zes-fan, als je begrijpt wat ik bedoel. Yvonne 
en ik vroegen ons af of ze niet toevallig op 
het verkeerde adres was beland. Maar ze 
had ergens een folder gezien met mijn werk 
en kwam kijken of het beeldje in werkelijk-
heid ook voldeed aan haar verwachtingen. 
Yvonne en ik zijn het zelf gaan brengen. In 

In contact met Ruurd
Twitter: @ruurdhallema
Website: www.hallema.nl
Facebook: Ruurd Hallema 
Anders: ‘Gewoon aankomen. 
Lekker kletsen en m’n werk 
bekijken.’

Hallema over Hallema:
Beeldhouwer sinds: 
‘Sinds het moment 
dat ik gereedschap kon 
vasthouden’
Beste werk: ‘Ik heb geen 
beste werk, denk ik. Mijn 
laatste werk is op dat 
moment het beste. Maar 
een volgend vind ik dan 
weer het beste. Soms zie ik 
na vele jaren wel eens een 
beeld terug en dan kan ik 
trots worden op mezelf. 
Eigenlijk denk ik dan wel 
eens: Hmm, Hallema.. dat 
heb je mooi gemaakt... ’

De schaal van 100 volgens 
Ruurd Hallema: ‘Een 
kunstwerk komt in volle 
omvang tot stand door’:
 
Inspiratie 10
Creativiteit 30
Hard werken 20
Handvaardigheid 10
Geldingsdrang 20
Toeval 10
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een onooglijk wijkje, in de buurt van 
Amsterdam. Een huis vol keramiek en 
frutsels, maar ze had de wens en blijk-
baar ook het geld om haar leven anders 
in te richten. We hebben een piano 
leeggeveegd en daar het beeldje opge-
zet. Haar enthousiasme, dat deed mij 
wel wat. Het maakt indruk op me, dat 
iemand, met toch een ander referen-
tiekader, zo geraakt kan worden door 
mijn kunstwerk.”
 
 
Borne - Amsterdam
Hallema werkt, woont en exposeert al 
meer dan dertig jaar in een pand in 
het Overijsselse Borne. “Als bouwval 
gekocht, iedereen vroeg zich af of we 
wel wijs waren.” In die streek heeft hij 
veel opdrachtgevers. En ook toeleve-
ranciers, met wie hij jarenlange relaties 
onderhoudt, zijn rondom gevestigd. 
“Tukkers zijn betrouwbare mensen. 
Afspraak is afspraak”. Sinds een jaar of 
zes is ook Amsterdam een standplaats 
voor het gezin geworden. “We kwamen 
in Amsterdam heel vaak bij premieres, 
openingen en feestjes en moesten dan 
´s avonds laat dat hele eind weer terug. 
Dus we zijn eens gaan kijken.”  Het 
pand aan de Prinsengracht kwam bij 
toeval in beeld. Een huis, zo ontdekte 
ze bij een eerste bezichtiging, met een 
band met Borne. Het bleek bewoond 
te zijn geweest door een zus van de 
overbuurvrouw in Borne.´ Er hing een 
foto van ons huis in Borne op zolder. 
De keus was snel gemaakt, dit moest 
het zijn.”  

Feestjes en premieres
De openingsfeestjes en premieres. Een 
gruwel voor sommige kunstenaars, 
maar niet voor Hallema. “Ik hou er van 
om mensen te ontmoeten, met mensen 
te praten. Ik ga nergens met tegenzin 
heen. Ik laat me zien, zorg altijd dat ik 
goeie visitekaartjes bij me heb. En soms 
leiden die ontmoetingen tot nieuwe 
contacten, nieuwe vriendschappen 
zelfs.” Die open, sociale levenshouding 
van Hallema kan niet anders dan een 
grote rol hebben gespeeld bij zijn suc-
ces. Inmiddels komt hij bijna om in 
het werk. Hij wordt veel gevraagd, de 
opdrachtprotefeuille zit vol. Maar soms 
klopt hij ook zelf aan, bijvoorbeeld als 
hij langsrijdt bij een nieuw bouwpro-
ject. “Dan vraag ik gewoon of er niet 

ook een mooi kunstwerk in de hal moet 
komen. Negen van de tien keer is dat al 
geregeld. En ook die tiende keer rolt er 
niet altijd een opdracht uit. Maar wat 
het altijd oplevert is nieuwe contacten. 
Dat vind ik leuk.” 
 
 
Moeten willen hebben
Hij is het tegendeel van een in zichzelf 
gekeerde kunstenaar die in een schim-
melige kelder zit te creeeren ‘omdat 
hij het moet´. “Kunst moet produktief 
zijn. Mensen moeten het willen. De 
overheid moet kunst wel stimuleren, 
maar niet eeuwig blijven ondersteu-
nen. Wat heb je eraan als je beelden 
maakt die niemand wil hebben? Moet 
de staat dat dan maar blijven opkopen? 
Het gaat ook veranderen, er is minder 
geld. Er moet gesneden worden, ook 
in de kunst en in uitkeringen voor 
kunstenaars.” En dan? “Dan blijven er 
autonome kunstenaars over. En de an-
deren moeten zich afvragen of ze niet 
beter gewoon in de hobbysfeer moeten 
blijven.”
 
 
Sturm und Drang
Makkelijk praten voor iemand die ook 
in commercieel  opzicht succesvol is, 
zo lijkt. Maar Hallema heeft zelf nooit 
met een kunstenaarsuitkering gewerkt. 
“Geen BKR, geen WIK of hoe het alle-
maal mag heten. Ik heb geen cent sub-
sidie gewild.” Altijd zijn eigen plan ge-
trokken, van het prilste begin. Gewoon 
hard werken, ondernemen, doen. En 
nog altijd is er Strum und Drang. “Ex-
pansie in Rusland, China en Amerika, 
dat zou ik nog willen. Aan Rusland 
wordt gewerkt, een aantal vriendin-
nen brengt ons nu die kant op. Daar wil 
ik nog een stempel drukken.” En ook 
prive gaan de plannen door. “We zijn 
op zoek naar een plek in Zuid-Frank-
rijk. Wijn maken, koken - Yvonne kan 
2 sterren koken – en een ontmoetings-
plek creeeren.”  En de warmte zal zijn 
lijf goed doen, zo verwacht hij. Want 
hoewel hij goed in zijn vel zit, en volop 
gelukkig is, eist het fysiek zware werk 
onherroepelijk zijn tol. Hoe houdt het 
op? “Het houdt op als ik de pijp uit ben. 
Ik vind het veel te mooi. Maar ik be-
sef ook wel dat ik tegen de zestig loop. 
Over tien jaar wordt het nog lastiger. 
Maar tot mijn dood blijf ik maken.”
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Ingrediënten:
 1 citroen, gehalveerd
 36 grote bladen salie
 18 ansjovis filets
 1 bekertje bloem
 18 cl sprankelend mineraalwater
  (of bier)
  Olijfolie om te frituren

Bereidingswijze:

●	 	Leg de helft van de salie-blaadjes 
uit en plaats een ansjovis filet op 
elk blad.

●	 	Sluit af met de rest van de blaadjes 
er bovenop, druk zachtjes aan.

●	 	Meng het bloem met voldoende 
(bubbel-) water (of bier) om een 
gelijkmatig dikkig mengsel te 
krijgen (qua dikte vergelijkbaar met 
yoghurt).

●	 	Verhit de olie tot deze lichtelijk wat 
rook afscheidt (dan is het op juiste 
temperatuur).

●	 	Frituur de gevulde salie-blaadje tot 
ze goud kleuren.

●	 	Laat ze even uitdruipen op 
absorberend papier.

Warm serveren...

Ernesto keuken
Kookstudio ‘Ernesto’ , Delft

Mannen moeten luisteren,
vrouwen moeten doen
Mannen koken essentieel over het alge-
meen anders dan vrouwen. Daar waar 
de man impulsief te werk gaat, volgen 
vrouwen meestal nauwgezet het recept. 
Vergelijkbaar met nieuwe gadgets waarbij 
de man direct op allerlei knoppen drukt en 
de vrouw eerst de handleiding leest.
Daarbij komt nog dat van oudsher de vrouw 
in de keuken stond en traditie gevoeliger 
lijkt dan de man. Met tot gevolg: ‘het zo 
hoort het syndroom’. In mijn kookstudio 
verschilt het werken met mannen dan ook 
geheel ten opzichte van vrouwen. De kerels 
hebben telkens stevige bijsturing nodig. 
Ingrijpen wanneer alles aan gort dreigt te 
worden gesneden en als een onduidelijke 
brei in de pan verdwijnt, opletten dat het 
gerecht niet overdreven wordt verhit. Ja, 
mannen kunnen in mijn keuken lekker los 
bezig zijn. Wijntje en een goed gesprek erbij, 
een beetje roeren, wat zout uit de losse 
pols… Help!! De vrouwen nemen daaren-
tegen  ruim de tijd e leze de receptuur op 
hun gemak eerst even door. Vele vragen 
komen op mij af over de hoeveelheid bloem, 
hoeveel is nou 3 deciliter, welke kom dienen 
we hier of daar voor te gebruiken? Hoeveel 
is een eetlepel?
Maar ondanks het mannelijke gerotzooi 
blijken de meeste chef-koks toch van het 
mannelijke geslacht. Hoe komt dat nou? 
De enige reden die ik kan bedenken is dat 
zij met hun eigenwijze gedrag zichzelf tot 
uitvinders van culinaire kunsten hebben ge-
toverd. Want ja, wanneer we dagelijks alleen 
maar de letter van het recept volgen, dan 
ontstaat er natuurlijk ook niks nieuws!

