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Atelierroute viert 2e lustrum met 20 kunstenaars
KunstBakens 10 met Gerrit en Hans de Raad

Kijk dat is nou kunst!

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

Van 8 sept. t/m 28 okt. expo-
seert de Zaterdagretourda-
gengroep samen met Gerrit 
in het Raadhuis van Raven-
stein. De expositie heeft als 
titel: Nieuwe Streken.
De tien kunstenaars exposeren 
allemaal ca 5 kunstwerken, teke-
ningen en schilderijen in diverse 
materialen. De Zaterdagretour-
dagengroep bestaat al sinds het 
jaar 2000 en de helft van de groep 
is sinds de begintijd lid. Nooit 
eerder exposeerde Gerrit samen 
met een Retourdagengroep. 
Zie tevens flyer op pagina 6.

Een deel van de Zaterdagretourdagengroep tijdens een 
Blauwe Bokweek in Drenthe: Voor vlnr: Janni Hagoort, 
Irma Krabbendam en Tanja Algra. Achter rechts: Gerrit 
van Meurs en 3e van rechts: Annemarie Augustijn.

Nieuw in Le Phaux 2019
Verwenweek en een extra dag
We blijven altijd op zoek naar verbeteringen in 
ons aanbod. In 2019 komen er twee wijzigingen 
in Le Phaux. Allereerst gaan we de week met 
een dag verlengen. En we introduceren volgen-
de zomer een creatieve verwenweek.
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 een rustige 
dag. Je kunt dan uitrusten van de reis en een beetje 
acclimatiseren. Om 17.00 uur is de introductie van de 
cursussen en om 19.00 uur het eerste uitgebreide di-
ner. We hopen met deze uitbreiding van de week de 
cursusweken in Le Phaux wat aantrekkelijker te maken. 
De lange reis is zo wat meer de moeite waard. 
Tevens starten we in 2019 met een creatieve verwen-
week. Tijdens deze week ligt de nadruk meer op rust. 
Maar we bieden dan ook elke dag een creatieve acti-
viteit aan van een paar uur, zoals boskunst maken en 
de zonsondergang schilderen. Meer info binnenkort op 
www.bleuetvert.com

Tentoonstelling Nieuwe Streken in Raadhuis Ravenstein
Retourzaterdagengroep en Gerrit exposeren samen

KunstBakens 10 met 20 kunstenaars: Nellie de Mulder, Eduard Gerrits, Monique 
van Stokkum, Theo Tomassen, Kieta Nuij, Geert Lemmers, Ans van den Hurk, 
Connie Denis, Claudia van der Linde, Hans de Raad, Gerrit van Meurs, e.a.
Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 11.00- 18.00 uur in Druten, Boven Leeuwen, 
Appeltern, Alphen, Boven Leeuwen, Beneden Leeuwen en Wamel. Kerkstraat 76.

Hans de Raad maakt abstract en kleurrijk werk en 
werkt graag in hout en brons. Zijn schilderwerk heeft 
een ruimtelijke dimensie. 
Met hout werkt hij op een spontane wijze. Soms geeft 
de structuur van het gespleten hout voldoende zeg-
gingskracht. Andere keren geven gebogen dunne me-
talen of lederen vormen een mooi contrast met hout. 
Hans werkt spelenderwijs met allerlei materialen, zo-
wel zelf gemaakt als gevonden.
Hout is ook de basis voor zijn bronzen beelden, je kunt 
er vaak de afdruk van de houtnerf nog in aantreffen. 
Met de abstractie van zijn werk daagt hij de toeschou-
wer uit om zijn of haar fantasie te gebruiken.

Bij de 10e editie van KunstBakens op 29 en 30 sep-
tember is er weer een gastexposant aan de Kerkstraat 
76. Het is de in Nijmegen woonachtige Hans de Raad. 
Een impressie van z’n werk vind je op hansderaad.nl.
Gerrit zal opnieuw zijn Waterwerken gemengd met 
zijn Waterfoto’s tentoon stellen. De verschillende ka-
rakters van fotografie, tekenkunst en schilderkunst 
versterken elkaar. Gerrit zal ook nieuwe Waterwerken 
tonen. Je bent van harte welkom aan de Kerkstraat 
76. We serveren ook een hapje en een drankje om het 
KunstBakensjubileum extra glans te geven.

Van 10- 12 sept. gaan vier Maas 
en Waalse kunstenaars drie dagen 
aan het werk in een school in Ap-
peltern: Ans van den Hurk, Gerrit 
van Meurs, Monique van Stokkum 
en Theo Thomassen. Ze werken 
ieder zelfstandig, maar laten zich 
ook inspireren door elkaar. Het 
kan leiden tot nieuwe inzichten en 
onverwachte resultaten.
Op 12 sept. van 19- 20 uur kun je 
komen kijken en met de kunste-
naars praten over dit project.



De laatste cursus van het zomerseizoen was de zangdriedaagse van 
Wies Kuyers. Er waren zes deelnemers, een klein groepje. Maar het 
was een hechte club. Het contact onderling was goed en enthousiast. 
We troffen zomerweer en zongen aan het wiel en op het Bleu et Vert 
atelier. Naast liederen waren er ook improvisaties. Aan het eind was er 
een mooi slotconcertje in het protestantse kerkje van Wamel. 

Nagenieten bij filmbeelden van topzomer
Bleu & Vert seizoensreünie zaterdag 17 nov.

Succesvol slot van B&V zomerseizoen
Zang3daagse Wies klein maar fijn

Wegens chronisch gebrek aan belangstelling
Einde Braziliaanse zang en percussieweek

Is er nog voldoende interesse in Wadschilderen?
25e B&V Wad’nweek krijgt deadline

