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WATERIDEEWATERIDEEAANMELDFORMULIER 
Workshops, Buitenschilderdagen, Buitenschilderweek 2020 
 
NAAM : Dhr/Mevr............................................................. 
ADRES : .......................................................................... 
PLAATS : ......................................................................... 
TELEFOON : ................................................................... 
MOBIEL : ......................................................................... 
EMAIL : ............................................................................ 
GEBOORTEDATUM : ...................................................... 
TEKEN / SCHILDER-ERVARING: Veel / redelijk / weinig / geen 
REKENINGNUMMER: …................ t.n.v. ......................................................... 
 
TOTAALBEDRAG: €   .....,-     HANDTEKENING:…................................ 
Lees de betalings- en andere voorwaarden op de achterzijde of op de website ! 
 
 
BUITENTEKEN/SCHILDER-DAGEN**) buiten 09.30-16.30u. (8-12 deelnemers) 
Deze dagen zijn voor mensen met (enige) ervaring. Lunchpakketje en materialen zelf 
meenemen! Pauze 13.00-13.30u. Werkbespreking om 16.00u. Kosten: €19,50 per dagdeel, 
€ 29,50 per hele dag. 
O Zaterdag 19 september: Piushaven (water, natuur, bruggen, schepen) 
ochtend / middag / hele dag         €.....,- 
 
BUITENSCHILDER-WEEK**) in de week 20-24 juli 2020 (8-12 deelnemers) 
Elke dag kan er worden gewerkt van 10.00- 13.00u en van 14.00-16.00u. Lunchpakketje en 
materialen zelf meebrengen. De dagen eindigen met om 16.00u een korte werkbespreking. 
Op vrijdag is er na 16.00u een weekafsluiting: alle werk bekijken en op terrasje wat drinken  
Minimale deelname (Basispakket € 50,-) Dit is voor 2 ochtenden naar keuze, incl. inschrijving en 
voorbereidings –en kennismakingsbijeenkomst aan boord. Hier wordt o.a. ook het vervoer besproken. 
Elke extra ochtend € 15,-. Elke aanvullende middag € 10,-. Hele week (kortingsprijs): € 132,50. 
O Woensdagavond 8 juli: Voorbereidings- en kennismakingsbijeenkomst 19.00-20.00u. 
O Maandagochtend 20 juli: heide en dorpsgezicht over weiland bij Riel (dorpsgezicht, heide) 
O Maandagmiddag 20 juli: idem. 
O Dinsdagochtend 21 juli: Wilhelminapark (o.a. park, vijver, brugje, speeltuin, herenhuizen en  
O Dinsdagmiddag 21 juli: idem.                                                                                            straatbeeld ) 
O Woensdagochtend 22 juli: Hasseltse Kapel (kerkje, kapel, oud straatje met oude huizen) 
O Woensdagmiddag 22 juli: idem. 
O Donderdagochtend 23 juli: Stadstuinderij Piushaven (tuinderij, kassen & haven, schepen, natuur) 
O Donderdagmiddag 23 juli: idem. 
O Vrijdagochtend 24 juli: Duinlandschap bij Bosch en Duin (vergezicht , duinen, bos, gebouw) 
O Vrijdagmiddag 24 juli: idem + werkbekijken hele week. 
Totaal: € 50,- + .. extra ochtenden á € 15,- + ... aanvullende middagen á € 10,-             €.....,-* 
*)  bij een volledige deelname van de hele week vult u €  132,50 in. 
 
 
De VAAR-TEKEN/SCHILDERDAGEN en THEMA-WORKSHOPS in Atelier aan boord 
zullen wegens Coronaregels in het voorjaar en de zomer van 2020 helaas nog niet 
plaatsvinden. 
 
**) De BUITENSCHILDERWEEK en de BUITEN TEKEN&SCHILDERDAG vinden uiteraard 
dit jaar plaats met inachtneming van de geldende Coronarichtlijnen zoals bijv. o.a.  
voldoende afstand houden van elkaar, geen materialen en etenswaren delen, 
handenontsmettingsmiddel meenemen, juf op veilige afstand en/of met mondkapje etc. De 
actualiteit daarover wordt korter voor aanvang duidelijk gecommuniceerd. 
 
 
  


