
Bollenbach, september 2018 
 
Beste creatieve en sportieve vrienden, 
 
Met deze brief wil ik jullie op de hoogte stellen van mijn schilder-en wandelplannen voor 
komend jaar en van de activiteiten waar je dit jaar - last  minute - nog op kan intekenen.  
 
Voor diegenen onder jullie die nog niet weten dat ik bezig ben mijn websites aan te passen 
geef ik bij deze de links door. Je kan je er gewoon op klikken en dan kom je op 
www.connyinbollenbach.wordpress.com en / of www.conniescolours.wordpress.com 
‘Conny in Bollenbach’ gaat www.schildervakantieinduitsland.eu vervangen en ‘Connies 
Colours’ is geheel nieuw en bedoeld als verkoopsite voor mijn werk. Voor actuele en meer 
persoonlijke informatie kan je me ook volgen op mijn facebookpagina en op instagram.  
 

 
 
SCHILDEREN 
 
Zoals de meesten van jullie wel weten ben ik beeldend kunstenaar en draag ik daarnaast graag 
mijn kennis over op mensen zoals jullie die nieuwsgierig zijn naar de kunst van het schilderen.  
Afgelopen zomerseizoen heb ik weer met veel plezier cursussen gegeven met een mix van 
beginners en gevorderden.  
 
Last minute schilderweek in oktober 
 
Wegens groot succes en dringend verzoek organiseer ik dit jaar nog een last minute 
schilderweek van zondag 21 oktober tot zaterdag 27 oktober. Het is een all-in week, waarbij je 
naast ontbijt, lunch en zelfgemaakte diners ook twee keer uit eten gaat en uiteraard tussendoor 
koffie, thee, fris, wijn en lekkers geserveerd krijgt. Je hebt één dag vrij om zelf wat te doen (of 
lekker niets). Gezelligheid gaat in deze week heel goed samen met werken aan je schilderij(-en). 
Klik voor meer informatie over de schildercursussen in het algemeen hier en om een indruk te 
krijgen van wat je zoal leert en doet in een week klik je hier.  
 
Vol is vol (bij zes mensen). Dus heb je belangstelling reageer dan per omgaande op deze mail. 
Je logeert in mijn B&B Connies Arthouse. Klik om te kijken of je nog speciale wensen voor een 
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kamer hebt dan kijk ik wat ik kan regelen. Na ontvangst van je mail krijg je bij tijdige boeking een 
bevestiging van je inschrijving voor de schilderweek in oktober.  
 
Nog één midweek schildercursus 
 
Begin oktober is er ook nog een  mogelijkheid om deel te nemen aan een midweek 
schildercursus. Deze start op op 1 oktober en eindigt op 5 oktober. Klik op de links onder het 
kopje ‘last minute schilderweek’ voor meer informatie over de cursus en mijn B&B.  
 
In mei start de nieuwe reeks schildercursussen in Bollenbach. Meer hierover lees je onder het 
kopje Plannen 2019.  
 
Schilderen in Scheveningen 
 
Wil je al eerder bij mij komen schilderen dan kan dat in mijn atelier op Scheveningen. 
Van november 2018 tot maart 2019 geef ik hier les.  
De lessen vinden plaats op: 
woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur 
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.  
 
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom in mijn knusse atelier aan de Roerstraat 13. 
Kosten: € 170 voor 10 lessen inclusief koffie en materiaal. 
 
Als beginner kan je ook een workshop volgen van 6 lessen, waarbij je met verschillende 
materialen leert werken zoals potlood, houtskool, aquarel, acryl en olieverf. Kosten:  €150 voor 6 
lessen van twee-en-een-half-uur. De lessen duren dan tot 13.00 uur. 
 
Laat in reactie op deze mail even weten als je hier belangstelling voor hebt en ook je 
voorkeurstijdstip dan kijk ik waar ik nog plek heb komend winterseizoen.  

