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Stand: 2022-05-06
JAARVERSLAG VERENIGING EXPRESSIEGROEP ‘DE RUIF’ 2021: EEN JAAR VAN VOLHOUDEN EN
LEDENTROUW
Ateliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Secretariaat: Diependaalstraat 88, 6171 JG Stein.
Mailadres: info@expressiegroepderuif.nl

Onze openingsboodschap is precies hetzelfde als in 2020: zonder jullie is er geen Ruif! Wij zijn jullie
bijzonder dankbaar dat je het lidmaatschap hebt voortgezet in deze coronatijd, of ons op een
andere manier steunde. Wij hopen dat nieuwkomers zich welkom voelen.
Het hele kalenderjaar 2021 drukte Covid-19 een zwaar stempel op de samenleving. Steeds moest ons
land zich plooien naar de pandemie en onze vereniging moest daarin meegaan. Het bestuur deed zijn
uiterste best om de verenigingsactiviteiten voort te zetten. Veranderende regels zorgden voor
almaar wisselende speelruimte, maar toch slaagden we samen erin De Ruif door het jaar te loodsen.

VERENIGINGSBESTUUR EN -ONDERSTEUNING:
Op de eerste plaats staan wij hier stil bij oud-voorzitter en erelid Ruud Stegen, die op 7 april 2021 op
hoge leeftijd overleed.
Zonder Ruud is er geen Ruif, zo simpel is het. Hij werkte als grafisch vormgever voor DSM en trad in
1972 toe tot het bestuur, waar het voorzitterschap indertijd een gedeelde functie was. Het atelier was
aan de Maasberg 2, vanaf december 1984 in noodgebouwen aan de Riviusstraat. Ruud vervulde zijn
bestuurstaken tot in 1990, het jaar dat de vereniging haar intrek nam in de huidige ateliers binnen de
St. Gillisschool. Bovendien was hij een inspirerende mentor tekenen en schilderen van 1977 tot 1985
en van 1989 tot 2015. Daarnaast maakte hij het Ruifvoer. Helemaal in de geest van zijn kritische
principes en bescheidenheid deed hij alles pro Deo. Als kunstenaar hield hij zich liever op de
achtergrond, maar zijn talenten waren veelzijdig.
Samen met zijn eerder overleden vrouw Annie is Ruud met recht een van de grondleggers van De Ruif
en onze unieke formule. Wij zijn hem buitengewoon veel dank verschuldigd.
Het bestuur van Expressiegroep De Ruif bestond op 1 januari 2021 uit:
Peter Grimm (Elsloo): voorzitter
Gerrit Dam (Beek): penningmeester
Arnoldien Schepers-Pepels (Stein): secretaris
Marion Zuidema (Elsloo): lid (inkoop, schoonmaakploeg en aanspreekpunt ovenmeesters)
Ine van der Weijden (Elsloo): lid
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In januari 2021 gaf Ine van der Weijden te kennen dat zij liever een andere rol in de verenging wil
spelen. Petra Dohmen (Neerbeek) trad in haar plaats als lid.
Ine wordt bijzonder bedankt voor haar bijdrage, juist in een periode die veel van de vereniging vroeg.
Geen bestuurslid op 1 januari 2021, maar wel bijzondere vermelding verdienen:
Ton Ritterbeeks, John Willems en Piet Op den Camp: stookmeesters keramiek
Marlies Op den Camp: coördinatie modeltekenen
Anton de Joode en Piet Op den Camp: redactie Ruifvoer en Ruifflits
Willy de Jong en Petra Dohmen: kascontrole (NB: Petra voerde de kascontrole uit voordat zij in het
