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Apgeicht:
27 mei 1970

Ateliers:
Johan RiviusslÍaal te Elstoo

Mogelijkheden:
. Poltenbakken en Keramiek
. Textiele werkvormen
. Schilderen
. Tekenen en GÍaíiek
. Boetseren en beeldhouwen
. Anatomie

Licimaatschap
Het lidmaalschap van de veÍeniging dient
schriÍteliik te woÍden aangemeld ên schíiltelilk
le worden opgezegd.

Bestuu rssame fi st e I li ng :
. Frans Bastiaens: voozitter:

Sanderboutlaan 51 , 6171 BB Stein
. PieÍ Paes, secíetaÍis

Brederodeslraat ï2, 6181 BE Elsloo
. José Tijssen, penningmeestêÍ

GÍoot Genhoulstíaal'173, 6Í81 NS Beek
. Joke MeiiÊrink: vice-vooÍzitter,besluuÍslid
. Jos Curls: bestuurslkJ
' Annemiek l-loulacke rs: bêstuuíslid
. Mat van Stijn: besluuísliC

Con ibulië:
í1.125,- per jaeí
Í1. 95,- per iaar, tweede gezinslid
í1. 60,- per iaar, tweede cursus

Bankrelatie:
Rabo., Beekt
nr. 11 .41 .80.i 21 !nv, Penningmeesler
Expressiegroep 'De Ruií' le Elsloo
(gironr. bank: 1038oZq

Petiodiek:
RUIFVOËR verschiint ca. 3 keer per iaaí

Elsloo, augustusi 1990

'::::

l{oslslglá t
Alles en ieder heeft z'n eig€n nostalgie !

Toen w€ uit do ruimt€n bij hel kasto€ltrckkBn werd
gezsgd:'Zoiêls vindsn wê ncoit m6er'.
Bij het vsrlatsn van hst tiid€lijkê ondgd{omenaan ds J.
Riviusstraat zsi ismand: 'loch zal ikdi6 rommsl missên".
Zo zie jo maar ln de nieuwe huisvesting zal 't wel êÍfs
wennen ziin, maar êr zalook weêr esn síosr ontslaan
di€lat€r noslalgischs verhalen oplêv€rl.
ZsksÍ w€lon I

Hel b€gin, in de nieuwo atslieís, vàlt samen msl hgt 2G
iaÍig bêstaan van "de Ruit". Op 3 novembsr 1g9O houden
wê êon rÉuni€, mêt nietal ts vsêl tosstand€Íi: we gaan als
óén grolo lamilis gourmàtten" Wal zullen dê pannetjes
prutlelen I

Frans van da Boogard, jarênlang sskrstaris, blikt op zijn
mani$ in dil Ruitvo6Í, terug oF 20 jaar "RuiÍ'.

Eer het zovsr is, ziaten we al €sn êind In hst niêuwo
seizo€fl.Ov€r dal nÍeuwe seizoen zijn enkelê ni€uMiss tê
mêldàn.

Voor l€kenen op dè dinsdagavond hobben we esnnieuwe
mentor: Annsmiok Jongen, en voor schildersn op de
wo€mdagavond Liliane Nisten.
Walkom bii onze vereníging !.

Vanwsge dê grol€ bolangsl€lling voor keramiek willon we,
naast de avondbijeênkomst, mÊt êên gelimil€erd aantal
deelnemers, msl eên groep, op dsmiddag starten-
Hsl lekenên op de maandagmiddag hoelt immers ook veel
bslangslelling gstrokken.
Als h€t lukt, dan zijn overdag al drie groepen aktisl.
Want naasl h6t lêk€nsn en keranriek is op de dondsídag-
rfloígon een gro6p, zonder msnÍor, b€zig mêt boêts€ren sn
b€€ldhouwen.

Zo dat wa$ hsl wel zo wat.
Alles is gereed om een goÊd sëizoên ts staden. Wê
@innen op de zelÍde manier als vorig iaar met oen
opsnbars c{r€ningsavond.
Wetàn jullie bÊlangstellênd€n; brêrlg ze mss.

Veel k eàlfultolt ón g€zalllgheld
Frans Baslia€ns.



Openingsavond
seizoen '90-'91 op
woensdag 26 september.