Welk geslacht zou je als restauranthouder 
het liefste in je keuken hebben? De culinaire 
Willy Wortel die elke week iets onnavolg-
baars op de kaart zet, of de Willeke Wortel 
die je met respect voor traditie en trouw 
aan de receptuur blind haar gang kan laten 
gaan? Natuurlijk opteer ik voor de positieve 

invloeden van beide geslachten, waarbij een 
bijsturing richting zowel man als vrouw: de 
mannen zullen iets van hun eigenwijsheid 
moeten inleveren en beter leren luisteren 
(of lezen) en de vrouwelijke chefs mogen 
meer vanuit hun intuïtieve daadkracht gaan 
werken.

Maar er is een verschuiving gaande. Met 
de vrouwenemancipatie lijkt de alleen 
heerschappij van de man-kok voorbij. De 
vele kookprogramma’s die onze beeldbuis te 
beste brengt, laat al zien dat de vrouw een 
culinaire inhaalslag maakt. Dit geheel ten 
goede voor de ontwikkeling van onze eet-
culturen, want er spelen nog enkele andere 
kwaliteiten van de vrouw versus man..

De vrouw in qua zintuigen beter ontwikkeld 
en dat geldt niet in de laatste plaats voor 
haar smaakpapillen. Daarom zien we ook 
voornamelijk vrouwelijke smaaktesters.
Daarnaast is de vrouw een betere organisa-
tor, kan meer dingen tegelijk, heeft een ra-
dar voor logistieke pijnpunten en is trouwer 
aan de club, of in dit geval het restaurant.

Mannen hechten te veel aan hun (smaak-) 
mening, hechten te veel aan hun status, 
werken vaak te egocentrisch e hebben te 
weinig radar voor problemen in de keuken.

Eigenlijk zouden man en vrouw een culinair 
tandem moeten zijn, met de kokkin voorop 
aan het stuur en de kok achter haar zittend, 
die zijn inspiraties in haar oor fluistert. Haar 
nek daarbij zo af en toe masseert en op haar 
teken aan de slag mag.

Gelukkig hebben sommige mannen vol-
doende vrouwelijke - en sommige vrouwen 
voldoende mannelijk capaciteiten. Maar 
voor algehele kwaliteitsverbetering opteer ik 
voor het tandemmodel.

Salie, die nieuwe ontdekking! 
Ook zalig om gewoon met boter 

je biefstuk in te bakken
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Wijntours in de Bordeaux

Droom van elk 
wijnliefhebber

Tekst: Ronald and Margaret Rens

ETEN & DRINKEN

ACCOMMODATIE
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Droom van elk 
wijnliefhebber

Dagtours Bordeaux 
Een unieke Wine Experience
Grand Cru wijn dag tours (met chauffeur)
naar de Médoc of naar Saint Emilion

Voor deze unieke dagtour wordt Uw tweetalige (Frans/
Engels) chauffeur opgehaald bij Uw hotel. Uw chauffeur 
is tevens Uw wijngids en rijdt en begeleidt U de gehele 
dag bij Uw ontdekkingstocht door de wijngaarden van 
Bordeaux.

In de Bordeaux regio heeft U de keuze uit meer dan 
10.000 wijnproducerende chateaux. Juist bij de meest 
interessante is het vaak lastig om binnen te komen. Het 
selecteren van wijndomeinen waar je een prettig en 
interessant bezoek zult hebben is niet altijd eenvoudig.
Zelfs deze chateaux daadwerkelijk te vinden is niet altijd 
even eenvoudig omdat ze vaak niet goed aangegeven 
zijn.

En dan is er de taalbarrière. De Fransen zijn berucht om hun slechte kennis van andere talen dan 
het Frans. Onze tours hebben voor onze gasten altijd een Engels en Frans sprekende gids.

Dag trips naar de Medoc, Frankrijk
Rijden na een paar proeverijen en een heerlijke Franse lunch met de bijbehorende wijn is sterk af 
te raden. In de wijngaarden rond Bordeaux is de politie zeer strikt met de controle op de combi-
natie van alcohol en rijden. Er wordt vaak gecontroleerd, zelfs overdag en op de kleine weggetjes. 
Daarom zult U het waarderen dat U op al onze trips door een chauffeur gereden wordt.

Dagtour Bordeaux Grand Cru
De beste keus voor Médoc liefhebbers
Grand Cru Wijntour naar de Médoc

Iedere wijnliefhebber droomt ervan deze bakermat van 
de beste wijnen ter wereld te bezoeken. Alle beroemde 
namen vindt U hier: Margaux, Latour, Lafite, Mouton en 
vele anderen.
Tijdens deze privé dagtour bezoekt U drie Grand Cru 
Classé Chateaux met een bezoek aan de installaties, 
kelders en natuurlijk een proeverij van de wijnen van het 
domein. (bezoek en proeverijen inbegrepen).
Natuurlijk voorziet Uw gids U van deskundig commen-
taar.

Door het rijden aan ons over te laten, kan een ieder in 
Uw groep deelnemen aan de proeverijen van deze be-
roemde wijnen die tot de beste van de wereld gerekend 
worden.

U zult genieten van de heerlijke driegangen lunch in één van onze favoriete restaurants in de 
regio. (Deze lunch is inbegrepen in de tourprijs).

U wordt opgehaald op Uw verblijfplaats (tenzij anders afgesproken) voor de ontdekking van de 
beroemde “Route des Chateaux” die van zuid naar noord door de Médoc loopt: via Margaux langs 
Saint Julien en Pauillac naar Saint Estèphe, of een andere route van Uw keuze.

Grand Cru dagtoer naar Saint Julien, Bordeaux Bordeaux Grand Cru dag toers naar Pauillac
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Trips op maat:

Wijntrips naar de Bordeaux appellations. Voor individuele 
reizigers of voor (kleine) groepen kunnen we trips geheel op 
maat organiseren naar de wijnkastelen van Uw keuze.

U kunt de tour geheel naar eigen wens indelen of uw 
voorkeuren aangeven en deze laten aanvullen met onze 
suggesties.

Houd echter wel in gedachte dat niet alle kastelen open zijn 
voor het publiek en dat het voor sommige chateaux nodig 
is om de afspraken lang van te voren te maken en we de 
beschikbaarheden niet kunnen garanderen.

Als U een grotere groep heeft of U wilt de meer exclusieve 
wijndomeinen bezoeken, dan moet U er rekening mee houden 
dat wij de afspraken ruim van te voren moeten maken.

Dagtour Saint Emilion Grand Cru
“Wereld-erfgoed en top wijnen”
Bordeaux Grand Cru dag toers naar Saint Emilion
Grand Cru Wijntour naar Saint Emilion

Het is zonder meer een unieke ervaring om een van de 
beroemdste wijngebieden van de wereld te bezoeken: 
Saint Emilion. Het gehele plaatsje is opgenomen op de 
Wereld-erfgoedlijst van de UNESCO.

U verkent dit unieke middeleeuwse stadje met zijn 
rijkdom aan wijntradities. We zullen U de verschillen 
uitleggen tussen de wijnen van bijvoorbeeld de Médoc 
of de Graves en die van Saint Emilion en Pomerol.

Later bezoeken we een van de vele wijn boutiques die 
Saint Emilion rijk is. Wij weten welke de beste wijnen 
hebben en welke U de beste prijzen bieden.

Bordeaux Grand Cru dag toers naar St Emilion Tijdens 
deze privé dagtour bezoekt U drie Grand Cru Chateaux met een bezoek aan de installaties, 
kelders en natuurlijk een proeverij van de wijnen van het domein. (bezoek en proeverijen 
inbegrepen). Natuurlijk voorziet Uw gids U van deskundig commentaar.

Door het rijden aan ons over te laten, kan een ieder in Uw groep deelnemen aan de proeverijen 
van deze beroemde wijnen die tot de beste van de wereld gerekend worden.

U wordt opgehaald op Uw verblijfplaats (tenzij anders afgesproken) en U zult ongetwijfeld 
genieten van de beeldschone route door de wijngaarden die van Bordeaux naar Saint Emilion en 
Pomerol loopt.

Uw gastheer en dame
Ronald & Margaret Rens
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Altijd al de ongerepte natuur van Afrika met eigen ogen

willen aanschouwen? Nieuwe culturen willen ontmoeten?