 
 
 
WANDELEN 
 
De herfst is één van de mooiste tijdstippen van het jaar om te wandelen in de Hunsruck. 
Geniet van de weldadige rust en stilte, van de kleurenpracht, kronkelende paden door 
uitgestrekte bossen, diepe dalen en steile bergen, rustieke weiden, snelstromende beken en 
indrukwekkende vergezichten.  



Kom en geniet 
 
Ik nodig je dan ook graag uit om een paar dagen langs te komen in Bollenbach. Vanuit mijn 
huis kan je lopend (of startend met de auto) de mooiste wandelingen maken. Ik loop met 
je/jullie mee of geef tips die passen bij jullie wandelwensen.  
 
Je overnacht in mijn B&B Connies Arthouse. Ontbijt is inclusief. Een lunchpakketje kan 
geregeld worden, evenals vervoer. Daar reken ik dan wel wat extra kosten voor, uiteraard 
zonder je het vel over de neus te halen. 
 
Wandelen in het Hahnenbachdal 
  
De Hunsrück valt geregeld in de prijzen met ‘mooiste rondwandeling of mooiste 
langeafstandspad van Duitsland’. Zo viel zes jaar geleden het Hanenbachdal in de prijzen. 
Dit schitterende wandelgebied ligt op nog geen vijf minuten rijden van Bollenbach.  
 
Langeafstandspad Saar- Hunsruck-steig 
 
Zowel in 2015 als in 2017 is de Saar-Hunsrück-Steig uitgekozen tot het mooiste 
langeafstandswandelpad van Duitsland. De 410 km lange Saar-Hunsrück-Steig biedt met 27 
etappes een enorme variëteit aan landschappen. Het is de wandelroute met het minste 
asfalt (5%) en de meeste natuurlijke paden (70%) van Europa. 4 etappes voeren door het 
Nationalpark Hunsrück Hochwald.  
 

 
 
Een rondwandeling: de Madascher Burgherrenweg 
En dit jaar viel de Hunsrück weer in de prijzen met Traumschleife Masdascher 
Burgherrenweg, een rondwandeling die start bij Mastershausen, een half uurtje rijden vanaf mijn 
huis in bollenbach. Deze wandeling heb ik in mijn blog beschreven en door hierop te klikken lees 
je meteen hoe enthousiast ik ben over wandelen in de Hunsruck.  
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Zin om te komen 
 
Heb je zin om te komen stuur dan per omgaande een mail met de data van je voorkeur en het 
aantal met wie je komt wandelen. Heb je specifieke wensen voor een kamer geef dat dan ook in 
dezelfde mail aan. Na ontvangst van je mail ga ik een wandelarrangement voor je regelen.  
 
PLANNEN 2019 
 
Ik wil alvast een tipje van de sluier oplichten van mijn plannen voor het komende creatieve en 
sportieve seizoen. 
 
Schilderen 
 
Naast de ‘gewone schildercursussen’ ben ik van plan twee thema-cursussen aan te bieden: 
 

 
 
Schilderen in het spoor van Karl Friedriech Stroher  
 
Karl Friedrich Stroher is in de Hunsrück een beroemde schilder uit de 19de en begin 20ste eeuw. 
Na zijn  opleiding in Halle (Duitsland) en reizen naar Parijs en Zuid Frankrijk vestigt hij zich in 
Berlijn. Hoewel hij daar deel uitmaakt van een eigen schildersgroep besluit hij uiteindelijk toch 
terug te keren naar de Hunsrück om zich weer te vestigen in zijn geboorteplaats Irmenach. 
Als start van de cursus bezoeken we de tenstoonstelling over zijn werk in Simmern, zijn 
geboorteplaats Irmenach en rijden door het landschap dat hij met zoveel expressie heeft 
geschilderd. Daarna gaan we zelf aan de slag. Hoe? Hou daarvoor mijn website 
www.connyinbollenbach.wordpress.com in de gaten en mijn facebookpagina. In de voorjaarsbrief 
lees je meer over dit thema.  
Ben je nu al nieuwsgierig meld je dan alvast aan via deze mail, waarbij je tevens aangeeft welke 
maand je voorkeur heeft. In een bevestigingsmail krijg je dan meer informatie van mij.  
 

