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Bleu et Vert zomerprogramma 2019
                 
Cursussen in Frankrijk 

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
Atelierweek: Gerrit van Meurs 13 juli - 20 juli
Verwenweek: Gerrit van Meurs 13 juli - 20 juli

Beeldhouwen: Henk de Jong    20 juli - 27 juli
 Henk de Jong  27 juli -   3 aug
 Henk de Jong   3 aug - 10 aug

Tekenen/ schilderen:              20 juli - 27 juli
                27 juli -   3 aug* 
      3 aug - 10 aug

Cursusweken in Bel Any,  Fr. Ardennen
Zingen:  Frohmut Knie     18 aug - 24 aug* 

Theater:  Sanne Arbouw 25 aug - 31 aug
 

Tekenen/ schilderen:              18 aug - 24 aug*
         25 aug - 31 aug*

Cursussen in Nederland
  
Driedaagse in Wamel: 
Zingen:  Wies Kuyers   4 okt - 6 okt 

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2019 - mei 2020 
* = bijna volgeboekt

Van 13- 20 juli organiseren 
we in Le Phaux de Atelier- 
Verwenweek. Van 24- 31 au-
gustus houden we op Bel Any 
voor de 2e keer een theater-
week. Om je kennis te laten 
maken met deze nog (vrij) 
nieuwe cursussen van Bleu 
et Vert bieden we je nu een 
geweldige kans om spot-
goedkoop mee te doen: De 
vier last minute vakantievei-
lingdagen.
De vier last- minute vakantievei-
lingdagen zijn van 1 t/m 4 juli. In 
vier dagen geven we steeds 2 x 
één plek weg aan iemand die een 
bod doet op een van die cursus-
weken. Het gaat om vier plekken 
in de atelier- verwenweek en vier 

plaatsen in de theaterweek. 
Het minimumbod voor het cursusgeld is 30 euro. 
De verblijfskosten betaal je wel in zijn geheel. In Le 
Phaux betaal je 225 euro voor overnachtingen op 
het kampeerveld of in een gedeelde slaapkamer en 
voor alle maaltijden en drank.Op Bel Any betaal je 
de overnachtingen aan de eigenaren (zie website). 
De 120 euro voor alle maaltijden en drank betaal 
je aan ons.
Je voordeel kan zo oplopen tot 325 euro. Doe altijd 
een bod, want zelfs die 30 euro kan voldoende zijn. 
Mocht je zeker mee willen doen, dan hebben we 
ook nog plek voor mensen die zich inschrijven voor 
het volledige bedrag. In dat geval ben je per direct 
100% zeker van de atelier- verwenweek in Le Phaux  

of van de theaterweek op Bel Any. Download dan 
een gewoon inschrijfformulier van onze website: 
www.bleuetvert.com of stuur een mail naar info@
bleuetvert.com. Dan mailen wij je een inschrijffor-
mulier toe.
Pak deze unieke kans met beide handen aan! De 
atelier-, verwenweek zal inspirend zijn, verrassend  
en ontspannend; de theaterweek avontuurlijk, dyna-
misch en ontroerend!

Zomerweken Bleu & Vert
Vroegboekkorting verlengd
De termijn voor de vroeg-
boekkorting is voor de cursus-
weken in Le Phaux en op Bel 
Any verlengd. Je kunt de kor-
ting nog toepassen tot uiterlijk 
één maand vóór aanvang van 
de betreffende cursusweek. 
27 juli- 3 aug: korting tot 27 juni
  3- 10 aug: korting tot 3 juli
18- 24 aug: korting tot 18 juli
25- 31 aug: korting tot 24 juli
De vroegboekkorting bedraagt 60 
euro per week. Het is de moeite 
waard om er met inschrijven reke-
ning mee te houden. 

Voordeel deelname aan verwen-, atelierweek of theaterweek kan oplopen tot 325 euro!
B&V biedt 2 x vier spotgoedkope plaatsen in vier vakantieveilingdagen

De 4 last minute vakantieveilingdagen

Van 1- 4 juli. Hoe werkt het?
Vul op bijgaand formulier van je keuze het bod in 
dat je wil doen. Maandagavond 1 juli om 23 uur 
geven we 2x een plaats aan degenen met het 
hoogste bod. Andere bieders schuiven door naar 
de dinsdag. Ook nieuwe biedingen kunnen dan 
weer meedoen. Dinsdagavond om 23 uur krijgen 
de dan hoogste bieders een plek. Anderen schui-
ven weer door naar de woensdag om 23 uur als 
we weer 2 plekken weggeven. En op donderdag 
4 juli gaan de laatste plekken in deze dubbele 
veiling naar de dan 2 hoogste bieders. De rest 
valt af en kan zich nog gewoon inschrijven.
Doe sowieso een bod: Indien er 4 of minder 
mensen bieden op een van de weken, kun je ook 
mee voor het minimumbod van 30 euro excl. de 
verblijfskosten. En dat is voor een atelier-, ver-
wenweek in Le Phaux of de theaterweek op Bel 
Any werkelijk spotgoedkoop!

13- 20 juli: Atelier- verwenweek: een week met veel rust, speciale ver-
rassingen en ook elke dag creatief  of  actief  aan de slag.

De theaterweek van Sanne Arbouw is voor iedereen toegankelijk. Je 
hoeft geen teksten uit je hoofd te leren. Het gaat bovenal om plezier.



La Petite Maison heeft een eigen horizon met onbelemmerd uitzicht over 
de vallei. Het is beschut gelegen, op 100 meter van het huis. Rust en vrij-
heid, stilte met vogeltjes. En Petite Maison is helemaal niet klein.
Het huisje heeft twee terrassen. Een groot terras op het zuiden en een 
ruim en overdekt terras voor de avondzon. Tekenen, schilderen, picknic-
ken, spelen, luieren op het gras. Er is een zee van groen met bomen voor 
de schaduw. Een wandeling door het weideland begint voor de deur.
Je kunt ook heerlijk zingen in het gras of op het terras.