bestuur kwam)
Ine van der Weijden: wasgoed
Esther Wels en Kim Wollendorf: poetsploeg
Marlies Op den Camp, Corine Vijverberg en Ine van der Weijden: organisatie excursie (niet in 2021)
Pierre Bosch, Ton Coops, Piet Pijnenburg, Henk Slegers en John Willems: klusploeg
Eind 2021 gaf John Willems aan zijn taken als stookmeester te willen beëindigen. Het aantal
werkstukken dat door zijn handen is gegaan loopt in de honderden. Bovendien heeft John een
belangrijke rol gespeeld bij de stookregels, het voorraadbeheer, het onderhoud van de ovens en de
oven-aankoop in 2020. Hij is zeer vaak voor de keramisten in de weer geweest en hem past een groot
woord van dank.
Gelukkig is Leny Broekman-Stevens hem in 2021 opgevolgd. Zij heeft inmiddels haar draai helemaal
gevonden dankzij de prima introductie door John.
Al het werk in de vereniging gebeurt vrijwillig! Het bestuur wijst daarom op het bestaan van de
Stichting Volontario, die in de gemeente Stein voordelen biedt aan mensen die zich vrijwillig inzetten.
Voor meer informatie, zie: https;//www.volontariostein.nl/
Volgens het huishoudelijk reglement moest Peter Grimm reeds begin 2020 na acht jaar zijn termijn
als voorzitter beëindigen. De periode van vier jaar mag immers maar één keer worden verlengd.
Ondanks dringende oproepen is de opvolging in 2021 helaas nog niet geregeld. De jaarvergadering
van 2021 gaf de voorzitter unaniem mandaat om de vereniging nog een jaar te besturen tot de
volgende jaarvergadering in 2022. Deze situatie is niet voorzien in het huishoudelijk reglement of in
de statuten.
De penningmeester Gerrit Dam zal in 2022 aftreden omdat ook hij dan twee termijnen van vier jaar
heeft gediend.
Het bestuur vergaderde in 2021 zes maal. Dat gebeurde al naar gelang de situatie bij één van de
bestuursleden thuis, in De Ruif en via het internet.
Net als het vorige jaar vergde de pandemie de volle aandacht van het bestuur. In dat kader is extra
overlegd met de Culturele Werkgroep Stein (CWS) en met de Gemeente Stein. In de gemeente is
Sandra Beerens per 1 november opgevolgd door Cynthia Smeets als beleidsmedewerker voor kunst,
cultuur en subsidies. Wij hebben meteen met haar kennisgemaakt.
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Per 1 juli trad de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking voor alle verenigingen
en stichtingen in Nederland. Ook De Ruif heeft met deze wettelijke verplichting te maken. Het
betekent dat wij onze statuten en huishoudelijk reglement moeten aanpassen. Daarbij heeft het
bestuur hulp nodig. Het is niet gelukt alles af te ronden. Wij volgden in 2021 digitale seminars.
De jaarvergadering en de seizoensopening werden op woensdagavond 22 september gecombineerd.
Zij vonden wegens de verplichte afstandsregels plaats in het Maaslandcentrum, waar meer ruimte is
dan in de eigen ateliers. Deze avond is benut om de leden te informeren en raadplegen zoals bij een
jaarvergadering in het voorjaar. Alle stukken (jaarverslag en financiën) waren de leden reeds in
januari toegezonden.

