


expressregroep elsloo
Opgericht:
27 mei 1970

Ateliers:
Jchan Riviusstraat te Elsloo.
TeleÍoon: 046 - 370763

Mogelijkheden
n Pottenbakken en Keramiek
. Textiele werl(vorrnen
. Schilderen
I Tekenen en Grafiek
. Boetseren en beeldhouwen
. Anatomie.

Lidmaatschap
H€t i!dmaatschap van de vereniging dient
schrifteliik te worden aangemeld en schriftelijk
te worden oflllezegd.

Eestuurssamenstellíng-'
n Joke Meijerink, vcorzitter:

Maretzstraat 9, 6171 TN Stein
. Andrée Grond - Goffin, secretaris

Rijksweg no{xd '122, 61 62 AN Gêleen
. Piet Tijssen, penningmeester

Groot Genhcutstraat 173, 6191 NS Beek
. Albert Niisten, vice-vooízifier, bestuursiid
. Mat van Stijn, bestuurslid
. Corine Mjverbeíg, bestuurslid
. Joop VerblaK, bestuurslid

contributie:
Í.175,- pet iaaí
/.135,- per jaar, tweede Eêzinslid
t.100,- per jaar, tweede werkvoÍm.

Bankrelatíe:
Rabo., Beek
nÍ. 11.4 í.80.121 tnv. Penningmeester
ExpÍessiegroep 'De Ruif' te Elstoo
(gironr. bank: 103 80 20).

Periodiek:
BUIFVOÊFI verschijnt ca, 3 keer per jaar.

Elsloo, februari 1995

'Februari maand van koude, regen, overvloedig
water rnaar ook tijd voor de jaarveryadering. We
hopen dat veel leden van onze aktieve club zich
vrijmaken om te horen en te besprel<en wat het
Ruifbestuur deed en wat haar plannen zijn.
Plannen????
Expositie van RLrud Stegen in het Terpkerkje te
Urmond van 7 Vm 23 april. Viering van het 25 iarig
jubileum op zondag 21 mei.
Ekstra aktiviteit verzorgd door Catharina
Ramaekers( ze zal naar plannên uitéénzetten op
de .laaru"ergaderin g).
En het feest zelÍ: het voorstel is een grandioas
feest met als ekstra attractie een veiling van eigen
werk (ter gedeelteliike bestrijding van de kosten).
Tevens hopen we dat de FILM gereed kont zodat
we kennis kunnen nemen van " het bloed, zweet
en tranen dat dit gekost heeft....."
Kortom komt allen naar de jaarvergadering op
1 5 februari. Natuurli.ik is er ook tijd ingeruimd voor
een ontspannen spel en een borrel 'of glaasje
fris??

J o ke M e i j eri nk- H aa rle r,

voorzitter

\fflsten jullte dat ;
- 21 mei de dag is....... vrijhouden \roor het ieest
- we een werkstuk van eik lid voor de veiling

verwachten
- jê daarvan zelÍ de prijs rnag noemen
- en vervolgens je eigen werk kunt kopen
- oÍ.... dat van een ander ruiflitJ
- Annehilde Bruining laàtst op het stadhuis is

geweest
- en daar een trouwboekje heeÍt gehaald
- we haar daarmee veel geluk ,'vensen
- Ruud Steegen zi.jn tentoonstelling ls van

7-24 apnl
- 1 5 februan jaan/ergad,Jrina is

- we een gezelschapsspel voorbereitJen
wat nog hfjééééél lastig is



Uitnodiging

Beste Ruifleden

Mede namens de voozitter nodig ik jullie en je partner uit tot het bijwonen van
de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering zal gehouden worden op
woensdag
15 februari in het Maaslandcentrum, Burg.Maenenstraat 45 te Elsloo.
Aanvang 20 uur.

Agenda:

'1 . Opening door de
voorzitter

2. Mededelingen
3. Verslag Algemene

ledenvergadering van
23 februari 1994

4. Verslag van het
secretariaat over 1994

5. lVerslag kascontrole-
commissie en verkiezing
nieuwe commissie

6. Financiële stukken
7. Geplande aktiviteiten
B. Rondvraag en sluiting.

Na dit officiële gedeelte komt
er een leuk spel
georganiseerd door Joke
Meijerink en Corine
Vijverberg. Een gelegenheid
om samen veel plezier te
hebben. We hopen dat velen
aanwezig zullen zijn!

