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Ervaar nog één keer het plezier van een zangworkshop bij Wies
Wies Kuyers sluit B&V docentschap af  met spetterende driedaagse

Kunst uit het Land van Maas en Waal in vier protestantse kerken op 12, 13, 19 en 20 oktober

Expositie KunstBakens in de Kerken toont werk van tien kunstenaars

Op zaterdag 9 november organiseert Bleu 
et Vert het jaarlijkse nazomerfeest. Dat vie-
ren we in ons huis, Kerkstraat 76 in Wamel 
met een quiz, een film en lekkere hapjes. 
Van harte welkom bij deze reunie!
We blikken terug op de avontuurlijke Wad’nweek 
de inspirerende Drentheweken en de hartverwar-
mende zomer in Le Phaux en op Bel Any. De jaar-
lijkse film biedt je beelden van alle cursussen dit 
seizoen. Het geeft je een compleet overzicht van 
wat we op de diverse locaties te bieden hebben.
Je bent van harte welkom in onze boerderij. Neem 
je iets mee voor het koude buffet? 
Reis je per O.V., kun je met de trein naar Tiel. Ver-
volgens bus 42 naar de rotonde in Beneden Leeu-
wen. Daar halen we je na afspraak op van de halte. 
Na het avondprogramma, brengen we je terug naar 
de bushalte. Het fietspontje vaart na 18.15 uur niet 
meer. Er is ook een busverbinding van Nijmegen 
naar Den Bosch v.v. via Wamel.
Het programma:
16.30: Welkom met koffie, thee, taart.
18.30: Koud buffet (brood, beleg, quiche, fruit, e.d.)
19.30: Quiz Petje op, petje af: 
                       Win een creatief kado!
20.00: Seizoensfilms 2019.
22.00: Swingmuziek.
We mailen jullie nog een aparte uitnodiging!

Nagenieten van B&V’s creatieve vakanties
Taart, quiz en film op 9 november

Het protestantse kerkje in Wamel. Hier vind je beel-
dend werk van Eduard Gerrits en Nellie de Mulder en 
Gerrit van Meurs toont er nieuwe Waterwerken.

Stichting KunstBakens organiseert 
ieder jaar een kunstzinnig evene-
ment in de gemeente Druten en 
West Maas en Waal. De jaarlijkse 
atelierroute is sinds vorig jaar een 
biënnale geworden. De volgende 
editie is in 2020.
Dit jaar organiseren we een expo-
sitie in vier protestantse kerken in 
de beide gemeenten. In twee week-
enden (12- 13 en 19- 20 oktober) 
stellen de kerken hun ruimte ter 
beschikking aan KunstBakens. Je 
kunt het werk komen bekijken van:
Druten: Geert Lemmers
Hermine Lewiszong
Theo Tomassen
Boven Leeuwen: Conny Denis
Monique van Stokkum
Wamel: Nellie de Mulder
Eduard Gerrits
Gerrit van Meurs
Dreumel: Ans van den Hurk
Claudia van der Linde

Op de vier weekenddagen is de expositie geopend van 
12.00- 17.00 uur en de entree is gratis.
Ter gelegenheid van de expositie komt er een kaar-
tendoosje uit. Je kunt dat doosje tijdens de expositie 
verkrijgen in een van de kerken met twee kaarten van 
ieder van de kunstenaars die in die desbetreffende 
kerk exposeren voor de prijs van € 3,=.
In elke andere kerk kun je vervolgens je set uitbreiden 
met twee gratis kaarten per kunstenaar. Zo verwerf je 
een doosje met 20 kunstkaarten voor slechts € 3,=

Speciaal voor deze expositie werkt Gerrit aan een 
nieuwe serie Waterwerken. Deze werken zijn orga-
nisch van vorm, mede door een heel vrij gebruik van 
het materiaal. De natte verf en inkt zoekt zijn eigen 
weg en laat zich nauwelijks sturen. Zo ontstaan er 
avontuurlijke schilderijen met grillige structuren.

Aqua 19005, aquarel en O.I. inkt, 20 x 58 cm, 2019

Nog één keer..., nog één aller-
laatste keer geeft Wies Kuyers 
een zangworkshop voor Bleu 
et Vert in Wamel. In drie dagen 
kun je je onderdompelen in het 
plezier van samen zingen. Het 
repertoire is wereldmuziek.
Wies is met haar improvisatiever-
mogen en haar rijke ervaring een 
feest om als docent mee te maken. 
Het plezier van samen zingen staat 
centraal in deze driedaagse, maar er 
is ook ruimte voor stemoefeningen 
en voor wie dat wil improvisatie.
Op de tweede avond houden we 
een Sing Along. Iedereen kan dan 
een lied ten gehore brengen, alleen 
of met een aantal samen.
Indien het weer het toestaat zingen 

we ook af en toe in de uiterwaarden. Verder staat ons 
ruime atelier tot jullie beschikking.
We houden als feestelijke afsluiting van de driedaagse 
op zondagmiddag een klein concertje in de protestant-
se kerk van Wamel. Daarna zet Susan nog een uitge-
breid diner op tafel.
Er zijn al een aantal inschrijvingen, mooi verdeeld over 
mannen en vrouwen. Maar er is ook nog plek. Kom nog 
één keer genieten van een driedaagse onder de profes-
sionele begeleiding van Wies Kuyers. Nog één keer...



