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100 euro korting of de Bleu et Vert vakantieveiling
Kies je eigen kortingsactie voor een goedkope vakantie
Voor de week 8- 14 juli (zin-
gen en beeldhouwen) en die 
van 15-22 juli (beeldhouwen) 
hebben we twee kortingsac-
ties: Je kunt er zelf een van 
kiezen. Schrijf je nu in en 
pak 100 euro korting op het 
cursusgeld. Je bent dan zeker 
van deelname. Je kunt ook 
nog extra veel korting krijgen 
door een bod te doen via de 
Bleu et Vert vakantieveiling. 
De actie 100 euro korting is 
geldig tot en met 25 juni. Vul je 
inschrijfformulier in en kruis het 
cursusbedrag aan dat je normaal 
gesproken zou moeten betalen. 
Schrijf daarachter -/- 100 euro 
korting. Maak het cursusbedrag 
over op onze bankrekening. Je 
bent dan zeker van deelname aan 
een cursus beeldhouwen of aan 

de Braziliaanse zangweek.
Je kunt nog meer korting krijgen 
via een deelname aan de B&V va-
kantieveiling. 
De hoogste zes bieders zullen we 

Bleu et Vert zomerprogramma 2018
 
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
+ = volgeboekt; evt. plaats op wachtlijst

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

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2018 - mei 2019

Het roffelt, het rammelt, het tikt en het trommelt: de week van 8- 14 juli is de 
meest ritmische week in de geschiedenis van Bleu et Vert. Nooit eerder com-
bineerden we een week Braziliaanse zang en percussie met een beeldhouw-
groep. Het ritme zal in alle kieren en gaten van Le Phaux te horen zijn!
In de Braziliaanse muziek is het ritme van grote invloed. Vita en Jaime besteden er in hun 
cursus dan ook ruim aandacht aan. Via oefeningen met allerlei eenvoudige ritmeinstru-
menten leer je het spelenderwijs. Maar ook de samenzang krijgt een belangrijke plaats 
in deze week. Samen zingen werkt verbindend en plezier verhogend. Zo kun je een ont-
spannen en vrolijke week tegemoet zien.
Bij het beeldhouwen is het ritme altijd te horen. De hamers tikken in een vast stramien 
op de beitels. Toch zijn er ook verschillen te horen. De een tikt sneller dan de ander, de 
ander slaat harder dan die ene. Sommige mensen slaan in een enkelvoudig ritme, ande-
ren in een dubbele slag. Het levert bij de beeldhouwschuur een cocktail van getik op. 
De beek mengt zich er ook nog in en produceert een constant helder geklater. Zo is er 
zowel bij de zangers als bij de beeldhouwers sprake van een grote ritmische harmonie. 

Het ruist, rammelt, roffelt en tikt. Rarara waar is dat? Het is in Le Phaux van 8-14 juli als beeld- 
houwers en deelnemers aan de Braziliaanse zang en percussieweek Le Phaux vullen met ritme.

Vakantieveiling:
Hoe werkt het?
Via de Bleu et Vert vakantieveiling 
bepaal je zelf  de hoogte van het cur-
susbedrag. Dat mag zelfs maar één 
enkele euro zijn*! Hoe werkt het? 
Download het veilingformulier van 
de website. Vul het in en schrijf  als 
cursusgeld een zelfgekozen bedrag 
op. Dat mag ook slechts 1,= euro 
zijn*. Bij 6 inschrijvers of  minder 
doe je dan mee voor een schijntje.
Mail of  stuur het formulier naar ons 
op. Op 24 juni, 25 juni en 26 juni 
om 22.00 uur krijgen steeds de twee 
hoogste bieders toegang tot de cur-
sus. Andere bieders horen per mail 
dat ze voorlopig in de wacht staan. 
Evt. mag je tussendoor je bod verho-
gen. Op 26 juni om 22.00 uur sluit de 
vakantieveiling. Als je bod te laag is 
geweest, informeren we per mail. Je 
kunt je dan alsnog inschrijven tegen 
het gewone bedrag.
* Bij aankomst in Le Phaux, betaal 
je contant de 215 euro voor over-
nachtingen, alle voeding en drank.

toelaten tot de cursus. Bij deze 
veiling is je deelname dus niet ge-
heel zeker. Alleen de hoogste zes 
bieders doen mee. Zie de rech-
terkolom voor de spelregels.

Combinatie beeldhouwen en Braziliaanse zang/ percussie
8- 14 juli Bleu et Vert meest ritmische week ooit!

Met de hen kenmerkende passie en enthousiasme verzorgen Jaime en Vita 
weer een Braziliaanse zang en percussieweek van 8- 14 juli. Je kunt eraan 
deelnemen met een flinke korting naar keuze. De kortingen gelden ook 
voor de beeldhouwgroepen van 8- 14 juli en van 15- 22 juli.



Le Phaux blijft gelijk; grote winst bij inschrijvingen voor Bel Any
32e B&V seizoen duidelijk beter dan de afgelopen drie jaren
Het 32e Bleu et Vert ontwik-
keld zich nog altijd stabiel 
naar een plek in de mid-
denmoot van de afgelopen 
tien jaren. In de huidige tus-
senstand is er een duidelijke 
voorsprong op de jaren 2015, 
2016 en 2017.
Ook 2013 ligt nog een elftal ach-
ter, maar dat jaar maakte een on-
waarschijnlijke eindspurt van 59 
aanmeldingen na de 17e juni. 
Normaal ligt dat zo rond de 20, 

Deze zomer organiseert een 
culturele werkgroep uit de 
omgeving Noirétable een fes-
tival rond het thema Bomen. 
Met muziek, dans, poëzie en 
beeldende kunst zal het fes-
tival heel divers worden aan-
gekleed.
De organisatie heeft Gerrit be-
naderd om een fotoserie van 
speciale bomen uit de omgeving 
Noirétable te exposeren. Begin 
augustus 2017 heeft de kunste-
naar honderden foto’s van bomen 
gemaakt. In totaal waren het 246 
foto’s. In eerste instantie heeft 

