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Van de redactie 



Hoewel  de  zomer  op  het  moment  van  schrijven  nog 

moet aanbreken, denken we  in dit nieuwe nummer van 

ons Ruifvoer  vooral  terug  aan dat  voorbije  seizoen. Dat 

komt  goed  uit,  want  deze  dagen  is  het  warm,  veel  te 

warm om nog langere tijd door te moeten brengen in de 

ateliers aan de Johannes Riviusstraat. De vakanties staan 

voor de deur, we gaan naar buiten!

Toch  liggen  er  alweer  plannen  voor  een  nieuw  creatief 

jaar, zoals ons meedoen aan de Kunstketting op 9 en 10 

september,  compleet  met  Open  Atelier  en 

ledenpresentaties. Ook wordt er al druk nagedacht over 

de najaarsexcursie en ligt er zo nog het een en ander op 

de plank. Genoeg om naar uit te kijken dus. 

In  dit  nummer  kijken  we  zoals  ieder  jaar  vooral  terug 

naar  wat  voorbij  ging,  kijken  we  naar  mensen  die  ons 

binnen De  Ruif  opvielen  door  hun werk  of  door wat  ze 

voor de vereniging betekenden. Zo zagen we een nieuw 

bestuurslid  de  gelederen  komen  versterken,  bezochten 

we een door velen geliefd oud‐Ruiflid, maar moesten we 

ook  twee  keer  stilstaan  bij  een  overlijden.  Er  waren 

tentoonstellingen, als die in het Beeks Gemeentehuis en 

tijdens  de  Winandusmarkt,  naast  individuele  exposities 

als  die  in  De  Grous  in  Stein,  het  Leopoldskerkje  in 

Meerssen  en  het  Cultureel  Centrum  in  Maasmechelen, 

om maar enkele te noemen. 

Op  het  omslag  van  dit  Ruifvoer  treft  u  een  voorproefje 

aan  van  de  inhoud  ervan;  de  voorzijde  toont  een 

werkstuk van Mary Vink, terwijl de achterkant werk van 

twee mensen laat zien: als klein eerbetoon een schilderij 

van ons overleden bestuurslid Sander Schoutrop en een 

nieuw werk van mentor Sándor Sinkó.

Natuurlijk  treft  u  ook  weer  een  bijgewerkte  ledenlijst 

aan,  naast  de  planning  voor  het  seizoen  2017‐2018, 

waarmee  we  hopen  dat  het  blad  aan  al  uw  mogelijke 

verwachtingen beantwoordt. 

Wij  wensen  u  een  in  alle  opzichten  geslaagd  nieuw 

cultureel seizoen toe en heel veel persoonlijke inspiratie.

De redactie.
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Aan het begin van dit nieuwe seizoen moeten wij eerst terugkijken op gebeurtenissen die 
velen  van  ons  enorm  hebben  bezig  gehouden.  Jammer  genoeg  overleden  namelijk  in 
januari  Annelies  Steps  en  in  april  Sander  Schoutrop;  beiden  nog  volop  in  hun  actieve 
leven. 
Annelies was een markante verschijning  in De Ruif. Hoewel zij heel slecht zag werkte zij 
enorm graag met keramiek en schroomde zij niet de  resultaten aan de buitenwereld  te 
tonen.  Heel  vaak  stonden  daarin  mensfiguren  centraal,  met  allerlei  verhalende 
elementen.  Haar  laatste  grote  werk  was  te  zien  tijdens  Mens  en  landschap  in  het 
gemeentehuis van Beek. De keramiekgroep gaf haar (en haar onafscheidelijke hond) alle 
ruimte om zich te kunnen ontplooien, wat de prima sfeer in De Ruif kenmerkt. 
Tot  ons  grote  verdriet  overleed  bovendien  ons  bestuurslid  Sander  Schoutrop.  Net  als 
Annelies was ook hij met zichtbaar plezier  in De Ruif bezig. Hij zag ernaar uit om na zijn 
pensioen meer  tijd aan het schilderen te besteden. Dat deed hij op een oorspronkelijke 

manier  met  veel  referenties  aan  zijn 
grote  bouwkundige  ervaring  in  de 
monumentenzorg.  Dat  leverde 
karakteristieke,  kleurige  schilderijen  op, 
waarin  Limburgse  gebouwen  en  hun 
landschappelijke  omgeving  vaak  zijn 
terug  te  vinden.  Sander  begon  ook  met 
driedimensionaal werk  te maken en was 
daarin nog volop zijn mogelijkheden aan 
het verkennen. 
Daarnaast  heeft  hij  sinds  2014  in  het 
bestuur  een  belangrijke  rol  gespeeld. 

Sander  zette  zich  gastvrij,  betrouwbaar  en  betrokken  voor  De  Ruif  in.  Aan  heel  veel 
activiteiten  leverde hij een bijdrage en hij hoopte ook extra te gaan bijspringen met het 
stoken  van  de  keramiek  om  de  ovenmeesters  te  steunen.  Dat  tekent  zijn  optimisme, 
nieuwsgierigheid en sociale gevoel.  
Annelies en Sander haalden het beste uit het leven en we missen hen zeer. 
De  Ruif  gaat  een  nieuw  seizoen  in,  te  beginnen  met  deelname  aan  de  tweejaarlijkse 
Kunstketting  in  de  gemeente  Stein. Wij  houden op 9  en 10  september Open Atelier  en 
proberen  dan  aan  het  publiek  onze mogelijkheden  en  resultaten  te  laten  zien. Meteen 
hopen  wij  nieuwe  leden  te  verwelkomen,  want  die  blijven  noodzakelijk  om  onze 
activiteiten  op  peil  te  houden.  Tijdens  de  Kunstketting  vindt  meteen  onze  seizoen 
opening plaats. 
In 2020 zal onze vereniging vijftig jaar bestaan. Dat willen wij uiteraard niet onopgemerkt 
laten passeren. Het  bestuur  denkt  nu  al  na  over  het  programma, maar  jullie  ideeën  en 
bijdragen zijn zeer welkom! In ieder geval willen wij een mooie expositie organiseren.  
Wij  wensen  iedereen  een  fijn  nieuw  Ruif‐seizoen,  vol  inspiratie,  enthousiasme,  mooie 
dromen en nog mooiere kunstwerken. 


Namens het bestuur, 


Peter Grimm, 
Voorzitter.

Van de bestuurstafel
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Wil  je weten wat er  in de wereld gebeurt op het gebied 
van  de  kunsten,    dan  moet  je  naar  de  Biënnale  in 
Venetië. Als je nog tijd en geld over hebt is dit een mooie 
bestemming  voor  kunstminnaars.  In  Venetië  is  de 
Biënnale  van  de  kunst  van  start  gegaan  op  13  mei  en 
deze duurt  tot 26 november. Voor de 57e keer vindt de 
Biënnale  in  Venetië  plaats.  Eenmaal  in  de  2  jaar  is  deze 
grote kunstmanifestatie te zien. 