Positieve reacties en heel veel 
enthousiasme bij de deelne-
mers. De Braziliaanse zang 
en percussieweek van Vita en 
Jaime leek een mooie aanvul-
ling op ons aanbod. Maar de 
werkelijkheid bracht veel te 
weinig inschrijvingen.
B&V wilde graag meer jonge men-
sen betrekken. In 2016 startten we 
met de theaterweek van Sanne Ar-
bouw en met de Braziliaanse week 
van Vita en Jaime. We hadden er 
een groot vertrouwen in dat dit 
twee successen zouden worden in 
het B&V programma. 
In de eerste twee jaar hadden we 
beide keren zes deelnemers aan 
de Braziliaanse week. Dat is eigen-
lijk te weinig om uit de kosten te 
komen, maar een nieuw initiatief 
moet zich vaak even settelen in het 

aanbod. Met Vita en Jaime bespra-
ken we ideeën om in dit 3e seizoen 
de cursusgroep voller te krijgen. Ik 
maakte korte trailers en plaatste 
die op de website en op Facebook. 
Ook Jaime plaatste berichten op 
zijn Facebookpagina. Bleu et Vert 
heeft ook nog een betaalde ad-
vertentie op Facebook gezet. Het 
heeft allemaal niet mogen baten. 
Dit jaar hebben we de Braziliaanse 
week zelfs moeten annuleren. Met 
slechts vier aanmeldingen zakte 
deze cursus door de ondergrens. 
Met een gevoel van teleurstelling 
hebben we besloten dat we deze 
week uit het programma van Bleu 
et Vert halen. Heel jammer!
De theaterweek van Sanne trok 
dit jaar acht deelnemers en staat in 
2019 weer op het programma van 
Bel Any: 25- 31 augustus.

De Bleu et Vert Wad’nweek staat al sinds 1996 op ons jaarmenu. 
We beschouwen het zelf altijd als een van de hoogtepunten in 
het seizoen. De combinatie van actief en creatief, van rust en 
beweging, van natuur en kunst. De schijnbare tegenstelling van 
de beperkte ruimte op een schip in de eindeloze ruimte van het 
wad. We krijgen er geen genoeg van! Bovendien smaken de cu-
linaire hoogstandjes van Susan extra lekker in de zilte buiten-
lucht. 
Maar het is al jaren lastig om de kosten van deze week terug te verdienen. 
Het huren van een schip met schipper en maat is vrij kostbaar. Indien er 
onvoldoende aanmeldingen komen, is het verlies al gauw aanzienlijk. Een 
grondige berekening van baten en lasten van de Wad’nweek leerde ons 
dat we in de afgelopen vier jaar tijd slechts 240 euro overhielden, ofwel 60 
euro per week. Dat beschouwen we als te mager. 
Daarom hebben we de Wad’nweek gekoppeld aan een deadline. Op 31 
januari 2019 willen we voldoende inschrijvingen hebben om uit de kosten 
te komen. Is dat niet het geval, dan zullen we de Wad’nweek annuleren. 
Maar we hebben al geluiden binnen gekregen dat diverse mensen het zo-
ver niet willen laten komen. Ze gaan zich voor de jubileumeditie aanmel-
den en ervoor zorgen dat de Vlieter in de vaart blijft binnen Bleu et Vert. 
Dat klinkt ons als muziek in de oren. Want Bleu et Vert met de Vlieter op 
de Waddenzee: we kunnen er geen genoeg van krijgen!

Op zaterdag 17 november organiseert Bleu et Vert het jaar-
lijkse nazomerfeest. Dat vieren 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 hartverwarmende zomer in Le Phaux en op 
Bel Any. Van alle cursussen dit seizoen zie je beelden terug in de 
jaarlijkse film. Het geeft je een compleet overzicht van wat we zoal 
te bieden hebben op de diverse locaties. 
Je bent van harte welkom in onze boerderij. Reis je per O.V., kun 
je met de trein naar Tiel. Vervolgens bus 42 naar de rotonde in Be-
neden Leeuwen. 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.
19.30: Quiz Petje op, petje af: Win een creatief kado!
20.00: Seizoensfilms 2016.
22.00: Swingmuziek.
We mailen jullie nog een aparte uitnodiging!

Bezoekers kijken naar de seizoensfilm tijdens het feest in 2013.



In Le Phaux hebben we de 3000e unieke deelnemer aan een 
B&V vakantie in de bloemetjes gezet. Ze krijgt onder meer een 
foto op dibond uit Gerrit’s verzameling en uiteraard een potje 
biologische jam uit Le Phaux.
In het eerstvolgende Retourdagenweekend vieren we de 7000e 
aanmelding.  Een van de Retourdagers valt deze eer toe. We gaan 
dat natuurlijk uitgebreid vieren en deze inschrijver flink belonen! 
In de volgende nieuwsbrief zullen we er verslag van doen.

Het zomerseizoen 2018 vergeleken met 2015 - 2017
Jaar/ weken 2015/ 6 2016/ 5 2017/ 5* 2018/ 6*

bezetting  90= 62%  68= 57% 107= 89% 103=  72%
 
in Le Phaux  90=100%  68=100%   82= 77%   61=  59%

in Bel Any    0    0   25= 23%   42=  41% 
 
beeldhouwen  30= 33%  25= 37%   42= 39%   30=  29%

schilderen  47= 52%  25= 37%   38= 36%   55=  53%

zingen  13= 14%  12= 18%   18= 17%   10=  10%
 
theater     6=   9%    9=   8%     8=    8%

mannen  22= 24%  19= 28%   27= 25%   19=  18%

vrouwen  68= 76%  49= 72%   80= 75%   84=  82%

trouwe cursist  66= 73%  43= 63%   72= 67%   67=  65%

nieuwe cursist  24= 27%  25= 37%   35= 33%   36=  35%

één week  56= 62%  50= 74%   84= 79%**    81=  79%
 
twee weken  17= 38%    9= 26%   10= 19%**    11=  21%

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

7000e inschrijving geboekt bij Retourdagen
3000e inschrijver in de bloemetjes

Méér nieuwe mensen bij Bleu et Vert
Minder in Le Phaux, méér bij Bel Any
Het was een redelijk goed seizoen voor Bleu et Vert. Het herstel van 
2017 t.o.v. 2015 en 2016 zet zich door. In absolute getallen is het aantal 
aanmeldingen in Le Phaux een nieuw laagterecord, maar dat wordt ruim 
gecompenseerd door de groeiende cijfers voor Bel Any. Opvallend is dat 
de cijfers voor beeldhouwen en schilderen omgekeerd zijn aan elkaar. Het 
beeldhouwen is na jaren van langzame groei dit jaar een stuk minder. Schil-
deren heeft daarentegen juist twee mindere jaren gehad en heeft nu weer 
meer deelnemers dan de afgelopen drie jaar.
Het aantal en het percentage mannen is dit jaar historisch laag. In alle jaren 
ligt het percentage mannen rond de 25; dit jaar stokt het op slechts 18%. 
Het aantal nieuwe mensen is de laatste jaren verhoogd t.o.v. de jaren er-
vóór. Dat is een goed teken.
Door het geringe aantal inschrijvingen in de eerste week, dat tevens leidde 
tot de annulering van de Braziliaanse zang en percussieweek, is de totale 
bezettingsgraad lager dan in 2017, maar wel duidelijk hoger dan in 2015 en 
2016. Afgezien van die ene week is de bezetting 82% en dat is prima! We 
hopen op een positief effect van de veranderingen in Le Phaux(zie blz 1). 

