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Pak alleen deze maand nog de 60 euro Wad’n vroegboekkorting
Vlieter droomt weer van een goed bezette schilder- zeilweek

Het 32e Bleu et Vert seizoen 
is vliegend uit de startblokken 
geschoten. Al voor de jaarwis-
seling waren er aardig wat 
inschrijvingen, veel meer dan 
ooit tevoren. 
De stand per 1 februari is samen 
met 2013 en 2011 zo ongeveer 
de beste uit de laatste 11 jaren. 
De helft kunnen we op het conto 
schrijven van de weken in Bel Any. 
Vooral de week 12-18 augustus 
loopt buitengewoon goed. Zowel 
de schildergroep als de zanggroep 
van Frohmut zijn nu al bijna vol-
geboekt. Er zijn nogal wat mensen 
die na vorig jaar Bel Any dit sei-
zoen terug komen. De meesten 
van hen meldden zich al aan in de 
herfst. Maar er staan ook meerde-
re nieuwe inschrijvers genoteerd 
in deze week. Er staan ook al aan-
meldingen in de Bel Any week 19-
25 augustus. 
De inschrijvingen voor Le Phaux 
lopen ongeveer gelijk op met 2012 
en 2016. In het overzicht kun je 
zien dat dat uiteindelijk heel ver-
schillende jaren werden met resp. 
127 en 68 deelnemers. De begin 
februari stand zegt niet alles. Zo 
had 2017 een rampzalige januari-
maand om daarna heel behoorlijk 
te eindigen. Maar voorlopig is zo’n  
goede tussenstand wel heel fijn!

In de winter ligt de Vlieter 
stil. Schipper Jan doet aan 
onderhoud. Want aan een 
schip is altijd werk. Maar on-
dertussen dromen schip en 
schipper van het voorjaar. 
Het gaat uiteindelijk om het 
zeilen. Daar lopen ze beiden 
pas echt warm voor.
Schipper Jan Rijswijk heeft vaak 
uitgesproken dat hij de Bleu et 
Vert Wad’nweek elk jaar weer 
een van de hoogtepunten van het 
seizoen vindt. De afwisseling van 
zeilen en schilderen vindt hij in-
spirerend. Je ziet wat de diverse 

deelnemers oppikken uit de on-
eindige ruimte van de Wadden-
zee om op papier te zetten. De 
enorme variatie aan zienswijzen 
die dat oplevert is buitengewoon 
boeiend. 
Dit jaar is de Wad’nweek van 
28 april-4 mei. Er zijn 3 plaatsen 
geboekt en 2 reserveringen. Dat 
is voor deze tijd een hoopvolle 
stand. De Vlieter heeft het glim-
lachend vernomen. Want niet al-
leen B&V, ook schipper Jan en het 
schip dromen van een volgeboek-
te zeil- schilderweek. Tot 28 febr. 
geldt de vroegboekkorting nog. 

Ruim meer aanmeldingen dan gemiddeld
Vliegende start Bleu et Vert seizoen 2018

Inschrijvingen per 1 februari
Jaar Le Phaux Bel Any Totaal Eindstand
2013 41  -- 41 147
2018	 20	 20	 40	 		?
2011 39  -- 39 114
2008 35  -- 35 180
2010 34  -- 34 182
2009 27  -- 24 152
2015 25  -- 23   87
2014 24  -- 24 118
2016 19  -- 19   68
2012 18  -- 18 127
2017   6   3   9   94

De drooggevallen Vlieter op het Wad’nzand. Deelnemers lopen Wad.

Bleu et Vert programma 2018

Cursussen in Nederland
  
 
De Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: 
Atelierweken (tekenen-schilderen): 14 apr - 20 apr  
   21 apr - 27 apr

Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:   28 apr - 4 mei 

Driedaagse in Wamel: 
Zingen:  Wies Kuyers 31 aug. - 2 sept 

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2018 - mei 2019 
 
Cursussen in Frankrijk 

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
Zingen:  Vita en Jaime   8 juli - 14 juli

Beeldhouwen: Henk de Jong   8 juli - 14 juli
 Henk de Jong 15 juli - 21 juli
 Henk de Jong 22 juli - 28 juli
 Henk de Jong 29 juli -   4 aug.

Tekenen/ schilderen:  15 juli - 21 juli
   22 juli - 28 juli
   29 juli -  4 aug

Cursusweken in Bel Any,  Ardennen
Zingen:  Frohmut Knie        * 12 aug - 18 aug 

Theater:  Sanne Arbouw 19 aug - 25 aug
 
Tekenen/ schilderen:                    * 12 aug - 18 aug
   19 aug - 25 aug
* = bijna volgeboekt

Theaterdocent Sanne Arbouw met een deel van de 
groep in Le Phaux 2017. A.s. zomer is de theater-
week van 19- 25 augustus in Bel Any.



Alle weken hebben nu al inschrijvingen, vooral beeldhouwers
32e Bleu et Vert seizoen in Le Phaux start veelbelovend

Eerste week bijna volgeboekt; voor tweede week nog enkele huisjes te huur
Bel Any werkt als magneet op Bleu et Vert deelnemers

Het was vorig jaar al gewel-
dig hoe snel de week in Bel 
Any vol liep met deelnemers. 
Maar dit jaar gaat het nog 
veel sneller! Op dit moment 
hebben we 20 inschrijvingen. 
Vorig jaar kwam de 20e aan-
melding op 11 mei.
De eerste week van Bel Any van 
12- 18 augustus is bijna volge-
boekt. Zowel bij het schilderen 