Christine  Macel  ,  hoofdconservator  van  het  Centre 
Pompidou  is  de  samensteller  van  deze  Biënnale.  In  de 
landenpaviljoens  op  het  terrein  van  de  Giardini 
presenteren zich veel landen in hun eigen gebouwen met 
hun  inzendingen.  In  de  Arsenale  (oude  scheepswerven) 
tonen  120  kunstenaars  wat  zij  onder  Viva  Arte  Viva 
verstaan,  thema’s  zijn  “vreugden  en  angsten”,    “de 
aarde”, “kleuren”, ” tijd en oneindigheid”. 
Naast deze twee officiële locaties van de Biënnale zijn er 
op  diverse  plaatsen  in  Venetië  in  kerken,  paleizen  en 
musea  nog  andere  kunstenaars  en  landen  te 
bewonderen. Zo toont  Daniel Hirst ( ja, met die beesten 
op  sterk  water)  nieuw  werk  in  zowel  Palazzo  Grassi  als 
het  Dogana museum.  Je  komt  verrassende  exposities  in 
mooie  oude  gebouwen  tegen  op  verborgen    plekjes  in 
Venetië .

Ook de glaskunst krijgt veel aandacht, niet verwonderlijk 
gezien het eiland Murano, waar de glasblazers nog steeds 
kunstwerken maken. 
Veel kleine en grote kunstenaars  laten zich zien of  laten 
van  zich horen in Venetië. Jaren later kom je in de musea 
de kunstenaars tegen die ooit bekend raakten doordat ze 
exposeerden  in  Venetië.  Twee  jaar  geleden  in  het 
Japanse paviljoen was het magische spel met draden en 
sleutels te zien, nu is deze kunstenaar te bewonderen in 
het Noordbrabants Museum in Den Bosch. 

Venetië,  een mooie, maar ook  toeristische bestemming. 
Ryan‐Air  vliegt  vanaf  Eindhoven  naar  Treviso,  andere 
maatschappijen  vanaf  Amsterdam  naar  het  dichterbij 
gelegen vliegveld Marco Polo. Trek tenminste 3 dagen uit 
voor  de  Biënnale  en  overnachten…  het  liefst  in  Venetië 
zelf.

Corine Vijverberg‐Maijers

Biënnale in Venetië
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Mary Vink – Haane,

Het  weer  is  druilerig  vandaag,  een  wat  sombere 

februaridag.  Ook  in  Berg  a/d  Maas  miezert  het,  de 

woonplaats  van  ons  nieuwe  bestuurslid  Mary  Vink. 

Eigenlijk is ze dat vandaag nog niet, maar pas in maart als 

de  Jaarvergadering  wordt  gehouden.  Het  is  echter  al 

bijna zo ver, dus waarom langer gewacht? en omdat ook 

Mary er geen problemen mee heeft sta  ik om elf uur op 

haar  stoep.  Samen  met  de  hond  heet  ze  me  welkom, 

waarna we in de woonkamer aan het gesprek beginnen.



Bij  een  kop  thee 

vertelt ze al eerder lid 

te  zijn  geweest  van 

De Ruif,  in de  tijd dat 

Joep  Mertens  nog 

keramiekles  gaf;  de 

periode  ook  waarin 

hij  overleed. 

Inmiddels is ze alweer 

aan  haar  derde  jaar 

bij  De  Ruif  bezig  en 

toen  onze  voorzitter 

haar onlangs vroeg of 

ze ervoor voelde mee 

te  doen  in  het 

bestuur, zei ze ja, want van het een komt altijd het ander.



Al bij binnenkomst waren mij de schilderijen opgevallen, 

die op een enkeling na, van haar hand zijn. Maar ze doet 

meer,  vertelt  ze.  Ze  houdt  niet  alleen  van  schilderen, 

maar  ook  van  werken  met  klei 

en  vilt.  Van  dat  alles  staat  of 

hangt  er  wel  iets  in  kamer, 

keuken  of  hal.  Met  name 

combinaties  van  een  en  ander 

spreken haar op dit moment erg 

aan; een voorbeeld daarvan ziet 

u op deze bladzijde.

Bij De Ruif houdt ze zich dit keer 

bezig  met  schilderen,  onder, 

zoals  ze  zegt,  de  bekwame 

leiding van Nelly van Bekkum. Ze 

is vooral ingenomen met het grote aantal technieken dat 

Nelly weet aan te bieden; zo zijn ze nu druk bezig met de 

hout‐ en  linosnede, waarvan de nodige afdrukken  in het 

lokaal boven te drogen hangen. 

Ooit, zo vertelt ze verder,  in het begin van haar carrière, 

volgde  ze  drie  jaar  de  opleiding MO‐handenarbeid,  een 

kunstopleiding  in 

Tilburg.  Ze  woonde 

toen nog  in Oss. Maar 

die  richting  wilde  ze 

niet  uit;  ze  vertrok 

 naar  de  leraren‐

opleiding  in  Meppel, 

wat  haar  beter  beviel. 

Inmiddels  is  ze  al  37 

jaar  werkzaam  in  het 

onderwijs.

Mary  woonde  in 

verschillende  plaatsen 

in  Nederland,  gehoor 

gevend  aan  de  noodzaak  van  verhuizen  als  die  zich  in 

haar  geval  of  in  dat  van  haar man,  voordeed.  Tenslotte 

kreeg  haar  man  werk  in  Maastricht  en  vonden  zij  een 

woonplek in onze omgeving, in Berg, in 1991 om precies 

te zijn. 



Haar man, want ze is dus getrouwd, was eveneens in het 

onderwijs werkzaam, maar  inmiddels al  zo’n  jaar of  tien 

gepensioneerd;  zijzelf  heeft  nog  enkele  jaren  voor  de 

boeg. Haar werk vindt ze uitermate boeiend, maar vraagt 

ook het nodige van haar,  temeer daar zij gezien de aard 

ervan, ook nog voortdurend wordt bijgeschoold.  Creatief 

bezig zijn  is dan een prachtig middel om in dat alles een 

zeker evenwicht te bewaren.

Mary is in dienst van Hogeschool Utrecht; haar werkplek 

ligt  in  Houthem,  bij  kinder‐revalidatiecentrum Adelante. 

Het  ligt naast het Hundertwasser‐gebouw voor kinderen 

met een beperking.  Zij  geeft  er 

les aan  leraren en  leraressen  in 

het  basisonderwijs  die  zich 

willen  bekwamen  in  het  extra 

aandacht  geven  aan  kinderen 

die dat nodig hebben. Daar zijn 

er  veel  van  tegenwoordig, 

temeer  daar  het  ‘speciaal 

onderwijs’  voor  kinderen‐met‐

een‐probleem  moeilijker 

bereikbaar  is  geworden.  Zij 

coacht  en  begeleidt  deze 

leerkrachten,  waar  nodig  zelfs  tot  in  hun  eigen  klas.  En 

dat is nog maar een deel van haar omvangrijke taak.

Ik wens haar  veel  sterkte  toe,  niet  alleen bij  haar werk, 

maar ook bij het besturen van onze vereniging.

Februari 2017.

De schijnwerper op Bestuurslid
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Verbinding tussen de Maaskentjers

Grenzen afbakenen of verbindingen zoeken? Wat zoeken 

we als mens en wat boeit ons als kunstenaar? We zoeken 

onze eigenheid , bakenen af en kiezen wat wel en niet bij 

ons  past.  We  zoeken  ook  verbinding  met 

gelijkgestemden. Misschien  wel    DE  kracht  van  de  Ruif. 