De woonkamer heeft eiken parket, een ruime zithoek, een keuken en een 
grote eettafel. De badkamer is onbekrompen van afmeting en de slaapka-
mer geeft de rust alle ruimte. Je betaalt 450 euro per week voor de huur. 
Kom van 18- 24 augustus schilderen of zingen en huur Petite Maison!

Le Phaux, Auvergne
13 juli- 20 juli: Atelier- Verwenweek: 2 privékamers, bedden op gedeel-
de kamer en kampeerplkn. beschikbaar; 1 lift heen en terug aangeboden.
20 juli- 27 juli: beeldhouwen, schilderen: bedden op gedeelde kamer 
en kampeerplekken beschikbaar.
27 juli- 3 aug: beeldhouwen, schilderen: bedden op gedeelde kamer en 
kampeerplekken beschikbaar; 2 liften gevraagd.
3 aug - 10 aug: beeldhouwen, schilderen: bedden op gedeelde kamer 
en kampeerplekken beschikbaar

Bel Any,  Fr. Ardennen
18 aug - 24 aug: zingen, schilderen: een huisje, 1 bed op een gedeelde 
kamer en kampeerplekken beschikbaar; 1 aangeboden lift
25 aug - 31 aug: theater, schilderen: 2-pers. privékamer, 1 bed op 
gedeelde kamer, kampeerplekken beschikbaar; 1 lift heenreis aangeboden.

Enkele gevraagde en aangeboden liften staan open 
Beschikbaarheid accomodaties Le Phaux en Bel Any

Mogelijk einde creatieve vakantiecursussen in Le Phaux na 2020?
Gerrit krijgt volgend jaar AOW en overweegt minder Bleu et Vert
Volgend jaar mei zal Gerrit 
zijn eerste AOW uitkering ont-
vangen. Hij is er helemaal klaar 
voor om dat in dank te gaan 
aanvaarden. Deze vaste uitke-
ring geeft hem de mogelijk-
heid om het iets rustiger aan 
te gaan doen met Bleu et Vert. 
Gerrit voelt daar wel wat voor 
om zo meer tijd vrij te maken 
om zelf kunst te maken. 
Op dit moment overweegt 
Gerrit om met de zomerwe-
ken in Le Phaux te gaan stop-
pen. Dat zal dan vanaf 2021 
zijn, want in 2020 zullen we 
hoe dan ook nog de creatieve 
cursussen in Le Phaux gaan or-
ganiseren.
Mogelijk zal Bleu et Vert vanaf 2021 
de cursusweken beeldhouwen gaan 
verplaatsen naar een locatie dichter 
bij Nederland. In dat geval zou Bleu 
et Vert nog ca vier zomerweken 
organiseren, maar niet meer in het 
gehucht bij Noirétable aan de rand 
van de Auvergne. Waar dat dan wel 
zou zijn, is op dit moment nog on-
bekend. Waarschijnlijk zullen we  in 
september een besluit nemen over 

de zomerweken van Bleu et Vert na 
2020. 
Voorlopig wil Gerrit zeker door-
gaan met de beide Retourdagen-
groepen, met de Wad’nweek op 
de Vlieter en met de beide atelier-
weken in de Blauwe Bok. Ook de 
cursusweken op Bel Any hopen we 
voort te kunnen zetten: schilderen, 
zingen en theater.

Dit jaar gaan we wel afscheid ne-
men van de zangdriedaagse van 
Wies Kuyers. Van 4- 6 oktober zal 
zij nog eenmaal deze dynamische 
zangcursus voor haar rekening ne-
men. Er staan al mensen ingeschre-
ven. Maar als je mee wilt doen, is er 
nog plaats.
Mocht Bleu et Vert na de zomer 
besluiten dat 2020 het laatste jaar 

in Le Phaux gaat worden, dan komt 
er een einde aan een lange geschie-
denis van creatieve zomerweken in 
dit kleine gehucht. We zijn in 1987 
begonnen met onze vakanties in Le 
Phaux. Het was tevens de geboorte 
van Bleu et Vert. In 2020 hebben we 
daar het 34e seizoen. Duizenden 
Nederlanders hebben het piep-
kleine dorpje aan de rand van de 
Auvergne leren kennen.  
Met z’n allen hebben we genoten 
van de overweldigend groene na-
tuur. We maakten kennis met de 
stilte van de nacht slechts onder-
broken door de roepende uilen. 
We werden zelf stil als we keken 
naar de ongekende rijkdom van de 
sterrenhemel. We hebben ons wel-
kom gevoeld door de gastvrijheid 
van de Fransen in Le Phaux. We 
legden de omgeving vast in tekenin-
gen en schilderijen. En bij de beek 
voegden de beeldhouwers ritmisch 
getik toe aan het ruisen van het wa-
ter. Zo was het de afgelopen 32 jaar. 
Zo zal het ook deze zomer zijn en 
in 2020. Maar daarna...? 
In de nieuwsbrief van september 
meer nieuws over onze plannen.

De AOW staat volgend jaar voor de deur. Gerrit zal dan opendoen en 
overweegt om met Bleu et Vert een iets rustiger vaarwater op te zoeken.

Huisje Bel Any te huur vanwege annulering
Petite Maison nog vrij 18- 24 aug.