Afgelopen zomer heeft Gerrit voor 
het eerst originele Waterwerken 
meegenomen naar Le Phaux en 
Bel Any. Zo waren die in de Water-
winkel te koop naast de boeken en 
ansichtkaarten van zijn werk. Het 
werd een mooi succes. Gerrit ver-
kocht een aantal Waterwerken aan 
cursusdeelnemers. 
Zo hebben weer vier Aqua’s een 
nieuw onderdak gevonden: Van 
boven naar beneden: Aqua 13022a, 
Aqua 13014 en Aqua 04016a. Ook 
Aqua 04011a is verkocht. Deze 
Waterwerken zijn met hun passe 
partout precies in een maat van de 
IKEA wissellijst Ribba 50 x 23 cm.
Gerrit overweegt om volgend jaar 
ook wat grotere Waterwerken mee 
te nemen naar Le Phaux en Bel Any. 
Zo wordt het aanbod in de reizen-
de Waterwinkel steeds rijker...

Een kleine dag extra en 15% méér cursus voor gemiddeld 8,6% méér kosten
Bleu et Vert introduceert voor 2020 een zesdaagse cursusweek
In Le Phaux experimenteerden 
we dit jaar met een langere va-
kantieweek. De aankomst was 
niet langer pas op zondagmid-
dag vanaf 13.00 uur, maar op 
zaterdagmiddag vanaf 16.00 
uur. We hadden bedacht dat de 
zondag dan een soort rustdag 
zou zijn.
Maar daar kwam niets van terecht! 
De deelnemers lieten ons weten 
direct met de cursus te willen be-
ginnen. En zo geschiedde. De cursus 
begon in feite op de zondagmiddag 
na de lunch. Zo is niet alleen de 
week, maar ook de cursus langer 
geworden. Deze uitbreiding gaan 
we volgend jaar doorvoeren op alle 
locaties: Le Phaux, Bel Any, Drenthe 
en bij de Wad’nweek op de Vlieter.
Maar het gevolg van een langere 
vakantieweek en cursusduur zijn 
ook hogere kosten. De lonen van 
kok en docent gaan omhoog en  de 
kosten van het inkopen van voeding 
en materialen stijgen. Om dat op te 
vangen is een verhoging van de cur-
susprijs noodzakelijk.
In veel gevallen zal de verhoging ge-
middeld 50 euro bedragen: 60 euro 

voor het gewone tarief. Mensen met de laagste inko-
mens kunnen daar weer 20 euro korting op krijgen.
In Drenthe en bij de Wad’nweek is dat een verhoging 
van 7-10 %. 
Op Bel Any is deze verhoging van 50 euro ca 15%, om-
dat het totaalbedrag wat we daar ontvangen een stuk 
lager is. De kosten voor overnachtingen gaan immers 
rechtstreeks naar de eigenaren van het pand. De ze-
vende nacht zal wel invloed hebben op de prijs voor 
het kamperen (die gaat van 120 naar 140 euro vóór 
een tent met één persoon en van 180 naar 210 euro 
voor een tent met twee personen). De prijs van een 
kamer gaat van 300 naar 350 voor één persoon en van 
330 naar 385 voor twee personen (is van 165 naar 
192,50 per persoon). De huisjes blijven even duur.
Omdat de cursussen in Le Phaux teruglopen, mede 

De zomerweken en de cursussen zijn in 2020 een stuk 
langer en maar een beetje duurder, zeker in Le Phaux.

Meenemen van originele kunstwerken naar Frankrijk succesvol
Gerrit verkoopt vier Waterwerken aan cursisten

Bleu et Vert zomerprogramma 2020
                 
Cursussen in Nederland
  
Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:   25 apr -   1 mei 

De Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: 
Atelierweken tekenen-schilderen:   1 mei -   8 mei 
      8 mei - 15 mei

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2020 - mei 2021 
 
Cursussen in Frankrijk 

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
Beeldhouwen: Henk de Jong    18 juli - 25 juli
 Henk de Jong  25 juli -   1 aug
 Henk de Jong   1 aug -  8 aug

Tekenen/ schilderen:              18 juli - 25 juli
                25 juli -   1 aug 
      1 aug -  8 aug

Cursusweken in Bel Any,  Fr. Ardennen
Zingen:  Frohmut Knie     15 aug - 22 aug 

Theater:  Sanne Arbouw 22 aug - 29 aug*
 

Tekenen/ schilderen:              15 aug - 22 aug
         22 aug - 29 aug
 * = bijna volgeboekt

Veranderingen in tijd en geld van B&V cursusweken in 2020
 
 weekuren cursusuren prijs voor cursus en verblijf  

Le Phaux + 21 = + 15% + 4 = + 15% + € 15 - 35 = +   4 -   7%

Bel Any + 21 = + 15% + 4 = + 15% + € 40 - 60 = + 14 - 15% * 
 
Drenthe + 17 = + 12% + 4 = + 15% + € 40 - 60 = +   9 - 10%
 
Wad’nweek + 15 = + 10% + 4 = + 15% + € 40 - 60 = +   7 -   9%

* Op Bel Any prijs incl. eten en drinken, excl. overnachtingen. Bij kamperen of  in een kamer 
betaal je vanaf  2020 een extra nacht. De huisjes zijn per week en blijven zo gelijk in prijs.