Verbinding is misschien wel een van de grootste thema’s 

van  deze  tijd.  ‘Kunstkring Maaskentj’  en  ‘Maasmechelse 

Kunst Kring’ weten elkaar  al  enige  jaren  te  vinden  in de 

expositie ‘Kunstenears van de Maaskentj’. 

Dit  jaar    vond  de  expositie  plaats  in  maart  2017  in  het 

Cultureel Centrum Maasmechelen en waren er onder de 

deelnemers  weer  een  groot  aantal  mensen  die  ook 

verbinding hebben met de Ruif: Eliane Wijnants, Marlies 

Op den Camp, Loek Nieuwendijk, Piet Op den Camp, Jan 

Peeters, Leon van Ool, Ton Coops en ondergetekende.



Verbinding  tussen  de Maaskentjers  ontstaat  door  onder 

andere  door  samen  te  exposeren.  De  schilderijen, 

beelden,  keramiek,  foto’s  en  installaties  vormen  samen 

een  geheel  dat  de  toeschouwer  kan  bekijken, 

bewonderen en misschien beroeren. Kunstenaars maken 

kennis met elkaars werk en daardoor ook met elkaar. Of 

je  nu  heel  nuchter  zegt  dat  je  werk  geen  diepere 

betekenis heeft, maar gewoon ontstaat of dat  je er een 

filosofisch diepe betekenis  aan  geeft,  het  zegt  altijd  iets 

over de maker. Geen kunstenaar is hetzelfde en ook geen 

werk  is hetzelfde. Die  verscheidenheid maakt ons  rijker. 

En  verscheidenheid  was  er  zeker  binnen  deze 

tentoonstelling.  “En  niks  is  ut  zelfde!”  oreerde  een  blije 

voorzitter  van  het  MAKK  nadat  hij  de  expositie  had 

ingericht.  Zichtbaar  in  zijn  nopjes  door  de 

verscheidenheid die samen een prachtig geheel vormde. 

Dat er meer  is dat ons bindt dan dat ons scheidt was te 

zien  in  de  installatie  “moeder  Maas”,  die  ik  voor  deze 

gelegenheid  mocht  maken.  Zeker  in  deze  expositie, 

“Kunstenears van de Maaskentj”,  is die Maas geen grens, 

maar een levensader. De Maas geeft en neemt, ze speelt 

een belangrijke  rol  in het  leven  van de  kunstenaars  aan 

beide  kanten  van  de  rivier.  De  foto’s  uit  de  collectie 

“Unity” maakten de bezoeker attent op het water dat ons 

verbindt met iedereen. 

De  composities  riepen  vooral  vragen  op  en  daardoor 

ontstonden er interessante gesprekken. Bezoekers gaven 

aan “ik ga nooit meer koffie drinken zonder daarna in het 

kopje  te  kijken”.  Dat  is  mooi,  want  als  je  het  eenmaal 

gezien  hebt,    kun  je  het  daarna  niet  meer  ‘niet  zien’. 

Misschien  wel  een  van  de  mooiste  dingen  die  kunnen 

gebeuren.  De  bezoeker  gaat  anders  naar  buiten  dan  hij 

binnen kwam. Er is iets gebeurd. 



Kunst  heeft  zeker  een  functie  in  onze  samenleving.  Of 

kunst  onze  leefomgeving  enkel  verfraait  of  ook mensen 

aan  het  denken  wil  zetten  is  aan  de  kunstenaar  zelf. 

Gelukkig  leven we  in  een  vrij  stukje  van deze wereldbol 

waar de kunstenaar nog zelf bepaalt wat kunst is en nog 

echt vrij is om te creëren. 

Jolanda Wijnand

De ruifleden die exposeerden in Maasmechelen.

Herinnering aan Sander

Dit  voorjaar  is  lid  en  bestuurslid  Sander  Schoutrop  voor 

ieder  vrij  onverwacht  overleden. Het was  een  grote  schrik 

voor ons allen en wij vermoeden dan ook dat hij nog altijd 

op  menige  plaats  zal  worden  gemist.  Ter  herinnering  aan 

hem treft u op deze bladzij een schilderij van hem aan, waar 

hij  nog  druk  mee  bezig  was.  Het  is  een  studie  voor  een 

groter doek dat bestemd was voor het nieuwe huis van zijn 

zoon  Bob.  Die  zal  het  nu  hier  mee  moeten  doen,  maar 

omdat  zowel  zijn moeder  Francien  als  hijzelf  dit  toch  ook 

mooi vinden, zal dat geen probleem zijn.

Redactie Ruifvoer.
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De schijnwerper op Ruiflid

Jos Curfs, keramist 
“Niets is volmaakt en daar voel ik me goed bij”



Van  Jos,  op  diens  eigen  verzoek,  alleen  foto’s  van  zijn 

werk. Wel maakte  ik een foto van hem in zijn tuin, vóór 

de winteropslag van een keramiek‐project. Het komt op 

deze plek slecht tot zijn recht, dat  is waar, maar Jos zelf 

staat er in elk geval prima op. 

Jos  is  inmiddels  39  jaar  lid  van  De  Ruif;  het  gebeurde 

nadat hij  in  1978  vanuit Beek  in  Elsloo  ging wonen. Dat 

moest toch even vermeld!

9 februari 2017
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De Stijl

Dit  jaar  is  het  honderd  jaar  geleden  dat  kunstbeweging 

De Stijl officieel het  licht zag. Er horen namen bij als die 

van Mondriaan, Van Doesburg, Huszár en Rietveld, maar 

mij spreekt toch vooral Bart van der Leck aan. Hij leek me 

zo gewoon en tegelijkertijd zo bijzonder. Zo helemaal De 

Stijl, maar ook helemaal zichzelf, abstract, maar eigenlijk 

toch  vooral  figuratief.  Het  ging  er  bij  deze mensen  dan 

ook  om  datgene  weer  te  geven  wat  het  wezen  inhield 

van het afgebeelde en dat zowel  in als onder hetgeen je 

zag  te  vinden  was.  Dat  onderliggende  beeld  gaven  ze 

weer door het gebruik van primaire kleuren en  lijnen,  in 

horizontalen  en  vertikalen  en  in  vlakjes,  vierkante  en 

rechthoekige:  de  abstractie  als  eindpunt  van  wat  ooit 

beeldend  was  begonnen.  Want  figuratief  waren  ze,  die 

schilders  van  De  Stijl: Mondriaan met  zijn  landschapjes, 

zijn molens en bomen, al werden die gaandeweg steeds 

verder  ontleed  in  lijnen,  vierkanten  en  rechthoeken.  En 

Van  der  Leck,  met  zijn  mensen  op  het  station  of  in  de 

stad  of  waar  dan  ook,  bezige  mensen  die  tegelijkertijd 

iets  statisch  over  zich  hadden  en  daardoor  misschien 

makkelijker  te  vervangen  waren  door  strepen  en 

vlakken? Het lijkt erop, al verdwenen die beelden, op een 

enkele uitzondering na, nooit volledig in de abstractie. Hij 

leek dat niet te willen of te kunnen. 