In het mapje van Bleu et 
Vert staan voor Le Phaux 
al 20 namen genoteerd: 13 
beeldhouwers en 7 schilders. 
Anders bekeken zijn het 17 
trouwe Bleu et Vert klanten 
en 3 nieuwe deelnemers.
Deze 20 aanmeldingen zijn be-
duidend beter dan de 6 van 2017. 
Maar dat was dan ook de slecht-
ste januarimaand ooit. Vergelijk-
baar met andere jaren is die 20 

niet zo’n bijzonder hoog cijfer, 
maar in die andere jaren hadden 
we nog niet de locatie op Bel Any. 
Een aantal trouwe Bleu et Vert 
gasten heeft hun weg naar de 
Franse Ardennen gevonden. Het 
is goed dat desondanks het aantal 
inschrijvingen voor Le Phaux op 
redelijk niveau blijft.
Ondertussen staat het zo gewilde 
huisje in Le Phaux al in twee we-
ken geboekt. In diezelfde weken 

Henk de Jong met een deelnemer aan een van de beeldhouwweken. 
Aanstaande zomer verzorgt Henk vier beeldhouwweken in Le Phaux.

als bij de zangweek van Frohmut 
zijn nog maar enkele plaatsen vrij. 
Qua accomodatie zijn de privéka-
mers en de huisjes al volgeboekt.  
Je kunt nu alleen nog kiezen tus-
sen een gedeelde slaapkamer 
en een kampeerplek. Maar voor 
deze week zul je dus snel moe-
ten boeken. Met dit tempo zal die 
eerste week binnen enkele we-
ken geheel uitverkocht zijn.

Gelukkig biedt dan de tweede 
week nog uitkomst: 19- 25 au-
gustus. Hier zijn ook de privé-
kamers al volgeboekt. Maar we 
hebben nog wel een paar huisjes 
beschikbaar. Die zijn echter wel 
voor twee personen. Voor een 
slaapplek alleen komt nog louter 
een kampeerplek in aanmerking. 
Ook zijn er nog veel plaatsen 
in gedeelde slaapkamers. In die 
tweede week kun je kiezen tus-
sen tekenen- schilderen en thea-
ter. Sanne Arbouw zal de theater-
week verzorgen. Zowel in 2016 

als in 2017 oogstte Sanne veel lof 
en enthousiasme van de theater-
groepen in Le Phaux. Voor dit sei-
zoen hebben we ervoor gekozen 
om de theaterweek op Bel Any 
te houden. Het uitgestrekte ter-
rein van Bel Any leent zich prima 
voor theaterscenes. Net als in Le 
Phaux zal de week worden afge-
sloten met een Tour de Theatre. 
Er staat al iemand ingeschreven 
voor deze avontuulijke week.
Zoals altijd belooft Sanne een 
speelse, poëtische, dynamische 
en ontroerende week.

Enkele schilders werken in de tuin voor het huis. Achter het huis ligt 
een uitgestrekt landgoed van ca 6 ha. Je kunt er je tent opzetten.

Scene uit de afsluitende Tour de theatre 2017 in Le Phaux.

gaan ook de privékamers hard. In 
de week 29 juli- 4 augustus zijn 
ze alle drie geboekt; in de week 
22- 28 juli is er nog slechts één 
beschikbaar. Wil je in een van 
deze weken privéslapen dan is 
een snelle aanmelding zeer ver-
standig. Er zijn nog wat huisjes in 
de omgeving te huur. Daar kun je 
nog naar uitwijken. Verder blijft 
het natuurlijk altijd mogelijk om 
te kamperen of om een bed te 

boeken op een gedeelde slaap-
kamer.
In de eerste twee weken: 8- 14 
juli en 15- 21 juli is het huisje nog 
vrij en zijn ook de meeste pri-
vékamers nog beschikbaar. Maar 
ook hier zou het de komende tijd 
heel snel kunnen gaan. Het huisje 
en de privékamers zijn altijd als 
eerste gereserveerd. Wees er dus 
op tijd bij!

Vita en jaime verzorgen 8-14 juli een Braziliaanse week met zang, 
percussie en voor de liefhebbers gitaarles. Er is al een reservering.



l’Amour au Phaux
Toen ik in 2010 naar Le Phaux 
ging, was ik geen ‘hak-leek’ en 
geen ‘Le Phaux-leek’ meer. Ik had 
het allemaal al eerder gedaan en 
gezien. 
De eerste keer had ik nog in mijn 
achterhoofd dat dit misschien 
wel een goede plek zou kunnen 
zijn om iemand aan de haak te 
slaan. Na drie keer was dat idee 
wel uit mijn hoofd verdwenen. 
Maar hakken in Le Phaux bleef 
leuk en op-en-top vakantie.
In 2010 ging ik weer. In huis on-
derweg naar de slaapzaal kwam ik 
Daan tegen. Die kende ik nog van 
de vorige keer. Achteraf gezien 
zat er in de knuffel die we elkaar 
gaven misschien al meer…
De twee weken waren als van-
ouds: mooie plek, gezellige men-
sen, smakelijk eten en lekker hak-
ken. En die Daan? Het was nog 
steeds een leuke vent, we kon-
den het goed met elkaar vinden 
en hadden veel lol samen. Maar 
liefde of vonkjes? Nee hoor! Ik 
kan me zelfs herinneren dat ik de 
tweede week in een gesprek met 
een andere deelnemer zei dat 
er van mij wel een vonk mocht 
overspringen. Het klikte zo goed 
tussen ons…
Toen brak de laatste avond aan: 
expositie en dans. Zoals altijd 
ging ik als één van de laatste weg. 
Buiten was het helder met een 
sterrenhemel zo prachtig dat ik 
besloot om buitenom naar de 
slaapzaal te lopen om er langer 
van te kunnen genieten. Op de 
trap zaten Daan en Henk te klet-
sen. Ik kwam erbij zitten. Henk 
ging al snel naar bed. 
Daan en ik bleven samen over, 
kijkend naar de sterren. Opeens 
begon Daan een beetje te tril-
len. Ik dacht in mijn onschuld 
nog: “Dat is raar! Daan heeft het 
nooit koud…”. Totdat hij vroeg 
of hij mij mocht kussen…
De volgende ochtend wilden we 
nog niets laten merken. En we 
wilden ook geen afscheid van 
elkaar nemen. Toevallig (of niet) 
hadden we allebei de week erna 
nog vrij. Daan kwam naar mij toe 
en is die hele week gebleven. 
Na 1,5 jaar weekend-latten kon 
hij gelukkig een overplaatsing van 
zijn werk regelen en zijn we gaan 
samenwonen. 
In mei 2015 verhuisden we naar 
een nieuwbouwhuis. Met mijn 
beeld uit 2010 als gevelsteen…

