CREAVAK van 27 juli tot 3 augustus 2018
Lieve gasten,
De deur naar de prachtige tuin staat weer open voor ons, want het was
fantastisch afgelopen zomer op Château Cortils . Een plek om naar
terug te verlangen.
DUS WE GAAN ER WEER VOOR!
Naast de bekende accommodaties van het Château is er nu de
Boerenhoeve waar 5 tweepersoonskamers met eigen badkamer zijn!
Wie het eerst komt…………………..!
Aankomst is op vrijdag 27 juli om 17.00 uur en het vertrek op vrijdag 3
augustus , een dag langer dan vorig jaar. Een wens van van jullie waar
we graag aan voldoen.
Zoals jullie weten gaat Remco met Mario naar Italië en kan hij in juli,
vanwege zijn nieuwe theaterseizoen niet met Creavak mee. Heel
jammer. Maar niet getreurd ik heb Jacqueline Edeling bereid gevonden
om deze workshop vorm te geven. Volgens Ellen is zij een heel bijzonder
muzikale vakvrouw en een fijne persoonlijkheid. Zij zal graag jullie
workshop begeleiden. Via Google kun je haar vinden op www.jacqueline-edeling.nl en dan zul je zien
dat zij een allround balg muzikant is.
De combinatie zang en trekharmonica vind ik zo leuk dat ik in CT Heida een inspirerende en muzikale
topvrouw heb gevonden om de workshop `country en soul muziek´ te begeleiden. Op de website
www.ctheida.com vind je verdere informatie over haar en haar muzikale kwaliteiten.
De schilderworkshop gaat waarschijnlijk vorm krijgen in de persoon van kunstschilder Henk Krist. Een
nieuwe inspiratiebron voor de beginnende en gevorderde schilderliefhebber zie ook zijn website
www.henkkrist.com.
Beeldhouwen krijgt zijn vertrouwde vorm met Margot en Heleen, en zal de workshop glas in loodkoperfolie weer verzorgd worden door Moglas. Voor beide workshops geldt een beperkt aantal
deelnemers, dus vol is vol. Atelier Binnenstebuiten: www.binnen-ste-buiten.nl en Moglas:
www.moglas.nl.

Het ontbijt
Dat wordt dit jaar creatief ingevuld door Jan en Diana Leenards!
Zij gaan ervoor zorgen dat er iedere morgen een goed verzorgd en verrassend ontbijt voor jullie klaar
staat. Verder hebben wij een uitstekende afwasploeg gevonden, gaat Jelle weer voor ons koken met
behulp van Bert, die ´s middags weer de Tai/Chi gaat geven.
Ik ben heel blij met deze nieuwe ploeg en we gaan er weer een muzikaal en creatief belevenis van
maken!
Omdat we een dag extra hebben behoort een excursie naar de mijn van Blegny of een dagje naar
Maastricht of Luik tot de mogelijkheden.
Verder is er nog de excursie naar de schapen met Vera, (kan ik aanbevelen) en kan er heerlijk in de
tuin gewandeld worden en gezwommen in de zwemvijver.
Kortom het belooft weer een vernieuwend Creavak avontuur te worden.

Hartelijke groeten, ook namens alle creavakmedewerkers.
Thérèse Steenbrink.

Voor meer informatie: info@creavak.nl of bel Thérèse Steenbrink op 06 – 18 654 888

