
Jaarverslag van Expressiegroep De Ruif 2010

Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit Corine Vijverberg (voorzitter), Ton Ritterbeeks 
(plaatsvervangend voorzitter), John Willems (secretariaat), Francis Mekel (penningmeester), 
Willy de Jong (lid), Marlies Hempe (lid).  
Op de jaarvergadering in 2010 is Ton Coops na een periode van 4 jaar bestuurslid statutair 
afgetreden. Vanaf februari 2010 is Marlies Hempe toegetreden tot het bestuur. 
Hein op den Camp ondersteunt De Ruif bij financiële zaken. Jacques van Laar en Piet Op 
den Camp maken het Ruifvoer en geven advies over de website. 

Mentoren
Nelly van Bekkum was dit jaar mentor tekenen / schilderen op maandagmiddag. Neeltje de 
Vries is gestart als nieuwe mentor voor de maandagavond keramiek. Annehilde Bruining gaf 
tekenen / schilderen op dinsdagavond. Marjo Boesten was mentor beeldhouwen / boetseren 
op woensdagmorgen. Vicky Mantz, keramiek op donderdagavond en op woensdagmiddag. 
Sándor Sinkó, tekenen / schilderen op donderdagavond en beeldhouwen / boetseren op 
dinsdagavond. Marlies op den Camp coördineert het modeltekenen op zaterdag. 
De oprichting van een fotografiegroep is onder de aandacht gebracht maar heeft nog niet tot 
resultaat van een nieuwe groep geleid. 

Leden
De Ruif had in september bij de start van het nieuwe seizoen 112 leden met daarnaast 10 
donateurs.  Helaas zijn 2 ruifleden overleden in 2010, Herman Webers en Annie Stegen.
De wisselbeker voor “de klusser van het jaar” ging dit jaar naar Nel van Rooij voor haar
inzet bij verschillende activiteiten.

Activiteiten in 2010
In 2010 bestond De Ruif 40 jaar, dit werd gevierd met een uitgebreid jubileum programma 
“40 jaar Ruif in 40 dagen“. Het programma begon in april met een mooie expositie in 
het Terpkerkje en een concert van het Steinder mannenkoor. Daarna volgden talrijke 
workshops en een excursie naar Köln. Het jubileum werd afgesloten in het Maaslandcentrum
met een veiling en feestavond. De organisatie werd gedaan door een groot aantal ruifleden.
De opening van het nieuwe jaar, de Nieuwjaarsbijeenkomst, werd een gezellige 
bijeenkomst. Leden van de groepen van  Sándor Sinkó gaven een presentatie.
De opkomst met de Jaarvergadering was goed. Naast het officiële gedeelte werd 
uitgebreid informatie gegeven over het 40-jarig jubileum en de geplande tentoonstelling in 
het Terpkerkje.
Nelly van Bekkum hield ook dit jaar een workshop schilderen. Dit jaar werk ook een 

( raku ) stookdag gehouden door de keramiek groepen. Op de openingsavond in 
september werden de plannen voor het nieuwe seizoen toegelicht. 
Aan de Winandusmarkt werd dit jaar niet door De Ruif als vereniging meegedaan. In 
tegenstelling tot 2008 werd voor de deelname in 2010 een financiële bijdrage van De Ruif 
gevraagd. Mede hierdoor en de korte tijdsduur voor het maken van een nieuwe planning 
werd de deelname voor 2010 afgezegd. Wel deden leden op eigen initiatief mee.
In september organiseerde de gemeente Stein “Kunstfietsdagen Stein 2010”. Gezien 
de drukte met het jubileum heeft het bestuur hier geen activiteiten bij georganiseerd. Een 
groep van ca. 10 keramisten van De Ruif heeft op eigen initiatief demonstraties raku-stoken 
gegeven in het Molenpark te Urmond.



De najaarsexcursie was volgeboekt en ging naar Essen. Bezoek aan het Zollverein en 
musea, afgewisseld door winkels, eet- of drinkgelegenheden. Een pluim voor de werkgroep 
excursies.
Gebouw
In de zomerperiode werden verschillende klusjes uitgevoerd. Door Vicky Mantz werd 

kosteloos een mooie wasbak ter beschikking gesteld. Door Nel van Rooij en Henk 
Vijverberg werd een onderstel in elkaar gezet. Ton Coops, Ger Lemmens en John Willems 
zorgden voor de verdere afwerking. Ook werden nieuwe lichtspots in de schildersateliers 
geplaatst.
De Ruif heeft verschillende keramiekovens. De grote oven heeft in 2004 brand 
veroorzaakt. Ook na dit incident waren geregeld reparaties noodzakelijk. Het bestuur heeft 
afgelopen jaar de beslissing genomen om tot vervanging over te gaan en een meer 
professionele en betrouwbare oven aan te kopen. De sponsor actie met het jubileum heeft 
mede bijgedragen de financiële middelen hiervoor bij elkaar te krijgen. Een verzoek voor 
extra subsidie voor aanschaf van de oven bij het Prins Bernard Cultuurfonds werd 
afgewezen.
Geregeld worden door leden spullen van thuis meegenomen welke daar overbodig zijn. 
Samen met andere spullen stapelt dit op in De Ruif. Het klusgroepje ruimde in september 
spullen op die in De Ruif niet of nauwelijks werden gebruikt. In totaal is 850 kg naar de firma 
Boogers afgevoerd.
Door de gemeente en bij controles van de brandweer worden opmerkingen gemaakt 
wanneer spullen doorgangen of brandslangen blokkeren.

Ruifvoer en Website
Het ruifvoer wordt vanaf dit jaar 1 x per jaar gemaakt. Het is dan wel voor alle leden in kleur. 
De kosten voor het ruifvoer blijven hierdoor vrijwel hetzelfde. Nieuws voor het ruifvoer kan 
worden gestuurd naar ruifvoer@expressiegroepderuif.nl.
De website wordt regelmatig vernieuwd en voorzien van actueel ruifnieuws, ingestuurde 
informatie van leden en allerlei activiteiten. Ruifleden kunnen informatie plaatsen via 
info@expressiegroepderuif.nl 

Secretaris
Na een periode van 10 jaar stop ik als secretaris van De Ruif. Alle leden van De Ruif wil ik 
bedanken voor datgene we in deze periode samen hebben gedaan. In het bestuur heb ik 
verschillende mensen zien stoppen- of weer starten. Ieder doet bestuurswerk weer op een 
andere manier, dit heeft alleen maar goede kanten. Ook wil ik alle bestuursleden en 
mentoren bedanken. Circa 2 jaar geleden ben ik begonnen op de kunstacademie in 
Maasmechelen. Ik hoop via De Ruif nog veel met andere leden samen te ondernemen. 
Exposities, samen Raku stoken, noem maar op. Door te stoppen als secretaris kan ik de 
door mij ingeslagen weg naar de academie wat rustiger bewandelen. 

Secretariaat De Ruif 2010, John Willems
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