Gerrit er 130 uitgekozen. Daaruit 
heeft hij drie verschillende series 
samengesteld. Uiteindelijk is het 
een serie van 15 foto’s geworden: 
drie vertikale en 12 horizontale.  
De serie is in het formaat 30 x 60 
cm afgedrukt op dibond.
In de serie zijn aan aantal bijzon-
dere bomen uit de streek opge-
nomen. Zo mocht de reusachtige 
kastanjeboom uit La Bitortie niet 
ontbreken. Ook de kastanjeboom 
bij restaurant La Gilbernie heeft 
de serie gehaald. Uit Le Phaux is 
de jonge lindeboom die Gerrit 
in 1991 ontving voor het 5- jarig 

De jonge lindeboom in Le Phaux. Deze boom is eigendom van Gerrit. 
Hij kreeg de boom als kado bij het 5 jarig bestaan van Bleu et Vert in 
1991. De Fransen hebben hem gedoopt tot Tilia Gerritum.

en in goede jaren zo rond de 30-
40, maar het kan ook een stuk 
minder zoals in 2016 (10). 
De afgelopen periode kwamen er 
17 inschrijvingen bij. Dat is voor 
de tijd van het jaar aan de magere 
kant, zoals in de tabel is terug te 
zien. 
De huidige stand van 99 inschrij-
vingen is al beduidend boven de 
eindstand van 2016 en 2015 en 
nog maar 2 lager dan 2017. Zo is 
duidelijk dat het herstel uit 2017 

Al 50 schilders komen deze zomer naar Le Phaux (24) en Bel Any (26)

bestaan van Bleu et Vert. Deze 
boom is inmiddels dus 27 jaar 
jong en gedoopt tot Tilia Ger-
ritum. Tevens uit Le Phaux een 
close up van enkele takken van de 
walnotenboom, de heerlijke plek 
waar we elke dag met de cursis-
ten genieten van het eten.
Op de foto’s is soms meer te zien 
dan alleen de boom. Hier en daar 
krijg je een beeld van het land-
schap, de glooiende heuvels, de 
weilanden, een groepje koeien, 
een boerderij in de verte.
De tentoonstelling zal reizen tus-
sen Noirétable en St Didier sous 

Rochefort en komt afwisselend 
op vier verschillende plekken te 
hangen. De complete periode van 
onze creatieve vakanties in de 
Auvergne zal de fotoexpo te zien 
zijn. Zo krijgen alle deelnemers 
aan de cursussen in Le Phaux de 
gelegenheid deze expositie te be-
zoeken en ook deel te nemen aan 
andere activiteiten van het festi-
val. Het feestcomitee organiseert 
bij voorbeeld ook wandelingen 
langs bijzondere bomen in de 
streek. Het festival is van 4 juli - 7 
augustus in Noirétable, St Didier 
en omstreken.

De oude kastanjeboom in La Bitortie is een bekende boom in de streek. 
De boom is al enorm oud en de stam heeft een geweldige omtrek. Veel 
schilders kennen de boom van het zonsondergang schilderen.

Inschrijvingen per 17 juni
Jaar Le Phaux Bel Any Totaal (7 mei) Groei Eind
2008 149  -- 149     (107) +42 180
2010 139  -- 139     (106) +33 182
2011 123  -- 123 (91) +32 147
2009 106  -- 106 (69) +37 152
2014 105  -- 105 (82) +23 118
2018	 		60	 39	 		99	 (82)	 +17	 		?
2012   99  --   99 (80) +19 127
2013   88  --   88 (77) +11 147
2017   60 21   81 (69) +12 101
2015   66  --   66 (43) +23   87
2016   58  --   58 (41) +17   68

dit seizoen doorzet. Met de ko-
mende tijd nog een 20- tal erbij 
zouden we in 2018 terug zijn 
op het niveau aanmeldingen van 
2014. Dat zou mooi zijn...
In de tabel zie je dat de winst 
komt van de aanmeldingen voor 
Bel Any. De tussenstand van 39 
is bijna een verdubbeling van de 
tussenstand van vorig jaar.
De aanmeldingen voor Le Phaux 
blijven gelijk met 2016 en 2017. 
Aangezien veel mensen die nu 
hebben geboekt voor Bel Any, 

vroeger naar Le Phaux kwamen, 
is dat zo gek nog niet.
Wel zijn er opmerkelijke ver-
schuivingen tussen beeldhouwen 
en tekenen/ schilderen. Vorig jaar 
hadden we uiteindelijk 42 beeld-
houwers en 38 schilders. Nu staat 
de tussenstand op 30 beeldhou-
wers en 50 schilders. We hopen 
dat de beeldhouwers late beslis-
sers blijken. In ieder geval krijgen 
ze de kans om met korting aan 
een van de eerste twee weken 
beeldhouwen deel te nemen.

Gerrit exposeert fotoserie van bomen in Noirétable en St Didier, e.o.
Wandelend langs het zomerse groen van bekende en onbekende bomen



Wereldmuziek zingen: een week bij Frohmut en/of een 3dgse bij Wies
Wies en Frohmut zoeken naar individuele kwaliteiten van elke stem

Sanne Arbouw verzorgt veelzijdige theaterweek op Bel Any
Op zoek naar verbinding, dynamiek, verrassing en ontroering

In Le Phaux gebruikte Sanne allerlei plekken in het dorp om theater te 
maken. In Bel Any gaat ze op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Frohmut en de zanggroep van 2017 op het landgoed van Bel Any.