DE RUIF EN CORONA
Corona had privé veel gevolgen voor onze leden, mentoren, familie en vrienden. Het bestuur leeft
mee met wie persoonlijk is getroffen. Het jaar startte met een lockdown die tot 20 mei duurde, wat
het seizoen 2020-2021 ontregelde. Het bestuur moest drastisch ingrijpen, waarmee we enerzijds
onze financiële schade beperkten en anderzijds de ledentrouw beloonden door een veel lagere
bijdrage te vragen.
1. De hoogte van de incasso van de contributie over het eerste halfjaar van 2021 werd gehalveerd.
Wij veranderden de contributie niet, maar zagen af van de inning van het volledige bedrag. Dat
deden we wegens uitzonderlijke omstandigheden die de volledige werking van de vereniging hebben
geblokkeerd.
2. Tot 1 oktober 2021 waren de ateliers voor dit sterk gereduceerde lidmaatschapsgeld
toegankelijk tijdens de uren van je werkvorm.
3. Alle normale mentordagdelen in de maanden januari tot en met maart 2021 vervielen. De
mentorcontracten eindigden medio maart. Ook om die reden inden we slechts de halve contributie.
4. Ook de mentoren zijn de dupe van de lockdown! De Ruif heeft hen daarom een eenmalige
tegemoetkoming uitgekeerd.
Na de zomer begon het Ruifseizoen 2021-2022, maar door de heropleving van de pandemie begon
op 28 november een gedeeltelijke (avond)lockdown, die tot 19 december duurde. De avondgroepen
van De Ruif vielen daardoor stil. Van 19 december tot 14 januari 2022 werd de samenleving ook
overdag gesloten en daarmee De Ruif.
Door alle ‘gedoons’ vervielen verschillende vertrouwde activiteiten die zo belangrijk zijn voor de
cohesie in onze vereniging. De nieuwjaarsreceptie met het ‘Kijken naar Kunst’ en de geliefde Ruif-reis
in het najaar waren onhaalbaar, net als het bestuursuitje. Het jubileumfeest is doorgeschoven naar
2022, net als de Ruif-jubileumexpositie in De Grous. De jaarlijkse mentorenavond verviel eveneens.
In de tussentijd heeft het bestuur zich steeds uitvoerig georiënteerd op de wettelijk verplichte
coronamaatregelen. Dat gebeurde in overleg met het Rijk, de gemeente en de GGD omdat meestal
onduidelijk was welke maatregelen voor ons van toepassing waren. Er zijn protocollen opgesteld die
op De Ruif waren toegesneden.
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Niet gegeven dagdelen (22) van 2020 moesten ingehaald worden. Omdat de mentoren een 0-uren
contract hebben konden we deze kosten doorschuiven naar 2021. De uren werden in de loop van het
jaar grotendeels ingevuld, maar door de nieuwe lockdowns werden de roosters weer ontregeld. Op
31 december stonden in totaal 31 geplande dagdelen open, die de leden en mentoren ‘tegoed
hebben’. Het is de bedoeling deze voor de zomer van 2022 te hebben gecompenseerd. Meer
hierover in het aparte financiële verslag.
DE RUIF KLEURT GOUD: 50 PLUS 1
Het Gouden Jubileum werd in 2020 afgelast, maar toch probeert de vereniging zoveel mogelijk van
het programma uit te voeren zodra het kan.
Samen met de CWS lukte het om onze expositie in het Terpkerkje te houden onder het motto ‘50
plus 1’. Het draaiboek van 2020 werd gevolgd door de CWS en De Ruif. Op zaterdag 9 oktober was de
preview voor onze leden, waarna de expositie op 10, 16 en 17 oktober voor iedereen toegankelijk
was. Zij was zeer geslaagd en mooi ingericht door de CWS, met hulp van enkele mentoren voor de
groepswerkstukken. De CWS droeg ook zorg voor de vrijwilligers van de ontvangst en de grafische
vormgeving van de uitnodiging.
Een betere start van het seizoen konden wij ons niet wensen!
Die werd al ingeluid door onze deelname aan de tweejaarlijkse CWS-Kunstketting in de gemeente
Stein op 11 en 12 september. Het aantal deelnemers was dit keer minder dan voorheen. Wel
exposeerden verschillende Ruifleden elders op de route. De belangstelling was goed.
Dank aan iedereen die meehielp en werk bijdroeg! De Kunstketting is een van de beste visitekaartjes
van De Ruif en daarmee heel belangrijk om nieuwe leden te werven.
FINANCIËN:
Van de financiële resultaten over het jaar 2021 en de begroting voor 2022 doet penningmeester
Gerrit Dam apart verslag.
De contributie voor het seizoen 2020-2021 bleef € 210 voor niet-keramisten en € 220 voor
keramisten.
De ingreep op de contributie-inning is boven aangehaald. Het boekjaar levert mede daardoor een
sterk afwijkend beeld op van de normale gang van zaken. Bovendien compenseerde de gemeente
Stein gelukkig de huur tijdens de eerste lockdown nadat het bestuur daarop aandrong. Dit heeft de
kosten zeer gedrukt, met gunstig gevolg voor dit boekjaar en dat van 2022. De gemeentelijke
jubileumsubsidie uit 2020 werd gereserveerd voor 2021. Omdat door corona niet alle activiteiten
doorgingen bleef dit bedrag beschikbaar voor 2022.
De grillige situatie zorgde ervoor dat de balans volledig anders uitviel dan verwacht. Het positieve
resultaat vertekent de financiële positie. Door de lockdown zijn 31 mentordagdelen uitgesteld en
niet betaald in 2021. Een deel van het begrote honorarium van de mentoren is daarom als
reservering doorgeschoven naar 2022, waardoor dat niet op de begroting drukt. Doordat (jubileum-
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)zaken worden ingehaald wegens de coronaperikelen toont de begroting voor 2022 een tekort van €
650, zoals de penningmeester apart toelicht. Hopelijk is het jaar 2023 minder ongewis.
Boekjaar
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Saldo €
4.700
min 482
289
3.530
748
2.200
2.633
437

