
Na een succesvolle start van onze B&B in het eerste jaar, breiden wij ons exclusief 
aanbod uit met een

Creatieve Proeverij 
Al uw zintuigen komen aan bod: 
U wordt ondergedompeld in een mix van kunst, cultuur, natuur en gastronomie.
Wij zijn blij dat we hiervoor een samenwerking zijn aangegaan met kunstenares/
zangeres Patrice van Ramshorst en musicus/coach Paul Heijnen.
 

Al bij uw aankomst zondagnamiddag, wordt u verwelkomd met een 
glaasje wijn en kunt u tijdens het diner genieten van live-muziek.
 
Maandag en dinsdag gaat u, na het uitgebreide ontbijt, schilderen van 
10-14 uur onder begeleiding van Patrice van Ramshorst.
Bij mooi weer trekken we het Jekerdal in met onze schildersezels.
 
De woensdag kunt u invullen naar eigen keuze, Maastricht of haar 
omgeving verkennen…
 
Donderdag wordt u meegenomen in de muzikale wereld van Paul 
Heijnen. In een muziekworkshop laat hij u het beste van uzelf zien 
en horen. ‘s Avonds bent u uitgenodigd om 
bij Annelies aan te schuiven in de gezellige 

woonkeuken voor een bourgondische maaltijd.
 
Vrijdag wordt u door Paul meegenomen op een excursie 
door het limburgse landschap, waarin hij zijn kennis over de 
streek en de cultuur met u deelt.
Voor de lunch neemt hij u mee naar een van de vele zalige, 
limburgse restaurants.
 
Ter afsluiting bezoeken wij een wijnbar waar we onder het 
genot van een goed glas de week samen evalueren.
 
Zaterdagochtend na het ontbijt, nemen wij afscheid.
 

Nieuw bij Annelies’ Place to B & B

Patrice van Ramshorst

Paul Heijnen



Prijs:
Het gehele arrangement is € 750 pp. op basis van een tweepersoonskamer met eigen 
badkamer, of een eenpersoonskamer met gedeelde badkamer.
Aantal deelnemers: 6 personen.
 
Inclusief:
- 6 overnachtingen bij Annelies Place to B&B
- 6 maal het uitgebreide ontbijt bij Annelies met hoogwaardige streekproducten
- 2 diners bij Annelies aan tafel
- live muzikaal optreden exclusief voor u
- workshop schilderen ( 2 dagdelen )
- muzikale workshop ( 1 dagdeel )
- excursie
- Lunch in een van limburg’s restaurants
- een glas wijn in een wijnbar van Maastricht
- incl. thee en koffie en kleine lunch tijdens de workshops
- excl. alle andere maaltijden.
 

De eerste Proeverij gaat van start op zondag 21 tot zaterdag 27 augustus 2016.

Annelies  + 31-621208867
www.anneliesplacetobandb.nl
amdebeer@planet.nl
Cannerweg 140, 6213 BJ Maastricht

Patrice van Ramshorst
www.patricevanramshorst.com
+31-621567852
 
Paul Heijnen
+31-655155861

Voor meer info zie onderstaande websites of bel met:


