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Al meer dan 250 B&V deelnemers op de Vlieter 
Nu reeds 5 opties op 25e Bleu et Vert Waddenweek

Bleu et Vert zomerprogramma 2019

Cursussen in Nederland
  
Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:   27 apr -   3 mei 

De Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: 
Atelierweken (teken-schilderen):    4 mei - 10 mei  
   11 mei - 17 mei

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

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

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
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

Nieuw in Le Phaux 2019
Reis is een dag extra waard
We blijven altijd op zoek naar verbeteringen 
in ons aanbod. In 2019 komt er een belangrijke 
wijziging in Le Phaux. We gaan de week met 
een dag verlengen. Zo heb je een dag extra voor 
je reis naar le Phaux..
Zaterdag wordt in 2019 de aankomstdag. Je bent dan 
welkom vanaf 17.00 uur. Om 19.00 uur zetten we een 
pan soep en brood op tafel. De zondag is vervolgens 
een rustige dag. Je kunt dan uitrusten van de reis en 
een beetje acclimatiseren. Misschien maak je aan het 
begin van de middag nog een wandeling of ga je zwem-
men in het meertyje bij Noirétable.
Om 17.00 uur is de introductie van de cursussen en 
om 19.00 uur het eerste uitgebreide diner. De afwas 
komt dan ook niet meer zo klem te zitten in een vol 
avondprogramma met algemene informatie, het diner 
en de introductie van de cursus. 
We hopen met deze uitbreiding van de week de cur-
susweken in Le Phaux wat aantrekkelijker te maken. 
De lange reis is zo wat meer de moeite waard. 

Eerste B&V Verwenweek van 13 - 20 juli in Le Phaux
Rust en creativiteit gecombineerd in één week

In 2019 starten we in Le Phaux met 
een nieuwe weekinvulling: de cre-
atieve verwenweek. Tijdens deze 
week ligt de nadruk meer op rust. 
Maar we bieden dan toch ook elke 
dag een creatieve activiteit aan 
van een paar uur. Een paar van de 
mogelijkheden zijn: ansichtkaarten 
aquarelleren, boskunst maken, de 
zonsondergang schilderen, model 
tekenen en andere korte work-
shops. We kunnen ook een activi-
teit aanbieden zoals de wandeling 
langs de wildstromende beek in de 
Vallée de Darot of een excursie in 
de omgeving. Gerrit zal alle activi-
teiten begeleiden.
Voor deze week overwegen we te-
vens om de deelnemers vrij te stel-
len van de afwas. Dan klopt de term 
Verwenweek nog wat meer...
We zijn zelf nog bezig met een in-
ventarisatie van alle mogelijkheden. 
Meer informatie hopen we binnen-
kort op www.bleuetvert.com te 
plaatsen.

Nog vóór de winter begint hebben al vijf 
mensen een optie genomen op de jubileum-
week van Bleu et Vert op de Vlieter. Van 27 
april t/m 3 mei vaart schipper Jan met zijn 
tjalk voor de 25e week met Bleu et Vert deel-
nemers. Meer dan 250 mensen genoten al 
van een Bleu et Vert Wad’nweek.
De Wad’nweek is de meest avontuurlijke week van 
Bleu et Vert. Omdat we afhankelijk zijn van weer, 
wind en waterstand staat er niets vast deze week. 
We streven er naar om op elke dag zo goed mo-
gelijk de tijd te verdelen tussen zeilen en tekenen/ 
schilderen. Maar elke dag is anders. Soms varen we 
in de ochtend en hebben we ‘s middags tijd om te 

schilderen. Soms is het andersom. 
Soms valt de wind weg en be-
steden we veel langer aan zeilen. 
Dat compenseren we dan op een 
andere dag. Vaak liggen we op de 
donderdag stil, meestal op Ter-
schelling. Dan heb je een hele dag 
de tijd om te tekenen en schilde-
ren. Maar je kunt natuurlijk ook 
een wandeling maken door de 
duinen of een fiets huren en er 
op uit gaan.
Een van de meest gewaardeerde 
onderdelen van de Wad’nweek 
is het droogvallen. We gaan bij 
vloed voor anker op een ondiepe 
plek. Bij eb komen we dan droog 
te liggen. Je kunt het schip af en 
wad lopen. Zo ontdek je het rijke 
leven van de Waddenbodem.
Al met al is de Wad’nweek een 
onvergetelijke ervaring. De eer-
ste vijf plekken staan al in een op-
tie. Als je mee wil met deze jubi-
leumeditie: Kies dan nu het ruime 
sop en schrijf je in!

De Vlieter op het zand ‘17. Deelnemers lopen wad.



Cursussen op Bel Any: bovenste foto: schilderen in Parfondeval. Daar-
onder: theaterworkshop met geheel rechts docent Sanne Arbouw.