Helaas blijft onzekerheid over de hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage, die in de toekomst
wellicht verder daalt. De subsidie is ongewijzigd, maar de huur is verhoogd. Per saldo daalde
hierdoor de gemeentelijke bijdrage licht.
De Rabobank Campagne Clubkas bracht in november een bescheiden bijdrage op dankzij leden die
op ons stemden. Dit keer was dat € 177, 30. In 2020 haalden wij € 328 op, iets meer dan het
voorgaande jaar (2019: € 276,10). Deze extra inkomsten zijn welkom. Graag danken wij de bank voor
het initiatief en natuurlijk iedereen die op De Ruif stemde!
De vereniging dankt het financiële overzicht aan het nauwgezette werk van Gerrit Dam, die met
behulp van het programma PC-Leden de financiële jaarstukken kan produceren. Door alle capriolen
met corona werd in 2021 veel van zijn geduld en financiële creativiteit gevraagd. Hij slaagde daarin
glansrijk.
De Ruif maakte in 2021 opnieuw gebruik van een administratiekantoor voor loonadministratie en
bijbehorende belastingaangiften.

MENTOREN:
Op 1 januari 2021 waren de volgende mentoren bij De Ruif:
Nelly van Bekkum: maandagmiddag, tekenen, grafiek en schilderen
José Fijnaut: maandagmiddag en woensdagmiddag, keramiek en boetseren
Lei Hannen: maandagavond, keramiek en boetseren
Ivon Drummen: dinsdagmiddag en woensdagmorgen, keramiek en boetseren
Annehilde Bruining: dinsdagavond en donderdagavond, schilderen en tekenen
Vivianne Schuijren: dinsdagavond, boetseren en beeldhouwen
In maart stopte Nelly van Bekkum na vele jaren als mentor te hebben gewerkt. Nelly is wars van
persoonlijke aandacht, maar desondanks verdient zij een groot dankwoord voor alle inzet. Heel vaak
was zij van de partij om De Ruif met raad en daad te helpen. Geheel vrijwillig richtte ze exposities in,
en was zij present bij de Kunstketting of de WInandusmarkt waar ze hielp met workshops en
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demonstraties. Altijd heeft Nelly als mentor De Ruif op de kaart gezet, waarvoor wij haar zeer
erkentelijk zijn.
Nelly is inmiddels opgevolgd door Anne Barneveld uit Meerssen, die met ingang van het seizoen
2021-2022 snel haar draai vond.
De dinsdaggroep ging met Annehilde Bruining in juni op zaterdag bij het kasteel Limbricht buiten
tekenen en schilderen.
Speciale vermelding verdient José Fijnaut, van wie in september in Stein haar monumentale werk
‘Het Mysterie van de Tijd’ werd onthuld. Het staat tegenover het winkelcentrum, laat de tingeltangel
van het verdwenen carillon horen en zorgt voor een verrassing door het hondje dat er bovenop
troont.
HOEVEEL MENTOR-UREN PER GROEP?
Tot en met de zomer van 2020 hanteerden wij de stelregel, dat bij elf leden een maximum aantal
dagdelen (een ochtend, een middag, of een avond) wordt aangeboden. Als een groep minder leden
telt, is het aantal dagdelen navenant kleiner om financieel niet in de rode cijfers te belanden.
Uiteraard proberen we het maximum eruit te halen voor leden en mentoren.
Dit schema laat zich als volgt uitsplitsen:
Schema groepsgrootte en dagdelen mentoren t/m september 2020
Bij 11 leden of meer 9 + 9 keer mentorbegeleiding; resp. voor en na
Kerst
Bij 10 leden
8 + 8 keer
Bij 9 leden
1 x 8 keer en 1 x 7 keer
Bij 8 leden
7 + 7 keer

Bij 7 leden of
minder

Geen mentor

Opmerking
Maximum 15 leden
Data in overleg
tussen groep en
mentor. Atelier
tussentijds
beschikbaar.
Atelier beschikbaar

Zoals gemeld greep het bestuur in de zomer van 2020 naar een noodplan om de continuïteit in het
nieuwe seizoen zo veel mogelijk te garanderen. Hierdoor worden zelfs iets meer dagdelen
aangeboden dan tot en met september. Door de nieuwe lockdowns kwam de roosterindeling ‘voor
en na de Kerst’ op losse schroeven.
Schema groepsgrootte en dagdelen mentoren m.i.v. oktober 2020.
Noodplan seizoen 2020-2021.
Bij 12 leden
9 + 8 keer mentorbegeleiding, voor en na Kerst
Bij 11 leden
Bij 10 leden

8 + 8 keer
8 + 7 keer

Opmerking
Maximaal 11
personen in atelier.
Data in overleg
tussen groep en
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Bij 9 leden
Bij 8 leden
Bij 7 leden
Bij 6 leden

7 + 7 keer
7 + 6 keer
6 + 6 keer
Enkele dagdelen in overleg met bestuur,
afhankelijk van financiële ruimte.

mentor. Atelier
tussentijds
beschikbaar.