De openingsavond van verleden jaar was hardstikke
gezellig en inÍormatieÍ.
Daarom hanteren we dit iaar helzetfde recept:
een bescheiden tentoonstelling, de mentoren stellen
zich voor, en mentoren, leden en adspirant-leden
kunnen in een gezellige sÍeer met elkaar praten.

Het programma ziet er als volgt uil:
19.30 - 20.00 uur.
ln ontvangst nemen van de te exposeren
werkslukken in het atelier van de texliele
werkvormen. Na aÍloop kunnên de werkstukken weer
worden meegenomen.

20.00 - ????
ln het teken/schilder atelier
. opening seizoen door de vootz itter en eventuele
mededelingen.
* de mentoren slellen zich voor en houden een korte
inleiding

ln het atelier van textiele werkvomen:
een ongedwongen samen zijn, onder het genot van
een drankje en een knabbeltje met:
t kennismaking met leden, besluur, mentoren.
- onderlinge bespreking van het programma voor
hel nieuwe seizoen.
. bezichtiging van de tentoongestelde werken.

Kennen iullie belangstellenden, neem ze dan mee!
Vul ook het aanmeldingsÍormulier in en leveÍ het in
bii de sêkretaris.
Het aanmeldingslormulier zil in dit RuiÍvoeÍ, maar is

ook te krijgen op de openingsavond.
Tot woensdag 26 septembêr 1990.

De
openingsavond
zal ditjaar
plaatsvinden in
het nieuwe
ond€rkomen
van onze
vêrenigjng.

Op de íoto's
zien wij hoe
FlÍans
Bastiaens de
sleutels in
ontvangst
neemt en het
ovsrdracht-
contrakt
ond€rtekent.

LinksondeÍ:
onze nieuwe
boetsêer-,
beeldhouw- en
koramiekzaal.



Mentoren 90-91
Llllane Nlj$en, schildercn

Lilians is gelogon in Elsloo, maar woont nu in Maastricht. zil is 31 iaar.
ln 1985 studeeÍde zii aí aan de Stadsakademie voor Toegepaste Kunsten in
Maastricht. Momenteel is zij als zelÍstandig kunstenares bezig met het leksnon en

schildoren van porlíettsn an mel boetssren.

Annêmlek Jongon, têkenan

Annomiek werd geboren in Schaesberg in 1958. Ziiwoont en weÍkt in Maaslricht , waar
zii ook sludeerde aan de TeHaTex en Stadsakademie (teksnen, schilderen en graÍiek).

Sinds 1984 wed{ zii als zelÍstandig bealdend kunslenaar. Daarnaast geeÍt ze leken-en
schildercursussen oa. in Linne en Kerkrade. Haar eigen weÍft,dat met veel zorg om de

techniok ook €en bewusle inhoud msekrijgt, bestaat uit gouaihes, olisverven,
monotypes, litho's en eitempera's

Wm Calls, tkenmiek (ovedag en's avonds)

Wim woonl in Maasricht en is 35 jaar. Ziin opleiding genoot hij aan de Stadsakademie
vooí Toegepaslê Kunsten in Masslricht, waar hii aÍstudeerdê aÍ in de studierichling
beeldhouwen en keramiek. ziin specialiteit is keramiek.
Hil ls vgÍbonden aan het lntemationaal Keramisch Werkcentrum in Den Bosch.

llarlon HovenS, taxtiele werkvormen

Maíion ls geboÍen in Elsloo, woont in MaastÍicht en is 25 iaar. Nadat zii twee jaar
geledon aístudeoÍde aan de lsrarenopleiding TeHaTex in Maaslrichl, uiteraard in

lexllele weÍ*vormon begon zij verleden laar met veel succes als mantrix bil onzs
veronglng.

Orêê van deÍ zandên, tboetseren en beeldhouwen

Dreo is gegoÍon in Zundert, woont thans in Maastricht en is 39 iaaÍ. ln Brada hseÍt hij

de dagopleiding gevogd aan de 'Academie voor Beeldende Kunsten St Joost', aídeling
beeldhouwgn en plastische voÍmgeving. ln Maastricht volgde hij de lerarenopleiding,
aídeling schilderen en tekenen. Zijn beeldhouwwerk kan men karakterisêren als
'liguÍalieÍ, soms stylerend naar hel abstracte'.