Komende zomer gaan we 
voor het derde jaar op rij 
naar Bel Any. In 2017 was de 
creatieve week van Bleu et 
Vert stijf uitverkocht. Afgelo-
pen zomer hadden we twee 
weken en die telden 47 men-
sen op 48 beschikbare plek-
ken. Kortom: Bel Any is een 
groot succes!
In de zomer van 2019 bieden we 
in de week 18- 24 augustus teke-
nen/ schilderen aan en wereldmu-
ziek zingen onder begeleiding van  
Frohmut Knie. In de week 25- 31 
augustus geeft Sanne Arbouw 
weer een theaterweek en is er 
ook weer tekenen en schilderen. 
Vooral de korte reistijd in verge-
lijking met de reis naar Le Phaux 

maakt de weken op Bel Any heel 
populair. De enorme ruimte op 
het terrein en de luxe van de ac-
comodatie zijn andere factoren 
die de deelnemers noemen. 
Het is geen wonder dat we al-
weer diverse reserveringen bin-
nen hebben. In beide weken heb-
ben we geen eenpersoonskamer 
meer beschikbaar en de helft van 
de huisjes is ook al geboekt. Het 
noopt je om snel te reageren in-
dien je een huisje wil of een ka-
mer met z’n tweeën.
Voor kampeerders en mensen 
die willen slapen in een gemeen-
schappelijke kamer is er minder 
haast. Anderzijds: Hoe sneller je 
je aanmeldt, hoe eerder je kunt 
beginnen met je te verheugen.

In Le Phaux organiseren we 
het komend seizoen opnieuw 
vier weken. Drie weken vor-
men de klassieke Bleu et Vert 
aanblik van beeldhouwen en 
tekenen- schilderen. In de 
eerste van de vier weken is er 
iets nieuws: De Bleu et Vert 
Verwenweek.
Over de creatieve Verwenweek 
vind je meer informatie op pagina 
1 van deze nieuwsbrief. Over de 
verdere inhoud zijn we ons nog 
aan het beramen. 
Na een afwezigheid van één zo-
mer zal Henk de Jong de beeld-
houwweken weer begeleiden met 
zijn gebruikelijke enthousiasme en 
humor. Het zal ongetwijfeld weer 
leiden tot grote tevredenheid bij 
de hakkers.

Panorama schilderen bij St Remy sur Durolle.

Inschrijvingen 2019 komen al op gang
Bel Any populair bij B&V deelnemers

Meerdere aanmeldingen voor Le Phaux 2019
Genieten van zomers blauw en groen

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 begin 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 antwoor-
den 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 tot nu toe acht verhalen. Dank aan de inzenders! In deze 
nieuwsbrief  geen aflevering, maar we hopen op meer bijdragen. Want we 
willen graag nog meer verhalen over de romantiek in Le Phaux.

Bart en Marjolein bij het beeld van Marjolein.

Zingen in de kerk van Neuville met rechts docent Frohmut Knie.

De schilders krijgen zoals altijd 
begeleiding van Gerrit van Meurs. 
De teken-, schilderweken behou-
den een opzet van workshops, 
maar we zullen enkele nieuwe 
workshops aanbieden. Die hopen 
we op korte termijn op de web-
site te plaatsen.
We hebben voor de weken in 
Le Phaux al enkele aanmeldingen 
binnen. Het huisje in Le Phaux is 
twee van de vier weken gereser-
veerd. We hebben zowel enkele 
beeldhouwers als een paar schil-
ders genoteerd. Zij weten nu al 
zeker dat ze weer een zomer in 
Le Phaux zullen zijn om daar te 
genieten van de altijd groene na-
tuur en de strak blauwe luchten. 
Het is altijd weer Bleu et Vert 
comme il Phaux!



Waterwerken nu onafhankelijk online op www.gerritvanmeurs.nl
Gerrit’s kunstwebsite maakt zich los van de Bleu et Vert site

Geef je dierbaren ook eens een keer water kado
Oh denneboom, wat zijn je Waterwerken wonderschoon...
Sinds 2017 zijn er ook kunst-
kaarten met Waterfoto’s in 
de Waterwinkel te koop. We 
hebben 16 exemplaren van 
de serie Waterfoto’s laten 
drukken als kunstkaart. Ze 
passen goed onder de boom.
Gerrit’s kunstkaarten kosten € 
1,= per stuk. Voor december heb-
ben we een speciale aanbieding:  
Je ontvangt de hele serie van 16 
kunstkaarten met Waterfoto’s 
voor slechts € 15,= incl. verzend-
kosten. En wij pakken ze dan ook 
nog voor je in kadopapier! Dit 
aanbod geldt ook voor een serie 
van 16 kunstkaarten van geteken-
de of geschilderde Waterwerken.
Voor eenzelfde 15 euro kun je  
een klein origineel Waterwerk in 
passe- partout kopen, excl. evt. 
portokosten. 
Gerrit’s werk is tevens te zien in  
boeken. Er is een catalogus met 
Waterfoto’s en twee met Water-
werken. De een toont de vroege 
Waterwerken en kost 10 euro. 