Met vriendelijke groeten,
Andreé Grond, secretaris



1, Opening
Met een woord van welkom opent de voozitter de
vergadering. 27 Leden zijn aanwezig.

2. Medelingen
AÍwezig met kennisgeving : Joop Verblakt, Jan en
Kootje Lancée, Jan Stoffelên, Huub pijpers, Joke
Delbressine, Annemarie Bleidich, Rina Malecki, Jan
Keulers, Angene Kurvers, José Vrijman
Aanwezig volEens de presentieliist: Nel van Rooij,
Piet ïjssen, Ria Weusten, Lenie Jacobs, Marie-
louise Janssen, Fiíi Notten, Ans Vaassen, Joep
Mertens, lne van der Weijden, Annette Riezebos,
Jessie Driessen, Cor van den Akker, Annie Stegen,
Léne en Frans Bastiaêns, Fons Erens, Jos Curfs,
Annemiek Houtackers, Corine Vi.jveóerg, José
Thijssen, Joke Meijerink, Mat van Stijn, Albert
Nijsten, Andreé Grond en nog iemand wiens naam
op de presentielijst niet te ontcijferen was....

3. Versiag Algemenê \rbrgadêring
12 Íebruari 1993

Geen aanmerkingen, onder dankzegging
goedgekeurd.

4. Verslag van het SecretaÍiaat over l ggg
Geen op- of aanmerkingen

5, VeÍslag Kascontrole-commissie en verkiézing
Kascontrole-comm issie

De kascontrole ( Jos CurÍs en Nel van Rooij) oké. ln
het verslag van de Balans is een lout geslopen: het
totaal bedrag is niet f 33784, maar f 36784,-
De nieuwe kaskontrolecommissie : Nel de Rooij en
Léne Bastiaens

6. Financiën
Financieel staan we er goed voor.
Meer leden = nleer contributies en de gro.te
investeringen ziin nu achter de rug. We sparen
voor de festiviteiten voor het jubileumjaar.

7. Geplande aktivite iten
Ekstra aKiviteit: Annette Riesebos presenteert een
voorstel om in plaats van 3 avonden een weekend
te organiseren in het Natuurvriendenhuis ,'Eikhold,'

te Heerlen. Er kan Eeschilderd, getekend en
keramisch gewerkt worden. Besloten wordt een
inschrilfíormulier op te hangen in de ateliers. Bii
voldoende dêelname leiden Annette en Ruud dit
weekend.

De tentoonstelling iekenen en grafiek zal in mei
plaats moeten vinden, geschikte ruinlte wordt nog
gezocht.

Kijken naar kunst bij Gerard Schoffelen kan niet
doorgaan wegens ziin drukke werkzaamheden, een
aleÍnatief iS graficus Emile Taalman. Er komt een
inschrijfÍormulier.
Er komt een teleÍoon, het bestuur rekenl erop dat
ieder de kosten van de gesprêkken betaalt in het
desbetreffênde "potie".

Het 2s-jarig jubileum. Ër is een Íeestcornmissie aan
het werk. Voor diversê ondeÍdelen zal t.z.t. de
medewerking van leden gevraagd worden" Een
tentoonstelling van het werk van Ruud Stegen
maakt deel uit van het jubiteum, als dank voor de
inzet bii het verzorgen van lessen, blad, film enz. (

voor dit laatste ondeÍdeel worden misschien noE
spelers gevraagd.)
ldeeën als literair projêct, veiling en een gezellig
onderkomen beginnen binnen te strornen.