Ruud Stegên, anatomie en tekenen (ovedag)

Ruud is geboren in Sitlard in 1929 en woont nu in Stein.Hij heeft zijn opleiding gehad

aan de toenmaligs Kunstniiverheidsschool, aÍdelíng Reklame en GraÍiek, in
Maaslrichl.Daarna is hiiwerkzaam geweest op de aldeling Vormgeving van DSM.

ln zijn vÍii6 tiid hield hij zig,h bezig mel diverse kunstuitingen.Ziin werk is vooral
experimênlaal.



Lioeen-studlebijeonkoínsl Ímo.J : a9.a0 - íí.30 utt
lriiddag-stud;abía€nkoírsl íni:l : 13.30 " l6.ao uuí
Avond -stuóiebijêsnl\orn..t : 20.Ae - 22.30 uuí

1es*
26 sêpt. wo- OpÈnhtg seizoén. 7-iê in{e iR d;t "FlÍ.}ifuoef

1 oki. ma. TÊkonsn {mi"}
2 oki. di. ÉoelsêrenlbeeldhouwBn - 

-lekênen,/graíiêk

3 okt. wo KeràmiÈk i i.) - Kêramiok
w9, Tcxlislê vrêrkvoinlÈn - schilderen

5 oki. vr. ïbkenen: Anêtomié (mo.)
B oki, ma. Teksnen (mi.)
I okt. di. goels€ron/beêlChcuwên - Têkêflsn/graliek

10 oki. wo. Kêramièk (mi.) ' Kêrêini€k
wo. 1-exiiele werkv{} $en - schild€rên

12 okl. !,r. Têketnen: Ánatomis (mo.)
15 okt. ma. -i*kenen 

ini.)
16 okt. di. É's6tseren,1)ê€lchouwen - Têkênen/graÍiêk
17 okl.. wo. Kêramisk {ni.) ' i{eramiêk

wo. Têxti6lé werkvormeÍ - Schildêlsn
19 okt. vr. 'fÊk€nen: Anaiomic (mo.)
2A okt. ma. T€k€nsn (mi.)
?3 oki. di, Boetseien,Ibeeidipu\À,en - ïÊkênèn/graÍiak
24 okl. wo. Keramiek {ni.)" Keramiek

wo. Tsxliele lvírkvormen - Schilcieren
?$ okt. vr. Iàkênên: Analomie (rno.)
31 okt. wo. llis,lisssieêvord klllkén satrr kunsl.

Zie inla in éit "nuiívaet"

3 nov" Ïê. Reun{e t.g"v. hêl ?0 Jarl$ bostaan
van dê RuÍf. Zia info in óit "RuiÍvost"

5 nov. ma. ïekeÍsn {mi}
6 nov. di. Boetstlrênfueslchcuwên - ïêk€oenlgíafiêk
7 {jov. wo. Keramiêk (mil - Keremiek

wo. 1'exiieie werlsvornren - Schilderen
g nr)v, vr, 'f€kÊí]èn: ÁnatoniÊ ino.)

12 nov. ma. ïekênqn (ni.)
19 nov. di. ËoêlsÊrs bêoldhêuweí. Tsk€n€nlgralisk
'14 nov. r,vo. KÊremi$k (mi,) - KÈramisk

\ío. lèxiiei6 werkvornrÈn - $(]hildersrt
'1 6 nou vr. 'i-Êko| dn: onaloiTrib' ino.)
1g no!', n.'la. ïeksnên (mi.)
20 nov. di. Bo€lserQlnlbeeldl..orJwen - Tèksn€n/grafiêk
21 [ov. wo. Kera{Í}ieli (iïi.) 'KeraÍni€k

$o, IsxtiÈ1e wÉrkvormen - Schilderen
23 nov. vr. lek(,06n: Ánaiomie (ffic.)
?6 nov. na. ïbkÈnÉn (mi.)
27 nov. di. goslsÈràr/bèsldhouwÍin - ïekenÈnigrafiek
28 noli wo. Kêramiek (mi.) - Keiàn1i€k

wo. Tsxïiaig wêd{vórrnen - Sohild{èren
30 ftgv, vr. ï('kênsn: Ànatoífiiê { ïÍo.}

ln ds naand dscemb6r ziï! ge(?r slud,'6bieênko,nsten

ln novembêr oí de{:emb€r houdl de k€iamiêk groêp 9êÍ}t
eên loonslellirg. li6. fuio ln dít "Ruilvoet

1991

2 ian. wo. Opening 2o cjeel seizoen
dis&essi-eêvord; Klikên naar kunst.