Gerrit’s kunstwebsite is sinds 
deze week losgekoppeld 
van de Bleu et Vert website. 
Op www.gerritvanmeurs.nl 
vind je vanaf nu alles over de 
kunst van Gerrit. De afdeling 
Waterwerken is aangevuld 
met alle afbeeldingen van 
Waterwerken uit de begin-
jaren: 2004-2009. Het kleine 
werk staat eveneens allemaal 

online. Zo heb je nu een compleet overzicht 
van alle Waterwerken. 
De Waterwerken staan op de website ingedeeld 
naar materiaal. Er zijn afdelingen over olieverf, acryl 
en aquarel. Het hoofdstuk tekeningen bevat sinds 
dit jaar ook tekeningen in oliepastel. 
Op de afdeling Fotoseries tref je nu alle vier foto-
series aan die Gerrit sinds 2004 maakte. De 35 Wa-
terfoto’s zijn al langer op de site te zien onder de 
titel Ritme en reflectie. Fruits de Mer telt 21 foto’s 
van aangespoelt zeewier op een strand in Bretagne. 

De ander laat het werk zien vanaf 
2012 en kost 30 euro. Voor beide 
catalogi samen betaal je 35 euro. 
Gerrit heeft nog vijf boeken met 
fotoseries en één met boskunst. 
Voor € 16 koop je een fotoboek-
je over Le Phaux. Van het over-
zichtsboek 25 jaar B&V in foto’s 
zijn er nog enkele exemplaren.
Mocht je dieper in de buidel wil-
len tasten: De Waterwerken zijn 
er in allerlei formaten en prijzen. 
Grotere Waterwerken kun je ook 
voor een jaar (of langer) leasen. 
Mocht je een keer de Waterwer-
ken hier in Wamel willen komen 
bekijken, neem dan even contact 
op per mail (info@bleuetvert.
com) of telefoon (0487-502444).
De cursussen van Bleu et Vert 
fungeren regelmatig als kado, 
vooral bij speciale verjaardagen. 
We kunnen desgewenst een te-
goedbon op maat maken. 
Je kunt een overzicht vinden in de 
Waterwinkel op internet: www/
gerritvanmeurs.nl/waterwinkel.De set van 16 kunstkaarten met Waterfoto’s

Enthousiaste weldoeners in de Waterwinkel aan de Kerkstraat, 2017.

De serie Licht en Beweging gaat over het experi-
menteren met langere sluitertijden en beweging van 
het fototoestel. Corso Fleuri telt 35 foto’s over het 
jaarlijkse bloemencorso in Noirétable. 
In de afdeling portretten vind je 75 schilderingen 
in blauw en groen terug. Het zijn de portretten die 
Gerrit maakte als cadeau voor de trouwe deelne-
mers aan de Bleu et Vert vakanties: 20 in 2007; 25 in 
2012 en 30 in 2017. Het geeft tevens een beeld van 
de ontwikkeling van de portretten.
Een aparte afdeling van de kunstwebsite is de Wa-
terwinkel. Het geeft je een overzicht van alle pro-
dukten die er rond de Waterwerken te koop zijn, 
zoals boeken en kunstkaarten. Lees er meer over in 
het artikel hierboven. 
De website is nog niet geheel af. Bovenin de pagina 
komt nog een filmpje van water. Binnenkort volgt 
nog een overzicht van de Natuurkunst die Gerrit 
door de jaren heen heeft gemaakt in de Auvergne, 
de Belgische Ardennen en langs de Waal. Ook de 
mozaïeken die hij maakte in het huis aan de Kerk-
straat krijgen nog een plekje op de site.
Al met al is Gerrit’s kunstwebsite nu een perma-
nente expositie van al zijn kunst. Als je een Water-
werk aan wil schaffen, heb je de mogelijkheid om 
alles uitgebreid en vergelijkend te bekijken. 
Sinds de eerste expo van Waterwerken in 2011 
hebben 86 tekeningen en schilderijen en 26 foto’s 
een nieuw onderdak gevonden.
Gerrit’s kunst vanaf nu: www.gerritvanmeurs.nl
Alles over onze cursussen en de creatieve vakanties 
blijft te zien op www.bleuetvert.com. De koppeling 
tussen beide websites loopt via links in het menu. 

Een van de pagina’s van Gerrit’s kunstwebsite: Waterwerken



Open atelierweekenden matig bezocht
Zes verkopen van foto’s en Waterwerken

Retourdagenexpo heel goed bezocht
Feestelijke opening expositie in Ravenstein

Janni Hagoort bekijkt een van de kado’s voor de mijlpaalinschrijving: nr 
7.000. Ze ontving een boek en een foto uit de serie Fruits de Mer.

Twee foto’s als kado’s aan Bleu et Vert jubilarissen: Boven Fruits de Mer 
018 voor Janni Hagoort die de 7000e inschrijving deed. Onder: Licht en 
Beweging 088 voor Thea Nissen de 3000e unieke inschrijver.

Bovenin 2 Waterwerken die een nieuw thuis vonden: Aqua 08002b en 
14021c. Daaronder Fruits de Mer 044. Daaronder de drie verkochte Wa-
terfoto’s: 041, 046 en 048.

In de afgelopen maanden was 
Gerrit’s atelier twee weekenden 
open. De belangstelling viel niet 
helemaal mee. Tijdens het Kunst-
Bakens weekend in september 
waren er iets minder bezoekers 
dan eerdere jaren. Het landelijk 
open atelierweekend telde min-
der dan 50 bezoekers. Er gingen 
wel Waterwerken de deur uit: 
Aqua 08002b en Aqua 14021c. 
Waterfoto’s 041, 046 en 048 von-
den een nieuw thuis. Van 041 was 
het al de 3e verkoop (van de max. 
10). Van Fruits de Mer verkocht 
Gerrit nummer 044.  
Zo is het toch een fraaie herfst...