http://www.connyinbollenbach.wordpress.com/


 
 
Verhalen schilderen 
 
In deze themacursus krijg je alle ruimte om een verhaal op het witte doek te zetten. Misschien 
heb je al een verhaal waar je mee aan de slag wil of wil je associëren op het laatste boek dat je 
gelezen hebt, de laatste film die je gezien hebt, je laatste vakantie. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Ook voor deze cursus geldt dat meer informatie volgt op mijn website, 
facebookpagina en de voorjaarsbrief. Mocht je nu al willen inschrijven doe dat dan via deze mail 
en geef daarbij aan welke maand je voorkeur heeft. In een bevestigingsmail krijg je dan meer 
informatie.  
 
AGENDA SCHILDERCURSUSSEN BOLLENBACH 
 
Lang weekend 31 mei tot 3 juni: algemene schildercursus. Voor meer informatie klik hier 
 
Week zondag 9 juni tot zaterdag 15 juni:  
Je kan kiezen uit deelname aan de algemene schildercursus. Voor meer informatie klik hier of 
voor deelname aan de themacursus ‘Schilderen in het spoor van Karl Friedrich Stoher’. Meer 
informatie lees onder het kopje Schilderen in het spoor van Karl Friedriech Stroher in deze 
Herfstbrief. De cursus met de meeste aanmeldingen gaat door.  
 
Wandelen 
 
Het voorjaar, april en mei, is ook een mooie tijd om hier te wandelen. Ik wil hetzelfde aanbieden 
als de komende tijd (september en oktober). Scroll voor meer informatie naar boven tot je bij het 
kopje WANDELEN bent en laat je inspireren.  
 
Themawandeling: De Hunsrück door de ogen van filmregisseur Edgar Reitz 
 
Daarnaast ben ik van plan een themawandelingen te organiseren rondom de beroemde 
filmtrilogie Heimat van de Duitse filmregisseur Edgar Reitz. Met zijn trilogie heeft hij de Hunsrück 
internationaal op de kaart gezet. Wandelen in het spoor van de Heimattrilogie kan niet in één 
dag. Ik ga dus verschillende en verrassende wandelingen uitzetten die je op een hele andere 
manier kennis laten maken met de regio waarin ik woon. Klik voor meer informatie over Edgar 
Reitz en zijn Heimattrilogie hier.  
 
Wanneer ik dit ga organiseren is nog niet geheel duidelijk.  
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Ook niet hoeveel dagen ik hier voor uittrek. Het zal in ieder geval in één van de zomermaanden 
zijn. Maar als je toch nieuwsgierig geworden bent meld je dan alvast via deze mail aan als 
belangstellende met eventueel een voorkeur voor een maand. Zodra ik meer informatie heb krijg 
jij die als eerste.  
 
OPROEP BESSENPLUK 
 

 
 
Vind je het leuk om te helpen met de bessenoogst, meld je dan alvast aan! Waarschijnlijk zijn de 
bessen eind juni/ begin juli rijp voor de pluk. Je logeert uiteraard in mijn B&B en in ruil voor je 
hulp zijn lunch en diner bij de prijs inbegrepen.  
Wil je meer dan alleen bessen plukken? Dan gaan we ook jam maken die je mee kan nemen. 
Laat alvast via de mail mail weten of je belangstellling hebt om mee te helpen met de oogst. 
 
Dit was het dan voor nu. 
 
Ik hoop dat ik jullie heb weten te enthousiasmeren met mijn eerste Herfstbrief. En het zou 
helemaal geweldig zijn als jullie de brief eventueel doorsturen naar eigen vrienden en bekenden. 
Waarvoor alvast hartelijk dank.  
 
Hartelijke groet vanuit Bollenbach, 
Conny Sprinkhuizen  
connysprinkhuizen@gmail.com 
www.connyinbollenbach.wordpress.com 
www.conniescolours.wordpress.com 
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