Dit noodplan liep door in 2021. Zodra de situatie zich normaliseert wordt het oude schema weer
gevolgd, echter met de kanttekening dat het bestuur zich beraadt op een nieuwe verdeling op basis
van ervaring en voortschrijdend inzicht.
De inschrijving loopt automatisch door naar het volgende jaar, tenzij het lid zich voor 1 juli afmeldt of
voor een andere werkvorm kiest.
Wij hopen dat iedereen zich wil blijven inspannen om nieuwe leden voor De Ruif te werven! Alleen
op die manier blijft de vereniging in stand.
GROEPEN ZONDER MENTOR:
Op 1 januari 2021 werkten in de ateliers officieel de volgende groepen zonder mentor:
Dinsdag overdag: schilderen en tekenen
Donderdagochtend: keramiek
Vrijdag overdag: schilderen en tekenen (boven) en keramiek (beneden)
Zaterdagmorgen: modeltekenen (boven) en keramiek (beneden).
Het modeltekenen was deels opgeschort wegens corona, ondanks een zorgvuldig speciaal protocol.
Wel is een extra sessie met een model op een woensdag in november ingelast.
ZELFSTANDIG GEBRUIK VAN DE ATELIERS:
Naast het ‘reguliere seizoen’ van De Ruif werken verschillende groepen en leden zelfstandig in de
ateliers door. Deze ruimten zijn altijd beschikbaar tijdens de uren waarop een groep staat
ingeschreven. Door dit ateliergebruik het hele kalenderjaar aan te bieden heeft De Ruif een unieke
plek in de regionale amateurkunst.
Ter compensatie van het ongemak door het noodplan mogen de Ruifleden zonder bijbetaling de
ateliers extra gebruiken op woensdagavond, donderdagmiddag en vrijdagavond. Deze dagdelen zijn
roostervrij. Zodra het noodplan buiten werking treedt vervalt deze regeling.
Tegenover het recht op ateliergebruik staan uiteraard wel verplichtingen jegens de ruimte en elkaar.
Hopelijk ten overvloede verspreidde het bestuur in november 2015 een circulaire waarin deze op een
rij staan, vooral om beschadigingen aan werkstukken te voorkomen en het poetsen te stimuleren. De
leden worden opgeroepen zich hieraan te houden, net als aan de coronaprotocollen.
LEDEN:
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De Ruif had op 1 oktober bij de start van het nieuwe seizoen in totaal 118 leden, van wie 13
donateurs en één erelid. De coronacrisis is ingrijpend voor de hele amateurkunst in de regio. Over
het ledenbestand in 2022 is daarom elke voorspelling problematisch.
Jaar per 1
oktober
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Totaal leden
118
111
119
123
126
127
129
126
125
123