Forse terugval Fransen na wereldtitel
Bleu et Vert wint beide interlands

In de Progres verscheen een artikel onder de titel: Hollandse schilders 
vinden inspiratie in lokaal erfgoed. De journaliste ontdekte ons tijdens 
een schilderochtend in l’Hopital sous Rochefort. Via een kort vragen-
gesprekje verzamelde ze de info nodig om haar stukje te schrijven. Ze 
maakte ook zelf  de foto. In het artikeltje nodigt ze Franse belangstel-
lenden uit om mee te doen aan de cursus. Heel leuk, maar dan is het wel 
jammer dat ze het telefoonnummer verkeerd heeft opgeschreven...

Bleu et Vert haalt regiokrant Auvergne

Sport

Ook Noirétable vierde een hele nacht feest na het behalen van de wereldti-
tel door het Franse elftal. DE Route National werd er zelfs voor omgeleid 
omdat feestende jongeren het dorpscentrum in bezit hadden genomen. 
Maar de kater kwam snel. Drie dagen na de finale sloeg Bleu et vert on-
barmhartig toe. Zowel de vrouwen als de mannen wisten de jaarlijkse 
interland tegen de Fransen uit Le Phaux en omgeving te verslaan. 
Het moet gezegd dat de teams wat door elkaar waren geschud. De Franse 
vrouwen kregen wat Nederlandse versterking en drie Franse mannen 
speelden mee met de Nederlandse mannen. Op die manier konden er zo-
veel mogelijk mensen meedoen aan dit evenement. We hadden in Bert bo-
vendien een prima scheidsrechter die het spel goed aanvoelde. Uiteindelijk 
wonnen de mannen met 2-0 en de vrouwen met 3-0. Maar het hoogtepunt 
werd verzorgd door Monique die met hulp van Susan een heerlijk feest-
maal neerzette waar Fransen en Nederlanders eensgezind van smulden. 
In 2019 zal de interland wederom op het programma staan.



Schilderen, zingen en theater goede cocktail
Cursussen Bel Any vol en succesvol

De zomer van 2018 gaat de boeken in als extreem warm en droog. In 
Nederland was dat veel meer dan in de omgeving Le Phaux. Terwijl wij 
verhalen hoorden van 37 graden en bomen die al begonnen te herfsten, 
genoten wij van rond de 30 graden en groene velden. Het weer hield zich 
aan de gewoonte om elke week wel een keer een forse bui te produceren. 
Dat frist de boel lekker op. En op de 800 meter hoogte van Le Phaux staat 
altijd wel een lichte bries. Kom volgend jaar de Hollandse hitte ontvluch-
ten bij Bleu et Vert in Le Phaux! 
Foto’s van boven naar beneden: 
1: Gerard Akerboom (3e van rechts) verving Henk de Jong in drie van de 
vier beeldhouwweken. 
2: Beatrijs Schweitzer (midden) verving Henk in de tweede week. 
3: Koeien schetsen in Le Cros. 
4: Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien...
Begin oktober plaatsen we fotoseries op www.bleuetvert.com

De cursusweken in Bel Any waren goed volgeboekt. Bij het schilderen 
hebben we zelfs een tiental mensen moeten teleurstellen. We hopen dat ze 
het komend seizoen alsnog een plek bij ons vinden.
We ontvingen weer veel enthousiaste reacties over de verschillende schil-
derworkshops. De diversiteit ervan spreekt veel mensen aan.
De zangweek van Frohmut was mede door een dubbele annulering niet 
helemaal volgeboekt, maar wel voor het overgrote deel. De zangers zon-
gen buiten in de tuin, op de zolderkamer en een ochtend in de kerk van 
Neuville. De theaterweek was voor 3/4 volgeboekt. De talrijk aanwezige 
attributen op Bel Any waren een rijke inspiratiebron voor Sanne en de 
deelnemers. De slotuitvoering was dynamisch en hilarisch.
Foto’s van boven naar beneden: 1: Zonsondergang schilderen.
2: De theatergroep doet een presentatie na de lunch.
3: Zingen op de zolder.
4: Iedereen op de binnenplaats is in afwachting van het diner.

Zomer Le Phaux minder heet dan in Holland
Genieten van heerlijk warm weer



Gerrit verkoopt opnieuw 2 tekeningen 
Meer dan 100 kunstwerken de deur uit

Reizende expositie in het kader van cultureel festival St Didier en Noirétable
Gerrit’s fotoserie Bomen in de Zomer goed bezocht en twee verkocht

De opening van de fotoexpositie in het gemeentehuis van Noirétable

Aqua 12019 en Aqua 12023 verhuisden naar een en hetzelfde adres. Deze 
koopster had eerder al drie andere tekeningen gekocht.

Onlangs heeft Gerrit van Meurs zijn 100e kunstwerk verkocht 
sinds de eerste expositie van Waterwerken in 2011. Dit keer wa-
ren het 2 tekeningen die gekocht werden door een vrouw die 
vorig jaar september al 3 tekeningen kocht. Het zal Gerrit aan-
moedigen nieuwe tekeningen te maken. 
Van de 103 verkochte kunstwerken sinds 2011 zijn er 83 Wa-
terwerken (16 tekeningen, 39 aquarellen, 13 werken in acryl, 8 
werken in Oostindische inkt, 1 olieverf en 6 werken in gemengde 
technieken), 11 Waterfoto’en 9 foto’s uit andere series. 
Ook deze maand exposeert Gerrit twee maal zijn Waterwerken 
(zie blz 1 en blz 6). Tijdens atelierroute KunstBakens zal Gerrit 
ook nieuwe Waterwerken exposeren.