In het Haags Gemeentemuseum viert De Stijl dit jaar zijn 

eeuwfeest, boven  zowel  als beneden  in het  gebouw, en 

in  die  herdenking  staan  Mondriaan  en  Van  der  Leck 

centraal. Mondriaan was  hier  altijd wel  aanwezig, maar 

van Van der Leck zag  ik niet eerder zoveel bij elkaar. Dit 

schilderij,  bijvoorbeeld,  nog  volledig  figuratief,  in  zijn 

volle breedte:

Uittocht van de Genie naar het kamp, 1911, Bart van der Leck (1876‐1958) Olieverf op doek

De figuren zijn bij Van der Leck eenvoudig en gestileerd, 

zijn  kleuren  helder  en  veelal  primair.  Het  is  daarom dat 

hij opviel bij Mondriaan (1916) en Van Doesburg en dat 

hij  zich  aansloot  bij  de  nieuwe  kunstbeweging.  Zijn 

abstrahering  van  de  werkelijkheid  bleek  zelfs  een 

stimulans  voor  de  anderen  in  de  beweging,  die  daar 

uiteindelijk  toch  consequenter  in 

bleken  te  zijn.  Na  artistiek  verschil 

van  inzicht en nog het een en ander 

verliet Van der  Leck  in 1918 de club 

alweer, om opnieuw figuratief verder 

te  gaan.  Tenslotte,  zo  voelt  het  aan 

als ik zijn werk bekijk, paste hem dat 

toch beter. Een voorbeeld van wat ik 

krampachtig  of  liever  ‘gekunsteld’ 

zou willen noemen, kwam ik tegen in 

een  van  de  tentoonstellingszalen. 

Het  betrof  hier  de  abstrahering  van 

een man met een hondenkar die een 

huizenblok passeert. Dit beeld moest 

hoe  dan  ook  tot  lijnen  en  blokjes 

worden  teruggebracht,  geheel  naar 

de  inzichten  van  de  beweging. 

(Compositie Nr 1)Studie voor Compositie 1917, Nr. 1 (Hondenkar), 1917, gouache op papier
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Compositie 1917, Nr. 1 (Hondenkar), 1917, olieverf op doek

Compositie 1917, Nr. 2 (Hondenkar), 1917, olieverf op doek

Maar  blijkbaar  was  hij  niet  tevreden,  kon  het  nog 

‘abstracter’, met bovendien meer ‘beweging’, want, als je 

goed  kijkt,  kun  je het hondje  en  zijn baas nu  zien  lopen 

(Compositie Nr 2)







Het  mag  duidelijk  zijn,  de  wereld  zou  er  zonder  de 

kunstzinnige  inbreng  van  De  Stijl  heel  anders,  minder 

vrolijk bijvoorbeeld, hebben uitgezien. Van Van der Leck 

begrijp ik evenwel dat hij er na enige tijd genoeg van had 

en  zijn  eigen,  van  oorsprong  figuratieve  weg  wilde 

vervolgen.

18 februari 2017
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Nee, naar Bali gaat ze dit jaar niet, ze voelt zich niet goed 

genoeg.  Volgend  jaar, misschien weer.  Een  embolie  had 

haar flink verzwakt en verder vond ze dat ze oud werd. Al 

bijna 55  jaar woonde ze hier,  in dit huis  in Moorveld,  in 

‘Huize  d  e  A’,  om  precies  te  zijn  en  toen  ze  zich  dat 

onlangs  realiseerde,  was  ze  daar  flink  van  geschrokken. 

Rustig  aan  dus maar.  Hans  gaat  wel;  hij  had  haar  goed 

verzorgd en doet dat nog steeds. Zijn Bali‐reis is dan ook 

meer  dan  verdiend,  vindt  ze.    Haar  zus  Jessy  bood  op 

Hans’  verzoek  spontaan  aan  in  die  periode  voor  haar  te 

zullen  zorgen.  Zelf  vond  ik  dat  ze  er  stralend  uitzag, 

eigenlijk 

als  altijd, 

maar  haar 

lijf  wilde 

nog  niet, 

zei  ze,  nog 

niet  zoals 

ze  zou 

willen. 

Ik ben bij 

Fifi Notten in haar ‘Pippi Langkous‐huis’ (zie foto), zoals 

iedereen het noemt.

Buiten  is  het  smerig  koud,  maar  in  haar  woonkamer 

‘brandt  de  kachel’.  Samen  met  haar  partner  Hans,  ooit 

korte tijd lid geweest van De Ruif, praten we over nu en 

over vroeger. Dat  ‘vroeger’ kwam door de  foto’s die  ik 

meebracht  en  waarop  ook  Fifi  te  zien  is.  Ik  vond  ze 

onlangs in een doos in het Ruif‐gebouw, maar op Fifi na 

kende ik niemand die erop voorkwam. Het bleken foto’s 

te zijn van een weekend ‘buiten tekenen en schilderen’ 

in 1982. Iedereen had het goed naar de zin gehad en al 

pratend  kwamen  allerlei  namen  voorbij  die  ik wel  ooit 

eens  had  gehoord, maar waar  ik  de  gezichten,  op  een 

enkeling na,  niet van kende. Namen als Fons Erens, Cor 

van  den  Akker,  Frans  en  Hélène  Bastiaens,  Ruud  en 

Annie  Stegen  en  Frans  en  Toos  van  de  Boogard.  Hans 

kende ze allemaal, omdat hij ook in die jaren Fifi al kende 

en het stel regelmatig in zijn café in Elsloo ontving, dat hij 

toen  runde. De Ruif was nog 

jong in die dagen, evenals de 

leden,  van  wie  de  meesten 

inmiddels  helaas  zijn 

overleden. 

Natuurlijk  spraken  we  ook 

over  Fifi’s  eerste  echtgenoot 

Pieter,  die  in  1996  overleed 

en aan wie ze, evenals Hans, 

goede  herinneringen 

bewaart.  Ook  Hans  en  hij 

waren  vrienden  geweest.  Een  jaar  na  zijn  dood maakte 

Fifi het enige bronsje uit haar carrière, een kleine zwaan, 

het halsje gestrek. Ze maakte het als teken of bewijs dat 

ze ook zelf het hoofd weer omhoog was gaan steken, dat 

het leven verder ging. 

Inderdaad  is Fifi  zo  langzamerhand een van de weinigen 

nog  van  “het  eerste  uur”;  ze  begon  bij  De  Ruif  met 

tekenen  en  schilderen  onder  de  bekwame  leiding  van 

Herman Hollewand, zo vertelt ze. Daarna heeft ze zich op 

het  beeldhouwen  en  keramieken  gestort,  terwijl  ze 

enthousiast  nog  tot  zeer  onlangs  het  modeltekenen 

volgde.  Ze  zou  dat  graag weer  oppakken, maar  ziet  het 

voorlopig nog niet zitten. We wachten rustig af.

Inmiddels bekijk ik werk van haar, de karakteristieke kop 

bijvoorbeeld,  die 

jarenlang  in  de 

keramiekruimte 

heeft  gestaan, 

maar nu, sinds ze 

‘donateur’  is 

geworden,  naar 

huis  is  gekomen. 