Vorig jaar verhuisde de zangweek van Frohmut van Le Phaux 
naar Bel Any. Dat werd een groot succes. De cursus liep hele-
maal vol en de reacties waren uitermate positief. Ook komen-
de zomer is er weer een zangweek van Frohmut op Bel Any. 
Frohmut leidt de zanggroep met een zachte maar vastberaden hand. 
Het repertoire is wereldmuziek, maar je hoeft geen beheerser te zijn 
van vreemde talen. De liedjes zijn voor iedereen aan te leren. 
De week is van 12- 18 augustus. Er zijn al behoorlijk wat inschrijvin-
gen, o.a. van vier mensen die er vorig jaar ook bij waren. Mede door 
een paar annuleringen zijn er nog wat plaatsen beschikbaar. Voor twee 
mensen is er nog een huisje beschikbaar en er zijn nog wat kampeer-
plekken. Privékamers en gedeelde slaapkamers zijn allemaal bezet. De 
vroegboekkorting is voor deze week verlengd tot 12 juli.
De paralelle teken-, schildergroep is geheel volgeboekt.
Meer info: http://www.bleuetvert.com/frankrijk-ardennen/ardn-zingen

Wies en de zanggroep van september 2017 in de uiterwaarden bij Wamel

Vanaf 2014 organiseert Bleu et Vert een zangdriedaagse in Wa-
mel. Deze staat onder begeleiding van Wies Kuyers. Deze drie-
daagsen zijn redelijk populair. Meerdere mensen volgden ze al 
vaker dan één maal. Ook dit jaar staan er alweer drie recedivis-
ten ingeschreven.
Wies weet met haar aanstekelijk enthousiasme een goede sfeer in de 
groep te bouwen. Er wordt stevig gewerkt, maar er is ook veel ruimte 
voor plezier. Voor wie wil is er ruimte om te improviseren. 
Twee van onze buren in Wamel hebben een Bed and Breakfast. Zo kun je 
dicht bij ons overnachten. Wij zorgen zelf voor de lunches en de diners.
Een afsluitend concertje in het protestantse kerkje van Wamel geeft extra 
allure aan de liederen.
Er zijn voor deze driedaage van 31 augustus - 2 september nog plaatsen 
beschikbaar. De vroegboekkorting mag je toepassen tot 1 augustus.
Meer info: http://www.bleuetvert.com/gelderland/gelderland-zingen

Voor het derde achtereen-
volgende jaar verzorgt San-
ne Arbouw een theaterweek 
bij Bleu et Vert. Na twee ja-
ren Le Phaux is deze speelse 
week dit jaar op Bel Any.
Sanne studeerde af als theater-
docent aan de Hogeschool in 
Arnhem. Ze is inmiddels een 
aantal jaren actief als zelfstandig 
werkend docent. Ze werkt aan tal 
van projecten, dit jaar o.a. aan een 
project met verstandelijk beperk-
ten en met Stef Bos. 
Sanne weet in een groep altijd 
een hechte sfeer te creeëren. Ze 
weet mensen met elkaar te ver-
binden. Ze heeft een uitgebreid 
pakket aan speelse theateroefe-
ningen tot haar beschikking. Vaak 
werkt ze naar aanleiding van per-
soonlijke ervaringen en verhalen 
van de deelnemers. 
Tijdens deze theatercursus gaan 
we verschillende theatervormen 
onderzoeken. Denk daarbij aan: 
locatietheater, bewegingsthea-
ter, improvisatie, kleinkunst, etc. 
Een grote diversiteit aan stijlen 

en vormen zullen de revue pas-
seren. Je kunt je verdiepen of 
laten verrassen. Je maakt kennis 
met je kwaliteiten, leert vaardig-
heden te ontwikkelen, grenzen te 
verkennen en wie weet te verleg-
gen. Kunst en creativiteit spelen 
tijdens deze vakantieweek een 
grote rol, maar plezier en gezel-
ligheid zijn net zo belangrijk. 

Het maken van een voorstelling, 
spelen voor publiek, solo, in duo’s 
of in grotere groepen zijn een on-
derdeel van deze week. Vanuit al 
het materiaal en de scènes die we 
hebben gemaakt, komen we uit-
eindelijk tot een montage collage 
voorstelling.
Deze voorstelling spelen we aan 
het einde van de week bij een 

toonmoment voor alle aanwezi-
gen van Bleu et Vert en belang-
stellenden uit de omgeving. Vind 
je het leuk om zelf kostuums, tek-
sten of inspiratie mee te nemen? 
Graag!
Heb je zin om je onder te dom-
pelen in een Zomerse Theaterva-
kantie? Iedereen is welkom! Het 
wordt poëtisch, ontroerend en 
dynamisch!
De theaterweek 2017 is op Bel 
Any van 19- 25 augustus. Er zijn 
nog een aantal plekken beschik-
baar. Huisjes, privékamers en 
kampeerplekken zijn niet meer 
beschikbaar. Er zijn nog wel drie 
slaapplekken op een gedeelde ka-
mer beschikbaar. De kamers zijn 
luxe, heel sfeervol  en zeer ruim 
van opzet. 
De vroegboekkorting is voor 
deze cursus verlengd tot 19 juli.
De parallele teken-, schildergroep 
is geheel volgeboekt.
Kijk voor meer informatie: http://
www.bleuetvert.com/frankrijk-
ardennen/ardn-theater



Een deel van het depot in Wamel met het restant van Wouter’s werk. 
Het zijn 65 werken op doek, paneel of  ingelijste werken op papier en 
daarnaast nog enkele tientallen oningelijste werken op papier

Al bijna 10.000 euro in Woutkunstenfonds
Wouter’s werk vindt nieuwe plek

Een klein deel van de expositie van Wouter’s werk op het atelier.