Alle huisjes 23-29 aug. staan gereserveerd 
Theaterweek 2020 nu al bijna volgeboekt

De theaterweek 2020 is van 23- 29 augustus en heeft 
nu al negen reserveringen staan. De drie huisjes 
staan in die week al in optie. Ook voor schilderen op 
Bel Any 2020 zijn er al vier reserveringen.

vanwege de langere reis, hebben we besloten hier de 
verhoging te beperken. Het algemene tarief gaat hier 
niet 60 euro, maar slechts 35 euro omhoog. Ook daar 
kan iemand met een lager inkomen 20 euro korting 
op krijgen zodat de verhoging dan nog slechts 15 euro 
bedraagt. Al met al blijft de verhoging in Le Phaux be-
perkt tot 4- 7 %.
Bijgaand schema toont dat de prijsverhogingen veelal 
gunstig afsteken bij de verlenging van de vakantieweek 
en de cursus. Alleen op Bel Any is de verhoging even-
redig met de verlenging van de duur. Maar verder krijg 
je in 2020 bij Bleu et Vert veel meer week en cursus 
voor iets meer geld. We hopen dat de cursusweken zo 
interessanter voor jullie zullen zijn, zeker in Le Phaux. 
Overigens zullen we in Le Phaux volgend seizoen nog 
drie weken organiseren. Het is de eerste stap van Ger-
rit naar zijn pensioen. Zie tevens blz 4.



Onafgebroken zomerweer zonder wanklank
Le Phaux biedt blauw en groen in overvloed

De Le Phaux zomer van 2019 was overtuigend in alle opzichten.  In een 
van de vier weken was het kwik zelfs tot 36 graden opgelopen. In de scha-
duw hebben we toen toch goed kunnen hakken en schilderen. De andere 
drie weken waren gewoon lekker warm. Leven zoals we dat gewend zijn.
Van hoog naar laag: Cervières, beeldhouwen, buffet en de expositie.

Fraaie aanvulling op aanbod Bleu et Vert
Zomerweken Bel Any oogsten weer veel lof

De Bel Any zomer was evenwichtig en lekker warm. Beide weken aten 
we elke dag op de binnenplaats en werkten we met schilderen, zingen en 
theater ook dagelijks buiten. Ook in dit derde jaar blijkt Bel Any een fraaie 
aanvulling op ons aanbod. Foto’s van hoog naar laag: Buiten zingen, schilde-
ren, in de kerk van Any Martin Rieux en de eindpresentatie van theater.



Ook als cursussen in Le Phaux vergaan: Bleu et Vert zal zeker nog vele jaren blijven bestaan
Gerrit vertelt meer over een mogelijk einde van cursusweken in Le Phaux na 2020
Het nieuws dat we mogelijk 
een einde gaan maken aan de 
Bleu et Vert vakantieweken in 
Le Phaux is her en der als een 
bom ingeslagen. Na de ver-
schijning van het artikel in de 
vorige Bleu et Vert nieuwsbrief 
kwam er een heel aantal ver-
ontruste mails binnen.
Enkele citaten uit de reacties:
* Wat een schokkend nieuws. Ik moet 
wel afscheid nemen van Le Phaux. Ik 
heb daar toch ook heel veel voetstap-
pen liggen. 
* het nieuws van het mogelijke laatste 

jaar in 2020 in Le Phaux sloeg in als 
een bom. Wij willen graag voorinteke-
nen voor dat jaar. Kan dat? B. wilde wel 
4 weken komen (en ik dan natuurlijk 
ook.. haha). Le Phaux is voor ons ook 
een bijzondere plek, die we daarna 
ongetwijfeld zullen gaan missen.
* Ik ben al een paar dagen in shock 
omdat jij met pensioen gaat (v.w.b. Le 
Phaux). Hoewel ik je leeftijd wel ken, 
had ik helemaal niet in beeld dat dit 
er aan zat te komen. En ik heb nog 
wel gedemonstreerd in Amsterdam 
voor een beter en met name eerder 
pensioen, maar ik had jou niet voor 

Het zomerseizoen 2019 vergeleken met 2016 - 2018
Jaar/ weken 2016/ 5 2017/ 5* 2018/ 6* 2019/ 6*

bezetting  68=  57% 107=  89% 103=  72%   95=  66%
 
in Le Phaux  68=100%   82=  77%   61=  59%   56=  59%

in Bel Any   0   25=  23%   42=  41%   39=  41% 
 
beeldhouwen  25=  37%   42=  39%   30=  29%   24=  25%

schilderen  25=  37%   38=  36%   55=  53%   57=  60%

zingen  12=  18%   18=  17%   10=  10%     9=    9%
 
theater   6=    9%    9=     8%     8=    8%     5=    5%

mannen  19=  28%   27=  25%   19=  18%   21=  22%

vrouwen  49=  72%   80=  75%   84=  82%   74=  78%

trouwe cursist  43=  63%   72=  67%   67=  65%   56=  59%

nieuwe cursist  25=  37%   35=  33%   36=  35%   39=  41%

één week  50=  74%   84=  79%**    81=  79%   73=  77%
 
twee weken    9=  26%   10=  19%**    11=  21%   11=  23%

* vier weken Le Phaux en resp, 1, 2 en 2 weken Bel Any, Fr. Ardennen
**   er kwam ook één persoon een periode van 3 weken; dat is 3%.