Ik  zie  enkele 

schilderijen,  een 

achter‐glas  en 

een  met  zand 

‘geschilderd’ 

werk,  naast 

andere  creatieve  voortbrengselen,  want  creatief mag  je 

haar wel noemen!  Als ik wegga, vertelt ze wat ze ooit in 

een gesprek m et Jolanda (Wijnand) had opgemerkt: het 

is niet  zo zeer van belang wat  je aan kunst voortbrengt, 

het  gaat  er  vooral  om dat  je  een  “kunst  van  het  leven” 

maakt. Hans  is het daar volledig mee eens; het gaat om 

“the art of living”, zegt hij en daar is geen speld tussen te 

krijgen. Fifi en Hans, het ga jullie goed!

januari 2017

De schijnwerper op onze Fifi

Structuur, met zand gemaakt schilderij 
van Fifi
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Het  was  er  niet  eerder  van  gekomen,  maar  vanmiddag 

spoedde  ik  mij  dan  toch  naar  Meerssen,  naar  het 

Leopoldskerkje,  dat  wat  timide  achter  de  grote  Basiliek 

ligt.  Je moet  er wel  een  trap(je)  voor  op,  waardoor  het 

zich probeert te revancheren, maar echt helpen doet dat 

niet. Binnen is het evenwel anders: daar exposeert Judith 

Wolters‐Voncken  haar  fantastische  kubussen,  die  in  de 

wat  kale,  Protestantse  kerkruimte  heel  goed  tot  hun 

recht komen. “Eigenlijk”, zegt Judith, “moet je ze zien als 

de zon in het zaaltje schijnt”, en ik begrijp wat ze bedoelt. 

Maar de  zon  schijnt niet,  het miezert  zelfs  in Meerssen. 

De   Kubuswerelden  lijden daar echter  in het geheel niet 

onder.

Als  eerste bewonder  ik  haar  nieuwste werk: Maastricht, 

een  witte  kubuswereld,  doorsneden  door  de  Maas, 

waarboven  zelfs de bruggen hun plaats  kregen. Maar er 

is veel meer, zelfs meer dan  ik ooit eerder van haar zag. 

Op de bijgaande foto’s een kleine impressie. 

Aardig  is  ook  de  preekstoel met  trap,  die,  zo  vertelt  ze, 

ouder is dan het kerkje zelf. Hij komt uit de Basiliek, waar 

hij  blijkbaar  over  was.    Op  die  trap  staan  van  papier 

gevouwen  kubusjes,  van  een meneer  die  er  regelmatig 

één  vouwt en die  vervolgens naar het  kerkje brengt  en 

bij  de  andere  op  de  preekstoeltrap  zet.  Als  een  soort 

stimulans voor  Judith om toch vooral door  te gaan met 

haar  werk,  zo  lijkt  het  wel.  Ik  kan  hem  geen  ongelijk 

geven.

14 januari 2017

Kubus‐Kunst in het Leopoldskerkje

In  een bekende winkel  voor  kunstenaarsbenodigdheden  stapte een 

klant  binnen,  de  smartphone  in  de  aanslag.  ‘Hier’,  drukte  hij  de 

eigenaar het scherm onder de neus, ‘dit schilderij wil ik maken’. Het 

was een foto van een fors formaat doek van Karel Appel, en hij vond 

het duidelijk wel decoratief. Wat of hij daarvoor allemaal nodig had?

Beladen met  verftubes,  kwasten,  een  doek  en  nog  wat materialen 

verliet  hij  enigszins  gestrest  het  pand.  Ja,  het  moest  wel  voor  het 

weekend af.



Peter Grimm

(Naar het leven opgetekend, mei 2017)

Instant Appel
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Tentoonstelling Kunstkring Maaskentj

Kort  na  de  MAKK‐tentoonstelling  in  Maasmechelen  roert  een  deel  van  de  Maaskentjers  zich  alweer    in  het 

Gemeentehuis van Beek. Met veel nieuw werk en dat mag beslist een prestatie heten! 

Bijgaand een kleine foto‐impressie van de expositie.

april 2017

Yvonne Boerakker, Medinilla Magnifica Rouge, gem. techn.

Ton  Coops,  nr.  16103, 
brons

Loek Nieuwendijk,  Kong, populier

Marlies Op den Camp, Wurgboom 4, acryl op linnen

Jolanda Wijnand, 
Unity 3, foto op 
aluminium

Ton  Coops,  nr. 
17105, 
serpentijn 
groen‐zwart
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Geslaagden Academie Maasmechelen

Els  Haine  (woensdagmorgen),  vijfde  jaar  hogere  graad  beeldhouwen  in  Genk.  Wies  Stassen  (woensdagmorgen), 

specialisatie keramiek en Eliane Wijnants (dinsdagmiddag), specialisatie keramiek, wisten dit jaar de eindstreep te halen 

aan  de  Kunstacademie  in  Maasmechelen.  Vanaf  deze  plaats  willen  wij  hen  van  harte  feliciteren  met  het  behaalde 

resultaat; wij wensen hun alvast een creatief nieuw seizoen toe.

Redactie

Eliane Wijnants

Wies Stassen

Els Haine
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Sándor Sinkó 



In  een  druilerige  regen  zette  ik  de  auto  op  de 

parkeerplaats  voor  het  gebouw  dat  al  enige  jaren 

KunstFront    heet,  aan  de 

Cabergerweg  in Maastricht. Het is 

daar dat Sándor huishoudt, samen 

met  zijn  partner  Diana.  Samen 

ook  runnen  zij  dit  destijds  legaal 

door  hen  gekraakte  onderkomen 

van  autobandenbedrijf 

Vredestein.  Dat  was  al  in  2006; 

sinds die  tijd  zijn  ze goed bekend 

geraakt  bij  de  gemeente 

Maastricht  en  omgekeerd:  ze 

kunnen er een potje breken.



Maar niet te snel, want we weten 

nog  weinig  van  onze  mentor, 

zoals  het  feit  dat  hij  in  1976  in 

Heerlen werd geboren. Zijn vader 

vluchtte  na  de  Hongaarse 

Opstand  in  1957  naar  hier,  waar 

hij  zijn  toekomstige  vrouw 

ontmoette, uit Geleen nog wel. Zij 

kregen twee kinderen, een jongen 

en een meisje. Zowel vader Sinkó 

als zijn echtgenote waren, hoewel 

het  niet  hun  beroep  was, 

gedreven  kunstenaars:  hij 

schilderde  en  zij  bleek  een  begaafd  keramiste;  een 

moeder die haar  zoon dermate    inspireerde dat hij  haar 

daarin zou gaan volgen.

Het gezin verhuisde naar België, waar het ging wonen  in 

Heusden‐Zolder.  In  Hasselt  bezocht  Sándor  de 

middelbare school,  tevens kunstopleiding, waarna hij op 

zijn  achttiende  voorgoed  naar  Maastricht  vertrok.  Daar 

volgde  hij  op  de  Academie  voor  Beeldende  Kunsten  de 

docentenopleiding  en 

specialiseerde  hij  zich  in 

keramische  vormgeving.  Daar 

ook  ontmoette  hij  Diana 

Gambardella,  net  als  hij 

keramist,  met  wie  hij  in  2012 

een dochtertje kreeg. 