Natte Oostindische inkt en aquarelverf
Grillige nieuwe Waterwerken

Foto: Aernoud Witteveen

Schoner, stiller, sneller, ruimer, koeler, handiger

Nieuwe bus Bleu et Vert topmodel

Bleu et Vert heeft een nieuwe 
bus. De vaalgroene Mitsubus-
sie hield er in september mee 
op. Begin april kochten we 
deze Renault Trafic. Het is een 
verhoogd model die niet in ga-
rages past, maar zo wel extra 
bergruimte biedt. En hij heeft  
zes ruime zitplaatsen.
We zijn bijzonder tevreden over 
deze bus. Hij is allereerst schoner 
dan de Mitsubussie die een drama-
tische reputatie genoot vanwege 
de uitstoot bij het starten. Boven-
dien maakt de Renault aanzienlijk 
minder herrie dan de Mitsubussie. 
De motor is hier namelijk vóór de 
kabine geplaatst en niet erin. Dat 

maakt een prettig gesprek onder-
weg vrij eenvoudig. De Renault is 
een stuk sneller ontdekten we tij-
ens onze vakantie in een test op de 
Duitse snelwegen.
De bus deed op de campings in Slo-
venië, Kroatië en Venetië dienst als 
bagageruimte, fietsenstalling en kle-
dingkast. In de bergruimte achterin 
kun je aan een rail bij de dakrand 
zo een hele rij hangertjes kwijt met 
jurken en colbertjes.
Drie andere fijne extra’s zijn de 
Cruise Control (fijn rijden zonder 
voet op het gaspedaal!), de Airco 
en de ingebouwde Tomtom. Het 
zijn toevoegingen die we nu al niet 
meer kunnen missen...

Henk Penning overleden

Op 29 mei jongsleden is Henk Penning op 65 jarige leeftijd overleden aan 
de gevolgen van longkanker. Henk was vele jaren lang een trouwe deelne-
mer aan de Bleu et Vert Wad’nweek. Van 1998 tot en met 2009 was hij er 
elke Wad’nweek weer bij. 
Ik herinner me Henk als een joviale man. Hij kon goed genieten van het 
leven, van lekker eten, een goed glas wijn en een sigaartje van tijd tot tijd. 
Henk was een gepassioneerd liefhebber van de Waddenzee en van zeilen. 
Met zijn tekeningen en schilderijen kwam hij vaak tot opmerkelijk eigen-
zinnig werk, vaak sterk door de kracht van de eenvoud. 
Henk stond graag aan het roer. Vanwege zijn markante hoofd werd hij 
meer dan eens voor de schipper aangezien. Hij wist veel af van het zeilen 
en wilde er altijd meer van leren. 
Henk had een opmerkelijk geheugen voor een aantal humoristische TV 
programma’s. Zo citeerde hij met enige regelmaat grote delen uit Fawlty 
Towers (met John Cleese) en uit Blackadder (met Rowan Atkinson). Het 
leverde altijd een hoop hilariteit op.
Bij de B&V Wad’nweken waren ook zijn zussen en zwager betrokken. Bo-
vendien leerde Henk zijn geliefde Anna kennen tijdens een Wad’nweek.
We wensen hen allemaal heel veel sterkte met dit grote verlies.

De afgelopen tijd heeft Gerrit weer nieuwe Waterwerken ge-
maakt. Het zijn werken in een combinatie van Oostindische inkt 
en aquarelverf. Hierboven zie je Aqua 19003 en 19006.
In navolging van het werk wat Gerrit vorig jaar maakte tijdens Artists in 
Recendence, zijn ook bij dit werk de materialen heel nat gebruikt waar-
door het vloeien een belangrijk gegeven was. Door dit vloeien is het werk 
grillig en organisch van vorm. Het materiaal heeft zo een eigen invloed 
op het uiterlijk van het werk. Je kunt het niet echt sturen en je wordt 
zodoende verrast door wat er ontstaat. Die avontuurlijke manier van wer-
ken bevalt de kunstenaar wel. De grilligheid van het materiaal geeft het 
werk een eigenzinnige uitstraling.

Frohmut blijft mensen inspireren
Zingen op Bel Any bijna volgeboekt

De zangweek van Frohmut Knie op Bel Any (18- 24 aug.)  is al 
voor tweederde deel volgeboekt.Er zijn nog wat plaatsen be-
schikbaar, maar wacht niet te lang indien je nog mee zou willen 
doen. Evt. is er nog een huisje te huur (Petite Maison: zie blz 2)
Frohmut is al vanaf 2011 verbonden aan Bleu et Vert. Dit jaar geeft ze 
voor het derde achtereenvolgende jaar een zangweek wereldmuziek op 
landgoed Bel Any. Frohmut weet altijd een sfeer te creeëren waarin men-
sen zich veilig voelen. Maar ze daagt je ook uit om over je drempels heen 
te stappen. Regelmatig weet ze in een individuele sessie ook gevorderde 
zangers een stapje verder te helpen. Tijdens de week is er aandacht voor 
stemoefeningen en improvisaties. Maar het belangrijkste is het plezier van 
samen zingen.



Er is veel fotografie en film wat vaak de sociale of politieke documentaire niet ontstijgt
Biënnale van Venetië biedt liefhebbers onvoorstelbare hoeveelheid hedendaage Kunst