De reizende fotoserie Arbres 
en Été van Gerrit van Meurs 
heeft veel belangstelling ge-
kregen. De expositie was af-
wisselend op vier plekken in St 
Didier en Noirétable te zien.
De tentoonstelling was onderdeel 
van een cultureel festival met als 
thema: Bomen. Er waren lezingen, 
wandelingen langs bijzondere bo-
men in de streek, muziek, dans en 
voordrachten van verhalen en poë-
zie. De opening van de expo was in 

het gemeentehuis van Noirétable. 
Gerrit exposeerde er twee maal 
eerder een fotoserie over het bloe-
mencorso van Noirétable.
De burgemeester van Noirétable 
liep even door de tentoonstelling 
en herkende de oude kastanje die 
bij hem in La Bitortie voor de deur 
staat. Hij besloot direct om de foto 
te kopen. Elke donderdagavond 
schilderen we de zonsondergang in 
een van de weilanden waar ook zijn 
schapen grazen.

Subsidiegeld voor jonge kunstenaars
Woutkunstenfonds heeft bijna € 11.000

Twee foto’s uit de serie Arbres en Été zijn verkocht. De bovenste toont het 
zomerse zonlicht wat door de bladeren speelt. De onderste foto is de oude 
kastanje in La Bitortie. Minder dan 1 km achter de stam ligt Le Phaux.

De expositie van Wouter’s artis-
tieke nalatenschap heeft veel te-
weeg gebracht. Het overgrote deel 
van het werk heeft een nieuwe plek 
gevonden. Aan het verzoek om een 
vrijwillige bijdrage in ruil is mas-
saal gehoor gegeven.  Zo is er een 
bedrag bij elkaar gebracht van 
bijna 11.000,=. Dit bedrag vormt 
een subsidiepot waar jonge kunste-
naars een beroep op kunnen doen. 
Binnenkort komt de commissie 
die dit gaat beheren bijeen om te 
vergaderen over voorwaarden en 
procedures ten aanzien van een 
subsidieaanvraag.
Alle donateurs zullen op de hoogte 
worden gebracht van de uitkerin-

gen uit dit fonds en van wat er 
vervolgens mee zal worden gere-
aliseerd. Zo ontvangen donateurs 
dan uitnodigingen voor een expo-
sitie, een voorstelling of  een con-
cert. Jonge kunstenaars krijgen 
op deze manier een zetje in de rug, 
zowel financieel als publicitair.
Meerdere B&V deelnemers heb-
ben zonder een werk van Wouter 
te hebben overgenomen een gift 
gestort in het fonds. Daar zijn we 
heel blij mee! Het kan nog altijd 
op IBAN: NL36 TRIO 0777 8768 
25 tnv C. de Jonge te Delft o.v.v. 
Woutwerk. Dank!
De B&V nieuwsbrief  houdt je op 
de hoogte van de ontwikkelingen.

Het wachten is nu op het publiek...
Retourzaterdagenexpo Ravenstein klaar

De expositie Nieuwe Streken in het raadhuis in Ravenstein is klaar voor 
publiek. Het is een kleurrijke en veelzijdige tentoonstelling. 
Op de foto werk van Janni Hagoort, een van de tien exposanten. 



8 september t/m 28 oktober

1. Gerard Akerboom

2. Nicole Penterman 

3. Gerrit van Meurs

4. Irma Krabbendam 

5. Janni Hagoort 

6. Emilie Lindenbergh 

7. Tanja E. Algra 

8. Marlies Galama 

9. Annemarie Augustijn

10. Wouter Julien van den Haak (in herinnering)

Kunstenaarsgroep ÔBleu et VertÕ
Bleu et VertÕ ÔBleu et VertÕ ÔBleu et VertÕ 

exposeert in het Raadhuis van Ravenstein met: 

       Nieuwe streken 

Sinds 2000 komen in het atelier van  ÔBleu et VertÕ in 
Wamel, het land van Maas en Waal, tien 
kunstenaars zeven maal per jaar bijeen om elkaars 
werk te beschouwen. 

De organisatie en begeleiding is in handen van 
Gerrit van Meurs. Beeldend kunstenaar en       
docent tekenen-schilderen.   

Wij zijn te zien van 8 september t/m 28 oktober                                      
in het Raadhuis van Ravenstein                            
(St. Luciastraat 2). 

Het Raadhuis is vrij toegankelijk. 

In september van di t/m za open van                                
10-16.30 uur.                                                            
En in oktober op za/zo van 12-16 uur. 

 De feestelijke opening is zaterdag 15 
september om 15.30 uur

www.cultuurravenstein.nl

Tentoonstelling van zaterdagretourdagengroep en Gerrit samen 
Tien kunstenaars exposeren Nieuwe Streken in Raadhuis Ravenstein



l’Amour au Phaux

Ineke ontmoet Leo.
In de zomer van 1994 boekte ik een tweeweekse vakantie bij Bleu et 
Vert. Enkele weken daarvoor reed ik op de ringweg van Amsterdam en 
schoot er door me heen: “Dit is mijn laatste vakantie dat ik alleen op 
stap ga”.  
Ik voelde me in Le Phaux meteen helemaal thuis. Een pracht omgeving, 
leuke mensen en de warme ontvangst en begeleiding van Gerrit en 
Susan maakte de eerste week tot een heerlijk ontspannende vakantie. 
Op zaterdag gingen we met een groepje zwemmen in Noiretable en bij 
terugkomst moest ik me haasten om snel nog even te douchen voor 
het eten. Half rennend langs de picknicktafel onder de lindeboom zag ik 
daar een nieuwe deelnemer zitten. Snel stelde ik me voor en liep verder 
naar mijn tent. “Leuke man”, dacht ik meteen. 
Onder het eten maakten we kennis met de nieuwe mensen. Ik zei tegen 
de “leuke man”:   “Jij heet Ton he? “, waarop hij antwoordde: “Nee Leo, 
dat zijn ook drie letters.” Ik kreeg het warm van ongemak. Dat was ons 
eerste gesprek.
De volgende ochtend was er tot mijn verrassing in alle vroegte al ie-
mand van de kampeergasten aan het douchen. Het bleek Leo te zijn. Na 
het douchen stonden we heel lang voor de douches te praten. Ik had 
steenkoude voeten, maar bleef gewoon staan! Zo zochten we door de 
week heen vaker elkaars gezelschap. Nadat we met een groep geholpen 
hadden een aardbeienkas te verplaatsen, kwam Leo er op de terugweg 
achter dat hij zijn sweatshirt had laten liggen en moest hij terug naar het 
veld. Hij was verrast dat ik op hem gewacht had.
We hadden het door de week over van alles en nog wat maar nooit over 

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 8 de ontmoeting tussen Ineke en Leo. Op zondagmiddag 
bij de eerste kennismaking denken ze beiden: “Wat een leuke man!” 
c.q. “Wat een leuke vrouw!” Op maandagochtend hebben ze al een lang 
gesprek bij de douches, Ineke met steenkoude voeten. Ze vinden elkaar 
tijdens die week steeds leuker, maar toch gebeurt er verder niets. Pas in 
Nederland komt het alsnog goed.