We  schrijven  2002.  In 

Maastricht  (en  dat  is  trouwens 

nog  steeds  het  geval)  bestaat 

bij jongeren en in het bijzonder 

bij  kunst  scheppende  mensen 

grote  behoefte  aan  een  eigen 

ruimte. Die is er niet en daarom 

besluiten  Sándor,  zijn  partner 

en  een  groep  kunstminnende 

vrienden  een  leegstaande 

diervoederfabriek aan de Maas 

(legaal!)  te  kraken.  Het  zou  de 

eerste  ‘culturele  vrijplaats’ 

worden,  zoals  zij  deze 

onderkomens  zijn  gaan 

noemen.  Sándor  en  Diana 

woonden er zelfs twee jaar. 



Maar het pand raakte vol en de bezigheden breidden zich 

zo  sterk uit,  dat  het maken  van  kunst  in de  verdrukking 

kwam.  De  twee  braken  er  uit  en  kraakten  samen  een 

nieuw  pand,  de  al  genoemde  voormalige  Vredestein‐

Nieuw werk Carnaval

De schijnwerper op Mentor
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vestiging.  De  gemeente  ging  akkoord,  al  zouden  talloze 

gesprekken  tussen  beide  nog  volgen.  Immers,  de 

gemeente  Maastricht  had  ook  voordeel  aan  deze 

‘bezetting’.  Het  lege  gebouw  zorgde  voor  grote  overlast 

in de omgeving: er werd 

in  drugs  gedeald,  de 

vervuiling was groot, nog 

afgezien  van  alle 

vandalisme.  Er  volgden 

dan  ook  twee  jaren 

waarin het pand van alle 

vuil,  troep  en  verval 

moest worden gereinigd, 

vóór  er  iets  zinnigs  in 

kon plaatsvinden.

En  dat  laatste  gebeurde. 

De beide pioniers gingen 

kunst  maken  en 

daarmee  kleur  geven 

aan dit wat vergeten stukje Maastricht. Zij kwamen zelfs 

tot  samenwerking  met  de  gemeente,  daar  die  met  dit 

soort activiteiten de culturele betekenis voor de stad kon 

benadrukken. 



Er  ontstaan  contacten  met  scholen  en  vereAlle  foto’s 

behalve de middelstenigingen, jong en oud wordt ruimte 

geboden,  evenals  aan    mensen  met  en  zonder 

lichamelijke  beperking,  alles met  de  bedoeling  elkaar  te 

ontmoeten  en  te  begrijpen  door middel  van  het maken 

van  kunst.  Er  is,  kortom,  een  gedoogde  culturele 

broedplaats ontstaan, een groeituin, waar velen welkom 

zijn. Heel mooi  is dat te zien  in de ruime hoekzaal, waar 

mensen met al hun verschillen kunnen samenwerken en 

die heel treffend ‘Mozaïek Bar’ is gedoopt. Inmiddels 

vinden  ook  gastkunstenaars  uit  andere 

disciplines,  zoals  uit  de  wereld  van  het 

toneel  en  de  vrije  expressie,  hier  een 

plek,  evenals  de  studentenbeweging 

Mandril. 



Als ik arriveer is Sándor bezig met het uit 

klei  maken  van  een  klein  olifantje, 

bedoeld  voor  een  workshop  met  jonge 

kinderen.  Want  naast  zogenaamde  klei‐

workshops  in  gebouw  KunstFront  geeft 

hij  die  ook  buitenshuis  aan  scholen  en 

buurtbewoners.  Ook  valt  hij  op  scholen 

in  voor  het  vak  Beeldende  Vorming  en 

zien we hem bij ons als mentor. Gelukkig 

blijft  er  nog  tijd  voor  hem  over  om  zelf 

kunst te maken, al dan niet in opdracht. 

Destijds, tijdens zijn opleiding, verbleef hij voor een stage 

een  half  jaar  in  Boedapest.  Daar  ontwikkelde  hij  enkele 

grote  keramieken  beelden,  die  de  prototypen  werden 

voor  de  beelden  en  beeldjes    zoals  wij  die  van  hem 

kennen.  Velen  van  hen 

dragen  een  last  met 

zich  mee,  bagage  die 

bestaat  uit  kennis, 

ervaring,  ondervinding. 

De kwetsbare mens die 

klimmen  en  klauteren 

moet  om  overeind  te 

blijven,  al  valt  er  ook 

veel  vrolijks  in  te 

ontdekken. Soms zijn ze 

alleen,  soms  in  een 

groep,  waaruit  armen, 

billen  en  benen  in  alle 

richtingen  wijzen. 

Samen  bekijken  we  oud, maar  ook  nieuw werk,  dat  op 

sokkels  staat,  maar  zich  toch  vooral  langs  de  muren 

voortbeweegt.  Op  deze  bladzijden  ziet  u  daar  enkele 

voorbeelden  van,  zoals  het  nieuwe  werk  ‘Rode  regen’, 

waar keramiek met doek samengaat. Ook  is er werk dat 

hij  in  opdracht maakte,  zoals  de  keramische  plaquettes 

van een jong echtpaar. 



En dan is het ineens bijna twaalf uur en wordt het tijd de 

kleine  uit  school  te  halen.  We  nemen  afscheid  aan  de 

deur van zijn indrukwekkend KunstFront.

Sándor, alle succes gewenst!

8 maart 2017

Sándor voor een schilderij van zijn vader.

Silhouet‐werk (in opdracht)
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Jolanda Friedrichs 



Hoe ze er ooit  terecht gekomen was, daar bij De Ruif  in 

Elsloo,  wist  ze  niet  meer;  wel,  dat  ze  het  er  goed  naar 

haar zin had, dat  iedereen zo gewoon was en vriendelijk 

en dat ze daarom gebleven was. Want ze had het druk in 

die dagen, nu precies 25 jaar geleden, een veel gevraagd 

model.



Daarom ook was ik bij haar, in haar ruime en frisse flat in 

Maastricht,  dat  ze  zeer  smaakvol  inrichtte  met 

schilderijen  en  kunstvoorwerpen;  ik  was  er  omdat  het 

1992 was dat ze voor de eerste keer bij ons model was. 

Een klein jubileum mag je het wel noemen, ook al zat er 

een  onderbreking  in  die  aanwezigheid,  een  periode 

waarin  het  door  haar  andere 

werkzaamheden  onmogelijk  was  ook 

dit  er  nog  bij  te  doen.  Maar  nu  is  ze 

terug  en  daar  zijn  we  blij  om,  want 

Jolanda  is een model dat  je niets hoeft 

te vertellen!





Omdat  ik  haar  eigenlijk  maar 

oppervlakkig  ken,  wil  ik  toch  ook  iets 

meer van haar weten; ik ben er nu toch. 

Ze  vertelt  (ooit)  in  Sittard  te  zijn 

geboren,  op  2‐jarige  leeftijd  naar 

Utrecht  te  zijn  verhuisd,  maar  op  haar 

13e te zijn teruggekomen, vanwege het 

werk van haar vader. Het gezin ging  in Ransdaal wonen, 

waar Jolanda het VWO afmaakte in Heerlen. Dan volgt ze 

de opleiding ‘creatief agogisch werk’, wat al aangeeft dat 

het  creatieve  haar 

van  jongs  af  aan 

heeft getrokken en 

bezig  gehouden. 