De expositie met werk van de Retourzaterdagengroep en van Gerrit 
in Ravenstein heeft heel positieve reacties gehad. Er was ruime be-
langstelling bij de opening. Een van de medewerkers van het Raadhuijs 
deed een kort woordje en sprak van een van de mooiste exposities 
die ze ooit hebben gehad. Gerrit vergeleek in zijn toespraak de diverse 
deelnemers met een kleur: “En samen zorgen we voor het gevarieerd 
palet wat deze expositie zo bijzonder maakt”.
De opening was tevens het moment om de 7000e inschrijving van Bleu 
et Vert te vieren. Deze was van Janni Hagoort, de op een na trouwste 
Bleu et Vert klant aller tijden. Ze ontving een kunstboek en een foto 
uit Gerrit’s serie Fruits de Mer. Nog feestelijker werd het toen de 
clown Pier een optreden verzorgde met jongleren en vuurspuwen. 
Inmiddels is de tentoonstelling alweer voorbij. Gerrit verkocht Water-
foto 041 (zie hiernaast) voor de derde keer. 
Sinds vorige week staan de fotoseries Fruits de Mer, Licht en Beweging 
en Corso Fleuri ook online. Op www.bleuetvert.com zie je welke fo-
to’s je voor welke prijs zou kunnen aanschaffen als feestdagenkado.



In april van dit jaat overleed 
Wouter Julien van den Haak 
aan de gevolgen van pros-
taatkanker. Wouter was een 
dierbare vriend van Ger-
rit en de trouwste klant uit 
de geschiedenis van Bleu et 
Vert. Een van zijn artistieke 
nalatenschappen is een thea-
tervoorstelling over ziek zijn, 
die hij samen met Anouk 
Apeldoorn ontwikkelde.
De voorstelling is gebaseerd op 
teksten van Wouter en Anouk 
over ziek zijn, over kanker. De 
voorstelling werd opgevoerd in 
het Rietveldtheater in Delft op 
30 september 2017.
Hoewel Wouter en ik fantaseer-

Eerste repetitie in het AZC. Samen een Koerdische dans leren van 
een medespeler. 

Eind november heeft de 
commissie van het Wout-
KunstenFonds uitgebreid 
vergaderd over de diverse 
subsidieaanvragen. In totaal 
is er door 11 aanvragers een 
bedrag gevraagd van ruim 
18.000,=. Er was 11.000,= in 
kas. Na intens beraad is de 
commissie tot een selectie 
gekomen van zeven projec-
ten die een subsidie zullen 
gaan ontvangen.
Tijdens het Pinksterweekend 
kozen tientallen mensen een 
tekening of schilderij van Wou-
ter in ruil voor een vrijwillige 
bijdrage aan het WKF. Meer dan 
200 werken van Wouter vonden 
zo een nieuw adres. Het leverde 
het WKF een bedrag op van 

Theater, beeldende kunst, mode en moderne jazzmuziek
Zeven projecten ontvangen subsidie van WoutKunstenFonds

Te koop: schriftelijk verslag van een voorstelling over ziek zijn
Boekje met theaterteksten van Wouter J. vd Haak en Anouk Apeldoorn

Het WoutKunstenFonds steunt de volgende projecten van jonge 
kunstenaars: 
* Vier theatermakers in opleiding gaan een performance geven 
van beeldend bewegingstheater op het theaterfestival Art Walk 
Compéta in Spanje. Dit project verwezenlijken is voor hen een 
grote stap richting zelfstandig theater maken. Ze doen alles zelf: 
project plan, begroting, contact houden met het festival, het vin-
den van sponsoren en het maken en spelen van de performance. 
* Een muzikant gaat een album schrijven, opnemen en uitgeven 
met swingende jazzmuziek. Tevens wil hij een release show ont-
wikkelen die de grenzen tussen jazz, pop en dance wil overschrij-
den en het publiek wil uitnodigen om deel te nemen aan een 
gedeelde muzikale ervaring d.m.v. performance en lichtshow. 
* Een theatermakeraar doet samen met een muzikant en een 
beeldend kunstenaar een project met een combinatie van beel-
dende kunst, muziek en theater. Deze muzikale theatervoorstel-
ling wordt gemaakt met een groep jong-volwassen amateur-spe-
lers uit Santiago in Chili. Later in 2019 komt de voorstelling ook 
naar Nederland.
* Een theatermaker gaat series workshops grenzeloos taalthe-
ater verzorgen voor jongeren en voor vrouwen in een A.Z.C. De 
workshop heeft als doel een veilige plek te zijn waarin men elkaar 
ontmoet, uitwisselt en waar spelplezier ontstaat. De deelnemers 
ontdekken spelenderwijs de Nederlandse taal en cultuur.
* Een mode ontwerper gaat, in samenwerking met lokale am-
bachtslieden uit India, een alternatieve kledinglijn ontwerpen: 
Fair trade, milieuvriendelijk en deels genderneutraal. De mode-
collectie zal rusten op twee pijlers: De Indiase achtergrond van de 
maker en diens maatschappelijke betrokkenheid. 
* Een visuele verhalenverteller gaat een CD uitbrengen van een 
speciaal voor de gelegenheid opgerichte Boyband met als doel de 
Britten te bewegen om alsnog af te zien van de Brexit. Het project 
is een onderzoek naar het Europese gevoel, naar het gebruik van 
propaganda en naar de Brexit.