l’Amour au Phaux
In het kleine gehucht aan de rand van de Auvergne zijn zovele liefdes 
ontstaan. In deze serie l’Amour au Phaux willen we de verhalen over 
deze liefdes vertellen. Hoe ontstond de liefde? Wat vond je in het be-
gin van hem/ haar? Waar sloeg de vonk over? Welke plek in Le Phaux 
deed jullie harten sneller kloppen? En hoe gaat het nu met jullie?
Willen jullie je verhaal aan ons vertellen? Geef  het door per e-mail. 
Wij zullen jullie dan per e-mail interviewen en schrijven n.a.v. jullie 
antwoorden een verhaal. Dat leggen we voor publicatie nog aan jullie 
voor. Indien je dat wilt, gebruiken we gefingeerde namen. Fijn indien 
je mee wilt doen! We ontvingen inmiddels drie verhalen. Dank aan de 
inzenders! We staan open voor meer bijdragen aan deze reeks.
Aflevering 4: Marjolein en Daan ontmoetten elkaar in Le Phaux en 
vonden elkaar wel leuk. maar ze hadden een tweede vakantie in Le 
Phaux nodig vóór de vonk oversprong. De eerste kus kwam onder een 
kraakheldere sterrenhemel...

Op advies van een keramiek do-
cente zocht ik in 2008 een beeld-
houwcursus. Ik vond Bleu et Vert, 
boekte en belandde als novice 
tussen al dan niet gearriveerde 
kunstenaars.
Ik had heel veel lol met Henk, de 
docent van dienst en nog meer 
met de groep beeldhouwers. 
Marjolein maakte er deel van 
uit. Ik vond iedere schilder, elke 
beeldhouwer geweldig en genoot 
van mijn vakantie. Aan het eind 
van de week namen we afscheid. 
Voor de een viel dat zwaarder 
dan de ander: Partir c’est mourir 
un peu. Pas in Nederland bleek 
dat ik in de volgeladen auto en 
passant ook Gerrit’s fototoestel 
had meegenomen…
Twee jaar later wilde ik opnieuw 
naar Le Phaux. Tussen al die be-
kende en onbekende creatieve-
lingen zag ik in de keuken nog 
net een glimp van Marjolein. Ze 
bracht haar bagage naar de slaap-
zaal en zag mij ook vanuit een 
ooghoek. Een eerste omhelzing 
was geboren. 
In die week gingen Marjolein en 
ik gewoon vriendschappelijk met 
elkaar om. We vlinderden wel 
veel om elkaar heen. 
Op de laatste cursusavond zag 
ik een geweldige sterrenhemel. 
Echt nooit eerder had ik zo’n 
prachtig uitspansel gezien. Voor 
mij was het de reden om het 
feest in de bar te laten voor wat 
het was. Ik ging bovenaan de keu-
kentrap zitten om die verwon-
dering eens goed binnen te laten 
komen. Uren later kwam Marjo-
lein langs lopen. Zij had haar weg 
van bar naar slaapzaal buitenom 
verlegd om nog iets van de ster-
renpracht te zien. Ze had niet al-
leen die sterren opgemerkt maar 
mij ook. 
En ja, ze moest nu toch langs mij 
heen, waarom er dan niet even 
bij gaan zitten…? Zo zaten wij 
dan, epibrerend. We lieten de 
cursus nog even de revue pas-
seren. Hoewel het een zwoele 
nacht was, zat ik op een gegeven 
moment te trillen als een lispel-
blad. En dat hield niet meer op. 
Totdat ik me realiseerde dat ik 
in niet minder dan één klap he-
lemaal verliefd was geworden. 
Door verwarrende nervositeit 
getroffen, stamelde ik nog net iets 
van: “Ik zou wel een kus van jou 
willen hebben…” En, oh wonder! 
Het bleek geheel wederzijds! 

Later dit seizoen volgt 7000e inschrijving
3000e bezoeker a.s. zomer in Le Phaux

De vorige nieuwsbrief berichtte er al over: De 3000e deelne-
mer stond spreekwoordelijk voor de deur van Bleu et Vert. 
Inmiddels staat die 3000e ingeschreven voor een week in Le 
Phaux. De persoon in kwestie weet het nog niet, maar die 
gaat wel met de neus in de boter vallen. We gaan dit heuge-
lijke nieuws uiteraard vieren met een creatief kado.
Deze eer kon alleen maar een nieuwe deelnemer te beurt vallen. Het 
gaat immers om 3000 verschillende mensen. 
Later dit seizoen verwelkomen we nog een prijswinnaar vanwege de 
7000e inschrijving. Die kan iedereen binnen halen, want hier geldt het 
aantal inschrijvingen omgerekend naar weken en niet het aantal men-
sen. Mocht je je dit seizoen voor twee weken inschrijven, dan heb je 
zelfs twee kansen om die 7000e inschrijving te doen. Die 7000 inschrij-
vingen zijn dus ook voor een groot deel van dezelfde mensen. 
Zo heeft Wouter Julien vd Haak, de trouwste Bleu et Vert deelnemer 
aller tijden, omgerekend in weken al 68,5 weken geboekt. Een halve 
week staat voor een driedaagse. Meer dan 75 mensen boekten mini-
maal 10 weken. 1274 mensen schreven zich meerdere keren in bij Bleu 
et Vert. 1720 mensen boekten eenmalig één week of één driedaagse.  
Gerekend naar het aantal inschrijvingen van mensen die eerder bij 
Bleu et Vert waren, vormt dat 67% van het totaal aantal inschrijvingen. 
Zo is de kans dat een trouwe deelnemer straks de 7000e inschrijving 
doet dus ook 67%. We gaan het zien en de B&V nieuwsbrief houdt je 
op de hoogte!