Leo ontmoet Ineke.
In februari 1994 overleed mijn moeder. In de maand dat Ineke jarig is. 
Maar ik kende haar toen nog niet. Ik ontmoette haar een paar maanden 
later bij Bleu et Vert. 
Het was niet de eerste keer dat ik daar naar toe ging. Twee keer eerder 
was ik bij Bleu et Vert. Het was voor mij een ideale combinatie om er 
even uit te zijn. Creatief bezig zijn onder professionele begeleiding, op 
een heel leuke plek in Frankrijk, gerund door een enthousiast team. Die 
zomer in ‘94 had ik er meer zin in dan ooit. Misschien kwam het door 
de dood van mijn moeder of door de hoge werkdruk. In ieder geval 
verlangde ik er erg naar om mij in het beeldhouwen te storten.
Ik was op dat moment vrijgezel. Zoals ik bij voorgaande keren nog wel 
eens hoopte een leuke vrouw tegen te komen, had ik dat die zomer niet. 
Nee, ik wilde gewoon beeldhouwen en  met rust gelaten worden. Di-
rect al bij aankomst in de middag liep ik Ineke tegen het lijf. Ze kwam net 
terug van een zwempartij in het meertje bij Noiretable. Ik zei gedag en 
dacht: “Wat een leuke vrouw!” Maar ik was er aan gewend geraakt dat 
vrouwen die ik leuk vond meestal een partner hadden. Pas de volgende 
dagen kwam ik er achter dat Ineke niet tot die catagorie behoorde.
Zij trok veel op met Dori en Willem, een leuk stel. Net als ik probeer-
den zij een interessante vorm uit een blok steen te hakken.  Misschien 
wilde ik toch niet met rust gelaten worden, want al snel ging ik met hen 
drieën mee naar het zwemmeertje. Een ideale situatie om elkaar beter 
te leren kennen. Ook tijdens de maaltijden zaten wij samen en begon-
nen Ineke en ik elkaar steeds leuker te vinden. Op één van de avonden 
met muziek hebben we heerlijk gedanst en heb ik wel erg veel over mijn 
moeder gesproken. Blijkbaar was de hoeveelheid wijn er de oorzaak van 
dat ik haar verlies even kwijt wilde. Arme Ineke.
Natuurlijk zijn er heel veel herinneringen aan die speciale vakantie. Zo 
hebben wij ontzettend gelachen tijdens het versjouwen van verplaatsba-
re aardbeienkassen van de biologische fruitboer uit Le Phaux. Of dat ik 
Ineke zo ver kreeg om een kaarsje te branden in de kerk van Noiretable. 
Voor mij als niet gelovige een nieuw fenomeen. Op een vorige vakantie 
vertelde één van de cursisten, die ook niet gelovig was, dat hij dat deed 
voor alle mensen die hij lief had. Ik vond dat heel bijzonder en ben het 
ook gaan doen. Ineke en ik doen dat nu nog steeds als we op vakantie 
een kerk tegenkomen. Ook hebben wij een grappig kinderlied geleerd 
over een eend. Wat voor ons later door een persoonlijke geschiedenis 
heel speciaal is geworden.
Aan het einde van de vakantie vonden we het heel leuk om weer met 
elkaar af te spreken. Bij die eerste keer is het niet gebleven. Twee keer 
hebben wij daarna nog samen een week bij Bleu et Vert doorgebracht. 
Daardoor kwam mijn aantal weken bij Bleu et Vert op tien te staan. 
Gerrit heeft mij daarmee beloond met een speciale tekening van ons 
beiden. In 1997 zijn wij getrouwd en is onze zoon Michiel geboren. 
Regelmatig hadden wij plannen om nog een keer naar Bleu et Vert te 
gaan. Helaas, het is er niet meer van gekomen. Dat neemt niet weg dat 
die bijzondere plek altijd in onze gedachten is gebleven. Het heeft er 
voor gezorgd dat wij samen zijn. En heel belangrijk: we zijn nog steeds 
gelukkig.  Mijn dank!

de vraag of er iemand in Nederland op ons wachtte. De laatste avond 
staat in mijn herinnering gegrift. Het is expositie en er is “live music”. 
Leo vertelt uitgebreid over zijn moeder die een half jaar daarvoor is 
overleden. Op een gegeven moment draai ik me om, de band staat nog 
te spelen maar de ruimte is verder leeg. Iedereen is al naar bed. Ook 
wij lopen naar onze tenten. Weer gebeurt er niets en heb ik nog steeds 
geen idee hoe het morgen bij het afscheid verder zal gaan. Ik hoop maar 
dat ik de moed heb om zijn adres en telefoonnummer te vragen.
Bij het afscheid nemen is Leo mij voor en vraagt mijn gegevens. Ik trek 
nog een week door Frankrijk in mijn eentje en als ik thuis kom ligt er 
een leuke “welkom thuis” tekening van Leo in de brievenbus.
De volgende ochtend gaat de telefoon. Leo!!! We maken een afspraak 
om samen naar het Kröller Muller te gaan en lopen over de Veluwe. 
Toen begon het daten pas. Na een jaar besloten we er voor te gaan. We 
wilden een huis kopen en we wilden een kind. Het is allebei gelukt. We 
wonen nu in een superleuke buurt in Amstelveen en hebben een zoon 
van 20, die in Amsterdam studeert. 
We hebben het goed samen. Mijn voorgevoel is uitgekomen. Die vakan-
tie bij Bleu et Vert is mijn laatste vakantie geweest als vrijgezel. 