Reizen in Kenia is een genot voor álle zintuigen en een

paradijs voor fotografie geïnteresseerden. Laat je inspireren

door een prachtige natuur, kleurrijke cultuur en uitnodi-

gende stranden.

KUNST & CREATIVITEIT

ETEN & DRINKEN

ACCOMMODATIE

De ultieme fotografie ervaring
Tekst & Fotografie : Ute Sonnenberg
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Kenia heeft een tropisch klimaat. Dit wordt 
beïnvloed door de Indische Oceaan en de 
dichte locatie op de evenaar. Daardoor is 
het praktisch even lang donker als licht, en 
zijn de dagen bijna het hele jaar door even 
lang. Aan de kust is er een constante hoge 
temperatuur en een hoge luchtvochtigheid. 
Naarmate je verder het binnenland in trekt, 
wordt de lucht droger en worden de nachten 
kouder. 

Safari met een ‘capital S’
Liefhebbers van zon en zee kunnen hun hart 
ophalen in oostelijk Afrika. Kenia heeft een 
oppervlakte van ruim 580.000 km², waarvan 
ongeveer 13.400 km² water is. De hoogste 
berg in Kenia is de Mount Kenya (5.199 me-
ter), de op één na hoogste berg in Afrika, na 
de Kilimanjaro in Tanzania. Het gebied van 
Mount Kenya is zeer vruchtbaar en daarom 
worden de lagergelegen gebieden gebruikt 
voor landbouw. De zuidkust van Kenia, 
Mombasa, herbergt prachtige zandstranden, 
schitterende baaien en biedt volop water-
sportmogelijkheden. 

Ben je meer van het avontuur?
Dan zit je in Kenia ook op de juiste plek! 
Want Kenia heeft het allemaal. Bij dé safa-
ribestemming van Afrika denk je natuurlijk 
meteen aan jeeps, uitgestrekte savannen en 
de plotselinge opwinding wanneer er een 
Big Five wordt gespot. Meer dan tachtig wil-
de diersoorten en over de duizend verschil-
lende vogels leven samen met de Masai, één 
van ‘s werelds bekendste ‘tribal’ culturen. 
Maak kennis met deze uitzonderlijke en tra-
ditionele stam met hun kleurrijke kleding. 

De sfeer van Out of Africa komt tot leven 
wanneer je oog in oog komt te staan met 
diverse diersoorten. De vele natuurparken 
hebben een grote aanwezigheid van leeu-
wen, zebra’s, giraffen, nijlpaarden, olifanten 
en luipaarden. In de buurt van het wereld-
beroemde Victoriameer zijn veel flamingo’s 
en vele neushoorns. Kenia is heel authentiek 
en in de bush weet je nooit wat het volgende 
moment brengt. Je kunt er in ieder geval op 
rekenen dat de natuur en de dieren voor 
verassingen en mooie momenten zullen 
zorgen! 

De ultieme fotografie experience
Heb je de smaak te pakken? Wil je graag 
Afrika zien en ervaren en wil je de mooiste 
foto’s mee naar huis brengen? Met Roho Ya 
Chui en fotografe Ute Sonnenberg kun je de 
vele gezichten van Afrika verkennen. Tij-
dens de aangeboden fotografie workshops
leer je de verschillende thema’s op prachtige 
foto’s vast te leggen.
Kijk eens op www.rohoyachui.com voor 
meer informatie.

De ultieme fotografie ervaring

- REISTIP -

4 nachten
B&B in

Pilansberg
e230,-

(B&B accomodatie en cursus)

National Park in Zuid Afrika
Introductie cursus Wildlife Fotografie in Pilansberg National Park (Zuid Afrika) 

voor 230 euro.

Van prachtige landschappen zoals bij de 
Kilimanjaro tot indrukwekkende dieren zoals 
de giraffen, Kenia heeft het allemaal.
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AWC prijswinnaars van 2011

Wijngaarde van de Reestlandhoeve
op de grens van Overijssel en Drenthe

Wijngoed de Reestlandhoeve

Een Nederlands wijngoed van 
3 ha wat aangeplant is in 2003 
en 2004 en beheerd wordt door 
John en Wilma Huisman.
De wijngaard is gelegen op 
oerijzer houdende goed water 
doorlatende zandgrond.
Gezondheidsproblemen zorg-
den voor switch van biologisch 
melkveehouder naar een biolo-
gische wijngaard. Wijn was de 
hobby van Wilma. Niet gehin-
derd door heel veel kennis over 

wijn maar met de overtuiging 
dat het mogelijk zou moeten 
zijn om in Nederland een goede 
wijn te maken zijn John en 
Wilma Huisman gestart met 
hun wijngaard. En met succes. 
De ambitie was om binnen vijf 
jaar bij de Librije op de kaart 
te staan met de Reestlander 
wijnen. Dit is gelukt. Naast de 
Librije zijn er vele andere restau-
rants die de Reestlander wijnen 
schenken.

De zilveren medailles gewon-
nen in Wenen zijn niet de enige 
medailles die gewonnen zijn 
met de Reestlander wijnen.  

Met de Reestlander Wit 2008 en 
2009 werden er gouden medail-
les gewonnen in Berlijn tijdens 
de Berliner Weintrophy 2009 en 
2010. Ook ging de eerste gouden 
medaille ooit, uitgereikt voor 
een Nederlandse witte wijn tij-
dens de Nationale wijnkeuring, 
naar de Reestlander Wit 2009.
Ook u kunt kennis maken met 
de Reestlander wijnen. De 
Reestlandhoeve is vrijwel elke 
zaterdagmiddag van 13.00-17.00 
uur geopend voor individuele 
bezoekers. U kunt dan een kijkje 

nemen in de wijngaard en proe-
ven van de Reestlander wijnen 
in het wijnproeflokaal. Behalve 
wijn kunt u ook genieten van 
exposities van kunstenaars. In 
de winter alleen kunst in het 
wijnproeflokaal. In het zomer-
seizoen staan ook op het erf 
diverse kunstobjecten.

Tevens kunt u uw bezoek aan 
de Reestlandhoeve combineren 
met een verkenning van het 
Reestdal. Dit kan al wandelend 
maar ook een tocht op een seg-
way, snorfiets e.a. behoren tot 
de mogelijkheden.

Drie zilveren medailles voor de Reestlander Parel, de 
Reestlander Rosé en de Reestlander Wit  2010 en een 
kwaliteitszegel voor de Reestlander Muscat 2010 
tijdens het AWC 2011 Vienna. Een mooie oogst voor 
de Reestlandhoeve, een wijngoed op de grens van 
Overijssel en Drenthe. 

Wilma Huisman
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De kwaliteit van 
de wijnproductie 
staat hoog in 
het vaandel bij 
soRena’s Winery. 
In 2008 is een 
International 
Organization for 
Standardization 
(ISO) - certificering 
behaald. 

Voor velen is Suriname synoniem voor een land van 

dichtbegroeid maagdelijk bos, warme gastvrije inwoners, 

rijke cultuur en een beroemde keuken, dat zo divers en 

uniek is als de etnische samenstelling van de Surinaamse 

bevolking zelf. Tussen de mooie culturen is soRena’s 

Winery ontstaan. 

Tekst & Fotografie : soRena’s Winery

Suriname
proeven en

beleven
Spartowijnen zijn excellente wijnen waarin de smaak en 
beleving van Suriname in terug te vinden zijn

Een wijnmakerij die zich toelegt op fijne 
exotische wijnen die op ambachtelijke wijze 
worden geproduceerd met als basisregel: het 
basisingrediënt mag geen druif zijn, moet 
fermenteren én afkomstig zijn uit Suriname. 
Het eindproduct dat aan de man gebracht 
wordt bestaat altijd uit het product zelf en 
een stukje Suriname in welke vorm dan ook.
Het vast wijnassortiment heden ten dage 
bestaat uit Orange, Passion, Ginger, Au-
bergine, Pineapple, Aphromed en jaarlijks 
twee wisselende seizoenwijnen. Allen zeer 
verschillend van smaak en structuur. Zo is 
Orange een echte dessertwijn vol, stevig en 

portachtig. De Pineapple, met een straffe 
smaak, is geschikter als tafelwijn. Passion, 
Ginger en Aubergine zijn echte aperitiefjes 
terwijl de Aphromed zeer geschikt is als 
aperitief maar vaak ook als ‘slaapmutsje’ 
(=ontspanning voor het slapen gaan) wordt 
gebruikt. De Aubergine is evengoed een 
aperitief als een tafelwijn. Het unieke van 
deze wijn is dat het perfect samengaat met 
zowel wit als rood vlees.
Hoewel de wijnen gecategoriseerd kunnen 
worden in dessert, aperitief- en tafelwijnen 
zal men de componenten van een druiven-
wijn er niet in terugvinden. De smaak kan 
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een stuk steviger, wranger of fruitiger zijn. 
Net als gewone grape based wijn moet men 
dit leren drinken om het te appreciëren.