B&V cursusweken elders veel beter gevuld
Bezettingsgraad van Le Phaux daalt gestaag

Bezettingsgraad 2019 vergeleken met 2016 - 2018
Jaar/ weken 2016/ 5 2017/ 5 2018/ 6 2019/ 6
Le Phaux  68=  57%   82= 85%   61=  64%   56=  58%

Bel Any   0   25=104%   42=  88%   39=  81% 
 
Drenthe  22=  92%   23= 96%   19=  79%   20=  83%
 
Retourdagen  20=100%   20=100%   19=  95%   20=100%

Wad’nweek  12=100%   10=  83%     8=  67%   11=  92%

De zomer van 2019 was qua bezetting wat minder dan de vorige twee 
jaren. Gelukkig blijven we boven het magere jaar 2016. Maar dat is alleen 
maar dankzij de weken op Bel Any. 
De inschrijvingen in Le Phaux kwamen opnieuw lager uit. Tot 2010 was 
de bezetting in Le Phaux altijd tussen de 75% en de 95%. In bovenstaand 
schema is te zien dat het dit jaar slechts 58% was. In alle andere cursus-
weken en bij de Retourdagen ligt de bezettingsgraad vrijwel altijd tussen 
de 80 en de 100%
Het verlies ligt dit jaar vooral bij het beeldhouwen. In absolute aantallen 
is het beeldhouwen terug op het lage niveau van 2016, terwijl 2017 juist 
een heel goed jaar was bij het beeldhouwen. In Le Phaux hadden we nu 32 
schilders. Dat is ruim een kwart meer dan in 2016.
Verheugend nieuws is de voorzichtige stijging van het aantal nieuwe cursis-
ten. Het aantal trouwe klanten was dit jaar helaas wat minder.

ogen! Het komt er wel al heel snel aan ook! Ik wil wedden dat er nog veel 
mensen een laatste keer naar Le Phaux willen, maar dat misschien niet meer op 
zo’n korte termijn kunnen realiseren..... 
Hartverwarmend al deze positieve reacties! 
Er was ook verwarring. Meerdere mensen hebben uit de tekst begrepen 
dat Bleu et Vert na 2020 ophoudt te bestaan. Dit willen wij met klem tegen 
spreken! Zelfs indien we in Le Phaux na 2020 geen vakanties meer zouden 
organiseren, dan nog blijven we actief in Noord Frankrijk, in Drenthe op 
de Vlieter, Waddenzee, en in Wamel met de Retourdagen.
De naderende A.O.W. leeftijd bezorgt me een groot dilemma. Enerzijds 
voel ik er wel iets voor om het wat rustiger aan te doen met de cursussen. 
Het zou wat meer vrije tijd brengen in mijn leven en het zou me wat meer 
ruimte bieden om zelf kunst te maken.
Anderzijds ben ik emotioneel vergroeid met Le Phaux. Het dorp is al 33 
zomers lang mijn thuis. Ik hou van de streek, van de natuur, van de Franse 
bewoners, van de rust, de stilte en de puurheid van land, lucht en water.
Maar de bezettingsgraad van de creatieve vakanties in Le Phaux toont al 
jaren een dalende tendens (zie grafiek hiernaast). Indien die daling in 2020 
doorzet, dan zullen we zeker de cursussen in de Auvergne stop gaan zet-
ten. De moeite die het kost om de creatieve vakanties te organiseren en 
te verzorgen moeten in een redelijk evenwicht zijn met de opbrengst. En 
dat staat de laatste jaren iets teveel onder druk.
Ook vanuit de Franse verhuurders krijgen we seintjes dat er wellicht op 
termijn een einde gaat komen aan de huidige situatie in Le Phaux. Er staat  
nog niets vast. Het kan alle kanten op. Maar Jean Paul en Hélène overwe-
gen de mogelijkheid om uit Le Phaux te vertrekken, al zal dat in ieder geval 
nog een aantal jaren gaan duren. 

Kortom: De Bleu et Vert vakantieweken in Le Phaux zullen niet nog heel veel 
jaren overeind blijven. Zeker is dat we volgend jaar daar ons 34e seizoen 
draaien en het is niet uitgesloten dat we er nog een paar jaar aan vast kno-
pen. Maar de kans dat we 40 jaar Bleu et Vert in Le Phaux halen is vrij klein.  
We verminderen in 2020 de cursusperiode in Le Phaux naar drie weken.
Het is een eerste stap in de richting van Gerrit’s pensioen.
Over de invulling van het seizoen 2021 zullen we pas na de zomer van 
2020 definitief beslissen. Maar indien de weken in Le Phaux in 2020 goed 
bezet zijn, dan is er een reeële kans dat we ook in 2021 nog  creatieve va-
kanties in Le Phaux zullen aanbieden. Jullie kunnen het ons dus flink moei-
lijk maken om de stekker er uit te trekken: Maak ongebreideld reclame,  
reserveer een plek, schrijf je in, meld je aan, hak de knoop door, boek nu!



De Bleu et Vert keuken
Hoofdgerecht: Bietensla met bloemen
Kok en tekst: Susan Ebbers

Versieren

Deze zomer was ik 3 weken in Le 
Phaux en 1 week in Noord Frank-
rijk. Naast dat ik voor mijn werk 
bereikbaar ben, gebeld wordt en 
mail, doe ik allerlei hand en span 
diensten. Bloemen neerzetten, 
hand en theedoeken wassen, WC’s 
poetsen, met iemand naar het zie-
kenhuis, net wat er maar nodig is.
Mijn rol in de keuken blijft beperkt. 
Op zaterdag doe ik groot inkopen 
met de kok. Nadat we op de markt 
zijn geweest gaan we langs bij de 
kleine supermarkt, die we altijd nog 
Bravo noemen, al heet die al lang 
niet meer zo. In de loop der jaren is 
ons systeem daar geperfectioneerd. 
Ik doe de bestelling bij de dame van 
het vlees, ondertussen wijs ik acht-
hele kazen aan die we voor deze 
week willen. Ik geef aan de man van 
de drank door hoeveel van alles het 
moet zijn. De kok zoekt uit wat ze 
voor het avondeten wil en ik vul 
nog snel wat basis voorraad koffie, 
boter, koekjes, etc. aan. 
Zo vullen we in mum van tijd onge-
veer 10-12 karren. De inhoud staat 
op geschreven lijstjes die naar de  
cassière gaan, zodat we niet alles 
weer uit de karretjes op de band 
hoeven te zetten. 
Madame Thomas zelf loodst de 
losse spullen door de kassa. Het 
resultaat van deze efficiëntie was 
de recordtijd waarin we voor 500 
euro boodschappen hadden gedaan, 
ingepakt en in de bus geladen. Na 
precies 35 minuten reden we weg.
Met elke kok heb ik weer een an-
dere interactie. Jasmijn weet pre-
cies op welk knopje ze moet druk-
ken om me te laten participeren. 
“Mam heb ik al gezegd hoe fijn ik 
het vind dat je erbij bent?” 
Dat is wederzijds: Ik denk graag 
mee en ben graag bij haar. In de lo-
gistiek en hoeveelheden heb ik haar 
nog wat te leren, in het creëren van 