Elke twee jaar is Venetië het centrum van de kunstwereld. Bijna 
honderd landen presenteren moderne kunst uit hun land in een 
eigen paviljoen. Een groot deel tref je op een van de twee terrei-
nen van de Biënnale: De Giardini en de Arsenale. Op beide ter-
reinen is ook een algemeen deel gevuld met hedendaagse Kunst 
uit de gehele wereld, bij elkaar gezocht door curatoren van de 
Biënnale. Op beide terreinen vind je dezelfde kunstenaars. 
En omdat de hele moderne kunstwereld in dit half jaar naar Ve-
netië komt, zijn er nog 86 nevententoonstellingen. Allerlei galle-
riehouders en Palazzi presenteren hun eigen exposities. Niet de 
minste namen tref je aan: Jannis Kounnelis, Luc Tuymans, Base-
litz, Günther Förg, etc. 
Mocht je het dwaze idee krijgen dat je alles wil zien, dan heb je 
minimaal een volledige maand nodig. En dan nog…
De vraag: Waar gaan we dit jaar heen op vakantie werd makkelijker te 
beantwoorden toen Susan en ik ons realiseerden dat er weer een Biënnale 
is deze zomer in Venetië. We maakten een combi met Slovenië en Kroatië 
en sloten onze vakantie af met een bezoek aan Venetië. 
Lang niet alles op de Biënnale valt wat ons betreft onder beeldende kunst. 
Er is heel veel fotografie en film. Een groot deel daarvan ontstijgt de so-
ciale of politieke documentaire niet. Dat ze ook in die hoedanigheid nog 
wel erg kunnen boeien, bewijzen bij voorbeeld de paviljoens van Ghana 
en Kosovo.
Ga in ieder geval de Arsenale en de Giardini kijken. Pik de krenten uit de 
pap: Loop snel door als het je niet zo aanspreekt en neem de tijd voor 
dat waar je geïntrigeerd door bent. Onze tips: In de Giardini het algemene 
gedeelte met o.a. een fascinerende installatie van Sun Yuan en Peng Yu van 
een robot die driftig alle kanten op beweegt als een gekooid wild dier. In 
de Giardini tevens de paviljoens van Nederland, Israel, Denemarken, Japan 
en viavia hoorden we dat het paviljoen van Venetië ook zeer de moeite 
waard is. Wij misten het vanwege een te lange wachtrij.
In de Arsenale het algemene deel met ook hier als een van de hoogtepun-
ten het ne en dan wild bewegende en sissende werk van Yuan en Yu. Hier 
vind je ook de paviljoens van Ghana, Chili, Saudi Arabië, Kosovo en de 
Philippijnen, die wij als tips willen noemen. 

Sta op de Arsenale ook even stil bij Barca Nostra. Op 18 april 2015 zonk 
het na een botsing met een Portugees vrachtschip dat de opvarenden 

probeerde te redden. Tussen de 700 en 1100 opvarenden zijn hierbij ver-
dronken. Velen van hen waren opgesloten in het ruim. Slechts 28 mensen 
overleefden het drama. Het wrak is nu een monument voor de slachtof-
fers maar tevens een gedenkteken van hedendaagse massamigratie en het 
onvermogen van de Europese politiek om hier een menselijke oplossing 
voor te vinden.
We zagen elders in de stad nog enkele landenpaviljoens, o.a. dat van Litou-
wen. Dat won als beste paviljoen van deze editie. Ga daar op woensdag of 
zaterdag heen, want dan is er de performance die het zo bijzonder maakt. 
De andere dagen is die niet.

Installatie van Jannis Kounellis met ijzer en koffie

De installatie van de Philippijnen trok veel belangstelling. Schoenen uit!

Van de overige 86 exposities zagen wij bijna niets. Maar de expositie van 
Jannis Kounellis (Arte Povera) in het Fondazione Prada vonden Susan en 
ik wel heel indrukwekkend.
Kortom: Venetië is met deze editie van de Biënnale weer zeer de moeite 
waard. We kunnen je een bezoek van harte aanbevelen! Alleen al vanwege 
de overstelpende hoeveelheid kunst is er veel moois te zien. Maar de hoe-
veelheid vereist wel doortastendheid en doorzettingsvermogen.

Beeldhouwen bij het ruisen van de beek
Tik, tik, tik, plok, plok, hak, hak hak, tik, tik

Het beeldhouwen in Le Phaux is bij een grote werkplaats. Je kunt 
er een plek kiezen op de betonnen vloer of in de weide vóór deze 
schuur. In de weide staan diverse grote bomen die schaduw ge-
ven. We hebben ook parasols. In de werkplaats vind je een ruim 
assortiment gereedschappen. Alles wat je voor het beeldhouwen 
nodig hebt, is beschikbaar. Ook heeft docent Henk de Jong weer 
veel zin om naar Le Phaux te komen.
Tussen de betonnen vloer en de weide met bomen is een grote rand met 
kleurige bloemen en struiken. Het maakt de beeldhouwplek extra idyllisch. 
Bovendien stroomt er een beek langs de schuur en de weide. Je hoort 
dan ook steeds het ruisen van het water, vermengt met het geluid van de 
beeldhouwers, een ritmische kadans om op te hakken. 
Henk loopt zijn ronde langs de deelnemers. Hij kijkt even mee en stelt hier 
een vraag en geeft daar een aanwijzing. En de beek ruist door zoals altijd: 
“Ssssshhh...” vermengd met “Tik, tik, tik, hak, hak, plok, plok, tik, tik, tik”. 



Hoe kom je hoger in de titelestafette?
Tien toffe titeltips van de jury

De Bleu et Vert keuken
Hoofdgerecht: Voor elk wat wils
Kok en tekst: Susan Ebbers

Tien Toffe Titelestaffette Tips
1. Het gaat om originaliteit. Zijn er meerdere dezelfde oplossingen of titels 
die sterk op elkaar lijken, dan is dat het bewijs dat de titel kennelijk niet 
origineel is. Die titels krijgen dan geen of weinig punten.
2. Maak je titel zo kort en bondig mogelijk. De jury is allergisch voor on-
nodig lange titels.
3. Let er op dat alle belangrijke elementen van de foto vertegenwoordigd 
zijn in de titel. Hoe beter dat het geval is, hoe hoger de waardering van 
de jury.