8. Bestuursverkiezing
Annemiek Houtackers heeíl haar ontslag
aangeboden vanwege te drukke werkzaamheden.
Sinds januari 1991 was ze in het bestuur vooral
aktief als organisator van de jaarlÍkse uitstapjes.
Als dank voor haar inzet kÍijgt ze een rnooie lino-
snede aangeboden van Ruud Stegen.
José Tijssen is 8 jaar penningm€esteí geweest.
Volgens de statuten de maximale termiin. Naast
een akief bestuurslid, goed lettend op d€ centies,
verzoígde ze alle inkopen, tevens heeft ze haar huis
een paar maal ter beschikking gesteld als Raku-
Stooklokatie. .Als dank een mooie linr)snede van
Ruud Stegen. Piet Tiissen, die zijn vrouw vaak
b|stond bij het opmaken van de financiële
overzichten heeft zich bereid verklaard om tijdeliik
hei penningmeestêrschap waar le nemen. Joop
Verblakt vervangt Annemiek l"{oulackers. Beiden
hartelijk welkom in hêt bestuuri

9. Rondvraag
HieÍ werd geen gebruik van gemaaid.

Na dit officiéle gedêeae van de avond wercl onder
leiding van Mat en Corine met veei plezier de "Twee
voor twaalÍruifkwís" gespeeld

Oe secretans Andreé Grond



Agemeen
Het gaat goed met DÊ RUIF! We besiaan dit jaaÍ
25 jaar en nog steeds wordt er met veel animo gewerkt
en genoten. Dit jaar groeide De RuiÍ naar 82 leden.
De verschillende werkgroêpen lopen prima. We
hebben op dit rnoment e€n team van zeer goede
mentoren die veel iniatief ontwikkelen en een goede
sfeer in hun groep bewêrkstellEen. Op donderdag
komen de "Vrijbuiters", dat zijn leden die op die dag
zondeÍ mentor eóij gebruik maken van de ateliers. Van
dezê mogelijkhoid wordt steeds meer gebruik
gemaaK.

Creatieve akiviteiten
Dit jaar hebb€n de teken-en schildersgroepen van de
maandag-en de dinsdagayond êen têntoonstelling
gehouden in de Aelseóoí le Elsloo. 'Was de moeite
waard, zeer goed werk!

Tekenen naar model is dit jaaÍ we€r dooÍgegaan op
12 zalerdagen. Ër waren ca. l5 deelnemers die met
veel animo de menselijke vorrnen bestudeerden en
probeerden vast te leggen. De werkbijeenkomsten
worden zoals altiid goed bezocht.

De iaarlijksê stookdag ten huize van Joep Mertens was
dezê keer vooral rond Raku-stoken geconcentreerd.
Er was ook nog wel een zaagseloven. Uit beide ovens
kwamen mooie produkten, en het eten dat de deel-
nemers meegebracht hadden ging er samen met een
lekker glaasje wiin goed in.

Annette Riesebos en Ruud Stegen hêbben als ekstra
aKiviteit in april een schilders-weekend geo€aniseerd
in Heerlên in Huize Eikholt. Het was fantastischl Er ls
hard gêwerkt, rnaar er werd ook samen gegeten,
gedronken en g€zongen. Oergezellig was het.

Kijken naar Kunst
Op 5 januari, op 30 maart en op g oKobeÍ was eÍ
Kijken naar Kunst. De eerste bijeênkomst viel samen
met de Nieuwja,?rsreceptie. Ruud Lammerink heeft ons
deze keer vergasl op een uiteenzetting verlucht met
dia's over het Post-Modernisrnê. De lezing was
bo€iend, maar velen konden het Post-Modernismen
niet zo waarderen.

op 21 maart kon het geplandê bezoek aan de ateliers
van Gerard SchoÍfelen niot doorgaan omdat de
kunstenaar erg bezet was. ln plaats daarvan is er eên
bezoek gebracht aan het atelieÍ van de graficus Emite
Taalman te Elsloo.

Op 9 okÍober zijn we met een goed bezette bus naar
Gent gereden. Dit uitstapie was een grcot succes.

Corine vertett hier meer over elders in dit blad.
Jaarvergadering
Deze vond plaats op 23 Íebruari 1994 in het Maasland-
centrum in Elsloo. Zie veÍslag eldêrs in ctit Ruifuoer!

Aanschaí van mateÍialên/geÍeedschap
De eigen elektrische draaischijÍ is er nu, De draaischijf
van Joep mogen we nog steeds gebruiken, \r€ hebben
er nu dus twee teÍ beschikking. Er is een eleKrische
waterkoker gekomen om het spoelen van de kofiie (en

thee) koppen wat te vergemakkeliiken en ....... we
hebben eindeliik een telefoon. PeÍ gesprek in d€ regio
worden er twee kwarties gevraagd. Regelmatig liggen
er kwartjes in het betaalbakiê. Dê leden betalen dus
trouw. Kwgstie van veltrouwen.