Dochters ontdekken het dorp van hun ouders’ liefde
Marieke en Frans na 30 jaar terug in Le Phaux
Begin augustus brachten Marieke en Frans 30 jaar na het ontstaan 
van hun liefde weer een bezoek aan Le Phaux. Daar sloeg in 1988 
de vonk over. Hun beide dochters zijn inmiddels volwassen en waren 
nieuwsgierig naar de plek waar het tussen hun ouders was begonnen. 
De vier genoten van de uitgebreide rondleiding en Marieke en Frans 
haalden met Gerrit herinneringen op aan die week in 1988. Het ont-
staan van hun liefde was te lezen in nieuwsbrief  77.



De Meursman collectie
foto: Gerrit van Meurs

Fototitelspaarprijsvraag 2e serie afl. 17

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 17e aflevering een foto uit 1990. Niet alleen dit jaar was het 
een hete zomer, dat is vaker zo in Le Phaux. Indien je je hoed of pet 
vergeten bent, dan moet je je creativiteit gebruiken. We hebben al 
heel wat verschillende staaltjes zonnewering gezien. Bij een teken-, 
schildercursus heb je papier genoeg. En het werkt goed. Wat vind je 
van deze vindingrijkeid? Hoe zou je dat willen noemen?
Verzin een titel en pak kostbare punten voor je klassement. Nog vier af-
leveringen. Je kunt nog 60 punten verdienen. Zo kun je in het klassement 
nog opschuiven en (wie weet...) een kunstzinnige prijs winnen. Speel mee! 
Oplossingen uiterlijk op 21 november 2018. 

Let’s tik together

Oplossingen 2e serie aflevering 16: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  2) Constance Boekelman 153 
  2. (  2) Nathalie v Bloemendl 151
  3. (  1) Wouter van den Haak 150
  4. (  4) Heleen van der Spek 128
  5. (  5) Vera van Meurs 114 
  6. (  6) Maurice Schipper 105   
  7. (  8) Renate Buitenhuis 100  
  8. (  6) Annemarie Augustijn   97  
  9. (10) Vincent de Jonge   92
10. (  9) Irene Stuip    86
11. (11) Wim Hart   63
12. (12) Jan Rijswijk   56 
13. (13) Irma van den Velde    53   
14. (14) Carla Dielen   52
15. (15) Marcel Smeeman   49 
16. (16) Bep van Rheenen   46
17. (20) Gerda Vogels   45 
18. (17) Sherry Huykman   41
19. (18) Kees Moerkerk   41 
20. (19) Annette Rooke   39
21. (21) Saskia Laan   32
22. (21) 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. (32) Ria Daems   18
29. (28) Betke Luijbregts   15
30. (29) Connie Stroet   12
31. (30) Arnold Thoben   11
     (30) Lidy Bom   11
33. (33) Jeannette Kok     4
34. (34) Gert Komduur     3
     ( - ) Irma Krabbendam     3
36. (35) Nicole Penterman     1
     (35) Aernoud Witteveen     1
     ( - ) Cocky Blom     1

Subtoppers lopen iets in op de top 3
Wederom een shuffle in top klassement

De 15 besten van deze aflevering zijn:
 
  1. Let’s tik together Vera van Meurs 15
  2. Vele tandjes maken licht werk Maurice Schipper 14
  3. Voulez vous boucher avec moi Renate Buitenhuis 13 
  4. Wie er het eerst is... Heleen van der Spek 12
  5. Triootje op de bok Vincent de Jonge 11
  6. Drieslag Gerda Vogels 10
  7. Wie het eerst beneden is... Constance Boekelman   9 
  8. Van beeld naar grind Ria Daems   8  
  9. Je bent nooit te oud voor Hamertje Tik Nathalie v. Bloemendaal   7 
10. Arme steen! Kunnen jullie wel? Annemarie Augustijn   6
11. Ik denk dat er een dinosaurus ei in zit. Wouter van den Haak   5 
12. Samen steengoed bikkelen Bep van Rheenen   4
13. Deze vuist op deze vuist Irma Krabbendam   3
14. Gehakdag Saskia Laan   2
15. Aanvalluh...! Cocky Blom   1

We ontvingen 50 oplossingen van 26 deel-
nemers, dat is meer dan de vorige keer en 
behoorlijk veel. De subtoppers troefden de 
toppers deze keer af. Ze bezetten de eerste 
vijf plekken. Vera had de beste titel deze keer. 
Ook in de eerste serie pakte ze al eens de 
hoogste plek. Ze verstevigt haar 5e plek en 
kruipt dichter op Heleen, die beter in vorm 
raakt en de 4e plek in deze aflevering én in het 
klassement heeft. Ook Maurice is de laatste 
afleveringen in goede doen en is deze keer 2e. 
Renate pakt de 3e plek en stijgt een plaats in 
het klassement ten koste van Annemarie, die 
toch ook weer punten haalt deze keer.
In de top van het klassement blijft het nog 
altijd een shuffle. De laatste drie afleveringen 
is de volgorde steeds verschillend. Nu is het 
Constance die net wat meer punten pakt dan 
Nathalie en (de vrienden van) Wouter. De ver-
schillen blijven miniem, dus ook de volgende 
keer kan de top weer ondersteboven liggen.

In de middenmoot zijn er 4 pun-
ten voor Bep die 16e blijft. Gerda 
stijgt van 20 naar 17 dankzij haar 6e 
plaats in deze aflevering. Ria Daems 
krijgt 8 punten erbij en klimt van 
32 naar 28. 
Twee nieuwe namen in de lijst: Irma 
Krabbendam komt binnen op de 
gedeelde 34e plaats en Cocky Blom 
staat gedeeld 36e.
We gaan naar het einde van de se-
rie toe. De top 3 blijft ongekend 
aan elkaar gewaagd. Wie van hen 
heeft de langste adem? De subtop 
is iets dichterbij gekomen. Maar 
is het podium nog haalbaar? Voor 
Heleen nog wel, voor Vera heel 
misschien ook, maar dan moet ze 
deze vorm vast zien te houden. De 
top tien lijkt ook vast te staan. De 
achterstand van de nummers 11 en 
volgenden is toegenomen. 

Er zijn nog vier afleveringen. Je kunt 
nog 60 punten halen. 