smaak is ze me voorbijgestreefd. 
Monique en Relinde zijn professio-
nele koks. Soms zeg ik iets vanuit 
mijn ervaring, wat ikzelf handig zou 
vinden. “Maar doe ermee wat je 
wilt”. 
Met Jurjen heb ik al een lange sa-
menwerkingsrelatie. Maar ook dan 
is het soms schipperen om niet te-
veel aan het roer van de kapitein 
te komen. Soms heb ik een wens, 
suggestie of verlangen. Voorzichtig 
zoek ik naar een niet al te koers-
verleggende uiting daarvan. 
Zo hou ik bijvoorbeeld veel meer 
van versieren, waar Jur de zaken 
helder wil houden. Maar hij weet 
best waar hij ja tegen zegt, als ik 
onschuldig vraag: “of ik iets leuks 
mag maken van de salade”. 
Hoofdschuddend kijkt hij toe hoe 
ik van zijn bedachte ingrediënten 
twee verschillende salades maak, er 
twee soorten dressing bij maak en 
dan uitbundig ga versieren: Blauwe 
borage bloemen bij de rode bieten 
en roze rozenblaadjes bij de groene 
boontjes….

Ingrediënten:
Salade 1: groene blad sla, plakjes ge-
kookte rode biet gemarineerd in ci-
troensap, olie, knoflook, gesnipperd 
ui, kruidnagel, thijm, bloemetjes van 
de borage (komkommerkruid.)
Salade 2: groene sla, gekookte 
boontjes, gele paprika en roze roze 
blaadjes
Dressing 1: tahin met citroensap, 
olijfolie, geperste knoflook, zout, 
peper (eventueel iets water als het 
te dik is)
Dressing 2: mayonaise, kwark, ker-
rie, zilveruitje, geprakt ei, zout en 
peper.

Meer recepten vind je op onze 
website:  http://www.bleuetvert.
com/bleu-et-vert/recepten

Het is altijd een mooi gezicht in Le Phaux. Als ik de luiken van mijn slaapka-
merraam opengooi, krijg ik een ruime blik tot aan verre glooiingen met op 
de voorgrond het bescheiden grasveldje. Maar de ochtend van 13 augustus 
zag het er ineens heel anders uit. Een zestal jonge koeien hadden hun 
weide verlaten en ons tuintje uitgekozen om eens fijn te grazen.
Het was een surrealistische gewaarwording. Alsof ik nog droomde... 

Uitzicht uit slaapkamerraam ingrijpend veranderd

Dames op drift zoeken de vrijheid

Meest geschilderde huis uit de driedaagsen
Karakteristiek Wamels dijkhuis tegen de vlakte

Bovenaan de dijk ter hoogte van ons huis stond een karakteristiek dijkhuis. 
Het was een van de mooiste dijkhuizen uit Wamel. Tijdens de schilderdrie-
daagsen werd dit huisje heel vaak gebruikt als inspiratie voor tekeningen 
en schilderijen. Geen ander Wamels huis was zo geliefd bij de Bleu et Vert 
schilders. 
Het huisje was oud en matig onderhouden. Onlangs is het verkocht. En 
de nieuwe eigenaren hebben het nu tegen de vlakte gegooid. Er verschijnt 
straks een nieuw dijkhuis. Een eigentijds en eigenzinnig huis. Moderne ar-
chitectuur. Het is bepaald geen doorsnee woning die ze gaan bouwen. 
Gelukkig niet. En moderne architectuur kan heel mooi samenvallen met 
het klassieke Nederlandse rivierenlandschap.
Maar toch zullen wij het huis missen. Het was een sfeervol dijkhuisje dat 
een rijke historie in zich meedroeg en ondanks de tand des tijds toch nog 
haar steentje bijdroeg aan de sfeer van het dorp Wamel. 



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 3e aflevering uit deze 3e serie een foto uit september 2016. De 
eerste Retourzaterdag was het mooi weer en schilderden we op de 
dijk bij Rossum. Een groepje fietsers komt kijken. De man wijst en 
geeft een reactie. Wat zegt hij? En wat zegt de schilderes? 
Wat vind jij van dit tafereel? Hoe zou je het willen noemen?

Verzin een (onder-)titel en pak punten voor je klassement. Na twee afle-
veringen is het klassement nog piepjong. Met een 1e plaats in de 3e afle-
vering kan je zomaar in de top staan, zelfs als je nu nog geen punten hebt. 
Pak die kans om bovenin mee te doen en speel mee!  
Oplossingen uiterlijk op 16 nov. 2019 om 21.00 uur. 