Haar  moeder  was 

een  creatieve 

vrouw,  dus  ze 

heeft het van geen 

vreemde,  evenals 

haar zus Angelique, 

die  mede  de  400‐

jaar  oude 

plafondschilderingen  in  de  Dominicanenkerk  heeft 

hersteld.  (Iedereen  kijkt  daar  in  de  boeken  en  niemand 

kijkt  omhoog,  merkte  ik  vanmiddag,  maar  dat  moet  u 

toch eens doen! Mooi en bijzonder!) 

We  zijn  dan  in  de  jaren  tachtig  en 

Jolanda  doet  van  alles,  is  actief  met 

jongeren  in  Sittard,  doet 

vrijwilligerswerk in een ‘blijf‐van‐m’n‐

lijf‐huis’, werkt  in een macro‐biotisch 

restaurant, pakt kortom alles aan wat 

haar  interesse  heeft.  Op  haar  24e 

schrijft ze zich in aan de Pabo, maakt 

die  opleiding  af,  waarna  ze  les  gaat 

geven  aan  anderstaligen  en 

ongeletterden,  een  cursus 

kunstzinnige  vorming  verzorgt  voor 

vrouwen  en  zich  een  paar  jaar  voor 

asielzoekers  inzet.  Inmiddels heeft ze 

een  Afrikaanse  vriend  leren  kennen, met wie  ze  tijdens 

de vakanties naar Kenia gaat. Ze geniet er van de mensen 

en vooral ook van de prachtige natuur. Een andere vriend 

is kunstschilder en bij hem zal  ze voor het 

eerst  model  zijn,  het  begin  van  vele 

zittingen  op  verschillende  plaatsen  in 

Limburg  en  België  en  vanaf  1992  dus  ook 

bij De Ruif.

De  laatste  twintig  jaar werkte ze voor een 

Limburgse  organisatie  voor 

jeugdhulpverlening  ,  waar  ze  jonge 

asielzoekers begeleidde en actief was in de 

opvang  van  minderjarige  moeders  en 

vrouwen  die  vanwege  huiselijk  geweld 

moesten  vluchten  uit  hun  thuissituatie. 

Haar creatieve  talenten kwamen haar hier 

uitstekend van pas. 



En nu? Nu is ze vooral belangstellend naar 

De schijnwerper op Model
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John stookt

de  natuur  in  haar  eigen  omgeving,  ze  danst  en  maakt 

muziek  ,  zoals  het  bespelen  van  de  tambourim  in  een 

samba‐band. Bovendien is ze gaan schilderen en lang niet 

onverdienstelijk,  waarvan  bijgaand  het  bewijs.  Zoveel 

creativiteit, die ze op allerlei manieren uit en die ze heel 

graag met  anderen  deelt. Met  ons,  bijvoorbeeld,  in  het 

Ruifgebouw, een plek die  ze steeds weer als  “een warm 

nest” ervaart. Jolanda, we hopen je nog lang te zien!

23 januari 2017

We mogen best  trots op hem zijn, op “onze”  John Willems, want wie van ons haalde het Museum?  John wel en wij 

waren er vandaag om hem in Het Domein (tegenwoordig De Domijnen) aan het werk te zien. Hierbij een foto van de 

uitstalling op de binnenplaats van het museum. Het was er nog heel gezellig bovendien. John, proficiat!

zondag 17 juli 2016

John Willems in Het Domein, 17 juli 2016

In Stein werd in vroeger dagen, zo lees ik op een van de wanden, een braakliggend veldje 

of  graslandje  zonder  omrastering  een  ‘Grous’  genoemd.  Dat  gebruikte  men  dan  voor 

gezamenlijke activiteiten, die toch doorgaans  in de agrarische sfeer  lagen. Vandaag  ligt 

er een prachtig cultureel centrum op een dergelijk landje, dat dan ook heel toepasselijk 

‘De  Grous’  is  gaan  heten.  In  dat  centrum 

wordt  dus  allerlei  cultureels  gedaan,  zoals 

deze  maand  (tot  1  januari  2017)  de 

inrichting  van  een  tentoonstelling  door  en 

voor  twee  Ruifleden,  te weten  Ine  van  der 

Weyden  en  Marjo  Corstjens‐van  Huet.  En 

daar was ik dus vanmiddag om er even rond 

te kijken.

Nu  ken  ik  het  werk  van  beide  dames 

enigszins,  maar  was  desalniettemin 

verbaasd  zo’n  grote  hoeveelheid 

kunstvoorwerpen  aan  te  treffen.  Zowel  in  de 

grote  hal,  in  de  vitrines  als  in  de  gang  daarachter  is  van  alles  te  zien.  Een  dergelijke 

ruimte nodigt begrijpelijkerwijs uit om veel uit de kast  te halen, een uitdaging die ook 

een zeker gevaar in zich draagt. Immers, niet alles wat een kunstenaar maakt leent zich 

direct voor exposeren. Gelukkig hangt en staat hier genoeg wat meer dan de moeite van 

een bezoekje waard is. 

14 december 2016

Kunstmoer in De Grous

Marjo, z.t., gem. techn.

Ine, Totem met ballen, 
keramiek, glazuur
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De  excursie  van  De  Ruif  gaat  dit  jaar  naar  Antwerpen. 

Allereerst  gaan  we  het  beeldenpark  Middelheim 

bezoeken.    Middelheim  is  een  prachtig  park  en  een 

openluchtmuseum voor moderne en hedendaagse kunst 

gelegen  aan  de  rand  van  Antwerpen.  In  2012  is  het 

beeldenpark  uitgebreid met  een  nieuw  paviljoen  – Het   

Huis‐ waarin  o.a. werk  staat  van  de  Chinese  kunstenaar 

Ai Weiwei. 

Vervolgens  gaan  we  richting  centrum  Antwerpen,  waar 

ongelooflijk  veel  mogelijkheden  zijn  om  musea  te 

bezoeken,  een  stripwandeling  te  maken  of  te  struinen 

door  oude  straatjes  en  te  genieten  van  de  uitstekende 

terrasjes en cafeetjes.

Nieuw  in  Antwerpen  is  de  wijk  ‐Het  Eilandje‐  een 

gerenoveerd  havengebied  met  twee  indrukwekkende 

musea. Allereerst het MAS ‐ Museum aan de Stroom, een 

architectonisch  hoogstandje,  “gestapelde“  etages  met 

veel rode stenen en glas. Het is een museum nieuwe stijl 

waar  op  vijf  verdiepingen  en  aan  de  hand  van  vier 

thema’s  –  macht,  wereldstad,  wereldhaven,  leven  en 

dood – het verhaal van Antwerpen en zijn verbondenheid 

met de rest van de wereld wordt verteld. In oktober is er 

een  tentoonstelling  te zien van Pre‐Columbiaanse kunst. 

Op de bovenste verdieping heeft men een mooi uitzicht 

op havens en omgeving.

Een ander museum dat  zich  in dit  gebied bevindt  is het 

Red  Star  Line  Museum.  Hier  wordt  het  verhaal  verteld 

van  de  emigratie  van  vele  landgenoten  naar  het 

‘beloofde’ land Amerika.



