
Arrangementen

 
De Ruiten Aa biedt diverse arrangementen aan. 
Hierbij kunt u denken aan een ko�etafel, lunch, 
warm- en koud bu�et of een barbecue in combinatie met:

- FootGolf (combinatie van voetbal en golf )outdoor
- Jagen in onze Jeagerhut
- Wandeltocht door de omringende bossen
- Fietstocht door de prachtige omgeving
- Kanotocht door rivieren, beekjes en kanalen
- Een spannende speurtocht door het bos
- Bustochten en rondvaarten

We helpen u graag bij het samenstellen van een dag- of avondvullend 
programma.  Neemt u gerust contact met ons op. Dit kan via het contactformulier,
via e-mail of gewoon via de telefoon.



Montmartre Arrangement
Schildersfestival Montmartre

Op zaterdag 14 juli 2018 vindt voor de 27e keer
het schildersfestival "Montmartre" plaats in Sellingen.

Speciaal daarvoor kennen wij het Montmartre arrangement:
Aankomst vrijdag 13 juli, vertrek zondag 15 juli, € 35,00
(exclusief toeristenbelasting en milieuheffing)

(Inclusief kampeermiddel, auto, 2 personen, elektriciteit, 
douchen en wifi).

Het festival werd voor het eerst georganiseerd in 1991 door een 
groep enthousiaste kunstliefhebbers, toen nog op het pleintje 
voor het gemeentehuis in Sellingen.
Inmiddels is het schildersfestival Montmartre uitgegroeid tot een 
welbekend en groots evenement in Noord Nederland.

Schildersfestival Montmartre wordt jaarlijks op de 2e zaterdag 
van juli georganiseerd en vindt plaats in het hart van Sellingen 
op en rond de Brink en aan de voet van de eeuwenoude kerk.
Op het terrein zijn een aantal terrasjes ingericht, uiteraard in 
geheel Franse sfeer, waar u een heerlijk hapje en drankje
kunt nuttigen.
Verder zijn er diverse kunstenaars die
demonstraties en workshops geven.
Er is livemuziek, een kinderactiviteit,
straattheater en een kunstveiling.

Geschiedenis

Ter gelegenheid van ons 20 jarig jubileum in 2011 is er een eigen Place du Tertre ingericht.
Dit was zo'n groot succes dat wij besloten hebben om dit als vast onderdeel toe te voegen
aan het schildersfestival.
Place du Tertre is een sfeervol 'pleintje' waar ervaren portretschilders en tekenaars,
maar ook jonge kunstenaars aanwezig zullen zijn om hun kunsten te tonen.
U kunt er bijvoorbeeld een mooi portret laten maken van uzelf en/of uw (klein)kinderen.

Place du tertre
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