den over een voorstelling van dit 
stuk in het Bleu et Vert atelier in 
Wamel, is het vanwege Wouter’s 
snel verslechterende gezondheid 

bij deze ene uitvoering gebleven. 
Van de voorstelling is nog een 
stapel boekjes beschikbaar. Het 
boekje is uitgevoerd in A5 for-

maat (15 x 21 cm) en telt 48 
bladzijden. Het is een schriftelijk 
verslag van de voorstelling en 
het leest als een toneelstuk. Alle 
scenes vind je achter elkaar met 
hier en daar een regieaanwijzing, 
muziek, en ze zijn verluchtigd met 
wat beeldmateriaal/ kunstwerken 
van beide spelers. Zet je neer met 
een kopje thee, een koekje en zet 
de muziek klaar. En dan lees en 
beleef!
Het boekje is te koop voor € 5,=, 
exclusief € 3,50 porto.
Maak € 8,50 euro over op NL63 
INGB 0005 4685 22 t.n.v. G.J.H. 
van Meurs en/of J.S.M. Ebbers te 
Wamel. Wij sturen het boekje 
dan z.s.m. naar je toe.

* Een theatermaker ontwikkelt een voorstelling als ode aan de 
verbrandingsmotor als een theatrale roadtrip waarbij het publiek 
de voorstelling beleeft vanuit de auto: een persoonlijke voorstel-
ling over de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen.

11.000,=
In oktober en november kwamen 
er elf aanvragen voor subsidie 
binnen. Het zijn aanvragen voor-
zeer uiteenlopende projecten. 
Uiteindelijk heeft de commissie 
naar eer en geweten een keuze 
gemaakt uit deze projecten. De  
mate van vernieuwing en de mate 
van maatschappelijke betrok-
kenheid van de makers en hun 
projecten speelde een rol bij de 
toewijzing. De vraag in hoeverre 
een project paste in de geest van 
Wouter was een andere maatstaf. 
Projecten waarbij de subsidie 
het inkomen van de aanvrager 
zou garanderen, genoten niet de 
voorkeur van de commissie.
In de nevenstaande lijst vind je 
een korte omschrijving van de 
zeven beloonde projecten.



De Meursman collectie
foto: Gerrit van Meurs

Fototitelspaarprijsvraag 2e serie afl. 18

Verzin een (onder-)titel...
We spelen een estafettewedstrijd met 3 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 origineelste oplossingen 
waardepunten. Als je de meeste punten verzamelt in 20 afleve-
ringen, krijg je een gratis weekcursus schilderen, beeldhouwen, 
zingen Le Phaux (incl. verblijfskosten). 2e prijs een driedaagse 
in Wamel incl. eten en drinken (excl. verblijf). 3e prijs: een doos 
oliepastelkrijt of een kunstfoto van een oudere serie van Gerrit. 
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 18e aflevering een foto uit 2006. Sommige onderwerpen 
liggen wat hoog. Je kan dan op een muurtje klimmen. Maar wat 
als je onderwerp laag ligt? Je kunt je in die rotsachtige bodem 
moeilijk ingraven… Deze jonge vrouw heeft er iets op gevonden. 
Wat vinden haar knieën van deze keuze? Wat denken de dorpe-
lingen uit Le Phaux als ze dit zien? Hoe noem jij deze aanpak? 
Verzin een (onder-)titel en pak kostbare punten voor je klassement. Nog 
slechts drie afleveringen. Je kunt nog 45 punten verdienen. Zo kun je in het 
klassement nog opschuiven en (wie weet...) een kunstzinnige prijs winnen. 
Speel mee! Oplossingen uiterlijk op 12 januari 2019. 

Paperclep

Oplossingen 2e serie aflevering 17: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  2) Nathalie v Bloemendl 166
  2. (  1) Constance Boekelman 165 
  3. (  3) Wouter van den Haak 164
  4. (  4) Heleen van der Spek 137
  5. (  5) Vera van Meurs 116 
  6. (  6) Maurice Schipper 110   
  7. (  7) Renate Buitenhuis 103  
  8. (  9) Vincent de Jonge   98
  9. (  8) Annemarie Augustijn   97  
10. (10) Irene Stuip    96
11. (11) Wim Hart   76
12. (12) Jan Rijswijk   56
13. (16) Bep van Rheenen   53
     (15) Marcel Smeeman   53
     (13) Irma van den Velde    53   
16. (19) Kees Moerkerk   52
     (14) Carla Dielen   52
18. (17) Gerda Vogels   45 
19. (18) Sherry Huykman   41
20. (20) Annette Rooke   39
21. (21) Saskia Laan   33 
22. (22) Caro de Bruijn   30
23. (23) Selma Kamphuis   29 
24. (24) Inge Hoenselaar   27
25. (25) Joke Dooper   22
     (25) Juliette Reitsma   22 
27. (27) Guus Versteegh   19
28. (28) Ria Daems   18
29. (29) Betke Luijbregts   15
30. (30) Connie Stroet   12
31. (31) Arnold Thoben   11
     (31) Lidy Bom   11
33. ( - ) Camiela Warringa     8
34. (33) Jeannette Kok     4
35. (34) Gert Komduur     3
     (34) Irma Krabbendam     3
37. (36) Nicole Penterman     1
     (36) Aernoud Witteveen     1
     (36) Cocky Blom     1

Record aantal van 30 inzenders
Waanzinnige spanning in top drie!

