JAARVERSLAG VAN EXPRESSIEGROEP DE RUIF 2011

BESTUUR
Het bestuur van de Ruif bestond in 2011 uit:
Corine Vijverberg,
voorzitter
Willy de Jong
plaatsvervangend voorzitter
Francis Mekel
penningmeester
Piet op de Camp
1e secretaris
Hilda Keller
2e secretaris
Maries Hempe
lid
Geen bestuurslid maar wel actief voor het bestuur waren:
Hein op den Camp
ondersteuning penningmeester
Jacques van Laar
Ruifflits, Ruifvoer.
Piet en Hilda zijn begin dit jaar actief geworden in het bestuur waarbij zij samen het secretariaat
hebben overgenomen van John Willems.

MENTOREN
Nelly van Bekkum,
Neeltje de Vries
Annehilde Bruining
Vicky Mantz
Sándor Sinkó
Marjo Boesten

maandagmiddag
maandagavond
dinsdagavond
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond
woensdagmorgen

tekenen-grafiek-schilderen
keramiek-boetseren
schilderen-tekenen
keramiek
boetseren-beeldhouwen
schilderen
boetseren-beeldhouwen

Vicky heeft er dit jaar voor gekozen om geen avonden meer te werken en daarom werkt zij nu als
mentor op de dinsdagmiddag.
Op maandag middag is een keramiekgroep gestart onder begeleiding van Frits en Jeanne
Hermans. Zij deden dit eerst aan huis in de garage, maar door ruimtegebrek werd bij de Ruif een
alternatief gezocht.

GROEPEN ZONDER MENTOR
Dinsdag overdag
schilderen en tekenen
Woensdagmiddag
keramiek
Vrijdag overdag
schilderen-tekenen
Zaterdagmorgen
modeltekenen
Op donderdag is er nog een groepje “Vrijbuiters”actief die zonder mentor werken.

LEDEN
De Ruif had in september bij de start van het nieuwe seizoen 114 leden met daarnaast 9
donateurs.

ACTIVITEITEN IN 2011

• De nieuwjaarsborrel 2011 was een succes. Annemie van de Haghen hield een mooie lezing
over de architect Calatrava.
• De mentoren-overleg heeft plaatsgevonden op 6 januari 2011 ten huize van Francis Mekel.
Onderwerpen waren kennismaken met elkaar, het bestuur, ervaringen en informatie uitwisselen,
evaluatie en daarna een gezellig samenzijn. In het mentoren-overleg is de zorg uitgesproken
door, vooral de mentoren, om te komen tot richtlijnen voor gezond en veilig werken. Met name
het gebruik van glazuren, het werken met maskers bij beeldhouwen en richtlijnen bij het gebruik
van speciale verven en etsen. De richtlijnen vindt men in de Ruif op de kasten.

• Op 2 maart hadden we onze jaarvergadering. We hadden een goede opkomst. De
schildersgroep van Sándor Sinkó exposeerde met als thema “portretten”.
3 en 4 september deed de ruif mee aan de kunstketting georganiseerd door de gemeente Stein.
De fietsers konden een demonstratie Rakustoken meemaken. Tevens werden er demonstraties
schilderen en beeldhouwen gegeven.
• 2-3 april kon, op initiatief van de Archeologiestichting Stein, worden getekend in het
archeologisch museum en op het terrein van de kasteelruine in Stein. Dit onder het motto “The
Campaign for Drawing” georganiseerd door Limburgse musea met als doel om creativiteit onder
een breed publiek te bevorderen. Verscheidene ruifleden hebben aan deze dagen
deelgenomen.
• 21 september hadden we de openingsavond.
Elk jaar wordt er een wisselbeker uitgereikt aan iemand die buiten het bestuur zich inzet voor
de Ruif. Dit jaar werd de beker uitgereikt aan Jacques van Laar (niet aanwezig ) . Jaques kreeg
deze prijs omdat hij zich verdienstelijk maakt bij het tot stand komen van de ruifflits en het
ruifvoer . Ook heeft hij de perspublicaties van de kunstroute op zich genomen.
• 1 oktober hadden we de excursie Brussel; We zijn naar het museum van de schilder /
kunstenaar Magritte gegaan. Ook bezochten we de volksbuurt de Marollen met zijn
vlooienmarkt. De middag was vrij te besteden.
• Op verzoek van de Buitenschoolse opvang (BSO) hebben wij een workshop boetseren
gegeven aan een groep jeugdigen van de BSO. Deze was zeer geslaagd, de kinderen en de
leidsters waren enthousiast.
• Buiten de Ruif om hebben diverse leden extern geexposeerd zoals o.a.
 Marleen Wels in het Terpkerkje in augustus.
 In september konden we bij Jacky Stappers in Sittard werk zien van beeldhouwer Ton
Coops
 Van de 35 keramisten die in Galerie G3 exposeerde waren ook 3 van onze mentoren
deelnemer.
 In het Terpkerkje(oktober) konden we werk zien van enkele ruifleden waaronder Frits en
Jeanne Hermans van onze nieuwe keramiekgroep op maandag.
 In november organiseerde de Maasmechelse Kunst Kring, MAKK een expositie van
amateurkunstenaars afkomstig uit beide zijden van de Maas. John Willems, Jolanda
Wijnand, Nel van Rooij en Piet op de Camp lieten zich daar overtuigend zien.
 Ook hebben we onze leden aangespoord om mee te doen met de Dobbelsteenprijs,
uitgeschreven door de gemeente Stein. Veel enthousiaste Ruifleden hebben hier aan
deelgenen er zijn prijzen (en eervolle vermeldingen) in de wacht gesleept door diverse
leden. Het evenement vond plaats in september 2011, de expositie hiervan werd
gehouden in het Hof van Heden te Stein.

GEBOUW
De Heer van de Wal heeft zijn werkzaamheden als gebouwenbeheerder om gezondheidsredenen
moeten staken.
Het klusgroepje is sterk uitgedund. Omdat er toch af en toe geklust moet worden deed Corine een
oproep aan zowel mannen als vrouwen. Mensen die willen meewerken kunnen zich melden bij Ton
Coops.

RUIFVOER EN WEBSITE
Het Ruifvoer wordt 1x per jaar uitgebracht. Verspreidt over het jaar sturen we de Ruifflits met
actuele informatie via de mail naar onze leden. Op de website wordt algemene en actuele
informatie geplaats. Ruifleden kunnen informatie insturen op info@expressiegroepderuif.nl
Secretariaat De Ruif, 2011

Hilda Keller en Piet op den Camp