31 jaar B&V foto’s



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

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

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

In juni zijn Gerrit en ik op onze 
favoriete naturistencamping aan 
de Ceze in Frankrijk. Moe van een 
turbulent voorjaar doen we het 
vooral heel rustig aan. De eerste 
dagen kenmerken zich door een 
ochtend-, middag- en avond dutje. 
We kuieren wat langs het rivier-
tje en doen boodschappen in het 
piepkleine campingwinkeltje. We 
genieten van af en toe een Frans 
restaurant, maar hoe lekker en 
verfijnd ook, vaak missen we een 
substantiële hoeveelheid groen-
ten. Totdat de we tip krijgen van 
een vegetarisch huiskamerrestau-
rantje in Bessas. Een Duitse kun-
stenaar en een Franse zangeres 
op leeftijd zorgen voor ongelo-
felijke lekkere en mooie bordjes 
groenten. Voor toe een niet te 
missen taartje met een kurkuma 
latte. Een verrassend drankje van 
rijstmelk met kurkuma, gember, 
kaneel, zwarte peper en agave si-
roop. Terug in Nederland google 
ik een recept. De ‘gouden melk’ 
blijkt een hype die ik vooralsnog 
gemist had. Een van de hits is de 
website van de groene meisjes. 
Daar vind ik ook een recept met 
geroosterde bloemkool. Ik pas 
het aan, waarmee ik een bordje 
maak wat niet zou misstaan in ons 
Franse restaurantje:
Bulghur met geroosterde bloem-
kool en tahinsaus, voor 2 perso-
nen
Snij een bloemkooltje in roosjes 
en de steel in stukken. Meng met 
wat olijfolie, zout, garam massala 
(of peper als je dat niet hebt) en 
rooster het op een bakplaat in de 
oven op 200 graden in ongeveer 
30 minuten beetgaar. Schep tus-
sendoor een keer om.
Bak in een hapjespan een gehakte 
teen knoflook, een halve theelepel 
komijn en halve theelepel korian-
der in olie aan. Voeg 1 kop bulg-
hur toe en bak nog 1 minuut mee. 
Voeg 2 koppen water en een ver-
kruimeld half bouilonblokje toe 

De Bleu et Vert keuken
Franse zon, gouden melk en groene meisjes/ Susan Ebbers 

en laat met de deksel erop in 20 
minuten zachtjes pruttelen totdat 
het water opgenomen is. Mocht 
het water iets eerder opgenomen 
zijn dan de rest van het eten klaar 
is, kan je de pan even warm hou-
den in een deken. Of zet hem uit 
op het fornuis. Veel granen doen 
het prima in een deken of hooi-
kist. Nadat je ze even goed aan de 
kook hebt laten komen, garen ze 
goed ingepakt na. Het maakt dan 
niet zoveel uit hoelang je ze erin 
laat staan. Ze worden niet over-
gaar en ze branden niet aan. 
Roer een half schaaltje tahin los 
met een scheutje tamari, gember-
saus, sweet chili, een teen fijnge-
hakte knoflook en water, totdat 
je een saus van gewenste dikte 
hebt.
Rooster een handje gehakte brui-
ne amandelen aan in een koeken-
pan. Als het vuur uit is een scheut-
je ahornsiroop of honing erover. 
Dat karamelliseert nog door de 
hitte van de pan. Even goed door-
roeren. Snufje zout erover.
Kijk in de koelkast waarmee je 
het bord kan versieren en mooi 
opmaken. Ik vond een stukje avo-
cado, paprika, bosui, wortel en 
een sinaasappel die ik pelde en in 
dunne schijven sneed. Hiervoor 
moet je een vlijmscherp mes heb-
ben. 
Maak mooie bordjes op: laagje 
bulghur onderop, de bloemkool 
daarboven. De garnering mooi 
erover heen. Door het zo als een 
opgemaakt bord serveren i.p.v. al-
les op tafel te zetten, kan je aan 
portion control doen: van te vo-
ren bedenk je hoeveel je wilt eten, 
zodat je niet in de verleiding komt 
nog meer op te gaan scheppen in 
een 2e portie. Zet wel de tahin-
saus op tafel, dan kan je daar nog 
een keer van bij pakken. 
Nog net een beetje trek? Een kur-
kuma latte vult de laatste gaatjes 
en laat je met een tevreden buik 
achter.

Rottum, Kloosterkerk (Klooster-
weg 13)
Innerlijk verlangen, op pad in 
Europa met Bleu et Vert Retour-
dagendeelnemer Irma Krabben-
dam. Landschappen in acryl, 
olieverf  en aquarel
8 sept t/m 11 nov ma-zo 10-17
www.detheepot.nl/

Amsterdam, WFC/ Beursplaza 
(Kon. Wilhelminaplein 13
Kunstbeurs ADAF met ca 200 
kleine kunstenaars, o.a. deelnemer 
aan de Bleu et Vert Retourzater-
dagen Gerard Akerboom
za 13 en zo 14 okt  11-17.30
www.ateliergerardakerboom.nl

Wamel (Kerkstraat 76) KunstBa-
kens 10 20 professionele kunste-
naars tonen hun werk op diverse 
plekken in het Land van Maas 
en Waal, o.a. in Wamel. Met o.a.: 
Hans de Raad, Kieta Nuij, Nellie 
de Mulder, Theo Thomassen, 
Monique van Stokkum, Eduard 
Gerrits, Claudia vd Linden, Conny 
Denis, Ans vd Hurk en Gerrit van 
Meurs. Overzichtsexpo met als 
thema: Stroom in voormalige 
HEMA vestiging Beneden Leeu-
wen (Zandstraat 98)
zat 29 en zon 30 sept. 11-17 uur
www.kunstbakens.nl

Ravenstein, Raadhuis (St Lucias-
traat 2)
Nieuwe Streken, Bleu et Vert Re-
tourzaterdagengroep met: Wouter 
Julien van den Haak (in liefde-
volle herinnering), Janni Hag-
oort, Tanja Algra, Annemarie 
Augustijn, Nicole Penterman, 
Irma Krabbendam, Marlies 
Galama, Gerard Akerboom, 
Emilie Lindenbergh en Gerrit 
van Meurs
8 sept t/m 28 okt di-za 10-16.30
na 1 okt za-zo 12-16
www.cultuurravenstein.nl/

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

Den Haag, Gemeentemuseum 
(Stadhouderslaan 41)
Aan zee met Mondriaan, Toorop, 
Van Heemskerk
t/m 28 nov di-zo 10-17
www.gemeentemuseum.nl