De keramiekmaÍkt
De keramiekmarkt in november was een groot succ€s.
Er waren 36 exposanten en ongeveer 700 bezoekers.
leder kon werk bewonderen, kopen, becomrnentariëren
en misschien wel ideeën opdoen.
De werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de
organisatie heeft uitstekend weÍk gelevêrd" Hulde.
De keramisten zijn " zo graot aan het groeien" dat er
een nieuwe groep gevórmd is op de donderdag.

Bestuurssamenstel li ng
Joke MeijeÍink
Andreé Grmd
Piel Tijssen
Albert Nijsten
Mat van StÍn
Corine Viiverberg
Joop Verblakt

vrloÍzittêÍ
secretaÍis
penningmeester
bestuurslid/'rice-voorzitier
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Het mentoren teaÍn m.i,v. sêpt*nlber 1993
AnnehildeBruining tekenen/grafiek
Joep Mertens keramiek
Annette Riezebos schilderen
Catharina Ramáêkers boetsersn en bêeldhouwen
Ruud Stegen tek/graíiek

De KascoÍnmissie
De commissieleden voor het jaar '1994 ziinr llêl van
Rooii en l-ène Bastiaans.

Financiën
Zie de verslagen ven de pênnirlgrneester.

RuiÍvoer
Het poriodiek Ruifuoêr veÍscheen in februari,
septemfleÍ en decemb€r'1 994.

And fth G ron d, secletarls.



lnkomsten

Contributie
Verkoop materialen
Subsidie gemeente
Rente
Activiteiten
Diversen
Totale baten

Uitgaven
Huisvestingskosten
Mentoren
Loonbelasting + premie
Vergaded<osten, Secretariaat, Ruifu oer
Huishoudelijke artikelen, kofÍie, poetsen
Afschrijving op inventaris
lnrichtingskosten en klei
Activiteiten
Diversen
Totale kosten

Eegrating

í 12.000,-
1.200,-
9.716,-
1.200,-

750,-

f 24.866,-

----

/ 8.s00,-
6.600,-
3.500,*
1.200,-

600,-
.1 .450,-
1.000,-
1.000,-
1.016,-

í 24.866,-

Werkelijk

í 11.491,-
1.335,-
9.716,-
1.185,-
3.035,-

J -509,-
+135,-

0,*

+2285,^

Í 26.762,- +l 1896,-

Í 8.288.-
7.579,-
4.470,-
1 .107,-

347,-
1.492,-
2.018,-
1.676,-

__ 802,-
Í 27.842,-

;----

Í -212,-
+979,-
+970,-

-o'l -
-253,-
+42,-

.+.1 .081 ,-
+676,-
-2.14,-

J +2.976,-
ffi

31 -12-93 31 -12-94

l-iquide middelen
Rabobank 11.41.80.121

Middelen op termijn
Spaanekening 1 0.49.1 30.898
Subtotaal

lnventaris
zie afschriivingstabel
Klei op voorraad
Totaal

N egat ief resu lt aat 1 99 4
Geldmiddelen
Afschrijvingen
Vcorraad klei

680,75
6.O42,17

Í 21.029,61
f 27.711,53

7.732,12
600,00

36.043,65

f + 411,08
Í - 1 .492.95
Í - 300,00

7--T35ï67-;:;:-

í 384,75
t 3.791,91

LË.999éq_
f 28.122,61

f 6.240,12
I 300,00_*T6íffirc

f
í

í
í
í



SpiÍaaloven
Koffiezetapparaàt
Weegschaal
OpbeÍgrek
Ovèn 2401
Spuitcab;ne + -pistool
CornpÍessor
Rekken schildêrsezels
3 Stalen kasten
Wandtafels
I Stalên tafels
Wandrekken

lnkomsten:

Contributie
Verkoop materialen
Subsitie gemeente:
Rente

Activiteiten
Diversen

ïótaal

Aanschaí-
datum

14 - 10 - 85
20-09-93
04-a2-87
23-10-89
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-S0
25-09-90
25-09-90
25-09-90

