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Verslag van een cursist die in mei jl. voor het eerst een week met zijn
gezin in Fontaines doorbracht.

Bij mij wordt een ervaring pas een herinnering als
ik er woorden bij heb bedacht. Na terugkomst uit
Fontaines vroegen veel mensen hoe de week was
geweest. Om die mensen niet te belasten met
details maakte ik er een kort, rond verhaal van. Dat
luidt ongeveer zo:
"Het was een heerlijke week. We zaten in een dorp
waar maar een paar Franse boeren wonen. Veel
huizen zijn van Nederlanders en wij hadden een
van die huisjes gehuurd. Ina en Ferdinand woonden
zo'n beetje in het midden. Hij is kunstenaar, zij is
muzieklerares en de drijvende kracht achter de
organisatie. Ze organiseren 7 workshopweken
per jaar dus voor hen is het meer een uit de hand
gelopen hobby dan een bedrijf.
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De volwassen kinderen van Ina en Ferdinand en hun
partners waren er ook allemaal om mee te werken.
Toevallig zijn die mensen heel goeie koks of heel
goede onderwijzers. Stuk voor stuk prettige, lieve
mensen.
's Morgens liep je naar hun terrein waar de
croissantjes lagen te wachten. Daarna, tot een
uur of 1 was iedereen onder de pannen. Ik had
gekozen voor beeldhouwen. Voor mij totaal nieuw,
ik ben niet zo'n knutselaar. Ik had bedacht dat ik
het ten minste twee dagen zou volhouden. Als ik
het daarna niet leuk vond, zou ik stoppen, want het
is wel vakantie. Maar ik vond het echt leuk. Het is
een stuk ontspannender dan aan het strand liggen.
Ferdinand is een relaxte man die af en toe een
aanwijzing komt geven ("je moet van die symmetrie
af, dat is niet spannend") maar vooral iedereen z'n
gang laat gaan. De kinderen zijn ondertussen
aan het knutselen, mountainbiken of in de
steengroeve aan het klimmen.
's Middags doe je wat je maar wilt: een
beetje hangen, boekje lezen of verder schaven
aan je beeld. De kinderen hadden al gauw
vriendjes en die liepen dan samen door het
dorp. 's Avonds is er voor de kinderen en de
volwassenen apart gekookt. Over het eten
kunnen we kort zijn: fantastisch. Na het eten
leidde een van de schoonzonen sport & spel. Ik
heb wat nieuwe spellen geleerd voor volwassenen
en kinderen samen. 's Avonds kon je nog wat bij
het vuur zitten als je zin had."
"Wat een goed concept zeg", kreeg ik als reactie.
"Nou, het is eigenlijk beter dan een concept, dat
klinkt zo bedacht. Het is zo ontstaan en je hoopt dat
er nooit een manager of marketeer aan te pas komt.
Dat is ook de charme. Wij gaan volgend jaar weer.
Iets voor jullie?"
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Martijn Ben
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Soms zit iets niet lekker, maar weet je niet wat het
is. Zo ook met de begane grond van” La Grange”,
die een rommelige en benauwde indruk maakte.
De oplossing was even eenvoudig als ingewikkeld;
er moest een stel balken omhoog zodat we het
plafond over twee meter gelijk konden trekken met
het hoge stuk. Een architect zou dat misschien snel
door hebben, maar voor ons amateurs was dat een
trouvaille. Ina kwam met het idee. Ik zou er nooit op
gekomen zijn, al was het alleen maar om het werk

"C’Était superbe!"
Rond Hemelvaart stroomde de muziek vrijelijk uit de
bron van oude Madrigalen, tijdens de eerste ‘Stage
de Musique’ in ons dorpje. De zangers hadden thuis
hard gestudeerd. In Fontaines repeteerden ze verder
in onze prachtige kerk, onder de inspirerende leiding
van Joost van der Linden. De prachtige zangklanken
klonken dagenlang overal door in het dorp. De stage
werd afgesloten met een bijzonder mooi concert,
waar de bewoners van Fontaines nog steeds over
napraten. “C’était superbe!”
“We zijn enorm in de watten gelegd door Ina en
haar medewerkers, met heerlijke maaltijden, wijn
en gezellige kampvuren, waardoor het geheel een
alle-zinnen-strelende ervaring werd.“, aldus zangeres
Jannetje van Groningen.
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wat dat oplevert (verdringing heet dat).
Eenmaal uitgesproken was er geen weg terug.
Dus hebben Olivier en ik een week gebuffeld met
balken en een stevige boorhamer. Het resultaat
mag er zijn. De ruimte is plots humaner geworden,
vanzelfsprekender. Het was een schuur, nu is het
een leefruimte. Ook de bovenverdieping is er op
vooruit gegaan, intiemer geworden.
De trap is weg, we gaan beneden een kachel
installeren en de schuurdeuren worden vervangen
door een mooie houten pui met glas en
openslaande deuren. De hobbel is genomen, ik heb
er weer zin in. Zo gaat dat.

Ferdinand

blik

Terug

De Stage de Musique liet ons weer zien dat
Fontaines niet alleen heerlijk is voor gezinsvakanties;
ook voor muziekworkshops, familieweekenden,
bruiloften en partijen, mindfulness cursusweken,
studentenwerkweken enz. is het een inspirerende
plek. Maar dat wisten wij zelf al lang natuurlijk!

Ferdinand en Ina Pieterse
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Fontaines in juni:

'une saison magnifique'!
De rijkdom aan zeldzame plantjes in Noord-Oost Frankrijk is voor ons
Nederlanders uitzonderlijk. Dit komt omdat de grond hier zeer kalkrijk is. Ook
vele soorten wilde orchideeen doen het goed op deze grondsoort. Ze staan
momenteel prachtig in bloei. Wij aten pas een plantje dat in Nederland op de
rode lijst staat en hier in hotels op de menukaart staat als “asperge de bois”
oftewel bosvogelmelk. In de bossen rond Fontaines staan uitgestrekte velden
vol, en zowel herten als wandelaars doen zich tegoed aan deze plant.
Dit alles inspireerde Jannetje, een antroposofisch huisarts, om zich te gaan
voorbereiden op een weekend geneeskrachtige planten kijken in 2013.
Onder leiding van Ferdinand gaan we deze planten tekenen en schilderen.
In een van de volgende nieuwsbrieven volgt hierover meer informatie.

Ina
Beschikbaarheid zomer - herfst 2012

Actueel

In alle zomerweken dat er cursussen worden gegeven, zijn er nog enkele plekken/huisjes
vrij! Het gaat om de volgende weken:
					
week 28 (7 - 13 juli 2012)
					
week 29 (15 - 21 juli 2012)
					
week 31 (28 juli - 3 augustus 2012)
					
week 32 (5 - 11 augustus 2012)
			
Ook in week 43 (herfstvakantie, 20 - 26 oktober 2012) is er nog ruimte voor iedereen die
creatief bezig wil of als je juist tijd voor jezelf wilt hebben. Dit alles in een prachtige, door
herfstkleuren getinte omgeving.
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ontwerp: gabydam.nl

De cursusdata voor 2013 staan vanaf eind juni op de website (www.fontaines.nl)