4. Klopt de titel bij de afbeelding? Is het geloofwaardig? Let op lichaams-
houdingen en gezichtsuitdrukkingen
5. Gebruik niet onnodig een buitenlandse taal. Een Engelse titel is meestal 
onlogisch bij een typisch Franse foto.
6. Je titel kan verdiepend werken indien er een relatie in zit met iets wat 
niet in de foto zit. Je kunt bij voorbeeld hinten naar een bestaande uitdruk-
king, een lied, een radio of TV programma, een reclame uiting, etc. Ook 
hier speelt originaliteit de hoofdrol. Zo hebben we al vaker bij een be-
paalde foto een serie titels gehad met: “Boer zoekt ….”  En als meerdere 
mensen zo’n variant kiezen, levert dat geen punten op.
7. Maak je titel niet gekunsteld. Soms proberen mensen leuk te zijn met 
een titel terwijl dat het nét niet is. Het komt dan geforceerd over. Dat 
geldt ook voor woordgrappen. Een goede woordspeling maakt kans op 
succes. Maar vaak zijn die woordspelingen ook te gezocht. Bedenk dat 
humor niet noodzakelijk is. Regelmatig wint een filosofische titel het van 
de grappig bedoelde oplossingen.
8. Als je gebruik maakt van absurde humor, durf dan deze regels te negeren. 
Juist een titel die totaal niet past bij de sfeer van de foto, bij de lichaams-
houdingen of gezichtsuitdrukkingen kan extra grappig zijn en origineel.
9. Doe altijd mee. Sommige mensen doen alleen mee als ze iets echt ge-
weldigs verzinnen. Aan het eind van de serie heb je dan wellicht zeven 
keer een top 5 notering gehaald. Maar de keren dat je niet meedoet haal 
je geen punten. In het klassement verlies je dan t.o.v. mensen die dan toch 
nog  een paar punten schrapen. Uiteindelijk kan dat beslissend zijn aan het 
eind van de serie.
10. Lever altijd drie titels in (is het max. aantal). Valt er een titel af omdat 
er toevallig een aantal andere inzendingen erg op lijken (zie 1), dan heb je 
nog twee reserves.

De Meursman collectie

Nathalie kan niet geloven dat zij de titelwedstrijd heeft gewonnen.

Het is een traditie dat het koken 
op de Vlieter een uitdaging is voor 
de koks.
Het is de kleinste keuken waarin 
ik kook voor groepen, die ik bo-
vendien dan deel met 18 mensen, 
12 paletten, 5 planken en 7 ezels.  
Gelukkig deel ik hem dit jaar ook 
weer met mijn favoriete koksmaat 
Jasmijn. 
Als we aan wal liggen, bereiden we 
alvast een deel van het eten voor, 
zodat we na het zeilen snel de 
maaltijd op tafel kunnen zetten. Als 
het nodig en mogelijk is, koken we 
door tijdens het zeilen. 
De andere uitdaging is de altijd 
hoge “dieet dichtheid” op de Vlie-
ter. Dit jaar bestaande uit 1x geen 
koolhydraten (ketogeen dieet), 2x 
geen koemelkproducten en tarwe, 

2x geen nachtschades (aardappelen, 
paprika), 1x geen zout, 2x geen sui-
ker en 3 vegetariërs. 
De formule die me daarbij het best 
bevalt, is om de maaltijd zoveel mo-
gelijk in onderdelen op te splitsen. 

De meeste koolhydraten verdwij-
nen in een bieten linzenschotel:
-kook linzen gaar, fruit ui aan, snij 
de bieten in blokjes en fruit ze mee. 
Kruiden met zout, peper, kerrie, ko-
riander, chilisaus.

Van de broccoli, snij ik de roosje en 
schil de steel en snij die in blokjes, 
beetgaar fruiten en dan wat zout of 
tamari erbij.

Voor de salade hou ik de bleeksel-
derij en komkommer apart van de 

koolhydraat rijke mango.

Als slasausjes maak ik er een met 
zuivel: blauwe kaas mengen met 
wat basilicum, yoghurt en slagroom 
(met een vork prakken of met een 
staafmixer mengen). En een zonder 
zuivel: mayonaise met dragon saus. 

Los serveer ik verkruimelde feta, 
een stukje gemberkaas, stukjes kip 
die ik met kerrie heb gebakken, en 
koriander blaadjes.

Iedereen blij: de mensen met een 
dieet, omdat ik rekening met hen 
heb gehouden, en de mensen zon-
der dieet: die hebben een rijk palet 

met verschillende smaken. 

Eén kanttekening werd er gemaakt, 
waarom zo weinig kip?  Tja, dat was 
maar een onderdeeltje van het ge-
heel. En als 2 van de 3 vegetariërs 
dan toch opeens kip willen….
Soms moet je als kok even slikken 
of de andere kant op kijken, bv als 
de schipper waarvoor ik de hele 
week trouw een toetje zonder sui-
ker heb gemaakt, wel 10 dropjes 
eet ten afscheid….. 
Iedereen mag zondigen met zijn di-
eet, maar ik wil het niet altijd zien.
Meer recepten vind je op onze 
website:  http://www.bleuetvert.
com/bleu-et-vert/recepten

Van 4- 6 oktober neemt Bleu et Vert feestelijk afscheid van Wies Kuyers. 
Voor de laatste keer zal zij een driedaagse voor ons verzorgen. Er staan al 
mensen ingeschreven, waaronder twee mannen. Dat betekent dat we in ie-
der geval het mannelijke geluid in de groep vertegenwoordigd hebben. We 
hopen deze driedaagse goed vol te boeken en zo Wies een inspirerende 
groep te bieden bij haar laatste Bleu et Vert cursus. Wies weet met haar 
ruime ervaring, haar grote enthousiasme en improvisatievermogen iedere 
driedaagse weer tot een aanstekelijk avontuur te maken voor de deelne-
mers. Schrijf je in en geniet nog één keer van de driedaagse van Wies.

Wies neemt afscheid als Bleu et Vert docente
Feestelijke zangdriedaagse van 4- 6 oktober



De Meursman collectie
foto: Gerrit van Meurs

Fototitelestafette 3e serie
Verzin een (onder-)titel...