Familiebedrijf
Sinds 2000 staan Steven en Marjorie Renar-
dus, de derde generatie aan het roer van so-
Rena’s Winery. De naam hebben ze bij hun 
aantreden geïntroduceerd. Daarvoor heette 
het bedrijf Rhenardus. Ze hebben het over-
genomen van  Yvonne Renardus, Stevens 
moeder. Zij is de dochter van de grondleg-
ger van het bedrijf, Henry Rhenardus. De 
merknaam is Sparto. 
Het bedrijf is ontstaan ten tijde van de Twee-
de Wereldoorlog. In deze periode konden er 
geen producten worden geïmporteerd. Zo 
ook geen wijn en daar was, vooral vanuit 
de katholieke paters, veel vraag naar. Henry, 
een zakenman met een passie voor wijnen, 
zag een gat in de markt en ontwikkelde 
een wijn met typisch Surinaamse nostalgie 
en trots. Voortreffelijke ‘no alcohol added 
non grape based’ wijnen. Een wijn die zo 
typisch is voor exotisch Suriname. Sparto 
Orange werd geboren. Een dessertwijn vol 
en stevig van smaak, portachtig. Deze per-
fectioneerde hij steeds door Californische 
wijnmakerijen te bezoeken en ideëen op te 

steken. In Amerika gelden namelijk andere 
regels ten aanzien van wijnen. Waar in Eu-
ropa grape-based als basis geldt voor wijn, 
geldt in Amerika:,, alles wat gefermenteerd 
heeft, is wijn.”

Uitbreiding Assortiment
Naast het vast wijnassortiment zijn er sei-
zoenwijnen. Dit zijn wijnen aangemaakt in 
kleine batches uit ander Surinaams fruit dan 
de reguliere, voor een bepaald jaar. Voor-
beeld: voor december 2011 ligt bacovenwijn 
en Carambola in het verschiet. 

In 2010 is de Aphromed op de markt ge-
bracht. Deze combinatie van Ginger-Citrus 
is zeer geslaagd omdat de gember aan de 
ene kant het herstelvermogen van de mens 
stimuleert terwijl citrus bacterieel dodende 
eigenschappen heeft. Deze wijn valt in de 
categorie bloedwijn. 

Wijn proeven
In de wijnmakerij is er gelegenheid tot wijn-
proeven voor een groep van maximaal ze-
ven man. In de naaste toekomst zal dit aan-
tal verhoogd worden alsook de inhoud van 
het pakket van wijnproeven.

Reistip:
Educa Reizen houdt zich bezig met het 
organiseren van volledig verzorgde Tours, 
het aanbieden van vakantiereizen en 
verkoop van Tickets naar Suriname en 
het Caraïbisch gebied.
Educa Reizen heeft nu 12 jaar ervaring 
met reizen naar Suriname en zijn 
uitgegroeid tot de Suriname Specialist.

Suriname heeft als vakantieland met 
name op het gebied van natuur en 
cultuur heel veel moois te bieden. 
De witte stranden van de Nederlandse 
Antillen zijn alom bekend. Deze oude 
Nederlandse koloniën met hun eigen 
geschiedenis nodigen u uit te genieten 
van de gevarieerde tropische natuurlijke 
schoonheid en geven u een onvergetelijke 
ervaring.

Educa Reizen
Hendrick Staetsweg 59
3067 VN  Rotterdam

T 010 - 450 23 01 of
  010 - 451 38 61
F 010 - 451 76 29
E info@educa-reizen.nl
W www.educa-reizen.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
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De Spaarne 
Kunstroute
in Haarlem

Sinds een jaar heeft nu ook Haarlem een 

vaste kunstroute. Het gaat om de Spaarne 

Kunstroute, die voert langs de oevers van de 

rivier het Spaarne en door de straten eromheen. 

Zestien kunstenaars stellen iedere eerste 

zondagmiddag van de maand hun atelier 

open voor bezoekers, met uitzondering van 

de maanden augustus en september (ook op 1 

januari 2012 is er geen route).

Rode Fabriek
Janneke Makkink

Naomi Warmer

Tekst & Fotografie : Willemien Spook
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hanger ‘geheim’
Willemien Spook Annabelle Rebière

Tussen 13-17 uur kunt u binnenlopen om lek-
ker rond te kijken of om een gesprekje met 
de kunstenaar te hebben. Een mooie gelegen-
heid om even de benen te strekken en tegelij-
kertijd cultuur te snuiven. Mét het hele gezin, 
want ook kinderen zijn van harte welkom. Het 
kunstaanbod is gevarieerd: van abstract tot re-
alistisch, van beeldhouwwerk tot schilderkunst 
en van sieraden tot fotografie.

Historische stad
De route voert door een historisch gedeelte van 
Haarlem en is ook interessant als wandelroute. 
In de directe omgeving van de route ligt aan de 
centrumkant van het Spaarne het Teylers Mu-
seum; voor wie daar nooit geweest is een ab-
solute aanrader. Als u dan de witte ophaalbrug 
(Gravestenenbrug) oversteekt en aan de oost-
kant van het Spaarne belandt, is het heerlijk 
zwerven door de oude achterstraten van Haar-
lem. Deze buurt stond vroeger bekend om zijn 
industrie: Brouwerij De Olifant, zeepfabriek 
het Klaverblad, Haas Azijn en niet te vergeten 
Haarlemmer Olie. Hier voert de route door de 
Spaarnwouderstraat, vroeger een bloeiende 
winkelstraat. Nu is het meer een woonstraat. 
Om toch iets van de winkelgeschiedenis te 
doen herleven, zijn verschillende etalages inge-
richt met kunst. De route voert ook langs de 
Amsterdamse Poort, de laatste overgebleven 
stadspoort (van de twaalf) uit 1355.

Goed bereikbaar
De route kan natuurlijk op elk punt worden be-
gonnen, maar voor kunstliefhebbers van bui-

tenaf is het handig om te starten bij De Waag, 
hoek Damstraat/Spaarne, want die is gelegen 
bovenop  ondergrondse parkeergarage De Ap-
pelaar. De Waag (bouwwerk uit 1598 van de uit 
Vlaanderen afkomstige bouwmeester Lieven 
de Key) ligt op steenworp afstand van de Grote 
Markt met al haar terrasjes. Voor een bezoekje 
aan De Waag dient u wel goed ter been te zijn, 
want de expositieruimte is gelegen op de eerste 
verdieping. Daar is de oudste kunstenaarsver-
eniging van ons land gehuisvest: Kunst Zij Ons 
Doel, kortweg KZOD. 
Een ander handig punt om de route te begin-
nen is vanaf de Amsterdamse Poort, die cen-
traal gelegen is aan de route én aan de uitvals-
wegen N200/A200 naar A9. 
Op zondagen kan er in heel Haarlem gratis ge-
parkeerd worden.

Koopzondag
Heeft u genoeg kunst bekeken, dan is een be-
zoekje aan de bruisende binnenstad nog een 
optie, want in Haarlem is het op de eerste zon-
dag van de maand koopzondag. 

Informatie
Meer informatie over deelnemende kunste-
naars kunt u vinden op: www.spaarnekunst-
route.nl. Daar is ook het routekaartje te down-
loaden en te lezen of er wijziging of uitbreiding 
van de route heeft plaatsgevonden. Voor nog 
meer info: info@spaarnekunstroute.nl

Tekst & Fotografie : Willemien Spook
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De Vijfhoekkunstroute: 
Het feest van
de kunsten

Elk jaar in de maand mei opent Haarlem het buitenseizoen met het sfeervolle 

kunstweekend van het Haarlemse centrum: de Vijfhoekkunstroute. De 

deuren van verscholen ateliers gaan open; in etalages, woonkamers en 

kapperszaken duiken beelden en schilderijen op en overal in het oude 

centrum van Haarlem kan men genieten van kunst, muziek, theater en 

speciaal voor de gelegenheid geschreven gedichten. 

Tekst & Fotografie : Christien Bangert



MEER INFO |  www.vacaza.com/editie01 35

Muziek in de Vijfhoek 
Optreden op straat van leerlingen 

Music Academy

Clowns geven 
show op Nieuwe 

Kerksplein

Expositie in Atelier 
Vennik in Nieuwe 

Raamstraat

Het thema van de 
Vijfhoekkunstroute 2011: 
‘Uitgelicht’

Openlucht 
schilderen in 
Proveniershof

De Vijfhoekkunstroute dankt zijn naam aan de 
Vijfhoek, zoals dit historische deel van Haar-
lem met zijn Anton Pieck-achtige straatjes 
genoemd wordt. Overal in de wijk wandelen 
mensen huizen binnen om een kijkje te nemen 
in ateliers en bij buurtbewoners, die hun huis 
beschikbaar stelden om het werk van de deel-
nemende kunstenaars te exposeren.

De mogelijkheid om even achter de gevels van 
die schilderachtige straatjes te kunnen kijken is 
al heel spannend, zeker als daar een diversiteit 
aan kunstwerken van de meer dan 100 deelne-
mers schuil gaat. 