De 15 besten van deze aflevering zijn:
 
  1. Paperclep Nathalie v. Bloemendaal 15
  2. Nonnetje in het zonnetje Wouter van den Haak 14
  3. Ik schilder met mijn wenkbrauwen Wim Hart 13 
  4. Papier maské Constance Boekelman 12
  5. Cool zonnepaneeltje Kees Moerkerk 11
  6. Dit blad is een hoofdartikel Irene Stuip 10
  7. Novice Carine waagt zich 
     voor het eerst buiten de kloosterpoort Heleen van der Spek   9 
  8. Typisch geval van schuifspetje Camiela Warringa   8  
  9. Ze is onder een hoedje te vangen Bep van Rheenen   7 
10. Clip en klaar Vincent de Jonge   6
11. Het anti vervelvel over de neus gehaald Maurice Schipper   5 
12. Eerst zit het idee in je hoofd,
      daarna komt het langzaam naar buiten Marcel Smeeman   4
13. Laat die zon maar schuiven Renate Buitenhuis   3
14. Papiertje op, papiertje af Vera van Meurs   2
15. Zon-wij-ze Saskia Laan   1

Deze keer mailden 30 inzenders (nieuw re-
cord!) ons 55 titels (evenaring record). We zijn 
verrukt over zoveel respons! Twee bezoekers 
hielpen de jury deze keer met de rangorde. 
Die is dus nog degelijker dan anders!
Bij de vorige aflevering stond de top 3 op de 
plaatsen 7, 9 en 11. Deze keer laten ze er weer 
weinig twijfel over bestaan wie de beste tite-
laars zijn in deze tweede reeks. Ze pakken de  
plaatsen 1, 2 en 4. Nathalie pakt de 1e plek 
terug van Constance en Wouter dankt zijn 
vrienden vanaf zijn wolk voor hun uitstekende 
vervanging. Het is ongelooflijk hoezeer deze 
eerste drie aan elkaar gewaagd blijven! Na 17 
afleveringen is het verschil tussen nummer 1 
en 3 slechts 2 schamele puntjes. Na de 7e af-
levering stond Nathalie ook bovenaan met 7 
punten voorsprong op de beide anderen. In 10 
afleveringen is het verschil resp. slechts 6 en 5 
punten kleiner geworden. Onvoorstelbaar!
Wim Hart was deze keer de enige die een wig 

wist te drijven met zijn 3e plek. In 
het klassement is hij de enige van 
buiten de top 10 die nog bij de eer-
ste 10 kan komen. 
Heleen blijft stabiel op de 4e plek. 
Het gevecht om plaats 5 is nog lang 
niet beslist. Irene, Vincent en Mau-
rice schuiven in punten wat naar 
die subtop toe. Overigens geven de 
plaatsen 4 en 5 nog recht op een 
kleine troostprijs, dus daar valt ook 
nog echt iets te halen.
Kees, Bep en Marcel stomen op in 
de richting van de 12e plaats. De 
verschillen zijn hier heel klein dus 
Jan zal alle zeilen moeten bijzetten 
om zijn 12e plek te verdedigen.
Er waren ook een drietal nieuwe 
inzenders. Van hen haalde alleen 
Camiela een plek in de top 15 en 
dus in het klassement.
Nog maar drie afleveringen te gaan: 

32 jaar B&V foto’s

Wie slaat de volgende slag?



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Ons wekelijkse biologische groen-
tepakket bevatte vorige week 
twee venkelknollen. Venkel brengt 
onmiddellijk mijn gedachten terug 
naar de jaren ‘80. 
Ik woonde in het Centraal Wo-
nenproject in de wijk Tanthof 
in Delft.  Dertien verschillende 
woongroepen bevolkten het com-
plex aan de Fuutlaan. Ik had er 
twee kamers en we deelden sani-
tair en een woonkeuken met een 
achttal mensen. Elke week hing er 
een nieuwe eet- en kooklijst waar 
je je kon intekenen op dagen dat 
je in de groep wilde eten en op 
de dag dat je wel de groepskok 
wilde zijn.
Het venkelrecept dateert uit die 
tijd en was populair in de groep.