7 ian- ms- T6kenÊn (mi.)
8lan. di. êsÈlsêr€n/bèsldhcuwen'Tekonen/graiiek
9 jan. wo, K€raffisk (mi.) - K$Iamiak

wo. ï€xiiêls werkwrm€n - Schildersn
Íi jan. vr. T6kênsft: Anatomie (mo.)
14 ian. ma. ïokonên (mi.)
15 jan. di. BoelserênÁre€ldhouwen - Tekên€n/gralisk
16 ian. wo. Ksranriak ([li.) - Kerami€k

wo- TÈxli€le w$rkvcrmsn - SchildorÊn
18 jan. vr. Tek€nsn: ÀnaiciniG (mo.)
21 jan. ma. Tskê ên (.ni.)
22 jan. di. Boetssrên,4l}€sldhouwen - ïÊkênsn/gráliek
23 jan. ';'c- Keramiek (mi.) - Keramisk

ri/o- TêHiÊl€ \riêrkvorn-,en - SchildÊron
25 jan. vr. Têk€nen: Anatarniê {mc-)
28 jan. a. TÊksn€Í, ir'1i.)
29 ian. di. Boqlserenf)e€ldholivqen - lèkên€n/g.aÍisk
30 ian. wG. Keramisk (mi. " K€ianriek)

wo. l-€xlisiê wÉrkvormen - Sêhildêrsn

1Íob. vr. ïekenên: Anatomie (Rïo.l
4 fet. ma. Têkênen (mi.)
5 íeb. di. Eoelseren/boeldhouwen - ïskénen/graíiek
6 fêb. wÉ. Karamisk (mi.) - Kgramiêk

\ao" ïsrxtisls werkvofirên - Schildorsn
8 feb. vr. Têksnêr]: Anatomiê {mD}

ln da arnavalswaek zijn geen studiebijeet*opnslen
18 Í6b. ma. ïekenen (mi.)
'19 Íêb. di. Bootseren,bêÈldhouwBn - TekeneÍy'graÍiak
20 Íeb. wo. K€rarniek {mi.) " KËramiÊk

wo- TèxtiêlË workvormen - Schildêren
22 í€b. ví. TskeneD: Aoalemi€ (m(}.)
25 feb. ma. T€kên6n (mi-)
261eb. di. Bc€lsêronlooeldhourt]€n-'ibkènên/grali€k
Ê7 lsb. wo. Keramiek {ml.) ' Keramiek

wo. Taxtislè vigrkvcrmÉn - Schild€rên

1 mrt. vr. ÏÊkênsn: Anatomie (mo.)
6 mrt. wo. Jegruêrgi:dêrhrg

11 mrl ma. ïêkenen {mi.)
12 mrt. di, Bo€tssrên/tlsoldhouw€n - Tekenen/gÍatiok
13 mrl. wo. Kenrciok {mi.) - Keramiek

wo, Korarni€.k - ïoxiislà weIkvurmsn - Schildersn
15 mÍi. vr. 'Iêksnsn: Ánatomiê (nro.)
18 mí|. ma. l'ekonen {ni.)
19 mÍt. di. Boêlsèíer!4)€èldlrouwen - Tekenen/graíiek
20 mrt. B.o. KêràÍl'r€k (nli.) - K6ramiek

wo. KêÍafiiok - Tsxtiel6 wori{vormso - Schilderen
2? mrl. vr. ïèkenen: Anatomio (nro-)
25 mn. ma. Têk€nÊn {mi.)
26 mn. di. Boetserenrlsêldhouwari - ïekenedgrafiek
27 mri. wo. KÊramisk {mi.) ' K€ramiek

wo, ïextielÊ w6rkvËrmên - Schildgren

l0 epr !yo. Cis&rssreayond Xiiken nsar kunsl
ÀÍslultingv&fl het s€b.s€n

Op ds ivo6nsdaga'./rlndêr 18-,24 april err 1 mei 1991 vcor
alle werkvcrmsn: \ffêrkolr nÊsr ftodsl,



Grote
belangstelling

voor de
werkYorm

tkeramiek en
pottenbakken

De belangstelling voor de werkvorm "Keramiek en
Pottenbakken" is enorm en dal is een prettige zaak.
Het had echter in het atgelopen seÍzoen tot gevolg
dat de begeleiding door de mentor minder intensieÍ
kon ziin. Daaóij kornt nog dat nieuwelingen in het
vak veel aandacht vragen.