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

Agenda   Exposities



Gerrit Zonnebril
Busje komt niet meer

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ zingt een afscheidslied

Delft binnenrijdend zet ik de radio wat zachter. Dan hoor ik het ineens. De 
motor van de Mitsubishi geeft een vreemd geluid. Het klinkt anders. Iets har-
der en een beetje ratelend. Wat is dit? Dit klinkt niet goed. Kan ik straks wel 
terugrijden naar Wamel?
Later die avond besluit ik het er niet op te wagen. Ik vind een slaapplek en 
raadpleeg de andere ochtend eerst een garagist. De man luistert aandachtig 
en kijkt bedenkelijk. Hij is bang dat het niet gerepareerd kan worden, maar 
geeft me wel een kans om thuis te komen. Maar: “Niet harder dan 90. En als hij 
ermee kapt dan helpt de ANWB je verder”.
Zo rij ik nu, veel rustiger dan anders van Delft naar Wamel. Achterin heel veel 
materialen uit het atelier van Wouter: papier, linnen, lijsten, verf, veel verf, kwas-
ten, gereedschap en nog veel meer. Gaat de bus Wamel wel halen? En moet hij 
dan echt naar de sloop? Wel frappant indien het vervoer van de spullen van 
Wouter’s atelier de laatste rit zou zijn...
We hebben een lange geschiedenis met ons Mitsubussie. We schaften hem in 
2011 aan en binnen een maand kochten we ook een nieuwe personenauto. 
Onze beide vorige auto’s gaven, als een hoogbejaard echtpaar, kort na elkaar de 
geest. Onze meiden waren bij de komst van de bus 12 en 14 jaar. De puberteit 
gloorde aan de horizon. 
We vierden veel vakanties met Mitsubussie. Lekker om zoveel ruimte te heb-
ben: Alles erin, tassen, tenten, kampeerspullen, vier fietsen en Marthe’s rolstoel, 
inpakken en hupsakee weg ermee! Twee keer reden we naar Italië: In 2011 
naar Venetië en Toscane en in 2016 naar Umbrië en Rome. Daar in een oude 
parkeergarage kregen we de uitslag van het HAVO eindexamen van de meiden. 
Allebei geslaagd! De bus kwispelde onder onze juichkreten.
Een andere mooie herinnering is van begin juni vorig jaar. Jasmijn deed haar 
rijexamen, slaagde in één keer, haalde drie dagen later haar rijbewijs op en reed 
ons in één lange autorit naar Friesland voor het begin van de Vlieterweek. Ze 
had ook net haar haar gemilimeterd. Ik heb dat nog scherp op mijn netvlies: 
Stoer achter het stuur van de bus met dat korte koppie en een grote grijns. 
Na de Wad’nweek kookte ze twee weken in Drenthe en reed solo met de bus 
door het Drentse land op zoek naar boodschappen.
Zo mijmer ik me ongemerkt langs Gouda en Utrecht. De bus blijft het nog 
doen met ratel en al. De A15 lonkt. Ga ik Wamel dan toch halen? 
Vorig jaar ging Marthe niet mee op onze vakantie. Jasmijn wel. Het gaf ons 
drieën de gelegenheid een sportieve vakantie te houden met veel fietsen in de 
bergen en kanotochten op de Ardeche. De bus vervoerde alles weer trouw en 
fungeerde tevens als extra grote kast naast de tent. Dat scheelt een hele hoop 
gewroet en gezoek in de kleine ruimte.
Dit jaar waren Susan en ik samen. Mitsubussie had de ontakeling van de ge-
zinsvakantie compleet mee gemaakt. Dat schept een band. Trouw bracht hij 
ons weer naar de blote billencamping in Barjac waar we ons eigen paradijsje 
bouwden op de mooiste plek van de hele camping.
Daar is het bord Wamel. Ik rij de Kerkstraat binnen. Thuis! De kat miauwt me 
tegemoet. Door de onverwachte logeerpartij in Delft heeft ze in de openlucht 
overnacht. Ik laat haar binnen en geef haar te eten. Ik laadt de bus uit en bel 
Eric, mijn garagehouder en oud- Mitsubishidealer. Hij nodigt me per direct uit.
Ik rij door de polder en denk aan het dubbeltje op zijn kant van een aantal 
jaren geleden. Samen met Jurjen, onderweg van Le Phaux naar Wamel, zag ik 
ineens door mijn achteruitkijkspiegel een rookpluim achter ons aan slierten. 
De temperatuurmeter sloeg uit in het rood. Toevallig waren we bij een afrit. Ik 
stuurde meteen naar de vluchtstrook. Een Franse monteur constateerde een 
defect koelsysteem en schade in de cylinderkop. Jurjen en ik overnachtten in 
een hotel in Briare voordat we de andere dag een vervangende auto kregen. 
De bus werd gerepatrieerd. Dezelfde Eric meldde een forse schade. Na wat wik-
ken en wegen besloten we de dure reparatie toch uit te voeren. Daarna hebben 

Op zoek naar jezelf

Daar sta je dan,
buiten in het zonlicht
Draaiend om je eigen as 
Ruwe vormen, strakke huid.
Onbewust bedoeld 
voor iets groters
Je beweegt van binnenuit
een weg onderscheidt zich.
Het pad vormt en jij loopt.
In de duisternis zoek je,
maar je kan niet vinden.

Het contrast 
tussen stroef en glad
tussen blijdschap en verdriet.
Als je bijna verdwaalt bent
ontdek je bij jezelf
de opening naar de verbondenheid.
De brug naar contact
tussen jou en mij
Ik draai je om
zodat je de weg kan leiden
voor iemand anders.

we nog weer jaren verder gereden 
zonder noemenswaardige problemen.  
Als Bleu et Vert bus was Mitsubussie 
heel handig: Alle schilderspullen erin, 
vijf cursisten erbij en rijden maar! De 
blauwe rookpluim bij de start was be-
rucht en mikpunt van spot.
Als Eric me ziet binnenrijden komt 
hij onmiddellijk zijn kantoortje uit. Hij 
klapt de voorbank omhoog en kijkt 
naar de motor. Ik start en Eric luis-
tert. Hij kijkt ernstig en wenkt er een 
monteur bij. Ze kijken en luisteren sa-
men en prevelen wat technische ter-
men. Dan kijkt Eric me aan en schudt 
langzaam zijn hoofd.

Roos Vollebrecht, 2018.

Bleu & Vert ETALAGE

Bij het beeld van Roos Vollebregt