Musea die ook te bezoeken zijn :

‐  Fotomuseum  een  vaste  collectie  en  speciale 

tentoonstellingen

‐ M HKA   museum  voor Hedendaagse Kunst, gelegen  in 

de wijk Het Zuid

‐ Museum PLantin Moretus  een drukkunstmuseum met 

alles eromheen

‐  Rubenshuis  met  veel  schilderijen  van  Rubens  ,  hij 

woonde hier 25 jaar

‐  Museum  Rockoxhuis  een  prive‐verzameling  van  een 

oud burgemeester

‐ Museum  de  Reede  deze  zomer  geopend,  met  vooral 

grafisch werk van Goya, Munch en Rops.

Daarnaast  zijn  tevens  een  bezoek waard  de  vele mooie 

kerken,  het  gerestaureerde  Centraal  Station  en  de  vele 

galeries, waaronder Galerie  de Zwarte Panter.

Al met al is er genoeg te zien en te doen, teveel voor één 

dag, er moeten keuzes gemaakt worden.  



De excursiegroep‐ Marlies , Ine en Corine. 



Ruifexcursie zaterdag 14 oktober naar Antwerpen

De bus vertrekt om 9 uur vanuit Elsloo, en om 9.05 
uur bij de kerk Kerensheide Stein. 
Vertrek vanuit Antwerpen is gepland om 20.00 uur.
Kosten p.p.  € 35 ‐ introducees toegestaan.
Opgave bij het secretariaat Piet Op den Camp of bij 
de  werkgroep  Excursies:  Ine  van  der  Weyden, 
Marlies Op den Camp en Corine Vijverberg.

MAS, (Museum aan de Stroom) in Antwerpen

King and Queen door Henry Moore, 1952‐53

Middelheim, door de Britse krant The Guardian genoemd als 
een van de 10 beste beeldparken in Europa.
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Ledenlijst (15 aug 2017)

Tekenen Schilderen Maandagmiddag 13.30‐16.00 Nelly van Bekkum 
Gertie Cordewener 
Marjo Corstjens‐van Huet 
Mia Gijzen‐Pluijmakers 
Bella Jacobs 
José Meertens‐Kusters 
Joke Meijerink‐Haarler 
Maria Mingels 
Jan Stoffelen 
Mary Vink‐Haane 
Ine van der Weijden 
Lies Wijnen 


Keramiek Maandagmiddag 13.30‐16.00 José Fijnaut 
José Bohlem‐Martens 
Gertie Boskamp‐Hollands 
Nieke Brouns‐Willems 
Lucie Bruls‐Bougie 
Bertha Counet‐Pijpers 
Augustine Crol‐Stijns 
Monique Merlo 
Marjo Nieuweboer‐Ubachs 
Anny van Riet‐Timmers 
Annie Schlicher‐Derrez 
Marja Stijns‐Klein 
Ria Temmink‐Copier 
Ella Thijssen‐Martens 
Mieke Thomassen‐Smeets 


Keramiek Maandagavond 19.30‐22.00 Lei Hannen 
Lies Heimsoth‐Hakemulder 
Carla Hemmes 
Wil Janssen 
Annemie Op den Kamp 
Lidwien Paulussen‐Pricken 
Annemie Ritterbeeks 
José Tijssen‐Buskens 
John Visschers 
John Willems 


Tekenen Schilderen Dinsdag overdag vaste groep zonder mentor 
Maria Duimel‐Zuijdgeest 
Lia Meijers‐Stipsen 
Marlies Op den Camp‐Janssen 
Ans van Beneden‐Jennekens 


Keramiek Dinsdagmiddag 13.30‐16.00 Marie‐Claire Krell 
Leny Broekman‐Stevens 
Yvonne Jacobs‐Kitzen 
José Lambrix‐van de Kragt 
Tiny van der Leeuw‐Janssen 
Anz Nijenhuis‐Roumans 
Paula Olijve‐Broeks 
Francien Schoutrop‐Janssen 
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Ledenlijst (15 aug 2017)

Keramiek Dinsdagmiddag 13.30‐16.00 Marie‐Claire Krell 
Marly van der Spoel 
Eliane Wijnants 
Rieda van der Woning 
Marion Zuidema‐Kok 


Tekenen Schilderen Dinsdagavond 19.30‐22.00 Annehilde Bruining 
Peter Grimm 
Fianna Grimm‐van Stijn 
Lenie Jacobs‐Diks 
Monique Kaldekercken 
Dorien Klerks 
Edith Klerks 
Anouk Maes 
Piet Op den Camp 
Henk Verkerk 
Ria Heutmekers‐Poyck 
Jossien Statnik 
Rob Vos 


Boetseren Beeldhouwen Dinsdagavond 19.30‐22.00 Sándor Sinkò 
Lizette Bunnik‐Golsteijn 
Ton Coops 
Gerrit Dam 
Riet Kleine‐Bogman 
Aggie Koopmans 
Loek Nieuwendijk 
Leon van Ool 
Nel van Rooij‐Dielissen 
Karel Schelfhout 
Juliëtte Vanoppen 
Corine Vijverberg‐Maijers 
Judith Wolters‐Voncken 


Keramiek Woensdagmorgen 09.30‐12.00 Marjo Boesten 
Jessie Driessen‐Lemmens 
Anita Gubbels‐Kapitein 
Els Haine‐Schols 
Bob Heimsoth 
Germaine Henderix‐Hendrickx 
Sylvia Janssen‐Nulens 
Tiny Meulenberg 
Ton Ritterbeeks 
Ineke Rutten‐Slegers 
Wies Stassen‐Hendriks 
Rini Wijnhoven 


Keramiek Woensdagmiddag 13.30‐16.00 José Fijnaut 
Paula Beijsens 
Jos Curfs 
Petra Dohmen‐Marsman 
Ine Hanselaar‐Prince 
Margriet Hovener 
Marie‐Louise Janssen‐Peters 
Riet Jetten 
Willy de Jong‐van Doorn 
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Ledenlijst (15 aug 2017)

Keramiek Woensdagmiddag 13.30‐16.00 José Fijnaut 
Etsje de Joode‐Atsma 
Rob Pol 
Lenie Salden‐van Avesaath 
Henk Slegers 
Els Snijders‐Philippens 
Angelique Swaen 
Marleen Wels‐Hoppers 


Tekenen Schilderen Donderdagavond Sándro Sinkò
Anton de Joode 
Ger Lemmens 
Jan Nijsten 
Piet Pijnenburg 
Bep Salden‐Meijers 
Mien van Straeten‐Zelen 


Tekenen Schilderen Vrijdag overdag vaste groep zonder mentor 
Annemie van der Haghen 
Annelies Koop‐Storcken 
Margriet van Bergen‐Pennartz 


Modeltekenen Zaterdagmorgen 
Pierre Bosch 
Ruud Stegen 
Jolanda Wijnand‐Vranken 


Donateurs   
Pierre Bors 
Mieke Braam‐Smits 
Karel Gerrits 
Bep Hendriks‐Marchal 
Jacques van Laar 
Tillie Leurs‐van Mulken 
Fifi Notten‐Engelen 
Anja Spronk 
Math van Stijn 
Kees Weterings 
Loek Wouters‐Heymans 


Mentoren 
Nelly van Bekkum 
Marjo Boesten 
Annehilde Bruining 
José Fijnaut 
Lei Hannen 
Marie‐Claire Krell 
Sándor Sinkó 



Velen herkennen dit kleurrijke landschap van Sander Schoutrop nog wel.
TER HERINNERING

Sándor Sinkó: Rode regen.