Waarvan
donateurs:
13
14
11
11
11
13
11
11
11
10

Het bestuur heeft regels vastgesteld over het tussentijds aanmelden en opzeggen van het
lidmaatschap. Hiervoor zijn duidelijke criteria, zodat geen misverstanden ontstaan. Ze zijn
aangekondigd via een Ruifflits, aangegeven in de jaarvergadering van 2019, gepubliceerd op de
website en bij het secretariaat op te vragen.
Het is mogelijk om een proefmaand mee te doen. Dit kan ook als cadeaubon aan iemand worden
geschonken! Wel graag tevoren overleggen of plek is in de groep.
De Ruif kan niet zonder de inzet van haar leden en mentoren. Eens per jaar zet het bestuur bij de
jaarvergadering iemand in het zonnetje. Ze worden beloond met de roemruchte wisselbeker. Dat
waren:
Winnaars van de Ruif-wisselbeker
2021
Alle Ruifleden gezamenlijk wegens volharding tijdens corona
2020
Marleen Wels (kreeg beker bij seizoensopening)
2019
Nelly van Bekkum
2018
Marlies Op den Camp
2017
John Willems
2016
Ger Lemmens
2015
Anton de Joode
2014
Stookmeesters Ton Ritterbeeks en Bob Heimsoth
2013
Excursiecommissie: Corine Vijverberg, Marlies Op den Camp, Ine van der Weijden
2012
Jacques van Laar
2011
Nel van Rooij
2010
Marleen Wels
2009
Herman Webers
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GEBOUW EN ATELIERS:
Voortdurende aandacht vraagt het accommodatiebeleid van Stein.1 De Ruif huurt de ateliers in het
St. Gillisgebouw van de gemeente. Onze vereniging èn de gemeente zijn echter afhankelijk van de
toekomstplannen van de kinderopvang en de Kindante-scholenkoepel. In 2021 bereikten het bestuur
hierover geen officiële mededelingen.
Met de kinderopvang was enkele keren contact, o.a. in verband met de toegang tot het gebouw,
corona en de Kunstketting. Iedereen wordt erop gewezen dat de voordeur altijd gesloten moet zijn
om ongewenst bezoek te voorkomen.
De gevel-afvoerpijp van de ovenruimte is in 2021 vervangen door de gemeente. De verbetering van
de ventilatie in de ateliers is helaas nog niet uitgevoerd.
Schoonmaken
Esther Wels en Kim Wollendorf zijn afgelopen jaar twee keer in actie geweest. Zij zorgden dat de
ateliers fantastisch werden gepoetst.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat iedereen de lokalen netjes en schoon achterlaat. Dat is
door de besmettingsgevaren een harde eis. De coronaprotocollen laten niets aan duidelijkheid te
wensen over.
Ovens
De belangrijke opvolging van onze steun en toeverlaat John Willems door Leny Broekman is boven al
gememoreerd.
De nieuwe oven heeft afgelopen jaar meteen zijn nut bewezen en bevalt voortreffelijk.
Het toenemende ovengebruik noopte in 2014 tot stookregels om te voorkomen dat onze vrijwillige
stookmeesters te zwaar worden belast. De regels zijn in 2018 bijgewerkt. Daardoor bleef de druk
voor de vrijwilligers beheersbaar.
Benadrukt moet worden dat het stoken van keramiek geen automatisch ‘recht’ is, maar een extra
service aan de leden voor het werk dat zij in ons eigen atelier maken. We moeten de productie
daarom eerlijk verdelen naar rato van de beschikbaarheid van de ovens en van de stookmeesters! Er
zijn – ten overvloede – ook buiten De Ruif mogelijkheden om keramiek te (laten) stoken.
De lockdowns veroorzaakten een flinke afname van het aantal stookbeurten. In 2021 lag dat zelfs
onder het voorgaande jaar. Gemiddeld gaan momenteel per stookbeurt ongeveer 10 stukken mee.
Aantal stookbeurten
per jaar 2
1
2

Aantal
ovens

Aantal
stukken

Zie hiervoor o.a. het Ruif-jaarverslag van 2019.
Gegevens aangeleverd door Ton Ritterbeeks.
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-c- = coronajaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 -c2021 -c-

137
152
140
135
123
124
114
123
89
61

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

1.205
907
720

RUIFVOER EN WEBSITE:
Anton de Joode gaf in 2020 aan dat hij zijn redactiewerk wilde overdragen. In Jacques van Laar is
afgelopen jaar een waardige opvolger gevonden. Samen met Piet Op den Camp maakte Jacques de
editie 2021 van het mooie Ruifvoer dat er vertrouwd en degelijk uitziet. Gelukkig blijft Anton
bijdragen leveren in zijn kenmerkende, sobere stijl. Het blad wordt echt gewaardeerd door onze
leden en mentoren, en daarbij past onze grote erkentelijkheid.
Piet Op den Camp verspreidde opnieuw een groot aantal digitale Ruifflitsen, wat vooral werd
veroorzaakt door de actualiteit van de coronamaatregelen. In 2021 waren dat 37 stuks, tegenover 46
het jaar tevoren. Lees onze Ruifflits goed om bij te blijven…
Dank aan alle betrokkenen voor hun onvermoeibare inzet! Kopij kan naar:
redactie@expressiegroepderuif.nl
Piet onderhoudt bovendien onze site www.expressiegroepderuif.nl. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd er regelmatig een kijkje te nemen. Een digitaal aanmeldingsformulier helpt om nieuwe
leden te werven.

Peter Grimm
Elsloo, 19 februari 2022.