Om dit "luxe" probleem a) op te lossen en b) loch
iedereen de gelegenheid te bieden om aan keramiek
le doen en c) op de pegulanten te letten is vooÍde
volgende oplossing gekozen:

1 . Het aantal deelnemers op de woensdagavond
wordt gelimiteerd tot 15. Bii meer aanmeldingen
hebben de langsl bij de keramiekgroep, resp. het
langsl bij de Ruí zijnde deelnemers voorrang.
2. Er wordt bii minimaal I deelnemers gestart met
een middaggroep.
3. ledereen die aan keramiek oÍ pottenbakken wil
doen dient z'n
keuze le maken voor de middag of de avond.
Voornoemd kan ook gekozen worden als tweede
werkvorm.

Wij hopen zo het probleem op gelost te hebben en
ziln benieuwd hoever we komen met de middag-
bijeenkomst.

n
n

?
a

I e
de gevolge

daarvan

Expositie
"Keramiek"
Het voornemen om een
tentoonstelling te houden
speciaal voor keramiek was
snel geboren.
De uitvoering van het geheel
bleek wat meer voelen in

aarde le hebben.
Welke werkstukken, welke
ruimte, wanneeÍ ??
Thema' s voor de een, vrije
vorm voor de ander, het bleeÍ
nog wat vaag !!

Er is gewed(t dal wel; aan
werkstukken geen gebrek,
kortom het wachten is op een
passende lokatie.
Wij werken eraan, wij komen
eraan, wanneeí en waar:
U hoort nog van onsl

'Greek Chorus', t€Íacotta, van
Vladimir Tsivlne, Leninggrad



Vooí het verhuizon werd alles schoongemaakt

Het 20 jarig bestaansfeest en de reunie.
Ëindelijk is hêt zover: het zo-iarig bestaan vieren
van "De RuiÍ".
Dit doen we met een reunle voor lêden, oud-
lêden en mêntoren op zalerdag 3 novêmber 1990.

Alle leden en mentoren worden bij deze uitgenodigd
en naluurlijk zijn ook de partners van harte welkom.
Oud-leden krijgen een ultnodiging thuis en voor
degenen waarvan we naam oÍ adres kwijt ziin, volgt
nog een uitnodiging in de MEDIA.

De reunie wordt gehouden in onze nieuwe
ateliers.Het programma ziet er als volgt uit:

20.00 - 20.30 uur
Ontvangst van de deelnemers.De ateliers zijn
aangekleed met werkstukken van leden en oud-
leden.
20.30 uul
Welkomswoord.
20.45 - 21.15 uur
Dia's uit het veíeden en heden van "De RuiÍ" door
Ruud Stegen.

21.15 -...... ??
lvl et z'n allen gourmetten. Tljdens hel gourmetten

worden nog enkele f lessen jubileum-wijn van "De

BuiÍ" verloot. Er is muziek en die wil, kan een dansje
wagen.

Omdat er nog al wat geÍegeld moet worden, dat
aÍhankelijk is van het aantal deelnemers, verzoeken
wij jullie, als bewijs van deelname aan het
gourmetten om, vooÍ 1 oktober a.s., een kleine
bijdrage in de kosten van /. 10,= per deelnemer over
le maken op bankrekeningnummer 11.41.80.121

t.n,v. Penningmeester Expressiegroep De RuiÍ, met

in de omschrijving "gourmetlen".
Hel Postgironummer van De Rabo-bank te Beek is
1048989.

De ontvangst van het bedrag is het bewijs van

deelname aan het gourmetten.