Susan en ik hebben altijd een gro-
te voorraad eten in huis. En dat 
vinden we geweldig!
Allereerst hebben we een voor-
raad droogwaren van de biolo-
gische groothandel. Dat zijn bij 
voorbeeld granen als rijst, gierst, 
quinoa en couscous, pasta’s als 
macaroni, spirelli en spaghetti, 
peulvruchten als rode nierbonen, 
kikkererwten en linzen, noten als 
walnoten, hazelnoten, amandelen 
en cashewnoten, zuidvruchten als 
rozijnen, abrikozen, pruimen en 
dadels en pitten en zaden zoals 
zonnebloempitten, pompoenpit-
ten, pijnboompitten en sesamzaad. 
Verder staan er nog wat conser-
ven zoals ananas, maïs, olijven en 
tuinbonen. We hebben ook vloei-
bare producten die we vaak bij 
het koken gebruiken zoals olijf-
olie, tamari (sojasaus), gembersi-
roop, tomatensaus, chilisaus, tahin 
(sesampasta) en honing en niet 
vloeibare producten zoals bouil-
lonblokjes, mosterd, geraspte ko-
kos en maïzena.
In onze vriezer hebben we wat 
biologisch vlees. We eten het bij-
zonder weinig, maar zo af en toe 
vinden we het lekker als afwisse-
ling van ons voornamelijk vegeta-
risch bestaan.
Eenmaal per week krijgen we een 
levering van de biologische boer-
derij de Goudsbloem uit Erichem, 
nabij Buren. We zijn een groente-
afhaalpunt. We hebben een abon-
nement op een groentepakket en 
een fruitpakket. Op dinsdag vóór 
12 uur geven we per mail door 
wat we er graag nog meer bijgele-
verd krijgen. De Goudsbloem le-
vert van alles. Zo bestellen we bi-
ologisch brood en zuivel als melk, 
karnemelk, yoghurt en kaas. En we 
vullen de inhoud van de pakket-
ten aan met een bestelling van wat 
losse groenten en fruit.
Groot voordeel van dit alles is dat 
we bijzonder weinig boodschap-
pen doen in een winkel. Zo heel af 
en toe gaan we naar de buurtsu-

De Bleu et Vert keuken
Het voordeel van voorraad. Gerrit v. Meurs 

per voor wat sappen en koekjes.
Een ander groot voordeel is dat 
we altijd eten kunnen maken van 
dat wat we in huis hebben. Zo 
hadden we het vandaag beiden 
heel druk. Susan werkte thuis aan 
haar laptop en ik ben bezig met 
deze nieuwsbrief. 
Tegen half acht bedenken we dat 
het tijd is om iets te koken. Wat 
is er nog in huis? We vinden een 
paar preitjes,  een bosje stenge-
lui, een tomaat en een spitskool 
in de groentela. Er staat ook nog 
een schaaltje aalbessen die we van 
een buurvrouw hebben gekregen. 
Best karig voor een gevarieerde 
maaltijd.
Maar dan is daar de grote voor-
raad als rijke bron. We maken een 
hoofdgerecht, een salade en een 
toetje.
Als hoofdgerecht hebben we bas-
matirijst met een preisaus van 
gestoofde prei, een restje zure 
room en blauwe kaas. We bakken 
de prei in olijfolie. We maken er 
een saus van met de chilisaus en 
de tamari uit de voorraad. Ver-
volgens doen we het restje zure 
room erbij. Daarna leggen we de 
blauwe kaas op de prei en laten 
die even smelten. We scheppen de 
saus over de witte rijst. Over het 
geheel strooien we geroosterde 
zonnebloempitten en gesnipper-
de basilicum.
Als salade eten we fijn gesneden 
spitskool met stukjes tomaat en 
snippers stengelui. Die vullen we 
uit voorraad aan met olijven, tuin-
bonen, rozijnen en hazelnoten. We 
maken eewn sausje van olijfolie, 
tamari, gembersiroop, citroensap, 
mosterd en yoghurt.
Als toetje eten we yoghurt met 
aalbessen en honing.
We hebben dit menu in no time 
gemaakt en er heerlijk van ge-
smuld. 
Kortom: We kunnen je een grote 
voorraad aanraden. Maar toe-
gegeven: Je moet niet al te klein 
wonen...

De expositie van het werk van Wouter Julien van den Haak tij-
dens het Pinksterweekend in ons huis in Wamel is heel goed be-
zocht. Er was veel lof en bewondering voor het veelzijdige oeu-
vre van Wouter en de ontwikkeling in zijn werk. 
Gelukkig hebben 157 werken van Wouter op doek en paneel en ingelijste 
tekeningen een nieuw adres gevonden, alsmede tientallen tekeningen. Het 
is heel fijn dat zoveel van Wouter’s werk in stand blijft en dat het gezien 
en genoten blijft worden! 
In samenspraak met Carla, Wouter’s geliefde, hebben we besloten om het 
werk nog even in depot te houden hier in Wamel. Dat heeft nog een aantal 
mensen verleid om langs te komen en iets uit te zoeken. 
Inmiddels zijn er nog 63 werken (paneel, doek en ingelijste tekeningen) en 
enkele tientallen niet ingelijste werken op papier. 
Wellicht zijn er onder jullie nog mensen die toch nog graag de gelegenheid 
zouden willen hebben om een werk van Wouter te verkrijgen in ruil voor 
een vrijwillige bijdrage aan het Woutfonds. Dit fonds gaat jonge kunste-
naars subsidie verstrekken om projecten te kunnen verwezenlijken op het 
gebied van beeldende kunst, muziek en theater.
Mocht je interesse hebben, stuur dan op korte termijn een mail naar info@
bleuetvert.com. Je kunt dan een afspraak met ons maken, een bezoek aan 
het depot brengen, het overgebleven werk bekijken en een keuze maken.
Een bijdrage aan het nieuwe fonds mag geheel naar eigen inzicht zo hoog 
en laag zijn als goed voelt. Het is bovenal fijn als Wouter’s werk blijft be-
staan onder mensen die het kunnen waarderen.
Er zijn ook al mensen die een gift hebben gedaan aan het Woutfonds. 
Mocht je dat willen dan kun je het overmaken naar NL36 TRIO 0777 8768 
25 t.n.v. J.C. de Jonge te Delft o.v.v. Woutwerk. Bij voorbaat grote dank!
Het fonds gaat mensen die een bijdrage hebben geleverd op de hoogte 
houden van projecten die gerealiseerd worden met behulp van Wouter’s 
nalatenschap. Zo kun je dan een expositie, concert of theaterstuk bezoe-
ken dat met een stukje van jullie bijdrage aan het fonds mogelijk is gewor-
den. Een positieve bijdrage aan de groei en bloei van jonge kunsten!



l’Amour au Phaux

Clementine ontmoet Louis.