De Nieuwe Kerk, ontworpen door de 17e 
eeuwse architecten Lieven de Key (de toren) 
en Jacob van Campen (het schip van de kerk), 
vormt de centrale expositieplek waar van alle 
deelnemers ÈÈn werk te zien is. De bezoeker 
kan zo een afgewogen keuze maken voor de te 
bewandelen route, welke door de korte afstan-
den gemakkelijk te voet kan worden afgelegd. 
In de Nieuwe Kerk is bovendien het hele week-
end muziek te horen, van klassieke ensembles 
tot hippe bandjes. Ook elders in de wijk wordt 
volop gemusiceerd: op straat en in expositie-
ruimtes en ateliers. Het idyllische Proveniers-
hof met zín antieke huisjes en zín rijk bezaaide 
poezenvolk, is ook een vast deel van de Vijf-
hoekkunstroute (foto). Onder de rode beuk die 
al honderden jaren getuige was van het komen 
en gaan van de ene na de andere Haarlemse 
generatie wordt jaarlijks een expositieruimte 
opgericht. Soms worden buitenlandse kunste-
naars uitgenodigd hier hun werk te tonen en 
het Haarlemse kunstweekend mee te vieren, 
andere keren biedt deze plek ruimte aan een 
thema expositie.

De opzet van de kunstroute is om in een intie-
me sfeer kunstenaars, bewoners, bedrijven en 
bezoekers samen te brengen en de bron te zijn 
van een feest van ontmoetingen: een weekend 
vol kunst, wijn, muziek en vrolijke gekte, wat u 
niet mag missen !

Overzichtstentoonstelling 
in Nieuwe Kerk
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Van dag tot dag program
m

a

01: AANKOMST
	 		Aankomst in de avond met KLM in Johannesburg, jouw Nederlands talige gids 

Ute Sonnenberg begroet je op de luchthaven en brengt je naar je 5 sterren 
Guesthouse “The Hamilton” in de mooie wijk Craighall Park (B&B)

02: KENNISMAKING
	 	Nadat je uitgeslapen bent en je ontbijt genoten hebt komt Ute je ophalen 

voor een leuke sight seeing tour door Johannesburg. Je kan je wensen uiten 
met wat je graag wilt zien en Ute zal ook met interessante voorstellen komen. 
Afhankelijk van het gemaakte plan ben je de hele dag leuk bezig met het 
verkennen van een interessante en levendige stad en het acclimatiseren op 
het Afrikaanse continent. Het avondeten kan je in het guesthouse nemen of 
in een van de vele leuke restaurants in de buurt.	

03:  SIGHTSEEING
	  Vroeg in de ochtend komt Ute je ophalen bij jou accommodatie en begint de 

reis in de bush. Rond het middag uur zal je in Kirkam’s Camp Private Game 
Reserve in de Sabi Sand (grenst aan het Kruger Park) aankomen. De Sabi Sand 
staat bekent voor haar fantastische luipaarden sightings. Doordat het een 
private game reserve is maak je kans om een luipaard, leeuwen en veel andere 
dieren van heel dicht bij te zien. Na aankomst en lunch begint de Luipaar-
den – Wildlife Fotografie cursus, gepresenteerd in het Nederlands door Ute 
Sonnenberg. In de namiddag begeef je je ook direct op je eerste game drive. 
Kirkman’s Camp is een 5 sterren lodge. Je verblijf in de lodge is inclusieve drie 
maaltijden per dag, twee game drives per dag, soft drinks, coffee, thee, lokale 
merken sterke drank en bier.

04: FOTOGRAFIE CURSUS
	 	Je kan volop genieten van twee volle dagen op safari in de bush, de fantas-
tisch mooie lodge en de inspirerende fotografie cursus.

05: FOTOGRAFIE CURSUS
	 	Vervolg op dag 4.

06: TERUGREIS JOHANNESBURG
	 	Na een laatste game drive in de ochtend, het ontbijt en de afsluiting van de 
fotografie cursus gaat de reis terug naar Johannesburg. Daar zal je tegen de 
avond aankomen en voor de nacht weer in The Hamilton verblijven. (B&B).

07: KOKEN MET EEN PLAATSELIJK CHEF
	 	Na het ontbijt neem je je huur auto in ontvangst en maak je je op weg naar 

Prince Albert in de mooie Karoo. In Prince Albert is de kookschool “African 
Reliesh” gevestigd waar je voor de volgende 3 nachten verblijft en de inspire-
rende Afrikaanse keuken zal ervaren en leren. Je zal daar in de late namiddag 
aankomen. Het verblijf is inclusieve accommodatie, full board, kook lessen en 
excursies.

08: EETGENOT
	 	Deze twee dagen zal je onder de leiding van de uitstekende koks van African 
Reliesh veel over de Afrikaanse keuken leren en uiteraard ook veel van het 
heerlijke eten genieten.

09: EETGENOT
	 	Vervolg van dag 8

10: KOKEN MET EEN PLAATSELIJK CHEF
	 	Na het ontbijt maak je je met je auto op weg naar het wijn gebied van het 

kaap. Je gaat naar Franschhoek en verblijft voor twee nachten in het 4 sterren 
guesthouse Cathbert Country Inn op B&B basis.

11: WIJN PROEVEN
	 	Voor deze dag staat een wijn tour geplant om je de prachtige wijnen van de 

regio te laten proeven.

12: CULINAIR DINEREN
	 	Na het ontbijt ga je met je auto naar het laatste station van deze bijzondere 

reis, naar de Constantia Vallei bij Kaapstad. Je verblijft voor 3 nachten in het 
5 sterren guesthouse “Glen Avon” dat niet alleen de prachtige wijnen van de 
streek kan presenteren maar ook is aangesloten aan de groep “Good Cooks” 
die veel waarde hechten aan culinair dineren. Het verblijf is op B&B basis.

13: BEZIENSWAARDIGHEDEN KAAPSTAD 
	 	Je hebt twee volle dagen om Kaapstad, het Kaap en de stranden van de streek 

te verkennen. Daarnaast natuurlijk ook de culinair interessante restaurants 
en wijngaarden. Je kan deze dagen geheel vrij invullen of op wens een pro-
gramma met de bezienswaardigheden ontvangen.

14: BEZIENSWAARDIGHEDEN KAAPSTAD
	 	Vervolg op dag 13

15: VERTREK
	  Het is al weer de laatste dag van de reis met een volle dag in Kaapstad  

voordat je in de avond op de vlucht terug naar Nederland gaat.

Per persoon
sharing

Prijs

e3.680,-*

Reis van
de maand
Fotografie, koken & wijn in Zuid Afrika

Inclusief bij de prijs inbegrepen:
Dag 1 t/m dag 7 in de ochtend is inclusief 
Nederlandstalige Wildlife fotografie cursus 
en begeleiding

Tijdens de gehele reis is een Nederlandstalig 
contact in Zuid-Afrika, beschikbaar voor 
advies en hulp. 

Overnachtingen:
Alle overnachtingen zijn inclusief ontbijt. 
-  Overnachtingen in Kirkman’s Camp zijn 

inclusief full board, drinks, game drives 
en Wildlife fotografie cursus; 

-  Overnachtingen in African Reliesh zijn 
inclusief full board, excursies en kook 
cursus; 

-  Het verblijf in de Cathbert Country Inn is 
inclusief wijntour.

Alle transfers in Johannesburg en retour
Johannesburg/Sabi Sand (Kirkaman’s 
Camp), zijn inclusief.

Een gedetailleerd overzicht zullen 
wij graag e-mailen.

Reisbureau: Roho Ya Chui
Contactpers: Ute Sonnenberg (Nederlandstalig)
Email: ute@rohoyachui.com
Telefoon: +27-76-5085850
Website: www.rohoyachui.com
Skype: utesonnenberg

* Op het moment van de boeking zal de wisselkoers worden bepaald
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 Vakantie voor de creatievelingen

Innerlijkereizen ●
FR, Escouloubre-les-Bains  
Kunst en Zingevend-retraites en workshops
W. www.innerlijkereizen.info

Wine Tours Greece ●
GR, Peloponnese T. +30 69 3246 0494
Peloponnese Winery Tours
W. www.winetoursgreece.com

Mas Shabanou ●
FR, Roquefort les Pins 
Culinaire en creatieve workshops
W. www.mas.shabanou.com

galerie-unita ●	●
GR, Ano Kotsanopoulon T. 024 6844049
Schilderen, ceramiek of beeldhouwen
W. www.galerie-unita.com

Glooiende heuvels zover het oog reikt, 
vergezichten vol zonnebloemen, 

beekjes, olijfbomen… 
Het is de droom van iedere kunstenaar 

om een tijd tussen al dit fraais te kunnen 
vertoeven. En om de inspiratie van het 

Toscaanse landschap om te zetten 
in eigen kunstwerken...

www.crea-italia.nl
06 48 76 69 27

Hoeve Ceres ●	
NL, Nieuwolda, T. +31 6 33 907 602
Schilderworkshops
W. www.hoeveceres.nl