2000: De vrouw die de 3000e inschrijving deed, krijgt diverse kado’s.



Net als alle ouders stonden wij vele jaren geleden voor de vraag: “Hoe 
laten we onze kinderen fruit en rauwkost eten?” Wij hadden succes met 
zoals we het noemden: Een lekker bordje. Daarop stalden we diverse 
rauwkost uit met daarbij favoriete onderdelen als avocado, noten, rozij-
nen, abrikozen en dadels. Een lekker bordje serveren we nog steeds vaak 
als voorgerecht. Belangrijk is diversiteit en een mooie opmaak. Gebruik je 
fantasie. Want een lust voor het oog maakt het smaakgenot groter.
Ingrediënten hierboven: bolletjes avocado in een halve avocadoschil, papri-
ka, komkommer, bleekselderij, zonnebloempitten, gedroogde cranberrys, 
rode peperbolletjes gedroogde roze bessen en een schijf sinaasappel.  

De Bleu et Vert keuken
Lekker bordje Diverse koks. Tekst: Gerrit v. Meurs 

Huwelijkskado in Chamonix
Gerrit maakt portret Gaby
In december heeft Gerrit een blauw-groen portret geschilderd van 
Gaby Rousset. Gaby maakte in 1987 Bleu et Vert in Le Phaux moge-
lijk door Gerrit van harte welkom te heten en flinke investeringen te 
doen in zijn gîte. Hij en zijn vrouw Blandine werden goede vrienden 
van Susan en Gerrit.
In november 2016 overleed Gaby aan een hersentumor. Vlak voor zijn 
overlijden deelden zijn jongste zoon en diens vriendin Charlotte het 
toen nog geheime nieuws met hem dat zij een huwelijk voorbereid-
den. Drie maanden later maakten zij dat wereldkundig.  
Op 6 januari jongstleden trouwden Baptiste en Charlotte in Chamo-
nix, geboortedorp van Charlotte. Susan, Gerrit en Marthe reisden 
naar Chamonix om het feest mee te vieren. Er lag een prachtig deken 
van sneeuw daar aan de voet van de Mont Blanc. 
Het portret van Gaby was het huwelijkskado voor het jonge echtpaar. 
Het geschenk viel in bijzonder goede aarde. Ook andere gasten op het 
feest waren ontroerd door het portret.

Portret van Gaby Rousset, de man die Bleu et Vert in Le Phaux mo-
gelijk maakte. Hij overleed in november 2016 aan een hersentumor.

Charlotte en Baptiste met het portret van Gaby. Op de achtergrond 
vlnr Gerrit, Blandine (half  achter Baptiste) en Susan.

Ingrediënten: Alfalfa, venkel, appel, kerstomaatjes, avocado, rozijnen en ge-
hakte amandelen.

Ingrediënten: IJsbergsla, komkommer, paprika, alfalfa, appel, walnoten, ha-
zelnoten, sesamzaadjes, dille, dragon en vers gemalen peper.

Ingrediënten: Een restje rode kool van de dag ervoor, komkommer (met 
kaasschaaf in de lengte geschaafd), tomaat, appel, meloen en tuinkers.



31 jaar Bleu et Vert: de verhalen
afl. 30: Eerste vakantie samen
Uit	de	verhalenwedstrijd	rondom	het	30-	jarig	bestaan	van	Bleu	et	
Vert.	De	jury	schreef:	Boeiend	verslag	van	een	week	Bleu	et	Vert	en	de	
reis	ernaar	toe:	een		verblijf	met	het	nodige	drama	op	het	eind,	maar	
ook	spanning	tijdens	de	reis.	Blijft	voor	de	lezer	toch	de	vraag:	hoe	is	
het	met	de	koortsige	O.	afgelopen.	Hoe	meer	zuidwaarts	hoe	hoger	
de	koorts.	Die	bleek	voor	de	lezer	opeens	te	zijn	weggevallen??
Het	is	een	verslag,	en	geen	verhaal	met	een	plot.	Dat	maakt	het	geen	
prijswinnaar.	De	stijl	is	aardig.

Boeken van Natuurkunst en Waterfoto’s te koop 
B&V en Gerrit’s website steeds verder ingericht

Nieuwe foto’s van de Braziliaanse week op de website geven een beter 
beeld. Zie hoofdstukken Auvergne, Home, Zingen en Docenten.

Eerste vakantie samen (Geen loftrompet, maar wel 3 petjes af).