In de zomer van 2005 wilde ik graag een week gaan beeldhouwen 
in Nederland. Maar met de zoektocht naar een leuke plek kwam ik 
steeds weer uit op Bleu et Vert. Ik besloot,  na een goede ervaring 
in 1995, te gaan beeldhouwen in Le Phaux. Destijds ging ik met een 
vriendin en in een hele leuk week ontdekte ik het beeldhouwen. Nu 
reisde ik samen met Leo, een vriend van Gerrit. Na een gezellige au-
torit kwamen we aan in Le Phaux. Er was een groep die al een week 
aanwezig was. 
Daar ontmoette ik voor het eerst Louis, onder de walnotenboom 
aan tafel. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar er was wel 
meteen een klik. En het was gezellig. Ik ging die week hakken. Louis was 
voor een tweede week aan het schilderen. 
Louis was die week jarig. Samen met een ‘medehakster’ ging ik een 
cadeau voor hem kopen. Tja, wat geef je cadeau aan iemand die je 
nog niet goed kent...? De keuze is ook niet zo groot in Noiretable.  
Uiteindelijk werd het een gietijzeren boekenstandaard, een best zwaar 
ding waar je een boek op kan zetten. Met een klein groepje zongen 
we ‘s morgens vroeg Louis toe voor zijn tent. En we verrasten hem 
met het cadeau.
In die week zijn Louis en ik wel regelmatig samen opgetrokken, maar 
echt super verliefd, nee. Dus er gebeurde niet veel. Bovendien ik had 
net een onmogelijke liefde achter de rug en was dus totaal niet op 
zoek naar een relatie.
Maar wat bleek…? Louis woonde nog geen 100 meter van mij van-
daan. We spraken af om elkaar na de vakantie weer te ontmoeten. In 
ieder geval om zijn zware cadeau bij mij op te halen. Ik nam het mee 
terug in de auto. 

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 inmiddels een aantal verhalen. Dank aan de inzenders! We 
hopen op meer bijdragen aan deze reeks.
In aflevering 7 het verhaal van de liefde van Clementine en Louis. Ze 
woonden op 100 meter van elkaar en deden boodschappen in dezelfde 
supermarkt. Toch moesten ze op vakantie naar Le Phaux om elkaar daar, 
zo’n 900 kilometer verderop, te ontmoeten.

Louis ontmoet Clementine. 
In 2001 ontdekte ik in de rubriek creatieve vakanties van de Volks-
krant een schildercursus in de Auvergne. Ik schreef me in voor twee 
weken. Het beviel heel goed: leuke cursus, gezellige sfeer, lekker eten, 
mooi weer. Sinds die keer in 2001 ging ik meerdere zomers schilderen 
bij Gerrit in Le Phaux, elke keer twee weken. 
In 2005 was ik weer van de partij. Ik ging de eerste twee weken van 
augustus. Zo viel mijn verjaardag in de Le Phaux-tijd. De schildergroep 
en de parallel groep van beeldhouwers waren gezellige groepen. Op 
een avond kletste ik wat langer met Clementine, een van de beeld-
houwsters, en haar présence viel op. Ze vertelde dat ze voorzitter 
was van Pietra, een beeldhouwclub in Nijmegen. Ze bleek daar ook te 
wonen, op nog geen 500 meter afstand van mijn adres. Na een aantal 
gezellige discussies en kletspraatjes wisselden we adres en telefoon-
nummer uit. Ik vond haar toen een leuk persoon. Ik ging wel naar haar 
toe voor een praatje. Maar ik was zelf niet op zoek naar iemand en 
ik had ook geen verliefd gevoel. Er was in Le Phaux zelf  dus niet echt 
een ‘cruciaal moment’.
Op mijn verjaardag in Le Phaux werd ik mijn tent uitgezongen. Ik kreeg, 
heel attent, een grappig kado van de hele groep. Dat was een leuke 
verrassing. Het was een gietijzeren boekenstandaard, veel te zwaar om 
in de trein mee te nemen in mijn rugzak. Clementine wilde het voor 
mij wel meenemen met de auto naar Nijmegen. Pas achteraf hoorde ik 
dat Clementine en een medebeeldhouwster dat kado georganiseerd 
hadden.
Na de zomer spraken we af dat ik mijn kado bij haar ging afhalen. Ze 
had een eigen huis en het was er erg gezellig. Het was heel sfeervol. Na 
dat boekenstandaard-afhaalmoment spraken we af samen te gaan eten. 
Ik weet ongeveer nog wat ze bereidde de eerste keer: iets met biet-
jes, linzen, geitenkaas. Er kwamen meer gezellige etentjes. Het werd, 
steeds gezelliger, en in oktober raakte het aan. Het initiatief kwam- 
naar mijn idee- van beide kanten evenveel. Ik vond het erg leuk om na 
lange tijd single weer met iemand om te gaan. 
In januari van het volgend jaar moest ik mijn appartement verlaten. Ik 
trok in bij Clementine. Omdat ik het wel wat snel vond gaan, zou het 
voorlopig zijn. Maar er waren geen obstakels aan mijn kant.
Inmiddels zijn we al ruim 12 jaar samen en wonen we in een leuk huis 
in Nijmegen centrum. Ze is nog steeds even tof, nog steeds even gezel-
lig en nog steeds even artistiek als in 2005 en ik ben erg blij met haar. 
Als ik in de winkel een rolletje gesneden geitenkaas zie liggen, denk ik 
weer aan het najaar van 2005.
Le Phaux 2005 speelde dus een cruciale rol in ons samenzijn. Cursus-
sen bieden een ongedwongen setting van ‘elkaar ontmoeten’ en nog 
steeds ontmoet ik regelmatig mensen die ik ken uit verschillende Le 
Phaux-zomers. 
Clementine en ik hebben sindsdien een fijne relatie en die is alleen 
maar verdiept in de afgelopen jaren. Kunst maken speelt een rol in 
ons gezamenlijke bestaan. Ik ben nog steeds lid van de vrijdagretour-
dagengroep, en Clementine heeft, naast haar werk, het beeldhouwen 
bij Pietra verruild voor een opleiding in Arendonk. Het huis staat nu 
vol monumentale grappige kunst. Daar passen wij mooi tussen, Cle-
mentine en ik.