7



Het
geileertna

v@va de
Rwrtf"

Door Frans van de Boogard

De meeste prolessionele historici zeggen zslí dat ze oP de

lagêrê school al dê gÍootsto rnooitg hadden mêt hot van
buiten lsÍen van al diê jaartallen, waarvan men toch
meende dat hêt zo noodzakelijk was die aan ons op te
dringen. Veel meer gaat hêt in de geschiedenis om
acht€rgronden sn do daaruit voortgekomen íeiten,
stromingsn €n inzichtên.
Wal nu DE RUIF b€trsÍt, w€rd mij wsl sêns do vraag
gsst€ld: "Wat is hot gehsim van DE BUIF?" En iuist dal
gshsim, waarmee in Íêitê bedo€ld wêÍd do síe€r, dat is de
geschiedenis van DE RUIF.
20 Jaar gelsden b€sloot êen aantal onthousiastêlingen tot
oprichting van e6n schildersgroePj€. Twee van hen, die
aan d€ wi€g stond€n van hêt RuiÍgebeuren, zijn nog
steeds lid van de club, nl. Ruud Steg€n en Cor v.d' AkkeÍ.

H€t is grot6nd€ols aan do pioniersg€€st ên hot
doorzettingsvermogen van dozê hêÍsn tê dankên, dat w€

nu het 2o-jarig bêèlaansÍ6est kunnên vieren. Ruud was de

altijd aanwezige voorzittsr ên cor hssft zijn sPoren
vêrdiênd dooí hei jarenlange penningme€sterschap. B€ide
namen zijn onverbrekelljk met de gsschiedenls van DE
RUIF vêrbonden.
Doch evên lsrug naar het begin.
Cor v.d. Akker was eigenaar van caÍó Dê Punt in Elsloo en

de gelagkamer was tev€ns zijn ateliêr. Als men sr
binn€nliêp voor s€n glaasje bier, trof men hem overdag
meestal achteÍ ziin ezê|. Hijtaptê dan een koel glas bier
voor je ên ging verder met schilderen. Hij beschikte over
een kleine ruimts achtsÍ zijn caÍé waar h€t bij slkaar
getrommelde schildersgroepje van enkele beroeps- en

enk6l€ amateurschilders reg€lmatig bij êlkaar kwamen om
t€ schildêrsn.
Zo is het begonnen.
EÍ wêrd vê€l en hard goweIkt. Spo€dig werd de ruimte tê
kl€in en de accommodalie te gering. Er moest uitgekeken
word€n naar ssn grotsr€ ruimtg met meor accommodatie.
D€ toenmaligê burgemsest€r van Elsloo, de he€r Msyer,
zolf s€n kunstliêÍhebber, droog dê groêP sên warm harl
to€ en mede door zijn tosdo€n kregg de groêp d€
beschikking ovêÍ de oude rentmêêsterswoning van kasteel
de Haam. ln samenwerking met d€ g€m€snte w€Íden de

Bli het vleren van een iublleum ls het gebrulkelljk
een terugbllk te werpen ln de geschlêdenls, dle
geleld heeft tot het betreÍÍende iublleum. VooÍal
blj dê hlstorle van een verenlglng vervalt men
vaak ln een mln oÍ meer dloge opsommlng van
data ên jaattallen, waarvan de meêsten de
geachte lezer nlet lnteresseren en alleen van
belang zljn voor de statlstlek en het archief.

lokalên g€schikl g€maakt vooÍ d€ acliviteiten.
Bij de ingebruikname 20 jaar gel€dên, van de nieuwe
huisvesting vond op 27 mêi '1970 de oÍíiciéle
oprichtingsvergadering van ds vsreniging Plaats in het
restaurant van hst kastssl in aanwezigheid van
burgemeestêr Meysr, dio e.e.a. in ds gemoente geweldig
gepromoot heeÍt.
Eên naam voor de nieuwe vereniging was gauw
gevonden. ln hêl restaurant, dat in vrosgers lijden de
paardenstallen van hêt kast€el herbêígds, hangt nog

stêsds de voedêrruiÍ. Dit was de aanlêiding om de
vereniglng de naam le gevsn van "Exprêssi€gro€p DE
RUIF'. Mede had dit esn symbolischs beteksnis. Zoals de
paarden zich vezadigen aan het vosr van DE RUIF, zo
moest DE BUIF een soorl g€sstelijk, oÍ beter gezegd
kunstzinnig voer leveren voor haar leden. Dê activit€iten
warsn niet mesr beperkt tot schildor€n doch ook
besldhouwsrs, keramist€n ên textiele vormgevers konden
zich voortaan kunstzinnig bszighouden en venijken in DE
RUIF. ledere discipline w€rkte minimaal 1 avond per week
ondêr leiding van terzake kundigê m€ntoren. Tevens
stonden d6 ateliers de gehele dag lêr beschikking van de