Nieuwe kansen, nieuwe prijzen!

We spelen een estafettewedstrijd met 3 fraaie prijzen als inzet. 
Bedenk een goede naam voor de foto. Criteria: Een (onder-) titel 
moet toepasselijk zijn en niet onnodig lang. Originaliteit is het 
belangrijkste criterium.  Per persoon max. 3 (onder-)titels.
We geven de origineelste oplossingen waardepunten. Als je de meeste 
punten verzamelt in 20 afleveringen, krijg je een gratis weekcursus schil-
deren of beeldhouwen in Le Phaux (incl. verblijfskosten). 2e prijs een gratis 
weekcursus (excl. overnachtingen en eten en drinken). 3e prijs: een doos 
oliepastelkrijt of een kunstfoto op dibond van een oudere serie van Gerrit. 
4e en 5e prijs: een potje jam uit Le Phaux.

In de 2e aflevering uit deze 3e serie een foto uit 2018. De vader van 
Jean Paul bezoekt zoals wel vaker de beeldhouwers om een praatje 
te maken. Hij reikt naar voren. Wil hij iets aanwijzen? Wat wil hij zeg-
gen? En wat wil de beeldhouwende vrouw zeggen? Is ze wel te ver-
staan?  Wat vind jij van dit tafereel? Hoe zou je het willen noemen?

Verzin een (onder-)titel en pak punten voor je klassement. Na één afleve-
ring is het klassement nog kakelvers. Met een 1e plaats in de 2e aflevering 
stijg je zomaar naar een toppositie. Pak die kans om bovenin mee te doen. 
Speel mee! Nieuwe kansen, nieuwe prijzen! 
Oplossingen uiterlijk op 3 sept 2019, 20.00 uur. 

33 jaar B&V foto’s
2e aflevering

Les Français..., ils voient la vie 
                       dans un plus grand cadre.

Oplossingen 3e serie aflevering 1:
Nemen mannen de macht over?
Nieuwe namen in de top

De 15 besten van de 1e aflevering (tevens klassement):        serie: 2  -  1
 
  1. Les Français..., ils voient la vie 
                                  dans un plus grand cadre.  Bart Mulckhuijse 15 26  -  ---
  2. Had mijn vrouw maar één zo’n been...! Jonathan Zuiderwijk 14 33  -  ---
  3. Gelukkig hebben wij boeren een ruime blik Carla Dielen 13 18  -    5
  4. Fijn bochtenwerk en een mooi uitzicht Otto Pasteuring 12 ---  -  ---
  5. Het gras zal altijd groener zijn  
                     aan de andere kant van de heuvels Sjon Zuiderwijk  11 37  -  ---
  6. Hulp nodig? Ik heb een smartphone... Constance Boekelman 10   2  -    1
  7. Ben ik te min? Hennemieke Eenhoorn   9 ---  -  --- 
  8. Rare plek voor een vrouw achter het raam Rob van Meurs   8 ---  -   41
  9. Op zoek naar evenwicht Heleen van der Spek   7   4  -    4
10. Tunnelvisie Annemarie Augustijn   6   7  -    7
11. Diaatje, diaatje in de hand... Maurice Schipper   5   6  -    3
12. Bermtourisme Aernoud Witteveen   4 39  -  ---
13. Kantgebruikers Vincent de Jonge   3   8  -  13
14. Denk maar niet dat onze imposante natuur 
                                    past in dat kleine raampje Vera van Meurs   2   5  -  18
15. Met een goede compositie vlieg je niet uit de bocht Marcel Smeeman   1 16  -  ---

We ontvingen 54 titels van 23 inzenders. Dat is ongeveer volgens het gemiddelde 
van de tweede serie. We hebben nog altijd voldoende animo.
In de 2e serie fototitels waren de bovenste plekken vaak voor de top van het klas-
sement Nu niet. Er zijn een paar mensen gestopt en de overigen staan wat lager in 
deze aflevering. Gaan andere namen in de top van het klassement in deze 3e serie 
de hoofdrol spelen? 
Opvallend verschil is de verdeling tussen mannen en vrouwen. Zowel bij de eerste 
als bij de tweede serie stonden in het eindklassement negen vrouwen en maar zes 
mannen bij de eerste 15. In deze eerste aflevering is het omgekeerd: Zes vrouwen 
en negen mannen. 
De jury koos een licht fylosofische Franse titel. Bart is de bedenker en daarmee 
de eerste leider in het nieuwe klassement.  Het is pas zijn derde deelname. Eerder 
werd hij 5e en 3e en heeft zo een hoog gemiddelde. Overigens had hij al die keren 
een Franse titel. In 20 eerdere afleveringen won één keer eerder een Franse titel.
Jonathan pakt de tweede plek net als de vorige aflevering toen hij voor het eerst 
deelnam. Hij citeert met zijn titel de bekende uitspraak van Godfried Bomans op 
het Grand Gala du Disque over Marlene Dietrich. 
Carla is 3e in deze aflevering. In de eerste serie werd ze destijds 5e. In de 2e serie 
is ze een tijdje afgehaakt. Ze start deze derde reeks weer overtuigend.
Otto hielp met Kees in de vorige serie hun vriend Wouter aan een 3e plek. Nu 
doet hij mee onder eigen naam en pakt plaats 4. 
Sjon doet pas voor de tweede keer mee. Na de vorige 6e plek is hij nu 5e. Zijn titel 
citeert Ramses Shaffy en Liesbeth List