Na de vakantie hadden we al snel een afspraak. Louis haalde zijn ca-
deau op. En bij die afspraak zou ik gezegd hebben:  “Bij mij komt er 
geen man in huis...” 
Louis nodigde me uit om te komen eten. En er volgde al snel meer 
afspraakjes. De vriendschap ging al snel over in verliefdheid. In ok-
tober was het aan. In januari moest Louis plotsklaps zijn huis uit. Zo 
woonden we eigenlijk al binnen drie maanden samen! Dat had ik nooit 
verwacht! De bedoeling was dat hij tijdelijk bij me zou komen wonen. 
Maar het ging zo goed… 
Hij is nooit meer weggegaan. Inmiddels wonen we al ruim 12 een half 
jaar samen. Ik kan wel zeggen met de liefde van mijn leven.
Het was een goed besluit destijds om bij Bleu et Vert te gaan beeld-
houwen! Ik was Louis anders nooit tegengekomen, ook al woonde hij 
maar 100 meter verder op en deden we de boodschappen in dezelfde 
supermarkt. 

Kado ivm 30 jarig bestaan Bleu et Vert
Gerrit schildert dubbelportret Vita & Peter
In de vorige nieuwsbrief  was te 
lezen en te zien hoe Gerrit dub-
belportretten heeft geschilderd 
van de medewerkers en hun ge-
liefden. Het portret van Vita en 
haar geliefde Peter ontbrak, om-
dat zij de dag van de overhandi-
ging ziek was. Onlangs hebben 
we dat ingehaald. Vita en Peter 
kwamen lunchen in Wamel. Bij 
die gelegenheid heeft Vita het 
portret ontvangen. Ze was er 
aangenaam verrast over en vond 
dat zij en Peter goed getroffen 
waren.
Bij het 30 jaar B&V feest in 

Neerijnen in april 2017 ontvin-
gen ook 30 trouwe klanten een 
portret in blauw en groen. Ze 
zijn terug te zien op de website.
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Verzin een (onder-)titel...
We spelen een estafettewedstrijd met drie fraaie prijzen als in-
zet. 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 oplossin-
gen waardepunten. Als je de meeste punten verzamelt in 20 afle-
veringen, 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 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 16e aflevering een foto uit 2001. Beeldhouwen is een flinke 
klus. Zeker als je een grote steen hebt gekozen. Dan kan het teveel 
werk blijken te zijn voor één week. 
Maar soms komt er dan hulp van medebeeldhouwers. Zo ook hier. 
Twee ervaren hakkers helpen een handje. Dat schiet lekker op!
Hoe zou je deze opmerkelijke samenwerking kunnen noemen?
Verzin een titel en pak kostbare punten voor je klassement. Nog vijf af-
leveringen. Je kunt nog 75 punten verdienen. Zo kun je in het klassement 
nog opschuiven en (wie weet...) een kunstzinnige prijs winnen. Speel mee! 
Oplossingen uiterlijk op 31 augustus 2018. 

Droge kost?

Oplossingen 2e serie aflevering 15: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  2) Wouter van den Haak 145
  2. (  1) Nathalie v Bloemendl 144
     (  3) Constance Boekelman 144
  4. (  4) Heleen van der Spek 116
  5. (  5) Vera van Meurs   99
  6. (  8) Maurice Schipper   91
     (  7) Annemarie Augustijn   91
  8. (  6) Renate Buitenhuis   87
  9. (10) Irene Stuip    86
10. (  9) Vincent de Jonge   81
11. (11) Wim Hart   63
12. (14) Jan Rijswijk   56 
13. (12) Irma van den Velde    53   
14. (13) Carla Dielen   52
15. (15) Marcel Smeeman   49 
16. (16) Bep van Rheenen   42
17. (17) Sherry Huykman   41
18. (18) Kees Moerkerk   41 
19. (24) Annette Rooke   39
20. (19) Gerda Vogels   35 
21. (20) Saskia Laan   30
     (20) Caro de Bruijn   30
23. (22) Selma Kamphuis   29 
24. (23) Inge Hoenselaar   27
25. (25) Joke Dooper   22
     (25) Juliette Reitsma   22 
27. (27) Guus Versteegh   19
28. (28) Betke Luijbregts   15
29. (29) Connie Stroet   12
30. (30) Arnold Thoben   11
     (30) Lidy Bom   11
32. (32) Ria Daems   10
33. (33) Jeannette Kok     4
34. (34) Gert Komduur     3
35. (35) Nicole Penterman     1
     (35) Aernoud Witteveen     1