De gerste ateliers aan de Maasb€rg in Élsloo



loden om er te weÍken, ,

Vsrvolgens werden eÍ statuten opgesteld alsm€ds oên
huishoudelijk rêglêment, dat bij notariële aktê wêrd
vastgêlegd. Hierdoor werd de vereniging in Ischt€ €rkend.
Om niet opgsslokt te wordsn, door van overheidswege
gesubsidiêsrde culturels centra, word besloten aansluiting
lê zosken bij de
Fsdêraliê Amateur B€êldende kunstênaars, (FA.B.K.)
govestigd t€ Utrêcht. Dit bloek een juiste stap, waarvan
vooral Ruud St€gsn do promotor was.
Enkele jaren geleden is €r nog sPraks van g€wêest om,
samen m€l d6 krêativiteitscsntra, bepaalde aktiviteitsn ts
doen.
DE RUIF is hier niet op ingegaan omdat ds
kroativiteitscentra kunstgericht zijn, tsrwiil "DE RUIF" naast
kreativitsit ve€l belang hscht aan €en band tuss€n de
leden.
ln enkele jaren gro€ide hst aantal ledên tot gemiddeld 65

en uit de leden vormde zich sieeds esn vast€ kern.
D€ lieÍde voor de kunst stond centraal. P€rsoonlijke rang

oí sland gold niet sn nog steeds niêt. De msssto leden
wetên niet oÍ nauwelijks wat de anderen in hun privóleven

zijn ol doen. Msn kwam bij êlkaar om samen van
beeldende kunst ts gsni€ten, srovêr to íilosoÍeren €n
vooral oÍh samsn ls bsoeÍenen. En hier ontstond het
geheim van DE RUIF.
Er groeidê eên vrisndschapsband. Een vriendschapsband
die reikte tot over ds grsnzen van hel
verenigingsgebeuren. Hierdoor ontstond mk hst tyPische
í€it, dat ni€uwê leden die om wal voor redsn dan ook, zich
niet lhuis voeldê in ons gezelschap, vanzelf weêr
verdwenen. Zo zuivsrde do club zich steeds vanzelÍ.
Door die typische sÍeêr was het mogelijk aktivileitên tê
organiseren. Hoogt€punten daarbij zijn o.a. :

kampêenv€ekendsn waar zêêr intênsieÍ get€kênd en
geschilderd werd. WÍ gsnotên daarbijdê gastvrijh€id van

Mia en Cor v.d. Akk€r in hun weite H€ythuyssn, waaÍ in

d€ schuur's avonds heerlijk werd gebarbecuêd. Er viel
geen wanklank en iêdorêon nam iederêsn zoals hi ot zij
was.

ln de zomermaanden werd sr zondags vaak op uit
gelrokkon om buiten le gaan weíken. Verd€r vonden €r
verschillende aquare[vsekend€n plaats sn bezochten we
vele mussa sn belangrijks tsntoonstêllingen in binnen- en

buitenland. Z€lÍ een reisje naar Parijs werd mogeliik. Wat
aanvankelijk voor onmogelijk wêrd gehouden, werd
gerealiseerd. Tot twse maaltos eên werkvakantie in zuid-
Frankrijk. De clubgeesl maaklo hel ook mogelijk wolken
aan h€t vsrênigingsÍirmamênt ste€ds weor snsl t€ dosn
verdwijnen. Natuurlijk is hst nist altijd zonn€schijn, doch
veel downs hebben we gslukkig niel gekend. Hêt grootstê
problo€m was de huisvesting. Nadat we wêgêns renovatiê
en wijziging van bêstemming ons vsrtrouwDE
BUlFgsbouw mossten v€rlatên, werdsn we'tijdeltlk"
ondergebracht in een noodschool. Deze was ni€t m€sr in
een allerbeste staat ên had aanvankelijk te weinig ruimte.
We hadd€n het €r in hêt bsgin moeilijk, maar all€s went.
Maar ja, Gods mol€n €n dis van de overheid malsn
langzaam maar zekêt Van de zijde van het
gom€sntsb€stuur gsnot€n we alls med€wêrking. Er is