Dit jaar zou het echt gebeuren! We gingen met z’n vijven op vakantie, 
ik, mijn man V. en drie dochters B., T. en O. Eigenlijk zouden we een jaar 
eerder onze eerste vakantie samen hebben. Het grootste deel van de 
vakantie hadden we toen gespendeerd aan het bouwen van een badka-
mer, de laatste vakantieweek zouden we gaan kamperen.  Echter de dag 
voor vertrek belandde O. (en ik) in het ziekenhuis omdat bij O. diabetes 
was geconstateerd. Na een week mochten we gelukkig naar huis, maar 
was ook de vakantie ten einde. Maar dit jaar gingen we echt. De rode 
bestelbus, die jullie allemaal waarschijnlijk wel kennen als de voorloper 
van de huidige ‘Bleu et Vert’-bus werd volgeladen. En ja als je ruimte 
genoeg hebt, laad je ‘m ook echt vol. Wij op weg naar de Ardennen waar 
we eerst een weekje op een gezellige kleine camping stonden. Na die 
week zouden we doorreizen naar Le Phaux, waar V. en ik een cursus-
week beeldhouwen hadden geboekt. Nu kan ik je vertellen dat zo’n eer-
ste keer naar het buitenland gaan met een kindje (toen 5 jaar oud) met 
diabetes best spannend is. Die eerste week ging eigenlijk heel goed.
Maar toen, de bus weer volgeladen en op weg naar het zuiden. Nu 
dachten we al best een eind op weg te zijn, we waren immers al in 
Frankrijk, maar stiekem was het nog best een heel eind, zeker met zo’n 
lawaaierige bus en drie kindjes op de achterbank (petje af voor Gerrit 
die deze rit inmiddels vaak met de bus gemaakt heeft). Het vervelende 
die dag was dat O. ziek werd en hoe verder we zuidelijk kwamen hoe 
hoger de koorts. Nu is dat bij alle kinderen naar, maar met O. en haar 
diabetes was het best spannend. Het was de eerste keer dat ze koorts 
had sinds ze diabetes had en de combinatie diabetes en koorts is geen 
gemakkelijke. 
Ergens op de peage vlak voor we deze zouden gaan verlaten en we 
dus al dachten dat we er bijna waren, kregen we een lekke band. Nu 
wist ik hoe dat moest bij de bus, dit had ik al eens eerder meegemaakt. 
Het reservewiel ligt bij de bus gelukkig niet onder de bodem van de 
laadruimte, wat tijdens vakanties meestal niet de fijnste plek is, maar in 
een soort rekje onder de bus. De krik en de bijbehorende stang wist ik 
ook te vinden en waren makkelijk te bereiken. Drie kindjes achter de 
vangrail geparkeerd, O. heel erg ziek dus dat ging niet echt soepel. Veel 
huilen en ondertussen proberen veilig de band te vervangen.  Jammer 
alleen dat we op een helling stonden, de berg op. Hierdoor kon het 
rekje onder de volgeladen bus niet ver genoeg open om het wiel eruit 
te halen. Helaas, de hele bus moest leeg, de inhoud werd ook maar 
achter de vangrail geparkeerd. Toen de hele bus leeg was en ik op de 
voorbumper stond kon V. net het reserve wiel onder de bus uit trekken. 
Wiel vervangen, bus weer volgeladen, nu ook nog met een lekke band, 
want die kon niet meer onder de bus, kindjes weer op de achterbank en 
we konden weer verder. Na nog een paar fikse stort- en onweersbuien, 
gelukkig zaten we inmiddels weer in de auto, kwamen we uren later dan 
verwacht aan in Le Phaux.
Eind goed, al goed? Helaas, deze vakantie had nog meer voor ons in 
petto. Susan had aangeboden om tijdens de ochtenden op de kinderen 
te passen. Dat was heel fijn, want daardoor konden we allebei meedoen 
met het beeldhouwen. De middagen brachten we met de kinderen door. 
Op dinsdag wou V. echter graag mee wandelen met de beeldhouwdo-
cent. Laat in de middag kwam V. hardlopend alleen terug, kon nauwelijks 
praten van het hardlopen, vroeg naar Susan en moest boven iets zoeken. 
Susan was niet te vinden, die was met een cursist naar de tandarts. Met 
horten en stoten werd me duidelijk gemaakt dat we snel terug moesten, 
dus ik moest de bus pakken. Peter, een medebeeldhouwer was onwel 
geworden tijdens de wandeling. Er moest dringend zijn papieren ge-

bracht worden ( geen idee waarom, maar het was nodig) en Susans hulp 
was dringend gewenst. De papieren werden gevonden, Jurgen zou op de 
kinderen passen, de bus werd gestart en we gingen terug. Voor we het 
terrein af waren kwam Susan aanrijden. Met een simpele, je moet mee, 
het heeft haast, zat die in no-time bij ons in de bus. Onderweg hoorden 
we pas waar we precies naar onderweg waren. Dat klonk niet goed, 
iemand, ik meen dat haar naam Yvonne was, maar daar kan ik me ook 
in vergissen, was al drie kwartier aan het reanimeren! Petje af! Eenmaal 
terug bij de plek des onheils, bus kon zover niet meekomen en moesten 
we halverwege laten staan, was de situatie slecht. De plombiers waren 
ter plaatse, Yvonne kon loslaten, maar helaas Peter was niet te red-
den en liet het leven daar op die onwaarschijnlijk mooie maar eenzame 
plek.
En daar zaten we dan, ’s avonds, aangeslagen, diep onder de indruk van 
wat er gebeurd was die dag. Ook een beetje onwennig, dat is denk ik 
het goede woord. Het is gek om op vakantie te zijn  en dan afscheid van 
iemand te nemen die je eigenlijk nauwelijks kent.
En toch, was het een mooie week. Die avond hebben we afscheid ge-
nomen van Peter, maar hebben we ook besloten dat onze vakantie niet 
ten einde was. Er was ruimte voor verwerking, rouw, maar ook voor 
vakantie, beeldhouwen en schilderen, lekker eten én gezelligheid. 
En hier dus het derde petje, voor alle mensen die die week in Le Phaux 
waren.
En toen nog terug, met een inmiddels opgeknapte O., een extra chauf-
feur in de vorm van Susan, in één lange dag terug naar huis. Een vakantie 
om nooit te vergeten.

Nathalie van Bloemendaal

De Bleu et Vert website is verder verbeterd de afgelopen maanden. 
We hebben wat oudere foto’s vervangen door nieuwere exemplaren. 
Zo is het beeld over de Braziliaanse week van Vita en Jaime opgefrist. 
Vita en Jaime geven een Braziliaanse zang en percussieweek van 8- 14 
juli. Er staat al een eerste deelnemer genoteerd bij de reserveringen.
Binnenkort zullen we ook wat foto’s van de theaterweek van 2017 op 
de website plaatsen. Het gaat dan om foto’s bij de diverse teksten. 
Je vindt al een fotoalbum over de theaterweek onder: http://www.
bleuetvert.com/frankrijk-auvergne/frankrijk-fotos#aug-6-12-2017. 
Deze maand hopen we gefilmde impressies van onze cursusweken te 
monteren en op de website te plaatsen. Zo kun je dan een soort trai-
ler bekijken van elk van onze creatieve activiteiten. We hopen dat het 
gaat bijdragen aan een nog betere overdracht van de inhoud van Bleu 
et Vert. Op langere termijn willen we ook nog recepten van de Bleu et 
Vert koks plaatsen op de site. Ze zijn vast item van de nieuwsbrief
De nieuwe website van Gerrit’s kunst groeit steeds een beetje verder. 
Binnenkort hopen we werk van vóór 2012 te plaatsen, zowel teke-
ningen en schilderijen als fotoseries. En er komt een fotoserie met 
Gerrit’s Natuurkunst. Het vorig jaar uitverkochte boek daarvan is in-
middels weer verkrijgbaar voor € 27,= excl. porto. De catalogus met 
Gerrit’s Waterfoto’s is nu ook te koop. Prijs: € 30,= excl. porto.