33 jaar B&V foto’s

3e aflevering

Kijk uit! Hakken is besmettelijk...

Oplossingen 3e serie aflevering 2:

Veel nieuwe namen in klassement
Eerste demarrage is van Otto

De 15 besten van de 2e aflevering:        
 
  1. Kijk uit! Hakken is besmettelijk... Caro de Bruijn 15
  2. We nemen geen geld aan. Otto Pasteuning 14
  3. Is deze steen besmettelijk? Vera van Meurs  13
  4. Het lijkt mijn pet wel. Jetteke Noordzij 12
  5. Une opèration entière. Annette Rooke  11
  6. Interplanetaire communicatie. Wim Hart 10
  7. Nog even de tanden erin zetten. Vincent de Jonge   9 
  8. Ik kap met dat mondkapje! Kees Moerkerk   8
  9. Vergeet de onderkant niet! Selma Kamphuis   7
10. Dat hout is zachter, hoor. Maurice Schipper   6
11. Het boerenluchtje hier valt niet mee. Karin van der Kooy   5
12. U hebt gelijk..., een zwart jurkje 
                                   is niet echt handig. Annemarie Augustijn   4
13. Dat lijkt mijn kloofblok. Hanneke van der Kooy   3
14. Een echt been heeft mijn voorkeur. Hennemieke Eenhoorn   2
15. Zelfportret? Constance Boekelman   1

We ontvingen 60 titels van 26 inzenders, alweer een heel behoorlijk aantal. 
Van de vijftien die na aflevering 1 het klassement vormden, pakten slechts zeven 
mensen opnieuw punten. Zo staan er veel nieuwe namen bij in het klassement 
en telt dat inmiddels 23 namen. Veel zgn nieuwe namen kennen we van de vorige 
fototitelserie: Caro, Annette, Wim, Kees en Selma. Maar er zijn ook drie debutanten 
nieuw in de lijst: Jetteke, Karin en Hanneke. Dat smaakt naar méér!
Van de top vijf van het eerste klassement, pakt alleen Otto punten. Met zijn vorige 
vierde en huidige tweede plek demareert hij als eerste weg uit het grote peloton 
en slaat een gaatje van 11 punten.
De beste oplossing van deze aflevering komt van Caro. Ze komt als hoogste binnen 
en staat nu gedeeld tweede in het klassement met de winnaar van aflevering 1 Bart 
en met Vera die deze aflevering de derde plek pakt.
De nummers 2 en 3 van de vorige keer Jonathan en Carla grijpen nu naast de 
punten en zakken iets in het klassement.
Jetteke is vierde in haar eerste deelname ooit en komt binnen op de zevende plek. 
Die deelt ze met Vincent die beide keren punten pakte. 
Ook Annette staat bij de top vijf deze keer. Ze deelt plek negen in het klassement 
met drie anderen: Maurice en Hennemieke die allebei voor de tweede keer punten 
pakten en Sjon die er deze keer naast greep. 
Kees en Selma staan deze keer bij de eerste 10 en komen het klassement binnen. 

Nieuw in het klassement zijn Karin 
en Hanneke. Ze pakken punten in 
hun allereerste deelname ooit. 
In aflevering 1 stonden geheel te-
gen de traditie van de titelprijsvraag 
méér mannen dan vrouwen bij de 
top 15. In deze tweede aflevering 
slaan de vrouwen terug: In de eer-
ste vijftien van deze aflevering staan 
tien vrouwen en vijf mannen. Het 
klassement is heel evenwichtig ver-
deeld met mannen en vrouwen.
Hoe gaat het verder? Kan Otto zijn 
voorsprong vast houden of verder 
uitbouwen? Of komt er reactie uit 
het peleton? En wie van de achter-
volgers rijdt dan het gaatje dicht? 
De verschillen zijn heel klein. Bij 
een nummer 1 plek in aflevering 3 
sta je zelfs als je nu nog geen punten 
hebt, direct op het niveau van  de 
huidige nummers 2. Dit biedt volop 
kansen aan iedereen! Doe mee en 
pak punten voor je klassement.

Algemeen klassement:        
  1. (  4) Otto Pasteuning 26
  2. ( - ) Caro de Bruijn 15
     (14) Vera van Meurs 15
     (  1) Bart Mulckhuijse 15
  5. (  2) Jonathan Zuiderwijk 14
  6. (  3) Carla Dielen 13
  7. ( - ) Jetteke Noordzij 12
     (13) Vincent de Jonge 12
  9. ( - ) Annette Rooke 11
     (11) Maurice Schipper 11
     (  7) Hennemieke Eenhoorn 11
     (  5) Sjon Zuiderwijk  11
13. ( - ) Wim Hart 10
     (10) Annemarie Augustijn 10
     (  6) Constance Boekelman 10
16. ( - ) Kees Moerkerk   8
     (  8) Rob van Meurs   8
18. ( - ) Selma Kamphuis   7
     (  9) Heleen van der Spek   7
20. ( - ) Karin van der Kooy   5
21. (12) Aernoud Witteveen   4
22. ( - ) Hanneke van der Kooy   3
23. (15) Marcel Smeeman   1



Nog lopende expositie uit 
de vorige nieuwsbrief:

De Bleu et Vert mannen gingen ten onder na dappere strijd. Met kunst 
en vliegwerk bleef het in de eerste helft nog gelijk: 1-1, mede dankzij een 
sterk doelpunt van Selwyn. In de tweede helft wisselde het Franse team 
van doelman. Jean Paul ging keepen en hield zijn doel schoon. De jonge 
doelman uit de eerste helft bleek een uitstekende spits en schoot twee-
maal raak. Zo wonnen de Fransen met 3-1. 
Uiteindelijk werden we allemaal winnaar met het buffet van Monique. De 
derde helft bleek opnieuw weer onovertroffen qua lekker en gezellig.