Constance start opnieuw bij de bovensten. Na haar 1e 
prijs in de 1e serie en de 2e prijs in de 2e serie is zij 
ook in deze serie weer iemand om rekening mee te 
houden voor de top van het klassement.
Nieuw in de lijst is Hennemieke. Ze citeert Armand.
Met de 8e plek deze keer heeft Rob nu al meer punten 
dan in de 20 eerdere afleveringen. 
Van de top 10 uit de 2e serie pakken naast Constance 
ook Heleen, Annemarie, Maurice, Vincent en Vera pun-
ten. Aernoud en Marcel stonden niet zo hoog bij de 
vorige serie, maar starten nu bij de eerste 15.
Deze uitslag is tevens de eerste stand in het algemeen 
klassement. Vooral de top hiervan is verrassend anders 
dan het eindklassement van de 2e serie. Is het een in-
cident? Of rammelen er nu wezenlijk andere namen 
aan de poort? Gaan Bart, Jonathan, Carla, Otto en Sjon 
het Constance moeilijk maken om opnieuw een van de 
hoofdprijzen te halen? We gaan het zien...
Met nog 19 afleveringen te gaan, zegt zo’n eerste uit-
slag nog weinig. Het gaat bij de titelestafette om origi-
naliteit. Maar doorzettingvermogen doet ook veel!



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Agenda   Exposities

Jaarlijkse interland Frankrijk- Nederland en feestje op woensdag 31 juli

Sport

Het podium in Le Phaux
Di  23.07.19 - La Grange du Phaux
Joël Forrester quintet

Di 06.08.19 - La Grange du Phaux
Quartet Malinga

Het quartet Malinga combineert 
Spaanse flamencomuziek met Vene-
zolaanse pasillos en muziek uit het 
Midden-Oosten. De Latijns-Oos-
terse klanken kruisen elkaar met 
harmonieën. De Latijns-Amerikaan-
se explosieve ritmes mengen sub-
tiel met de zoete melodieën. Het 
repertoire combineert originele 
composities en vrijelijk geïnterpre-
teerde arrangementen van traditi-
onele stukken, waarbij improvisatie 

Joël Forrester is een Amerikaanse 
jazzpianist die eigen muziek com-
poneert in de traditie van Thelo-
nious Monk. Joël is een veelzijdige 
en virtuoze jazzpianist en een pro-
ductieve componist. Hij schreef al 
meer dan 1600 jazznummers. 
Hij trad op in een grote diversiteit 
aan settings, van grote ensembles 
tot een duet-setting met een tap-
danser.

Elke compositie draagt de stempel 
van deze meest individuele kunste-
naar. Zijn muziek is in de traditie van 
jazzmuziek en altijd melodisch en 
origineel. Hij heeft een eigen quin-
tet in New York en een in Frankrijk. 
Tijdens deze tournee door Frank-
rijk doet hij ook Le Phaux aan. 
Zie tevens een concert op You-
Tube: https://www.youtube.com/
watch?v=wVtZuo_FkQc

een belangrijke plaats inneemt. De 
composities lijken afkomstig te zijn 
uit een denkbeeldig land, tussen 
Andalusië, Turkije en Venezuela. De 
vier getalenteerde muzikanten ver-
mengen hun muziek met een pittig 
en verrassend persoonlijk tintje. 
Op Youtube zijn er diverse filmpjes 
te vinden met hun muziek, incl. 
deze teaser: https://www.youtube.
com/channel/UC4Sb-wzy6JZVVtib-
cDGN2Dg

Laren, Singer Museum (Oude Drift 
1) Duitse expressionisten met o.a.  
Ernst-Ludwig Kirchner, Emil 
Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, 
Erich Heckel, Wassily Kandins-
ky, Franz Marc, August Macke 
en Alexej von Jawlensky, Paula 
Modersohn-Becker en Käthe 
Kollwitz 
t/m 25 aug: di-zo 11-17
www.singerlaren.nl

Zwolle, Museum de Fundatie 
(Blijmarkt 20)
Kunst als levensdoel - Charlotte 
van Pallandt
t/m 1 sept di-zo 11-17
www.museumdefundatie.nl

Schiedam, Stedelijk Museum 
(Hoogstraat 112)
Rothko & ik - Mark Rothko
Reserveer privétijd om helemaal 
alleen met Grey, Orange on Ma-
roon, No. 8 uit 1960 van Mark Ro-
thko te zijn (zonder je telefoon).
t/m 5 jan di-zo 11-17
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Zwolle, Museum de Fundatie 
(Blijmarkt 20)
Zomerexpo - thema: Europa 
t/m 1 sept di-zo 11-17
www.zomerexpo.nl
www.museumdefundatie.nl

Johan Lammerink, Eyes 1 – Rich 
Amsterdam (127 ogen van 127 
mensen met 127 verschillende 
nationaliteiten, wonend in Am-
sterdam in 2016), bedrukt papier, 
spelden, hout, verf, 45,5 x 45,5 cm

Foto: Aad Hoogendoorn

Venetië, Italië, Giardini en Arse-
nale en div. andere lokaties
May you live in interesting times - 
58e editie van kunstbiënnale
89 deelnemende landen exposeren 
in de landenpaviljoens in de Giar-
dini, Arsenale en elders in de stad.  
79 internationale kunstenaars ex-
poseren in het centrale paviljoen 
(Giardini) en in de Arsenale. Te-
vens zijn er in de stad 21 andere 
kunstevenementen en 86 expo’s.
t/m 24 nov di-zo 10-18
www.labiennale.org (zie ook blz 4)

Schiedam, Stedelijk Museum 
(Hoogstraat 112)
Meesterlijke vrouwen met o.a. 
Marlene Dumas, Charly Toor-
op, Jacoba van Heemskerk, 
Frieda Hunzieker, Alida Pott,
Eva Besnyö, Robin Le Puy.
t/m 8 sept di-zo 11-17
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Den Haag, Museum Beelden aan 
Zee (Harteveltstraat 1) 
Jaume Plensa
t/m 22 sept: di-zo 10-17
www.beeldenaanzee.nl