z€lÍs €ên teksning gew€€st van €€n prachtige ruimt€ in

een school. "Den Haag" lag echter legen.
En zo heeft het dan toch nog een jaar of vijf geduurd
alvorêns we nu eindelijk onze nieuwe huisvssting
betrokken hebben.
Dit is een van de weinige downs diê d€ club gekend heeíl.
Financieel hebbên we het altijd goed kunnen rooien, mede
dank zij gemeenlelijkê subsidis en voorhe€n de subsidis
van CRM via d6 F.A.B.K. De contributie per lid is in de
aígelopen 20 jaar gestsg€n van f. 7,50 naar í. '10,- per
maand. Di€ is zo laag kunnên blijvsn dank zij esn
d€skundig Íinanci€€l bel€id van het bestuuÍ.
Nu zittsn ws dan eindelijk in onzs niêuw€ huisvesling, eon
stsnên gêbouw, aangêpast aan onzê wênson, Veel ellende
is nu dan ook geleden €n in di€ niêuwe omgeving zal DE

RUIF voor de ssrstkomende decennia een goede
toekomst beschoron zin.
En het geheim van DE RUIF zal verder lsven.

Onze niêuwe atolpiors in de Johan Riviusstraat



Kijken
naar

kunst
Dit iaar willen we het eens op een andeÍe manier aanpakken. ledeÍeen heeÍt wel
een mening over kunst. Rembrandt is mooi en rnoderne kunst is lelUk.
Waarom ? Tia dat ligl wat moeilijker. Het is maaÍ êen vooóeeld.

We willen van het Íeit dat iedereen een eigen mening heeÍt_,.over bepaalde
kunstuitingen, gebruik maken.
Dit jaar hebben we geen deskundige gevraagd, maar doen het helemaal zelÍ. We
huren een dia-serie of video{ilm over een kunslenaar oÍ een kunststroming.
Nadal we die bekeken hebberi en naar het begeleidende kommentaar geluisterd, -
gaan we eens kijken wat 'WlJ" ervan vinden. Voor de diskussie die dan ontstaat
zullen ondergetekenden enkele voozetten geven.
Er ziin in het seizoen 1990/'91 maaÍ3 avonden gepland:31 oktober,2 januari ên

op
de

doe
- 10 aoril.

het wij ziin benieuwd naar de
í íi diskussies.

Zefi Ruud Stegen en Frans Bastiaens

Ledenlijst expressiegroep'de Ruif'
(Augustus 1990)

Kirty
Cor
José
Zus
Frans

H élè ne
Annis
Meike
Stsêt
Frans

Adriaanse
Akker v.d.
Antwerpen
Arf man-Tilmans
Bastiaens

Bastiaens
Be€k van
Bilzem v.
Bongers
Boogard v.d.

Boogard v.d.-Ven v.d. Toos
Boumans Pièrre
Braam Mieke
Bruijn d€ Josettê
Caluwed€-Holman Janine



Vervolg ledenlljst

Caus
Cu rts
CuÍs
Driessen
0uijsters

Erens
Fredrix
Glessner
Grond-Goífin
Grootjans

Hamêrs
Harien van der
Hermans
Houlackers
Houlackers

l-lovens
lgnoul
Jacrrbs-Diks
Janssen
Jennissen

J6nnis6sn
Jongen
Jcnk
Keesmeekers
Keul€ïs

Kleijntjêns-Huijdt3
Lambrix
Lancss
Lancee-Wolf
Meijerhk

Mulkêns
Nijst€ n

Niisl6n
Noy
Noti€n

Paês
Peters
Pijpers
Pijpers
Flee de

Schreurs
SÍfleêts
Slaud er
Steg ê n
Stegên

Stijn van
Thounissen'Hoen
ïjssen
V'aasssn
Vijverberg

\tijnlan
Wolters
Zarrden van der

Wim
Jos
MaÍianne
.lessie
Mia

Fons
Mirianr
Hiide
Ar'dreê
Annie

Honk
Job
i-larriê
An nem iel
Harrio

Marion
Miet
Leilie
MarcÊlla
Ágnes

Lei
Ánnemiok
CÊciia
Lucienn6
Jan

Ang€li&e
J()sé
Jan
Kootje
Joko

Sandra
Albert
Lilians
Jos
FiÍi

Piet
ËD
fiuub
w
Anja

Wim
Barrie
Ad
Annis
Flu ud

Mat
Ánny
José
Ans
Corine

José
Maiian
Drêo
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