Sport

Het podium in Le Phaux
Zo  6.10.19- Protestantse kerk Wamel
B & V zanggroep o.l.v. Wies Kuyers

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

Zoals zo vaak redden vrouwen de B&V eer
Spektakelstuk: 12 doelpunten in 14 minuten 

Bij de jaarlijkse voetbalinterland in Le Phaux hebben de Fransen gewonnen 
van het Nederlandse Bleu et Vert team. Zoals zo vaak redden de vrouwen 
de voetbaleer door in een spectaculair duel een gelijkspel uit het vuur te 
slepen. Na anderhalve minuut stonden de B&V dames al met 2-0 achter, 
maar ze kwamen net zo snel terug tot 2-2. Het spel golfde op en neer en 
vrijwel elke aanval was raak. Ze liep de score op tot een bizarre 6-6.
Coach Lucia had wederom een gouden greep gedaan door haar dochter 
en twee kleindochters op te stellen. Beide kleindochters wisten te over-
tuigen met fraaie treffers.  

De zanggroep van Wies Kuyers geeft een klein concertje met wereldmu-
ziek liederen. Het is het resultaat van de laatste zangdriedaagse die Wies 
voor Bleu et Vert zal verzorgen van 4- 6 oktober. Aanvang: 15.30 uur.

Wamel, Protestantse kerk (Dorps-
straat 73) KunstBakens in de 
Kerken met werk van Nellie de 
Mulder, Eduard Gerrits en 
Gerrit van Meurs.
Tevens te zien in de protestantse 
kerken van: 
Dreumel,  (Kerkpad 2) werk van 
Ans van den Hurk en Claudia 
van der Linde
Boven Leeuwen, (Waalbandijk 19) 
werk van Monique van Stokkum 
en Conny Denis
Druten, (Kattenburg 59) werk 
van Hermine Lewiszong, Geert 
Lemmers en Theo Tomassen.
12, 13, 19 en 20 oktober; 12- 17 
www.kunstbakens,nl

Venray, Pop-up galerie LIHVE 
(Hoek kapelaanspad- School-
straat)
Wadt - Kees Moerkerk, Rare 
Kwasten, Filo Forte, Atelier St 
Anna. schilderijen, fotografie, ke-
ramiek, poëzie
Project van Kees Moerkerk n.a.v. 
Bleu et Vert Wad’nweek 2016
4 okt- 16 nov vr 13-17 za-zo 12-16
www.livhe.nl

Bergen, Museum Kranenburgh 
(Hoflaan 26)
Licht in kleur - Edgar Fernhout
t/m 10 nov di-zo 11-17
www.kranenburgh.nl

Dordrecht, Dordrechts Museum  
(museumstraat 40)
Kees Verweij en zijn idolen met o.a. 
Verweij, Breitner, Picasso, Ap-
pel, Vuillard, Constant.
t/m 5 jan di-zo 11-17
www.dordrechtsmuseum.nlDen Haag, Museum Beelden aan 

Zee (Harteveltstraat 1)
Nana’s aan zee - Niki de Saint 
Phalle
5 okt- 1 mrt di-zo 10-17
www.beeldenaanzee.nl

Maastricht, Bonnefantenmuseum  
(Avenue Ceramique 250)
Bumped Body - 
Paloma Varga Weisz 
6 okt- 2 feb: di-zo 11-17
www.bonnefanten.nl

Amsterdam, Stedelijk Museum  
(Museumplein 10)
Chagall, Picasso, Mondriaan 
e.a.: Migranten in Parijs
21 sep- 2 feb: za-do 10-18 vr 10-22
www.stedelijk.nl

Werk van Eduard Gerrits

Agenda   Exposities



Gerrit Zonnebril
Kwali-tijd

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ kalmeert...