LA Cucina Italiana Ernesto ●
NL, Delft, T. +31 15 2130555
Kookworkshop in hartje Delft
W. www.ernesto.nl

Twan de Vos ●
NL, Wageningen, T. +31 6 24853415
Schilderworkshops
W. www.twandevos.nl

Lis-art ●
NL, Heusden, T. +31 416663896
Schilderworkshop in hartje Heusden
W. www.lis-art.nl

Goldenhands ●
BE, Keerbergen T. +32 498055728
Autiek restauratie cursussen
W. www.golden-hands.org

Fresia Studios ●
IT, Menaggio, T. +39 3389757135
Painting courses
W. www.fresia.com

Les Trois Chenes ●
FR, Videix, T. +33 555 482984
Creative workshops
W. www.lestroischenes.com

Kunst reizen Rhodos ●	●	
GR, Rhodos
Creatief/Culinair workshops 
W. www.kunstreizenrhodos.nl

Activa Bolsena ●
IT, Lago di Bolsena T. +31 55 5431749
Creatieve workshop ?
W. www.activabolsena.nl

Cook in France ●
FR, Bombel, T. +33 553302405
Cookery courses
W. www.cookinfrance.com

Artedu ●	●
FR, Chanteuges, T. +33 47 1740191
Creatieve en culinaire workshops
W. www.artedu.nl

Painting holidays in Spain ●	●
SP, Tarbena | T. +34 965884309 | E. tom@paintinginspain.com
W. www.paintinginspain.com

Enjoy warm sunshine amongst fragrant almond and olive groves, surrounded by 
spectacular scenery and classic Spanish villages. Whether you are a beginner or an 
experienced artist you will receive expert tuition helping you to develop confidence and a 
personal direction in your artwork. You can choose to paint as much as you like or simply 
chill by the infinity pool with a glass of wine.

● Culinair     ● Creatief

●
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Le Mas Blanc ●	●
FR, Molières sur Cèze T. 035 54 11 951
Culinaire en creatieve workshops
W. www.frankrijkcreatief.nl

Arts retreat france ●
FR, Chez Blanchet, T. 07554 435563
Art retreat renaissance
www.artsretreatfrance.com

Art & Breakfast ●
IT, Ripabottoni, T. +39 08 74847175
Beeldhouwcursussen
W. www.artandbreakfast.eu

Painting Holiday Greece ●
GR, Paleros
Culinaire en creatieve workshops
W. www.paintingholidaygreece.com

Le Pagnon ●
FR, St. Mesmin
Schilder en ceramiek workshops
W. www.lepagnon.nl

Central Italy ●
IT, Umbrie en Le Marche
Wijn- en culinaire tours
W. www.centralitaly.eu

Saksala ●
FIN, Haukivuori, T. +358 504625675
Creatieve workshops
W. www.saksala.org

Art of Joy ●
PO, Monchique, T. +35 1282912893
Art retreat
W. www.artofjoy.nl

www.vacaza.nl meer dan 1100 wijntours, culinaire en creatieve activiteiten

Miniati Reizen ●	●
GR, Kantia, T. +31 79 3615036
Culinaire en creatieve workshops
W. www.griekenlandaanzee.nl

Creatieve Vakantie Frankrijk ●
FR, Versoul, T. 0345 548634
Creatieve en wellness vakanties
W. www.creatievevakantiefrankrijk.nl

Painting in Holidays ●
SP,  Vall d’Albaida, T. +34 96 2217226
Culinaire en creatieve workshops
W. www.paintinginholidays.com

The Wine Detective ●
UK, London, T. 
Wijncursussen
W. www.thewinedetective.co.uk

Alex Lichtveld ●
FR, Roquefort les Pins, T+33  493096844
Culinaire en creatieve workshops
W. www.alexlichtveld.com

La Colina ●
SP, Sant Jaume de Llierca
Kleinschalige creatieve vakanties
W. www.lacolina.nl

Food Tourism ●	●
UK, Leintwardine, T. 01547 540532
Food Safaris and Cookery Courses
W. www.foodtourism.co.uk

Smakelijk Reizen ●
NL, Europa  T. +31 41 8540648
Wijntours op verzoek
W. www.smakelijkreizen.nl

Smaakreis ●
FR, Cahors, T. 0113 621081
Culinaire wijnreizen Dordogne & Lot
W. www.smaakreis.com

Crea Italia ●
IT, Toscaan, T. 06 487 669 27
Schildercursussen
W. www.crea-italia.nl

African Relish ●
RSA, Prince Albert 6930, T. +27 23 541 1381
Culinary courses and tours
W. www. africanrelish.com

Herzog ●
NZ, Blenheim, T. +64 3 572 8770 
Winetasting and accommodation
W. www.herzog.co.nz



Michiel Bussink is de voedseljournalist en auteur van onder andere  ‘Lekker Landschap’ en ‘Ik 

eet, dus ik ben’.  Daarnaast verzorgt hij lezingen, excursies en workshops over wilde eetbare 

natuur. 

”Ik ben op zoek naar authentiek Nederlands eten,

naar dingen zonder flauwekul én gezond.

Vlierbloesem, dat is zo godslekker.

Zoiets moois, dat de natuur dat brengt.”

Het boek ‘Lekker Landschap, smullen van bos en veld’ kost  €14,95 is te koop in de boekhandel 

(ISBN 90 76661 12-X) of via www.michielbussink.nl
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Smakelijke
natuur

Eten uit de natuur, daar wordt in Ne-
derland al gauw giechelig over ge-
daan. ‘Ik ben toch geen heks!’. Of de 
reactie is bangig: ‘Levensgevaarlijk, 
stel dat ik een dodelijke paddenstoel 
eet!’ Al is de overheersende houding 
toch een van onverschilligheid: veel 
mensen staan er niet bij stil dat er in 
ons kleine verstedelijkte Nederland 
enorm veel aan eetbaar én lekkers 
te oogsten valt in bos, weide, berm 
en slootkant. Terwijl je maar de 
grens hoeft over te gaan, of eetbare 
natuur wordt een stuk normaler. 
In Frankrijk is er zelfs een speciaal 
woord voor: ‘la Cueillette’. Daar heeft 
het wilde plukken een lange traditie 
en wordt het als een eeuwenoud 
‘recht’ gezien, net als la Chasse (de 
jacht) en la Pêche (de visvangst).
Maar de afgelopen jaren wordt eten 
uit de natuur zélfs in Nederland 
wat meer gewaardeerd. De topres-
taurants hebben tegenwoordig 
plukkers in dienst voor de wilde pad-
denstoelen. Een van onze beste koks, 
Jonnie Boer van De Librije, heeft 
bijna altijd wel iets uit de natuur 
rondom Zwolle in zijn gerechten 

verwerkt. En zoals de moleculaire 
keuken als culinaire mode ook in 
Nederland zijn impact heeft gehad, 
zal de keuken van (sinds twee jaar) 
het beste restaurant van de wereld, 
Noma in Kopenhagen, dat onge-
twijfeld hier ook hebben. De hele 
Scandinavische natuur wordt daar 
zo’n beetje geserveerd. Op de kaart 
staan bijvoorbeeld  huisbier met 
berkensap en brandnetel, tartaar 
met zuring en jeneverbes, gefri-
tuurd mos, asperges met een saus 
van lievevrouwebedstro en gegrild 
varkensvlees met daslook.

Natuur in de keuken verdient navol-
ging in Nederland. Niet om modieus 
te willen zijn, maar domweg omdat 
het zó ontzettend lekker is. Vlierbloe-
sem bijvoorbeeld, die intens zoete 
muskaatachtige geur en smaak: 
nergens te vinden in de winkel. Het 
frisse zuur van de veldzuring, door 
de sla, zodat je minder azijn hoeft te 
gebruiken. Of op z’n Oost-Europees, 
in een frisse soep met gepocheerde 
eieren. En wat te denken van de 
fantastische amandelsmaak van 

vogelkerslikeur, lijsterbesappelcom-
pote die uitstekend kan concurreren 
met de afgezaagde cranberry’s bij 
wild,  een voorafje  van geitenkaas-
waterkerscocktail of crostini met 
walnotenzevenbladpesto? Zo maar 
wat voorbeelden van de oneindige 
smakelijk mogelijkheden van de 
Nederlandse bossen en velden. Ook 
nog eens leuk om te doen: een wan-
deling of fietstocht wordt zoveel 
intenser beleefd als onderweg er 
allerlei eetbaars wordt verzameld. Er 
wordt daarbij een beroep gedaan op 
al je zintuigen en  beleeft daarbij de 
seizoenen heel direct: vlierbloesem 
heb je in mei en juni, de vlierbes-
sen in het najaar, beukennootjes in 
oktober, de kleine veldkers een groot 
deel van het jaar, oesterzwammen 
in december en januari. Elk seizoen 
heeft zijn eigen eetbare charmes.