Gerrit Zonnebril
Vingers

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ vindt verkoeling

 “It’s not off-side, definitely not!”, schreeuwt de Engelse supporter tegen 
mij. Hij is een van de acht fanatieke Engelsen die achter mij op het volle 
terras zitten. We kijken naar voetbal op een groot TV scherm. Het is in 
Porec, Kroatië. Engeland- Nederland, halve finale Nations League. Het 
staat 1-0 voor Engeland en de VAR heeft zojuist de tweede goal van de 
Engelsen afgekeurd. Centimeterwerk.
De Engelse supporters doen hun reputatie eer aan met flinke pullen 
bier. Ze kijken niet op een glas meer of minder. Ik hou het bij mijn ene 
bescheiden biertje zodat ik straks nog naar de camping kan rijden. 
Hier had ik op gehoopt. Een vol terras met ook wat Engelsen. En dan 
elkaar een beetje jennen. Aan het begin van de wedstrijd wens ik ze 
allemaal veel plezier. Maar ik waarschuw ze ook dat ze het zwaar gaan 
krijgen. Zo roep ik een grote dosis hilariteit over me af. De opmerkingen 
vliegen over en weer.
Als de Engelsen de 1-0 maken uit een penalty zijn mijn rapen gaar. Ik 
krijg een vracht Engelse humor over me heen. Ik aanvaard de volle om-
vang van hun plagerige opmerkingen en geef toe dat het inderdaad een 
terechte penalty was.
Als de 2-0 valt, lijkt het gedaan met de kansen van Nederland en dat zal 
ik weten ook. De Engelse supporters gaan helemaal los tegen me. Totdat 
de scheidsrechter wijst naar zijn oortje om te melden dat er overleg is 
met de videoscheids. De Engelsen op het terras protesteren luidruchtig. 
Ik kijk ingespannen toe. Dit moment kan beslissend zijn. Van 2-0 komt 
Nederland misschien niet meer terug. Het duurt lang. Dan maakt de 
scheids het bekende rechthoekige gebaar en keurt het doelpunt af. 
Het terras is nu te klein. De supporters belagen mij alsof ik persoonlijk 
het besluit heb genomen. Maar de herhaling laat zien dat het inderdaad 
heel nipt buitenspel was. De meeste Engelsen berusten en troosten zich 
met de 1-0 voorsprong.
Maar de op de rechterflank zittende Engelsman laat het er niet bij zit-
ten. Terwijl de wedstrijd verder gaat, blijft hij protesteren tegen het ver-
meende onrecht dat zijn land is aangedaan. Hij blijft zich luidkeels tot mij 
richten alsof ik de VAR hoogstpersoonlijk heb gechanteerd. “Everyone 
could see that this was not offside”, meent hij opnieuw. 
Ik draai me naar hem toe. Ik pak de bril van mijn hoofd en steek die in 
zijn richting: “I think you should need a pair of these”, reageer ik. 
De opmerking heeft een onverwachtse uitwerking op de groep Engelsen. 
Ze moeten enorm lachen en beginnen met z’n allen nu op hun proteste-
rende landgenoot in te roepen. De opmerkingen vliegen de man om de 
oren. Hij schudt zijn hoofd over zoveel onbegrip uit eigen kring. Ik had 
deze bijval niet aan zien komen. Het voelt alsof ik zelf heb gescoord.
In de tweede helft maakt Nederland de 1-1. Nu is het mijn beurt om te 
juichen. Ik roep de Engelsen toe: “Its not over yet, England!” Ze balen, 
maar hebben ook een licht geamuseerde trek op hun gezicht vanwege 
mijn dolle danspassen.
In de verlenging trekt Nederland aan het langste eind. Twee fouten in de 
verdediging worden Engeland fataal. De supporters balen luidkeels over 
hun falende verdedigers. Ik vier mijn feestjes in Engelse richting. 
Na de wedstrijd staan ze op. Ik schud ze allemaal de hand en zeg: “I wish 
you guys all a pleasant game sunday against Switzerland. You know: Bron-

Bellen blazen 

Herinneringen dwarrelen 
voor mijn geestesoog, 
als grote zeepbellen 
speelt in elke bel 
een stukje van mijn geschiedenis. 
Vol verlangen blijf ik kijken...
Een klein meisje vraagt aan haar 
vader of ze ook mag schilderen 
Hetzelfde meisje dat 
alleen op het schoolplein staat 
Vechtend tegen de tranen 
staat er een glimlach 
op haar smalle gezichtje.
Even later zit het meisje in de auto 
op weg naar Barjac.

Met haar lieve zusje voorin 
want ze is misselijk dus heeft ze 
voordat de auto gestart is 
alvast om een dropje gevraagd.
Je ziet het meisje 
de caravan uitlopen, 
dit is haar zomerlijke paradijs.
Hier is ze niet meer alleen en 
staat de wereld aan haar voeten.
... Dan knapt de zeepbel 
en verdwijnen de beelden 
voor mijn ogen.

ze is also a very nice colour…”
Een van de Engelsen roept: “Wait, 
I’ve got something for you in my 
pocket…”
Hij voelt met zijn hand in zijn zak 
en haalt hem er weer uit met de 
middelvinger omhoog.
Op de camping pas bedacht ik het 
perfecte antwoord: “Wait, I’ve got 
also something for you in my poc-
ket…” 
En dan met mijn hand in mijn zak 
voelen en hem tevoorschijn halen 
met drie vingers omhoog.

Mirjam ten Brinke, acryl op papier, 50 x 70 cm, 2019.

Mirjam schilderde dit werk tijdens de Wad’nweek 2019. 
Ze is tevens al vele jaren lid van de Retourvrijdagengroep.

Bleu & Vert ETALAGE