Mindere beurt Nathalie brengt spanning terug

Wouter komt weer aan de leiding

De 15 besten van deze aflevering zijn: 
  1. Droge kost? Irene Stuip 15
  2. Het regent inspiratie Constance Boekelman  14
  3. Op je knieën, maar of het helpt...? Annette Rooke 13 
  4. Zo zag ik eruit toen ik nog onderbenen had Wouter van den Haak  12
  5. Hier zie je de weerkaarten 
                           voor de komende dagen Vera van Meurs 11
  6. Kunstgrepen Maurice Schipper  10
  7. De sultan van Le Phaux Annemarie Augustijn   9 
  8. Eindelijk een bedreigde kunstenaar 
                                  op een voetstuk(je) Vincent de Jonge   8  
  9. Onweerschijnlijk Gerrit Jan Rijswijk   7 
10. ... anders lopen de kleuren uit Wim Hart   6
11. Regen doceren Heleen van der Spek   5 
12. Dit is teamwork vanuit het boekje Marcel Smeeman   4
13. Gerrit als boekensteun Kees Moerkerk   3
14. Op een droogje zitten Nathalie v. Bloemendaal   2
15. Always look at the bright side of life Renate Buitenhuis   1

We ontvingen 49 oplossingen van 24 deelnemers, minder dan de re-
cordopgave van de vorige keer. De hogeren in het klassement deden 
het goed: 13 van de eerste 15 pakten punten. Uit de lagere regionen 
scoorden alleen Annette Rooke en Kees Moerkerk. Annette pakte 
met haar 3e plaats 13 punten en is de grootste stijger deze keer.
De beste oplossing was van Irene Stuip. In de afgelopen vier afleve-
ringen bleef ze puntloos en zakte van 5 naar 10. Nu pakt ze de draad 
weer sterk op en klimt terug naar de 9e plek.
Constance is 2e deze keer en maakt mede dankzij een mindere 
beurt van Nathalie in één keer het verschil met haar ongedaan. Deze 
beide vrouwen delen nu de 2e plaats op slechts een enkel puntje van 
de nummer 1. Daar staat Wouter met dank aan zijn vrienden die zijn 
hoge positie in het klassement na zijn overlijden verdedigen. Met de 
4e plek van deze aflevering pakken ze precies genoeg punten om 

Wouter terug te brengen aan de 
top van het klassement.
Na de top 3 voert Heleen de sub-
top aan. Ook zij pakte weer eens 
punten na twee puntloze afleve-
ringen. Vera blijft het goed doen en 
verdedigt haar 5e plaats met verve. 
Ook Maurice doet goede zaken. 
Hij is 6e deze keer en schuift in 
het klassement weer twee plaatsen 
omhoog. In de eerste serie werd 
Maurice 3e in het eindklassement, 
maar in deze serie was zijn start 
niet zo denderend. Na tien afleve-
ringen stond hij 11e in het klasse-
ment. Vijf afleveringen later staat hij 
nu 6e. Hoe ver kan hij nog komen?
De plaatsen 5 t/m 10 staan nog heel 
dicht bij elkaar. Hier kan nog van al-
les gebeuren. Wie kan er van bui-
ten de top 10 nog binnen dringen? 
Gaat Heleen nog een sterke sprint 

inzetten om zich te mengen in de 
top drie? Al eerder won ze twee 
afleveringen op rij. Het kán...
En wie staat er volgende keer 1e...?

31 jaar B&V foto’s



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

Het podium in Wamel

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

Di  10.07.18 - 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

Kampen, Stedelijk Museum 
(Oudestraat 133)
Willem den Ouden De laatste 
grote rivierlandschappen
t/m 1 juli di-za 10-17; zo 13-17
www.stedelijkmuseumkampen.
nl

Zutphen, Museum Henriette Po-
lak (Hof  van Heeckeren, ‘s Gra-
venhof) De portretten van Wil-
lem den Ouden.
t/m 1 juli di-zo 10-17
www.museazutphen.nl

Rotterdam, Kunsthal (Museum-
park Westzeedijk 341)
Hyperrealisme - sculptuur
t/m 1 juli di-za 10-17 zo 11-17
www.kunsthal.nl

Den Haag, Gemeentemuseum 
(Stadhouderslaan 41)
Art Nouveau in Nederland
t/m  28 okt di-zo 10-17
www.gemeentemuseum.nl

Leeuwarden, Fries Museum 
(Wilhelminaplein 92)
Escher op reis t/m 28 okt 
en Phantom Limb, Art beyond 
Escher: Tien hedendaagse kun-
stenaars nemen je mee naar een 
wereld waarin niets is wat het 
lijkt. t/m 6 jan 2019 
di-zo 11-17
www.friesmuseum.nl

Di 17.07.18 - La Grange du Phaux
Trio Barolo

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

Di 31.07.18 - La Grange du Phaux
Alula

Met hun unieke sound tussen jazz, opera en wereldmuziek, nemen de 
muzikanten van Trio Baroloon=s mee op een muzikale reis rond de 
Middellandse Zee.  Je sluit je ogen, je voelt je op reis in een film van 
Fellini, met als enige bagage:  emotie, nederigheid, muzikaliteit en 
vrijgevigheid.
• Rémy POULAKIS : accordéon, chant lyrique 
• Francesco CASTELLANI : trombone, chant 
• Philippe EUVRARD : contrebasse

 De inspiratiebron van deze groep is muziek zonder grenzen. Het 
originele repertoire verwijst zowel naar de Europese jazz en Afrikaanse 
muziek. Muziek van ALULA bestaat uit gevoelige melodieën en luch-
tige improvisaties.  De lieve en majestueuze stem van Swala EMATI 
drijft op betoverende herhalingen.  