Allemaal goed en wel, maar hoe 
begin je er aan, als je geen flauw 
benul hebt van eerbare natuur? 
Ga op pad met iemand die er wél 
ervaring mee heeft. Met een korte 
lezing of excursie of de hele hap: een 
workshop met theorie, verzamelen, 
kokkerellen en het genieten van een 
meergangendiner, inclusief 
aperitief van notenwijn of boeren-
wormkruidlikeur. Doen, want het 
is zonde de eetbare natuur links te 
laten liggen. 

Eten uit de natuur is meer dan een mode die 
voorbijgaat: zowel  ons eten als een wandeling 
of fietstocht krijgen er extra smakelijke 
dimensies bij. Van huisbier met berkensap tot 
crostini met walnotenzevenbladpesto

Tekst & fotografie : Michiel Bussink



Beeldhouwen & 
Kookworkshops 
in de Molise
Tekst & fotografie : Janine Foppes

In 2003 is Janine in Molise, Zuid-Italie neergestreken. Het toeval bracht haar 
hier. Het is een onontdekte regio, zelfs de meeste Italianen weten niet precies 
waar het ligt en wat ze te bieden heeft. Onterecht want deze kleine en dunst-
bevolkte Italiaanse regio, ingeklemd tussen de bergen van de Abruzzen en het 
laagland van Apulie, is vol ongerepte natuur met daarin slaperig middeleeuws 
schoon, maar ook belangrijke sporen van Romeinen en Sannieten. Dit volk 
leefde vanaf de vijfde eeuw voor Christus. 

Ripabottoni - funghi, truffels en kaas
Een puur, middeleeuws dorpje, waar de tijd lijkt stil gestaan te hebben, gele-
gen in een (nog) onontdekt, ongerept, prachtig gebied, in de Molise, op de as 
tussen Rome en Napels, aan de kant van de Adriatische zee, met een rijk aan-
bod aan pure materialen zoals prachtig eeuwenoud olijfhout, marmer, andere 
harde steensoorten, klei, maar ook truffels, paddestoelen (oa.porcini), vele 
kruiden, fruit, biologische groentes.

In centraal- en Zuid-Italie vindt je de robuuste pecorino (schapenkaas), naast 
natuurlijk de mozzarella en ricotta kazen. Er zijn in Molise enorm veel eiken-
bossen te vinden en dus ook funghi, porcini en tartuffi (paddestoelen, eek-
hoorntjesbrood en truffels). 

In 2010 werd de grootste (zwarte) truffel in Molise gevonden en in Macao 
verkocht. In het voorjaar gaat men ook deze bossen in om wilde asperges te 
plukken, die men haar met bossen tegelijk komt brengen, omdat men weet dat 
Janine ze zo lekker vindt. Risotto met deze asperges is één van haar favoriete 
gerechten. 

Beeldhouw- en kookworkshops (weekprogramma’s)
Ver weg van het hectische Nederland , in de ongerepte natuur , de eenvoud, 
rust en ruimte vindt Janine inspiratie om haar kunst te maken en geeft zij 
workshops. De 3 à 400 jaar oude olijfstronken, die gerooid moeten worden, 
worden bewerkt tot sculpturen, het hout is hard als marmer en prachtig gete-
kend. Ook zijn er allerlei steensoorten te vinden en te bewerken.

Naast beeldhouwcursussen, organiseert Janine ook traditionele Italiaanse 
kookcursussen, die door een echte mama d’Italia worden geleid! Tijdens deze 
cursussen komen verschillende gerechten aan bod zoals onder andere ver-
schillende broden, handgemaakte pasta, lokale worstjes, verschillende lokale 
groentegerechten en natuurlijk, afhangende van het seizoen, de zoete afsluiter: 
overheerlijke Scarole met een salade van aardbeien en honing, een crostata 
(soort zanddeegtaartje) gevuld  met fruit van het seizoen of een peren-ricotta 
taartje.  

Tijdens een workshop-week is er mogelijkheid om wijn- en olijfhuizen en een 
kaasmakerij te bezoeken en al dat lekkers te proeven. De workshops zijn inclu-
sief overnachtingen , uitgebreid ontbijt en de 3-gangen workshopmaaltijden.

De plaatselijke bevolking is erg vriendelijk en gastvrij, je voelt je hier direct 
thuis. Jullie zijn van harte welkom in deze onbedorven en authentieke regio. 
Tot snel!
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Kookworkshop

” La camera del giardino”  
(tuinkamer)  èèn van de 
gastenkamers

Brons op Molisaanse steen  “La 
donna del fiore” (werk van Janine 
uit serie   Bloemenvrouwen)
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Kunst en Living in ahoy RotteRdam
vr 9, za 10 & zo 11 dec 2011

Ahoyweg 10, RotteRdAm

Kunst en Living in ‘t gooi
vr 9, za 10 & zo 11 mRt 2012

dudok ARenA, ARenAweg 303, hilveRsum

www.KunstenLiving.nL/vacaza

Kunst en Living, de veRLeiding van Kunst 
mét een vLeugje Living
Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 december vindt voor de 
11e keer Kunst en Living in Ahoy Rotterdam plaats. Dit is hét 
kunst en lifestyle evenement voor > 15.000 liefhebbers én 
levensgenieters. 

Alles wat het leven aangenaam maakt is te zien en te koop op  
Kunst en Living.

Het evenement kent een aansprekend deelnemersaanbod. 
Van toegankelijke en betaalbare kunst in een luxe setting door 
professionele kunstenaars, galerieën, woninginrichters, stylisten 
en antiquairs, maar ook wellness, mode, juwelen, workshops, 
lezingen, een proeverijplein met wijnen, champagne en 
delicatessen. 

nieuw: Kunst en Living in ‘t gooi
In de Dudok Arena, Arenaweg 303 in Hilversum (dichtbij  vindt van 9-11 maart 2012 de eerste editie van 
Kunst en Living in ‘t gooi plaats. Wij adviseren alle nieuwsgierigen de website in de gaten te houden! 
Bestel nu uw kaarten via www.kunstenliving.nl/vacaza en de 2e persoon heeft gratis entree.
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2e persoon gratis toegang
Bestel uw tickets via 

www.kunstenliving.nl/vacaza



HOLIDAYS COMBINED
Combineer creatieve en culinaire workshops

60 km ten zuiden van het Spaanse 
Valencia op  een prachtige locatie.
Combineer creatieve en culinaire 
workshops voor beginners, 
gevorderden en professionals

Overnachtingen:
Alle overnachtingen 
zijn inclusief ontbijt. 
-  Fotografie cursussen 
- Kook cursussen 
-  Tapas- en wijntours
-  Wandeltochten
-  Schilder workshops
-  Printing workshops

Alle cursussen en activiteiten 
zijn Engelstalig

www.holidayscombined.eu
Telefoon (+34) 96 221 72 26

Vraag naar Loli Alvaro



De eigenaren Edwin en Ingrid Licht-
veld, die hun modebestaan in Utrecht 
hebben verruild voor het leven in Zuid 
Frankrijk begeleiden met hartstocht 
de schilder workshops en verzorgen 
professioneel een overheerlijke Table 
d’Hote. 
Geen wonder met hun creatieve ach-
tergrond en Edwin’s vroegere horeca 
ervaring. Samen hebben ze meer dan 
25 jaar een exclusieve modezaak Sha-
banou in Utrecht gerund, waarbij In-
grid een eigen lijn ontwierp in avond 
en feestmode en bruidsmode op maat. 
Edwin heeft in bekende Amsterdamse 
hotels en restaurants gewerkt als kok 
en later als chef  o.a. bij de Kring. De 
naam Shabanou betekent keizerin, en 
de vrouw van de toenmalige shah van 
Perzie, Farah Dibah, was voor haar  
een muse, een inspiratie. En een klank 
trend. Denk aan Shakatak, Shalimar, 
Shoebaloe in de jaren 70/80.
 
Het echtpaar heeft  7 jaren gezocht en 
uiteindelijk de bestemming aan de Ri-
viera, Alpes Maritimes gevonden, waar 
ze hun nieuwe uitdaging konden op-
starten in een 17 eeuwse “Mas” (grote 
boerderij, herenhoeve, landhuis). De 
Mas kreeg de naam Mas Shabanou en 
ligt op 7 km van de middellandse zee 
vlakbij het dorpscentrum van Roque-
fort-les-Pins, met op loopafstand alle 
benodigde winkels, restaurants en ge-
zellige terrasjes. Roquefort-les-Pins 
(komt van ,,Rocca Forte,, = grote rots, 
vestigingsplaats onder ,,les Pins,, = de 
pijnbomen), ligt in de gouden driehoek 
tussen Nice, Cannes en Grasse, omge-
ven door bossen, golfgreens en lieflijke 
Provencaalse dorpjes. Het landschap is 
zeer gevarieerd met cypressen, palmen 
en loof- en pijnbomen beschermd tegen 
de mistral door de bergen, een heerlijk 
mediterraans microklimaat en 300 uren 
zon per jaar en altijd het diepe blauw 
van de zee. De regio Alpes Maritimes 
zelf doen het meest denken aan Tosca-
ne en het unieke en intense licht  heeft 
beroemde  schilders als Van Gogh, Ma-

tisse, en Picasso geinspireerd. Musea 
als Fondation Maeght, het Picasso mu-
seum in Antibes, het museum moderne 
kunst in Nice, het museum van Matisse 
etc zijn binnen handbereik.
 