Aanschaf-
waade

f 493,25
225,OO
481,50
281,70

6.400,00
1.750,00

450,00
375,00
906,52
300,00

1.000,00
___€00$0
í 13.426,97

Afschrijvings-
termijn

5 iaaí
5 iaat
5 jaar
5 jaar

1 0 jaar
1 0 jaar

5 jaar
5 iaar

10 iaaÍ
5 iaar

1 0 jaar
5 jaar

tot 1994
afgeschr

/ 493,25
11,0

481,50
225,20

2.080,00
569,00
292,54
243,75
294,65
195,00
325,00
520,nn

/ s.730,85

Afschrijvintl
1994

í 0,00
45,00

0,00
56,511

640,00
175,011
90,00
75,00
90,6ii
60,011

1 00,0íl
_1Ê0tcrl
í 1492,111

Baekwaade

169,00
0,00

í 0,00
3.680,00
1.006,00

67,50
fD.cc

521 ,22
145,0C
575,00

-.1?€,0q| 6.239,97

Uitgaven

Huisvesting J
Mentoren
Loonbelasting r- premies
Vergaderkosten, Secrelariaat,
RuiÍvoer enz.
Huishoudelijke artikelen,
poetsen, koffie etc.
AÍschriivingen op inventaris
lnrichting en aankoop klei
Actrviteiten
Diversen

Totaal

8.500,00
6.600,00
3.500,00

1200,00

600,00
1450,00
1000,00

1.000,00
1 .016,00

/ 24.866,00

I 12.000,00
1.200,00
9.716,00
1.200,00

1000,00
0,00

í 24.866,00

ongeveei t 150.- perlo v,an áe
ide RUIE Door middel van enkele festiviteiten zal hier \iereniging. Overige kosien (vaste kosl*n en
aandacht aangeschonken woÍden. We hebben hier al
enkelê jaren geld voor geëservêetd, zodat we echt
leest kunnen vieren. De feestmicÍdag, die op 21 mei
a.s. in het kasteel Elsloo , dê bakêrmat van dê Ruif, zal
plaatsvinden, kunt u voor een zeer gereduceerde píiis
bijwonen.
Begin ianuari'95 hebben we de "gevreesde,' belasting
op bezoek gehad, om de boeken van de laatste vijÍ
i.iaren te controlêren. ïjdens deze controle is gebleken
idat wij, overigens geheel te goede tÍouw, te weinig
rbelasting hebben betaald voor de mentoren. Deze
achterstand vedoogd mel de wettige rente zal
ongeveer / 3300,- bedragen. Dit bedrag is in de
begíoting van 1995 opgenomen. De kosten van de

afschriivingen) bedragen ongeveer f 50.- peí lid. Om
de reserve die wij in de afgelopen 25 jai'ir hebben
opEebouwd niet ieder jaar aan te moetí",n sprcken,
zoals wij dit jaar genoodzaakt zijrr. is ë€n
contrib$tieveÍtpging h€laas ónoírtkóómbaar^ Tijclens
de jaaNeGadering zal hel bestuur rïet u de hoogte
van contributie bespÍeken.
Door te zorgen voor eer, gezondê financiële bàsirs zal
er altijd geld beschikbaal' bliivèn om a{:ïiviteiten te
organiseren. Zo kan uw creativiteit woÍ{len
gestimuleerd en kunt u met veelplezier J iv/
Ruifactiviteiten ook in de to€kèmst v.)oÍtzetiên.

Plet físsen, pen n i n g meeste r



Kijken naar kunst

De derde biieenkomst Kijken naar Kunst in het Ruifiaar
bêgint steeds meer te liiken op een bus vol met
enthousiaste leden en vrienden op weg naar Kunst en
Gezelligheid en ontdekken van leuke cafeetjes en
lekkerniien, kortom bijna een kunst-schoolrcisje!
Dit laar ( 9 oldober 1994) wederom naar een belgische
stad, volop kunst en genieten dus! Een dag van mooi
weer, met eerst een bezoek aan het Museum voor
Schone Kunsten, waar èÍ genoten werd van de oude
meesters àf met verbazing de tentoonstelling : I/ïe
Show is manythíng and...... werd ondergaan, terwijl
zelfs een enkeling eerst de tropische plantentuin in
ogenschouw nam. Vervolgens werd de stad Gent
verkend en daarna m.b.v. van een belgische gids een
rondleiding door de St.BaaÍskathedraal en langs het
wereldberoemde Lam Gods van de gebÍoeders Van
Eijck.