Ingrediënten voor 4 pers.:
2 flinke venkelknollen
1 grote ui
250 gram champignons
2 tenen knoflook
200 gram geraspte kaas
een hand vol hazelnoten
groentebouillonblokjes
maizena
dragon
1 bakje zure room
1 grote kop witte basmatirijst
olijfolie

Breng de rijst aan de kook in 1,5 
kop water. Laat het op laag vuur 5 
minuten koken. Zet daarna de pan 
in een dichtgevouwen slaapzak en 
laat het 20 minuten doorgaren.
Verwarm de over voor tot ca 175 
graden. Snij de venkelknollen in 
stukjes. Hou daarbij de in stuk-
jes gesneden stelen apart. Doe 
die als eerste in een pan met een 
bodempje water. Breng het aan de 
kook en draai het gas laag. Na drie 

De Bleu et Vert keuken
Ovenschotel van venkel met champignondragonroomsaus 
Tekst en recept: Gerrit van Meurs 

minuten koken voeg je de rest van 
de venkel toe. Na nog eens drie 
minuten koken, steeds op een 
lage stand, haal je de pan van het 
vuur en giet het af. Het kookvocht 
kun je bewaren om er een soepje 
van te maken. 
Doe nu de venkel in een met 
een klontje boter ingevette over-
schaal. 
Doe de geraspte kaas eroverheen 
en strooi daarna de in stukjes ge-
hakte hazelnoten over de kaas. 
Plaats de schaal in de oven.
Ondertussen snipper je de ui in 
kleine stukjes en bak ze in wat 
olijfolie in de wok. Snij de cham-
pignons in plakjes en voeg ze toe. 
Zet het vuur onder de wok op 
een hoge stand en roer voort-
durend. De champignons gaan na 
enige tijd zweten en geven een 
heerlijke geur af. Draai dan het 
vuur laag en voeg twee geperste 
knoflooktenen toe en een halve 
liter water. Doe er een verbrok-
kelde boullonblok bij en een paar 
eetlepels gedroogde dragon. Even 
roeren en aan de kook brengen.
Giet de in water opgeloste maize-
na erbij onder voortdurend roe-
ren totdat de substantie sausdik 
is. Voeg een half bakje zure room 
toe of meer als je erg van room 
houdt. Proef vooral om de goede 
afstemming te krijgen. Mocht je 
het iets te flauw vinden dan kun 
je een scheutje tamari (zoute so-
jasaus) toevoegen of gewoon wat 
zout.
Zet de pannen en de ovenschaal 
op tafel. Schep het gerecht op de 
borden. Op je bord kun je naar 
smaak nog wat zwarte peper over 
de venkel raspen. 
Serveer er een frisse salade bij.
En eet vooral smakelijk!

Den Haag, Gemeentemuseum 
(Stadhouderslaan 41)
Expressionisme en devotie Alexej 
von Jawlensky
t/m 27 jan di-zo 10-17
www.gemeentemuseum.nl

Schiedam, Stedelijk museum 
(Hoogstraat 112)
Corneille, zijn wereld
t/m 3 febr di-zo 11-17
stedelijkmuseumschiedam.nl

Wassenaar, Museum Voorlinden
(Buurtweg 90)
Armando, overzichtsexpositie
t/m 10 mrt
en tevens:
Stage of  Being met Ai Weiwei, 
Robert Zandvliet, Jan Sluij-
ters, Louise Bourgois, Rineke 
Dijkstra, Tony Cragg, Antony 
Gormley, Jannis Kounellis, Re-
becca Horn, Daniel Spoerri, 
e.v.a. t/m 27 jan
en tevens:
Rapsody in Blue met Anish Ka-
poor, Yves Klein, Louise Bour-
gois, Kees van Dongen, Piet 
Mondriaan, A.R. Penck, Maria 
Roosen, Berend Strik, Alex van 
Warmerdam, Bram Bogard, 
Daan van Golden, e.v.a.
t/m maart 2019
ma-zo 11-17 www.voorlinden.nl

Zutphen, Museum Henriette Po-
lak (‘s Gravenhof  4)
Theodoor Heynes, aquarellist
t/m 24 mrt di-zo 11-17
www.museazutphen.nl

Den Haag, Museum Beelden aan 
Zee (Harteveltstraat 1)
Zadkine aan Zee Ossip Zadkine
t/m 3 mrt di-zo 10-17
www.beeldenaanzee.nl

Gorssen, Museum More (Hoofd-
straat 28)
Johan Polet, beeldhouwer
t/m 6 jan di-zo 10-17
www.museummore.nl

Den Bosch, Noordbrabants Mu-
seum (Verwersstraat 41)
Jan Sluyters De wilde jaren
t/m 7 apr di-zo 11-17
hetnoordbrabantsmuseum.nl

Dordrecht, Dordrechts Museum  
(Museumstraat 40)
Otto Dicke, tekenaar 1918-1984
9 dec t/m 26 mei di-zo 11-17
www.dordrechtsmuseum.nl

Groningen, Groninger Museum  
(Museumeiland 1)
Glaskunst van Dale Chihuly
8 dec t/m 5 mei di-zo 10-17
www.groningermuseum.nl

Agenda   Exposities



Gerrit Zonnebril
Onbemand

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ kiest het ruime sop...