De Meursman collectie foto: Gerrit van Meurs

Foto(onder)titelspaarprijsvraag 2e serie afl. 13

Verzin een (onder-)titel...
We spelen een estafettewedstrijd met drie fraaie prijzen als inzet. Bedenk een 
goede naam voor de foto. Criteria: Een (onder-)titel moet toepasselijk zijn, niet 
onnodig lang, en originaliteit is het belangrijkste criterium.  We geven de ori-
gineelste oplossingen waardepunten. Als je de meeste punten verzamelt in 20 
afleveringen, krijg je een gratis weekcursus schilderen, beeldhouwen, zingen Le 
Phaux (incl. verblijfskosten). 2e prijs een driedaagse in Wamel incl. eten en drin-
ken (excl. verblijf). 3e prijs: een grote doos oliepastelkrijt. 
Twee extra spelregels: Per persoon max. 3 (onder-)titels per aflevering. Stuur je toch een 4e 
in, dan moet je een eerdere oplossing annuleren. En bij minder dan 20 deelnemers, nemen 2e 
oplossingen (en evt. de 3e) deel aan de wedstrijd. Staan meer van je oplossingen in de top 15, 
dan krijgt alleen je hoogste de punten.
In deze 12e aflevering een foto uit het jaar 2000. We schilderen in Hauteville. Een 
jonge	man	krijgt	een	belangstellende	bezoeker	uit	onverwachtse	hoek.	Dieren	kunnen	
nieuwsgierig	zijn.	Het	veulen	doet	zijn	best	om	iets	van	het	werk	van	de	man	te	zien.	
Maar hij staat in zijn wei net wat lager. Wat denk het veulen van de schilderende man? 
Hoe	zou	je	dit	tafereel	kunnen	noemen?		
Verzin een (onder-)titel en pak punten voor je klassement. We zijn ruim over de helft: Er 
zijn nog 8 afleveringen te gaan. Het is nu een mooie tijd om toe te slaan. Je kunt nu nog 120 
punten verdienen. Zo kun je het klassement nog naar je hand zetten en een kunstzinnige prijs 
winnen. Speel mee!
Oplossingen uiterlijk op 20 maart 2018. 

Zeg vrouw, mag nu eindelijk mijn muts af?

Oplossingen 2e serie aflevering 12: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  3) Nathalie v Bloemendl 117 
  2. (  1) Constance Boekelmn 116   
  3. (  4) Wouter vd Haak  112 
  4. (  2) Heleen van der Spek 111   
  5. (  6) Vera van Meurs   75
  6. (  5) Irene Stuip    71
  7. (  6) Renate Buitenhuis   70
  8. (  6) Annemarie Augustijn   68  
  9. (  9) Maurice Schipper   64 
10. (12) Vincent de Jonge   56   
11. (10) Irma van den Velde    53   
12. (11) Carla Dielen   52
13. (13) Marcel Smeeman   45
14. (14) Wim Hart   42
15. (15) Jan Rijswijk   40
16. (16) Sherry Huykman   34 
17. (18) Bep van Rheenen   32
18. (17) Gerda Vogels   31
19. (18) Kees Moerkerk   27  
     (18) Inge Hoenselaar   27
21. (26) Annette Rooke   26
     (21) Selma Kamphuis   26
23. (22) Caro de Bruijn   23
24. (27) Saskia Laan   22
     (23) Juliette Reitsma   22 
26. (24) Guus Versteegh   17
27. (25) Joke Dooper   14
28. (27) Arnold Thoben   11
     (27) Lidy Bom   11
30. (30) Ria Daems   10
31. (32) Connie Stroet     9
32. (31) Jeannette Kok     4
33. (32) Gert Komduur     3
34. ( - ) Aernoud Witteveen     1

Slechts 6 punten tussen nummers 1 en 4
Nathalie pakt 1e plek van Constance

De 15 besten van deze aflevering zijn: 
  1. Zeg vrouw, mag nu eindelijk mijn muts af? Nathalie v. Bloemendaal 15
  2. Het kan vriezen, het kan dooien. Wouter van den Haak 14
  3. Vandaag plaatselijk zonneschijn. Annette Rooke 13 
  4. Frisjes in het noorden, tropisch in het zuiden. Constance Boekelm. 12
  5. Weer of geen weer. Saskia Laan 11
  6. Het zonnetje aan boord. Vincent de Jonge 10
  7. Ik hou me gedekt. Maurice Schipper   9 
  8. Local warming. Heleen van der Spek   8  
  9. Schipper mag ik (zo) overvaren? Vera van Meurs    7 
10. Petje af voor die blote gast! Connie Stroet   6
11. Jan, kan ik je zonneklep even lenen? Bep van Rheenen   5 
12. Overstag gegaan voor de zon. Wim Hart   4
13. De opwarming van de schilders 
         nadert in hoog tempo het achterdek. Jan Rijswijk   3
14. Bootmeester ben ik al bruin? Renate Buitenhuis   2
15. Aldus passeerden wij de vorstgrens Aernoud Witteveen   1