Mas Shabanou was ooit het behalve een 
herenhoeve en herberg ook een meisjes 
school, restaurant en was het Duitse 
garnizoen er gelegerd tijdens de 2 e 
wereldoorlog. Daarna heeft Charles de 
Gaulle er eens gelogeerd. Het pand was 
al gedeeltelijk gerenoveerd door een 
drietal projectontwikkelaars. Toen dit 
drietal uiteen viel, werd de Mas half af, 
te koop aangeboden. De Mas bevatte 18 
kamers, voorzien van nieuw dak, vloe-
ren, grotere ramen en open ruimtes die 
nog naar eigen inzicht konden worden 
ingevuld. De tweede etage werd aange-
past tot een galerie/atelier voor broer 
Alex Lichtveld, die de eerste jaren een 
oogje in het zeil hield en de schilder-
cursussen opstartte. De andere ruimtes 
werden ingedeeld als living, lounge en 
restaurant gedeelte voor ontbijt en een 
table d’hote met een professionele keu-
ken.  Na 5 jaar verbouwen en verbete-
ren, konden Edwin en Ingrid de deuren 
van de succesvolle  winkel in Utrecht 
sluiten, om zich definitief te vestigen in 
Zuid Frankrijk.
 
Mas Shabanou beschikt nu over 5 ge-
outilleerde kamers met eigen badkamer 
en terras in de subtropische tuin. 
Airconditioning, vloerverwarming, 
koffie en thee zet mogelijkheden op de 
kamer,  koelkastje en haarföhn en vrij 
gebruik van Wifi internet.
De appartementen( te huur per week) 
hebben een eigen keuken, waarbij u  
van een heerlijke  zelfbereide maaltijd  
kunt genieten op uw privé terras.
 
Een  bedrijfsuitje, een themavakantie, 
of gewoon gezellig met vrienden of fa-
milie op reis met een culinaire en crea-
tieve lading.
 
U kunt kiezen uit een kook workshop 

Italiaans, Frans, of Mediterraans, en 
zelfs voor een mix daarvan met een 
spicy vleugje thais, of marokkaans .
U gaat met Edwin naar de markt For-
ville in Cannes om de ingedrienten te 
kopen, smiddags wordt er mise en place 
gemaakt en om 15.00 tot 19.00 gekookt. 
Glaasje  wijn erbij en om 8 uur geza-
menlijk aan tafel om te proeven en te 
genieten.
 
Uw zeer ervaren docenten kunstenaars 
Marina Kulik en broer Alex Lichtveld 
verzorgen de schildercursussen of 
workshops tijdens dit hemelse verblijf, 
voor beginners, gevorderden en profes-
sionele kunstenaars die wel eens vanuit 
een ander perspectief willen werken….. 
Zij zijn flexibel en de cursus kan wor-
den aangepast aan uw wensen en ni-
veau.
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Zin in een creatief en culinair 
arrangement in het zonnige 
zuid Frankrijk? Tekst & Fotografie : Ingrid Lichtveld

Vrouwe Europa en 
de stier door

 Alex Lichtveld

Edwin & Ingrid 
Lichtveld

 Alex Lichtveld

Locatie: 

Le Mas Shabanou - 06330 
Roquefort les Pins - Provence - 
France

Mas Shabanou is gevestigd in het 
stadje Roquefort les Pins in  de 
Provence.

Dichtsbijzijnde vliegveld: Nice 
Airport
Nice aeroport op 12 km afstand. 
Vanaf het vliegveld bus 500 naar 
Grasse en uitstappen bij Roquefort 
centrum.

Per trein: De tgv vanaf Avignon 
naar Nice en dan de bus als 
hierboven, of uitstappen indien 
mogelijk bij Antibes of Cagnes sur 
Mer vanwaar weer bussen gaan.



“Al spelend ontdekken”
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De kracht van creativiteit:
Innerlijke reizen is internationaal bekend om 
haar ijzersterke concept van Bewustwording 
- Bezinning - Beweging. Geef een cadeau aan 
jezelf door in actie te komen en je talenten te 
ontdekken en te ontplooien zodat je onafhan-
kelijk en zelfbewust jouw weg kan vervolgen.
De neurofysische ontdekkingen van Roger 
Sperry, Joseph Bogen en Michael Gazzaniga 
toonden aan dat de beide hersenhelften in-
formatie verschillend verwerken en dat beide 
hersenhelften specifieke functies hebben. De 
linkerhersenhelft hangt nauw samen met den-
ken en nadenken over allerlei zaken, kennis 
opnemen, waarnemen, luisteren, studeren, taal, 
logica en analyse. De rechterhersenhelft legt 
zich toe op holistische, visuele en ruimtelijke 
waarnemingen. In de rechterhelft liggen onze 
ervaringen, verdriet, plezier, intuïtie, verbeel-
ding en creativiteit. Deze feiten zet kunstzinnig 
dynamisch coach en counselor Diana Bergsma 
met succes in tijdens haar kunstzinnige en spi-
rituele retraites en workshops.

Mensen zitten erg in hun hoofd vast en rationa-
liseren alles bij elkaar. Daarbij vergeten zij hoe 
belangrijk het is om een evenwicht te hebben in 
hun emotionele en rationele leven. Mensen wil-
len graag creatiever zijn maar weten niet hoe. 
Vaak negeren of ontkennen mensen hun diep-
ste verlangens, zijn vastgeroest in gewoontes 

en rolpatronen en zijn al jarenlang grensover-
schrijdend bezig, wat uiteindelijk tot een flinke 
burn-out kan leiden. 

Als je  bent “opgebrand” is het van belang hoe 
je daarmee omgaat: probeer je de burn-out te 
begrijpen vanuit jouw ratio dan loop je weer 
in jouw eigen valkuil.  Wil je de burn-out be-
grijpen op het ‘hoe kan ik mezelf veranderen’ 
-, ‘hoe kan ik leren beter mijn grenzen aan te 
geven’ - niveau dan is de kans op terugval veel 
kleiner. Diana zegt: “Ik werk met mensen die 
emotioneel zijn vastgelopen, vastgeroest lijken 
te zitten. Met mijn aanpak veranderen mensen 
zichzelf. We zorgen samen op een ontspan-
nen en ongedwongen wijze voor fantasierijke, 
diepzinnige en spirituele ervaringen. Mensen 
hervinden hun energie en geven vanuit zichzelf 
hun leven een nieuwe vorm”. 

Bij de workshops en buitenlandse retraites ligt 
de focus op het stimuleren van de rechterher-
senhelft. Dat wordt gedaan door verschillende 
expressie vormen aan te bieden zoals beeldend 
vormen, vocale expressie en dansexpressie. Er 
wordt procesmatig vanuit de verschillen in de 
hersenhelften gewerkt waarbij de nadruk ligt 
op de rechterhersenhelft waarin de beleving, 
het ervaren van de dingen ligt. Mensen met 
klachten als stress, burn-out, zingevings- en 
identiteitsvragen leren in een retraite hoe ze 

creatiever met zichzelf om kunnen gaan en 
daardoor inzicht krijgen in hun situatie. 

Kunstzinnig dynamisch coachen - counselen, 
inzichtgevende gesprekken, rust, stilte en ex-
cursies, maken onderdeel uit van zorgvuldig 
samengestelde retraites op fantastische locaties  
in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het hele 
jaar door kun je werken aan jouw spirituele, 
creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Kwali-
teit in de vorm van in persoonlijke aandacht, 
respect, warmte en professionaliteit.

Kunstzinnige workshops 
en retraites in Nederland, 
Frankrijk en Duitsland
Tekst & fotografie : Diana Bergsma

Les Sources

Locatie:

Het adres van Les Sources is:
11140 Escouloubre-les-Bains Zuid 
Frankrijk. 

Axat ligt een half uur rijden van de 
locatie, vanaf (vliegveld) Carcassonne, 
anderhalf uur rijden of vanaf  (vlieg-
veld) Perpignan anderhalf uur rijden. 

Per auto kunt u (vanuit Nederland) 
ruwweg 2 verschillende routes nemen:
1.  Over Parijs / Limoges / Toulouse / 

Carcassonne. 
2.  Over Luxemburg / Metz / Dijon / 

Lyon / Montpellier / Narbonne / 
Carcassonne.



reikhalzend 

wachten op dat

wat komen gaat

wat doe jij?
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Waarom DSW?

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden?
Ga naar www.dsw.nl of stuur een e-mail
naar vraag@dsw.nl.

Zorgkeuzestress?
Het kan anders!

Eén basispolis en twee aanvullende verzekeringen.

Wij houden
het liever
overzichtelijk!

www.dsw.nl/vraag
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