Dinsdag 4 december in het nieuws: “Wetenschappers zeggen dat we nog 
maar 12 jaar hebben om onze koers richting klimaatcatastrofe te wijzigen”. 
En ik lees een uitspraak van Michael O’Leary, topman van Ryanair, in 
de Volkskrant: “Je hebt altijd wel een of andere idioot die wijst op een hoop 
waardeloze wetenschap.” De uitspraak is een schrijnend voorbeeld van 
de arrogantie van de luchtmacht.
Dat we heel erg nodig in beweging moeten komen om het klimaat te 
redden, weet elk weldenkend mens. Tegelijkertijd blijkt het erg lastig 
om ons gedrag te veranderen.
Toen Marthe vorig jaar zei dat ze graag samen met mij de Biënnale in 
Venetië wilde bezoeken, boekte ik toch het vliegtuig. We hadden maar 
vijf dagen beschikbaar en dan is de trein niet zo’n snel alternatief.
Zo ken ik heel veel mensen die het milieuprobleem serieus nemen, 
mensen die uit groene overtuigingen stemmen op een partij als Groen 
Links. Maar ze boeken toch ook het vliegtuig voor een citytrip in Zuid 
Europa. Mensen gaan shoppen in Parijs of Londen, doen kerstinkopen in 
New York of maken een grote wereldreis. Het vliegtuig is beschikbaar. 
Het vliegt toch wel ook als ik niet zou boeken. En het is pervers goed-
koop. Onlangs hoorde ik van een groep jongeren die op zaterdagavond 
uit ging in Barcelona. ‘s Middags het vliegtuig, een lekkere lange nacht 
stappen in Barcelona en dan in de ochtend weer terug naar Schiphol. 
“Goedkoper dan een taxi naar Amsterdam”, was een van de argumen-
ten. Tja...
Donderdag 29 november stond op de voorpagina van de Volkskrant 
nieuws over een mislukt polderoverleg over de groei van de luchtvaart. 
Ik citeer de krant: “Nieuwe berekeningen over de geluidshinder van groei-
end Schiphol roepen zoveel weerstand op bij bewonersorganisaties, milieu-
verenigingen en omliggende gemeenten dat het polderoverleg op springen 
staat.” 
Het is een herhaling van zetten. Steeds als de nationale luchthaven de 
grenzen van de geluidshinder heeft bereikt, presenteert ze nieuwe be-
rekeningen die laten zien dat er nog heel veel meer decibellen bij kun-
nen. Als je als bewoner dagelijks zo’n 30 keer per uur omvergebulderd 
wordt daar zo’n opstijgend lawaaiapparaat, dan neemt je tolerantie voor 
de oneindig elastische rekenmethoden van Schiphol horenderoren af.
Van dit artikel verbijsterde de laatste zin mij het meest: “In de MER (mi-
lieueffectrapportage) zijn andere milieueffecten zoals de uitstoot van CO2 
niet opgenomen.” 
Het staat er terloops alsof het een onbeduidende bijzaak betreft. Wacht 
even, lees ik het goed? We meten de milieueffecten van het vliegen 
om te bepalen of we het vliegverkeer verantwoord kunnen uitbreiden. 
Maar de uitstoot van CO2 nemen we niet mee...???
Zo kun je nog veel meer onderzoeken doen met een gunstige uit-
komst. 
De tabakslobby onderzoekt in hoeverre roken schadelijk is, maar 
neemt longkanker en hart en vaatziekten niet mee.
De katholieke kerk doet een onderzoek naar sexuele misstanden bin-
nen de kerk, maar neemt het misbruik van kinderen niet mee.
Zo wil Schiphol doorgroeien, kost wat kost. Desnoods helpen we het 
klimaat om zeep, maar we zullen steeds meer vliegtuigen de lucht in 

Interactie

Weet je hoe het komt?
Vraagt een stemmetje in mijn 
hoofd
Wat?
Vraag ik aan mijzelf.
Nou dat?
Dat wat? 
Ik wordt nu een beetje geïr-
riteerd.
Nou, je weet wel. 
Ik zucht.

Waarom snap je het nou niet?,
denk ik bij mijzelf.
Ben je nou alweer met jezelf een 
discussie begonnen?,
mengt zich nog een derde stem 
in de dialoog
Hou je er buiten!
Roepen ze in koor.
Oké, ik ga al.

blijven jagen. Dat de landingsba-
nen van Schiphol verdwijnen on-
der een metershoge laag zeewa-
ter is een bijzaak. Daar verzinnen 
we later wel weer wat op. 
Door de catastrofale klimaatver-
andering te stimuleren, doet de 
mensheid zichzelf de das om. Mis-
schien is het uiteindelijk het beste 
wat de aarde kan overkomen. 
Het is wel lastig voor Schiphol, 
want het leidt tot een enorm te-
kort aan piloten. Maar gelukkig 
zullen in de nabije toekomst vlieg-
tuigen onbemand kunnen vliegen.

Tanja E. Algra, acryl en zand op doek, 2013.

Stadhuis Enkhuizen, Breedstraat 53

Expositie Tanja E. Algra
(lid Bleu et Vert retourzaterdagengroep)

4 december 2018- 31 januari 2019
ma- do 8.00- 16.00; vr 8.00- 12.00 

25, 26, 31 december en 1 januari gesloten
www.tanjaealgra.nl
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