31 jaar B&V foto’s

52 oplossingen van 28 deelnemers, een nieuw record! De titelprijs-
vraag blijft populair en er wordt hard gestreden om de punten. 
De jury had het zwaar deze keer en kwam niet tot overeenstem-
ming. In dat geval maken de juryleden hun eigen toplijst en dan is het 
punten tellen en middelen. Met deze top 15 als gemiddelde. 
Er waren veel titels met luxe en werkpaarden en meerdere keren: 
Uit de wind, in de zon. Blijkbaar niet origineel en dus geen punten
De top van het klassement bleef de vorige aflevering vrijwel punt-
loos, maar neemt nu weer fors revanche. Nathalie was deze keer de 
beste en pakt de 1e plaats over van Constance. Maar ook die pakt 
veel punten en volgt op slechts één enkel puntje. Wouter pakt de 2e 
plek deze keer en stijgt naar 3 in het klassement. Heleen zakt naar de 
4e plek ondanks de toch weer 8 punten. Al met al staan de nummers 
1 tot en met 4 nog altijd maar 6 punten uit elkaar. 
In de subtop pakt Vincent na de 1e plek vorige keer nu weer 10 

punten. Hij springt de top 10 in. Als 
hij in dit tempo punten blijft pakken 
dan kan hij nog hoog eindigen.
Irene en Annemarie blijven deze 
keer zonder punten zitten. 
Maurice wint 9 punten en sluit aan 
in de subtop. Vera stijgt van 6 naar 
5. Ze voert een hele grote groep 
aan. De grote verschillen in punten 
tussen subtop en het peleton zijn 
de laatste twee keer gedicht. Al-
les schuift tegen elkaar aan. Maar 
het gat vanaf de 5e plaats naar de 
eerste vier lijkt te groot om nog te 
overbruggen. Het is echter nog niet 
onmogelijk. Wie van al die achter-
volgers doet een poging? 
Onderin doen Annette en Saskia 
goede zaken. Beiden verdubbelen 
hun puntentotaal en springen van 

26 naar 21 en van 27 naar 24.
De spanning in deze race blijft om 
te snijden. Elke aflevering opnieuw 
verandert de top 4. Wie pakt de 
volgende keer de eerste plek? 



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Het podium in Le Phaux

Vr 13.07.18 - La Grange du Phaux
Klein Braziliaans concert o.l.v. Vita en Jaime

Het podium in Bel Any

Tilburg, De Pont (Wilhelmi-
na-park 1) Weerzien - 25 jaar 
De Pont met o.a. Anish Ka-
poor, Richard Long, Thomas 
Schütte, Rosemarie Trockel, 
Marc Mulders, Roni Horn, 
Marlene Dumas, Willem de 
Kooning, Gerhard Richter, 
Rob Birza, Christian Boltan-
ski, Jeff  Wall, Ai Weiwei.
Bij de entree van De Pont staat 
het kado wat het museum ont-
ving voor het 25 jarig bestaan: 
een beeld van Anish Kapoor, 
een spiegelende plaat die de he-
mel weerkaatst..
16 sept- 18 febr. di-zo 11-17 uur; 
do 11-20. www.depont.nl

Amsterdam, Oude Kerk (Oude-
kerksplein) ‘Na’ door Christian 
Boltanski. De installaties van 
Boltanski gaan over de kwest-
baarheid en de vergankelijkheid 
van het menselijk bestaan. Ze 
zijn ontroerend, mysterieus en 
melancholiek.
t/m 29 april ma-za 10-18, za-zo 
13-17.30 www.oudekerk.nl

Apeldoorn, Coda museum (Vos-
selmanstraat 299) Expedition 
Nature diverse interpretaties 
van landschap. Met Karin Bos, 
Bas Jan Ader, Jasper de Be-
ijer, Patrick Bergsma, DAT 
(Tammo Schuringa, Claudie 
de Cleen, Corinne Bonsma), 
Elspeth Diederix,  Simon 
Faithfull, Florian Göttke, 
Scarlett Hooft Graafland, 
Jean Bernard Koeman, Je-
roen Kooijmans, Lynne Leeg-
te, Paul Nassenstein, Jochem 
op ten Noort, Michael Rae-
decker, Guido van der Werve, 
Henk Wildschut, Marjolijn de 
Wit , Erik Wuthrich.
t/m 4 mrt di,wo,vr 10-17 do 10-
22.30 za 10-17, zo 13-17
www.coda-apeldoorn.nl

Utrecht, Centraal museum (Ag-
nietenstraat 1) De wereld van 
Pyke Koch. Minitieus geschil-
derd magisch realisme. 
t/m 18 mrt: di-zo 11-17 
www.centraalmuseum.nl

Het podium in Wamel

Vr 13.08.18 - Bel Any
Concert zanggroep o.l.v. Frohmut Knie

??  ??.07.18 - La Grange du Phaux
Braziliaanse muziek door Vita en Jaime

Vr 20.08.18 - Bel Any
Eindpresentatie theater o.l.v. Sanne Arbouw

Zo 02.09.18 - Protestantse kerk
Klein concert zanggroep o.l.v. Wies Kuyers

Nieuwegein, Kunstgein podium 
(Stadsplein 1) Dubbelzinnig. 
Thea Oranje, Annie Seelen en 
trouw B&V klant Maria Vugts.  
t/m 10 febr: wo-za 13-17 
www.kunstgein.nl

Dordrecht, Dordrechts museum 
(Museumstraat 40) Jongkind en 
vrienden. 
Voorloper van het impressionis-
me en leermeester van Monet. 
Met tevens werk van Pissarro, 
Monet, Daubigny, Sisley,  e.a. 
t/m 27 mei: di-zo 11-17 
www.dordrechtsmuseum.nl

Heerenveen, Museum Belvédère 
(Oranje Nassaulaan 12) 
Giorgio Morandi en Bologna. 
24 febr t/m 10 juni: di-zo 11-17 
www.museumbelvedere.nl

Laren, Singer museum (Oude 
Drift 1) A wonderful journey, 
collectie van de verzamelaars-
echtpaar John en Marine van 
Vlissingen Art Foudation. Met 
Monet, Manet, Renoir, Degas, 
Pissarro, Van Gogh, Gauguin, 
Signac, Van Dongen, Matisse, 
Dufy, Nolde, Picasso, e.a.
t/m 6 mei: di-zo 11-17 
www.singerlaren.nl

Agenda   Exposities



Sport (Ingezonden mededeling)Gerrit Zonnebril
Autonoom

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ ontmoet een rare kwast...