Op terugreis (volgens sommigen veel te vroeg) hêb ik
schriftelijke reaKies gevraagd en suggesties voor een
volgende trip. lk wil jullie deze niet onthouden.
ledeÍeen was uiteÍmate tevreden over het ...- weer!,
maar ook de bezóeken aan musea, tuin, de kathedraal
en de stad (slenterend, snelproevend aan het
belgische bier) werden als zeer ontspannend en
aangenaam ervaren.
Er is wel gevraagd om een volgende keer wat later
huiswaarts te keren om de mogeliikheid te hebben om
nog wat meer tijd te kunnen besteden aan de maaltijd,
je hoeft immers niet zelf te Íijden èn het belgische eten
was zo lekker.
SuggÍesiles dle gegeven zijn voor een volgende trip'.
Munchen Gladbachmuseum, Berlijn (Christo te gek,
maaí voor een dag of vier!), Parijs ( weekend), Kroller-
Muller, Praag ( lang weekend), Keulen, Rotterdam, Den

Bosch, Gauguin in Luik, Brussel.

Alle mensen bedankt voor de gedane suggesties, ik
hoop dal we in het najaar wederom wat kunnen
organiseren, mochten er nog aanvullende suggesties
zijn dan zou ik die nog graag van jullie horen, zodat we
in een vroeg stadium daar nog rekening mee kunnen
houden. Tot de volgende bus-kunst-ruifdag.

Corine Vijvefuerg



Akker van dÈn Cor
Arts Francin€
Aussens-v.d.BeÍg Marij
Bastiaêns Frans
Ba$iiaens Hélènê

Geurls Cisca
Grond Andrêe
Gulikêrs Katja
Guyaux-AusÊms Màrlêin
Hamêrs Henk

Hawin kels-Hellêbrêkers

Benedik
Boogard v.d.
Bosma
Braam
Brandsma

Bruyn de
Caluwe dê
Camp op dên
CurÍs
Delbressins

Dijk van
Dillema
Driessên
Erens
EÍ€ns

l{ ermans
Hoesel van
Houtackers
Jacobs-Diks

Anneke
Toos

Mieke
Eric

Joselte
Janine
Marliês
Jos
Joke

Emanuelè
Jessie
Fons
Paul

Harrie

Annemiek
Leniê

Albêrt
Fifi
J eaninê
Moniquê
Frans

M artin
wi
Huub
Bsa
R.

Janssan Marie-Louisê
Keesmeek€rs Luci€nne
Keesmeêk€rs Mia
Keulêr.s Jan
Kl€ijntjens Angelinê

l-aar van Jacques
Lambrix José
Làncéê Jan
Lancée-Mêrtens Kootj€
List v.d. Naald Li€sannê

líadiol L6ny
Malecki Flina
/l€ij€rink Jok€

Meijers-Teunissên
Nijssên W

Nijsten
Nott€n
Nu land van
obêrndorff
Pantus

Pepêls
Pijpers
Pijpêrs
Prins
Rómers



Êooij var
Schepers-Kurvers
Schlangen
Schneiders-Paum en
Schoutrop

Sch urgers
Schweig
Sipers
Smeets
Smid Keulers

Snijders
Spronkmans
Steen bakkers

Steg en

Stijn van
Stijn van
Stoffelen
StofÍels
Tijssen

Tijssen
Vaass en
Verblakt-Kol(
Verhage
Vermeulen

Vijverberg
Voncken
Vrijman
Weijden van der
Wels

Wetzels
Weusten-Goessens

Nel
Angèle
l\il.

Nl a rij
Francien

Sjêf
t\l.
l\4 ariann e
l\1.

J osé

P
Tineke
Agnes
Ann ie
Ruud

Mat
Fian na
Jan
Nl.
José

Piêt
Ans
Joop
Ja cqu elin e
t\l.

C orin e
M on ique
Jos é
lne
N/l arleen

Anja
Ria

I

Bru ining
Mertens
Ramaekers
Riezebos
Stegen

Annehilde
Jo ep
Catherina
Annette
Ruud

99s