• Swala EMATI : zang 
• Christophe  LEHOUCQ : saxop-
hoon, composities • 
Philippe RAZOL : saxophoon 
• Alex STUART : gitaar 
• Gilles SONNOIS : bas 
• Gérald PORTOCALLIS : 
slagwerk

Otterlo, Museum Kröller Müller 
(Houtkampweg 6) 
Odilon Redon 
La littérature et la musique
t/m 9 sept di-zo 10-17
www.kröllermüller.nl

Tilburg, Museum de Pont 
(Wilhelminapark 1)
Sean Scully 
Landlines en ander recent werk
t/m 26 aug 
di-zo 11-17 + do 17-20
www.depont.nl

Tilburg, Museum de Pont 
(Wilhelminapark 1)
Rineke Dijkstra 
t/m 22 juli 
di-zo 11-17 + do 17-20
www.depont.nl

Groningen, Groninger Museum 
(Museumeiland 1)
Avant garde in Groningen De 
Ploeg 1918- 1928 met o.a. Jan 
Wiegers, Jan Altink, Jan van 
der Zee, Wobbe Alkema, Jo-
han Dijkstra.
t/m 4 nov di-zo 10-17
www.groningermuseum.nl

Agenda   Exposities



Gerrit Zonnebril
Gips

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ ziet het niet zo scherp meer...

Marthe schreeuwt het uit van de pijn. Ze ligt in foetushouding op het bed 
in de keuken. Alle spieren spannen zich. Haar benen zijn keihard en trek-
ken zich samen. De spalk snijdt in het vlees net boven haar knieholte. Het 
is duidelijk dat de Paracetamol nog niet voldoende werkt.
Vorige week mocht na 12 weken eindelijk het gips van haar been. Haar 
voet staat door de operatie van eind maart weer helemaal recht. De stand 
geeft hoop dat ze weer wat mobieler kan worden. De afgelopen jaren zat 
ze steeds meer in de rolstoel.
Het herstel na de operatie viel tegen. De eerste tien dagen had ze veel last 
van hoge spierspanningen en dat leverde veel pijn op. 
Susan en ik mantelzorgden ons een slag in de rondte. Ook midden in de 
nacht ging herhaaldelijk de telefoon als Marthe zich om wilde draaien. 
Ze had bij werkelijk alles hulp nodig. Zo hadden we ouderwets gebroken 
nachten en haalden herinneringen op aan de tijd van de borstvoeding. Met 
Paracetamol en Valium ging het uiteindelijk beter en kon ze zich herstellen 
van de operatie.
Wij hadden de hoop dat met het verwijderen van het gips haar been 
bevrijd zou reageren en ze flink kon gaan revalideren. Dan zou ze na drie 
lange en tegenvallende maanden eindelijk kunnen gaan profiteren van de 
operatie. 
Afgelopen week mocht het gips ervan af. Het was in de week dat Susan en 
ik de tweede helft van onze vakantie vierden. Voor het eerst in 22 jaar wa-
ren we samen twee weken weg. We hadden de uiterst rustige vakantie die 
we nodig hadden. We lazen veel, luierden, deden soms midden op de dag 
weer een dutje en genoten van de natuur en van culinaire uitstapjes. Een 
tweedaagse tocht bracht ons in Arles en Aix en Provence. We betraden er 
de voetsporen van Vincent van Gogh en Paul Cezanne.
Maar we waren ver weg van de plek waar het gips van Marthe’s been af 
mocht. Gelukkig wilde Jasmijn haar zus begeleiden naar het ziekenhuis. Via 
de gezinsapp lezen we op onze Zuid Franse camping haar verslag. Het gips 
verwijderen bleek een pijnlijke klus. Marthe moest er om huilen. Maar na 
enige tijd ging het weer beter. Ze heeft een spalk gekregen met een soort 
loopschoentje dat ze zelf kan aan- en uitdoen. We zien op de app ook 
een foto van de twee zusjes,  een duoselfie van de hand van Jasmijn. Het 
toont onze dochters met hun hoofden innig dicht tegen elkaar aan en een 
vrolijke glimlach. 
Via de app roemen we Jasmijn’s inzet en zusterliefde. En we steken Marthe 
een hart onder de riem. Vanaf nu zal het beter gaan.
Maar bij thuiskomst afgelopen weekend blijk al snel dat het nog heel moei-
zaam gaat. Marthe blijft onverminderd last houden van een veel te hoge 
spierspanning. Dat roept dan weer spierpijn en ook zenuwpijn op. Af en 
toe schreeuwt ze het uit.
Ik vind het moeilijk om haar zo te zien lijden. Ik zou het willen wegnemen, 
maar voel me machteloos. Ik zie dat ze zich steeds verzet tegen de pijn. 
Ik probeer iets te zeggen als: “Probeer de pijn te accepteren, Marthe. Als 
je er tegen vecht, wordt het alleen maar erger. Maar ik snap ook dat dat 
razend moeilijk voor je is.” Marthe heeft met haar spasme geen controle 
over haar spieren. Die reageren autonoom op prikkels. Bij pijn trekt al-
les zich onverbiddelijk samen. En dat roept meer pijn op. Een wurgend 
vicieuze cirkel.
Een tweede Paracetamol en een Valium brengen uiteindelijk verlichting. 
Marthe is uitgeput. Ook mentaal is ze het nu helemaal zat.

Stilte voor de storm

Als de laatste noot wegtrekt
Ontstaat iets magisch
De stilte, 
niet langer dan een seconde
Omvat mij en iedereen
Verbinding groeit door

Die ene seconde 
lijkt eeuwig te duren
De echo van de muziek
Nog vers in mijn oren
Omvat alles 
en tegelijkertijd niks
Iedereen houd zijn adem in
En dan plotseling 
breekt de stilte.

Uiteindelijk valt ze even na drie uur 
‘s nachts in slaap.
Ik lig nog even wakker. Ik denk na 
over Marthe’s situatie. Ik heb zo 
met haar te doen. Ik zou haar zo 
graag een rustig leven gunnen in 
een gezond meewerkend lichaam. 
Even dreig ik me zorgen te gaan 
maken over haar toekomst. Dan 
denk ik aan Marthe’s eigen woor-
den: “Het heeft geen zin om over 
de toekomst na te denken. Je weet 
toch niet wat die brengt. En de toe-
komst komt vanzelf”.
Even later val ook ik in slaap.

Wouter, Janni Hagoort, acryl op paneel, 72 x 51 cm, 2018.

Bleu & Vert ETALAGE