Ik hoor van leeftijdsgenoten dat een tanend geheugen niet uitzonderlijk 
is voor mensen rond de zestig. Dat is geruststellend, want het mijne 
vormt geen uitzondering. Maar er zijn een paar compartinenten in mijn 
hersenpan die nog altijd topwerk leveren. Zo is daar de afdeling cijfers 
en getallen. Die kan nog altijd zonder moeite meer dan 20 telefoon-
nummers van familie en vrienden uit de losse pols oplepelen. De afde-
ling cijfers en getallen heeft een prominente plek in mijn hoofd bezet. 
Waarschijnlijk heeft de chef goede connecties opgebouwd. In ieder ge-
val werkt de afdeling nauw samen met de divisie popmuziek.
Zo geeft de afdeling zonder enige hapering door dat The Beatles in de 
allereerste top 40 op de nummers 1, 23 en 40 stonden. Die eerste 
plaats was voor I feel fine en die hield vijf weken stand. Al die tijd stond 
The French song van Lucille Star (bij de lezers wellicht beter bekend als 
Quand le soleil dit bonjour au montagne…) te dringen op de 2e plaats 
om vervolgens alsnog het leidende stokje van The Beatles over te ne-
men. Het zijn tamelijk onzinnige weetjes die zich hardnekkig hebben 
vastgebeten in mijn brein. Ik zou die plek in mijn bovenkamer graag 
willen schoonvegen om ruimte te maken voor de studies, werkgevers 
en ziektegeschiedenissen van mijn familie en vrienden. Want die kennis 
weet zich nooit te wortelen. Terwijl ik die wel belangrijker acht.
De afdeling popmuziek is een andere grote afdeling in mijn hersenen. 
Uitgestrekte neurologische verbindingsvelden houden zich bezig met 
het beheren van een scala aan informatie: namen, jaartallen, melodie-
lijnen en songteksten. Dat laatste zorgt voor mijn reputatie als wan-
delende jukebox. En ik moet zeggen: Dat is een volkomen terechte 
kwalificatie. Want geef mij een woord (It’s only Words and words are all I 
have…/ Beegees) en ik zing een lied (Sing, sing a song.../ Carpenters). En 
zo bestaan er vrijwel geen woorden waar niet onmiddellijk een lied op 
begint te spelen in mijn hoofd. 
Nu ziet u hier wellicht een uitdaging in en roept u: “Przewalskipaard!”
In mijn hoofd klinkt dan ogenblikkelijk A horse with no name van America. 
Want zeg nou zelf: Przewalski is toch geen naam voor een paard?!
Waar ik het vandaan haal, weet ik niet, maar het ligt allemaal opge-
slagen. De afdeling popmuziek heeft een scala aan verbindingen met 
andere afdelingen in mijn hersenpan. Dat geeft de afdeling popmuziek 
een enorme databank aan kennis die ze inzetten om mij zo snel mo-
gelijk aan een toepasselijk lied te helpen. Het associatieve vermogen is 
daarbij zo groot, dat ik het vaak zelf niet kan bijhouden. Het is zoals bij 
onnavolgbare dromen die je ergens in je brein toch zelf bij elkaar weet 
te verzinnen. Het gebeurt me met enige regelmaat dat ik niet begrijp 
waarom ik opeens bij voorbeeld Long as I can see the light begin te 
zingen, een nummer van de Creendence Clearwater Revival. Ik moet dan 
flink graven om er uiteindelijk achter te komen dat ik net voorbij een 
oude fabriek ben gefietst. Het verband? Het nummer staat op het vijfde 
studio album  van C.C.R., de elpee Cosmo’s factory.
Ander voorbeeld. Zodra ik denk aan trouw Bleu et Vert ganger Richard 
van den Velden, begint in mijn hoofd Electric Light Orchestra (E.L.O.) met 
het nummer Don’t bring me down. Het heeft me heel wat denkwerk 
gekost om na te gaan hoe die connectie tot stand kwam. Het geheim 
lag hem in de naam die ik Richard spontaan heb gegeven. Ik noem hem 
vaak Ricardo. Dat legt een lijntje naar Ricardo Cruz, een Argentijnse 
voetballer die jarenlang bij Fey-
enoord furore maakte in de spits. 
En in dat nummer Don’t bring me 
down, zingt E.L.O. met enige re-
gelmaat: “Groos!” wat klinkt als: 
“Cruz!” 
En ik zweer je: Ik verzin dit niet! 
Het gaat volledig automatisch. De 
afdeling popmuziek is een auto-
nome regio in mijn brein. Maar je 
kunt het ook een afwijking of een 
soort ziekte noemen. Er is geen 
kruid tegen gewassen.

Liefs uit Nijmegen,
Er zit een liedje in hoofd.
De tekst herhaalt en herhaalt zich
steeds opnieuw.
 Aan de muur van mijn gedachten…

Soms dan denk ik,
Yes, hij is weg!
Maar op het meest onverwacht 
moment,
Hangt een wereldkaart te wachten…

Als het nou een leuk liedje is,
maar nee,
niet mijn favoriete lied.
Met haar reizen in mijn hoofd…

Dit lied doet mij altijd denken
aan dat ik vroeger in de taxi
eindeloos muziek aan het luisteren 
was.
Mijn vaders liederen
Met de prachtigste verhalen…

hoor ik nu nog steeds
maar dan in gedachten.

Liefs uit Nijmegen ;)