Na een lange zomer heb ik mijn dochters zes weken niet gezien. Mijn va-
derhart voelt een grote behoefte aan contact. Het wordt op zijn wenken 
bediend. De dag na mijn terugkomst rijden we met ons drieën naar Wa-
teringen voor een bezoek aan mijn stokoude moedertje. Susan ontbreekt 
vanwege een vakantie met haar zus en ouders in Oostenrijk en laat per 
appje weten een lichte jaloezie te voelen bij onze uitstap.
Twee weken later hebben we weer een alibi: Appelpop. Trouw aan hun ge-
woonte zijn zus Syl en diens schoonzus Mar twee dagen in Wamel om het 
festival mee te maken. Marthe en Jasmijn gaan om verschillende redenen 
ieder een dag mee, maar niet op dezelfde.
Op vrijdag trekken Syl, Mar, Jasmijn en ik naar het bomvolle terrein in Tiel. 
Het voorgerecht heet Son Mieux: originele gitaarpop met twee ADHD 
broertjes die enorm over het podium stuiteren. Het maakt hun optreden 
visueel spannend. Je hebt steeds het idee dat ze elk moment over elkaar 
heen kunnen buitelen en een ravage kunnen veroorzaken. Maar het gaat 
steeds wonderwel net goed.
Voor het optreden van Racoon trekken we op tijd naar voren en komen 
zo vlakbij het podium. Racoon is ondanks hun succes lekker nuchter geble-
ven. Alleen al de aankondiging: “Wij zijn Racoon en we spelen liedjes. Als je 
het kut vindt, ga je lekker naar buiten. Vind je het leuk dan blijf je gewoon 
hier staan. We hebben geen explosies of blote vrouwen, maar we houden 
wel van liedjes zingen”. 
Die ongecompliceerdheid is een aantrekkelijke eigenschap van de band in 
een wereld die al te vaak wordt geregeerd door grote ego’s en bombas-
tische presentaties. Het geluid is bij Racoon altijd beperkt in volume. Je 
kunt elkaar gewoon verstaan. En het belangrijkste: Ze maken gewoon heel 
mooie liedjes: “Een oceaan om in te vluchten…”. 
Bij Love You More zoekt Jasmijn onmiddellijk mijn armen. Samen wiegen 
we op het ritme van de akoestische gitaar. Mijn vaderhart smelt...
Onmiddellijk na Racoon start Rowwen Hèze in de andere tent. Een beetje 
jammer, want zo komen we niet verder dan halverwege. Maar ook daar 
is het groot feest. De Limburgers zetten de hele meute in beweging. Het 
springen, dansen en massaal meezingen reikt tot ver buiten de tent. En 
Tiel deint mee.
Op zaterdag is Douwe Bob ons voorgerecht. We hebben weer een prach-
tige plek midvoor. Na Bob kiezen Syl en Mar voor de zon buiten. Ik hou 
mijn plek vooraan om Ilse Delange van dichtbij te kunnen zien. Net als ik 
voel dat het jammer is om het niet te kunnen delen, duikt Susan naast me 
op. Het is een grote verrassing, want zo’n festival is niet haar natuurlijke 
habitat. De drukte, de herrie, het is allemaal teveel voor haar.
Ilse is goed op dreef. Ze zingt geweldig, heeft zichtbaar plezier en is het 
altijd stralend middelpunt van haar overigens ook heel goede band. Top-
treden!
Susan is blij dat ze na Ilse en een frietje weer naar huis kan.
Na wat snacken zien Syl, Mar, Marthe en ik Muyayo Rif, een Spaanse feest-
groep uit Barcelona. Ska, latin en vleugjes funk en Balkan gemixed tot een 
vrolijk dans en springfestijn geleid door acht doldwaze muzikanten. De 
hele tent gaat volledig uit zijn dak.
Marthe geniet met volle teugen, al kan ze niets zien. De liveschermen zijn 
er dit jaar niet dus in een rolstoel zie je alleen iets op de allervoorste rij. 
En die halen we bij lange niet. 
Maar de muziek is zo aanstekelijk dat Marthe op het ritme steeds heerlijk 
meedeint en met haar armen danst. Ik vier het feestje mee met haar. Ik 

In Frankrijk,

de avondmaaltijd

voor mijn neus

een tafel vol Indonesisch eten

De zon die haar laatste stralen

langzaam uitstrekt over de

al lang vergeten bergen.

Ik zit aan tafel en aanschouw

het pittige contrast tussen

het eten in mijn mond en de

rumoerige stemmen die langzaam

tot stilte verstommen

overgebleven tot een echo

van haar bestaan.
kijk af en toe even naar het podium, 
maar toch vooral naar mijn dochter. 
We bewegen samen heen en weer, 
zwaaien al dan niet synchroon met 
onze armen en klappen in elkaars 
handen. Twee keer hijsen Syl en 
ik Marthe bovenop haar rolstoel. 
Even kan ze zo blijven staan. Ze 
kijkt met grote stralende ogen naar 
het spektakel op het podium. Na 
twee minuten worden haar benen 
te moe en zetten we haar weer in 
zithouding terug. Maar dan dansen 
we samen weer verder. Ik zie haar 
genieten met overvolle teugen. En 
ik geniet volop met haar mee.

Bleu & Vert ETALAGE

De Leidsche Ommelanden- de sleutel tot Holland
Boek Bart Mulckhuijsse te koop voor gereduceerd tarief
Binnenkort verschijnt het boek Leidsche Ommelanden van Bart Mulck-
huijsse. Deze uitgave doet recht aan de rol die dit gebied in onze geschie-
denis heeft gespeeld. Het boek neemt je mee in beeld en verhaal van de 
Romeinse tijd tot het begin van de vorige eeuw. De prenten van rijke 
kastelen, verscholen landgoederen, windmolens en majestueuze fabrieken 
in het landschap bieden een ongekend historisch besef. Je voelt het leven 
van twintig eeuwen bewoning nog in de lucht en de wind.
Het boek is gebonden in een harde kaft en bevat 12 kleine en 18 grote 
prenten. De prenten zijn gedrukt op hoogwaardig zelfklevend papier en 
zijn gevernist om de afbeelding te beschermen. Er is een praktisch inplak-
instructie bijgevoegd. Verder bevat het boek een kleine kroniek en een 
historische kaart met het overzicht van de afgebeelde plekken. 
Je kunt nu al online intekenen via Bart’s webwinkel; de link naar de pagina 
is: https://winkel.werkvanbart.nl/product/voorverkoop-prentenboek-de-
leidsche-ommelanden/ 
Daar vind je ook nog informatie over het boek. Tot de boekpresentatie 
(op vrijdag 25 oktober… onder voorbehoud dat alles goed gaat!), is het 
boek in de voorverkoop tegen een gereduceerd tarief van € 32,50 ver-
krijgbaar (i.p.v. € 39,-)
 
Bart Mulckhuijsse is een trouwe deelnemer aan de Bleu et Vert schilder-
weken en is al jaren lid van de retourvrijdagengroep.


