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Apgericht:
27 mei 1970
Ateliers:
Johan Riviusstraat te Elsloo.
Mogelijkheden
. Pottenbakken en Keramiek
. Textiele wêrkvormen
. Schilderen
. Tekenen en Grafiek
. Boetseren en beeldhouwen
. Anatomie.
Lidmaatschap

Hei lidmaatschap van de vereniging dient
schrifteliik te worden aangemetd en schriftetijk
te worden opgezegd.
Bes tuurssarnens f e//ing.'
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.
.
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Joke Meilerink, voozitten
Maretzstraatg, 61 71 TN Stêin
Andrée Grond - Goffin, secretaris
Rijksweg noord 122, 6162 AN Geteen
Piet Tijssen, penningmeester
Groot GenhoutstÍaat 173, 6191 NS Beêk
Albert Nijsten, vice-voorzitter,bestuurslid
Corine Mjverberg, bestuurslid
Mat van Stijn, bestuurslidJoop Verblakt, bestuuÍslid

Hêl was me het jaartje wel, dat Jubeljaar! Een
bloedhete zomer tot slot..... Nadat we de laatste
zweetdÍuppels hebben weggeveegd starten we rustig
met een nieuw RuiÍseizoen. Alleen de filmploeg kan
zich geen pauzê veroorloven. De prcínotieÍilm van de
Ruif komt eraan. Nog wat avonden en weekenden
zwoegen met caÍnera's, acteurs, regisseurs,
draaiboeken er1 scriptgirls, nog even geduld....

Ondertus$n starten we met het nieuwe programma:
1. maandagmiddag graÍiek en tekenen

maandagavond

keramiek

woensdagmiddag
donderdagmorgen
donderdagavond
donderdagavond

keramiek
vrij atelier
keramiek
schilderen

dinsdagavond tekenenenaquarelleren
dinsdagavond boetseÍ€n,ruimtelijkwerken

2. Kliken naar kunst: 3 avonden
3. ExcuÍsie

I

oklober naaÍ Rotterdam

4. Expositie door leden schildergroep van donderdag
en boètsêer, ruimtelijk werken van de dinsdaggroep

5. Nieuwiaarsbijeenkomst
Contributíe:
Í .2OO,- per jaat
/.160,- per jaar, tweede gezinstid
1.115,- per jaar, tweedê werkvorm
/. 50,- onderstêunend lid.
Bankrelatie:
Rabo., Beek
nr. 1 1.41.80.121 tnv. Penningmeester
Exprêssiegroep 'De Ruif' te Etsloo
(gironr. bank: 103 80 20).

Op de openingsavond volgl de taellchtinq, de
mentoren zijn erbil, samen wcrden dê werkplannen
gesmeed- Werk van onze leden willen we graag tonen!
Vorig jaar was op de openingsavond he'aas weinig te
zien. Breng één oÍ twee werkstukken mee, nieuwe
leden krijgen daardoor eên goede indruk wat de RuiÍ ze
te bieden heeft ên de vaste kern wil ook yíel eens iets
goeds uit andere disciplines bewondeíen. We rekenen
op een vÍacht van prachtig werk.

Wij

betet<ent lrct bestuur, namens het bestuur

Periodiek:
RUIFVOER verschijnt ca. 3 keer per jaar.

Joke Merlefink,

voorzítter
Elsloo, september 1995

Qpeníngsauond seízoen'9 5:96
woensd.og 27 september 1995
c,cnacng 2o.oo uttr
We nodigen alle leden en belangstellenden uit tot het buwonen van deze openings-informatiêavond
van DE RUIF Besproken worden: disciplines, biizondere activiteiten, excursies, Kilken naar Kunst en
tevens vinden de inschrijvingen plaats voor de middagen en de avonden.

Het programma

:

20.00-20.15
20.15-20.50
20.50-21.00

21.00-....

Opening door de voorz itter
Mentoren presenterenhunprogramma
ExcuÍsie RotteÍdam door Corine Vijverberg
Vragen beantwoorden en koffie

Jullie zullen bemerken dat de avond tekort is voor alle vakantieveÍhalen èn de filmsetuerhalen ook nog
te bespreken.
Tot woensdag 27 september in het Ruifgebouw.
Leden breng werk van jezelí mee, anderen willen graag zien wat de mogetijkheden zijn.

Werkstukken woensdag 27 september tussen 19.30 en 20.00 uur inleveren.

25 jaar Rutf
De veiling die tridens de feestmiddag, ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan , is gehouden heeft mij zeer
aangenaam venast. Niet zozeer de financiële afloop,
doch de waardering, die ik heb mogen proeven,
waarmee u elkaars werkstukken hebt bekeken_

Onthulltng beeld Frans
van de Boogard
Op vrijdag , 17 februari .i.1. vond op de diatyse-afdeling
van hêt A.Z.M. te Maastricht de onthulling plaats van
de bronzen sculptuur, ontworpen door ons lid en
vriend Frans van de Boogard. Daar Frans op 27
november 1993 plotseling overleed, kon de voltooiing
van hel beeld niet door hemzelf geschieden. Ruud
Stegen verklaarde zich spontaan bereid het door Frans
begonnen werk te voltooien. Door zijn kunde en inzet
is Ruud hierin volkomen geslaagd.
Dr. K.Leunissen, Hoofd van de Afdeling Hemodialyse
voerde bij deze gelegenhêid het woord. Hii had Frans
leren kennen , zo zei hij, als een integer mens, een
persoonlijkheid in velerlei opzicht. Frans verstond,
aldus dr. Leunissen, de kunst van het leven. De
onthulling werd venicht door Toos van den Boogard in
het bijzijn van haar kinderen, kleinkinderen èn Ruud en
Annie Stegen.
Joop Verblakt-Kok.

Terugkijkend op deze Íeestdag hoop ik dat het weer
gauw jubileum zal zijn. Waarschijnlijk kunt u het
komend jaar nog een jubileumboekje tegemoet zien
over 25 jaar RuiÍ.
P iet Ti ssen - pen n i n g meester

Kijken
naar

kunst
De eerste "biieenkomst" van Kijken naar Kunst zal
plaatsvinden in Rotterdam, meer hierover in dit

nummer.
De nieuwjaarsbiieenkomst op 3 januari wordt
Íraditioneel gewijd aan de tweede sêssie kunstkiiken.
Het Afrikacentrum uit CadieÍ en Keer zal een inleiding
vezorgen, ondersteund met dia's over ,,Kunst in
Afrika".
Afrika is een bron van inspiratie geweest in de
afgelopen eeuwen voor vele westerse kunstenaars.
Ook wii kunnen waardevolle informatie opdoen en ons
in onze vormgeving laten beihvloêden door de soms
pÍimitief genoemde Afrikaanse Kunst.

Albet't Nijsten

ffixgnarsf,g
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u**d*. *
* oo&toóer

naar Rotterdann
Waren de vorige excursies in hei Belqische

land, nu hebben we
gemeend ons eigen land met een bezoek te moeten vereren. Naar
aanleiding van de vele suggesties na afloop van onze zeer
geslaagde Gentse e)(cursie hebben we Rotterdam uitgekozen tot
doelwil. Rotterdam onze wereldhavênstad heeft heel wat te bieden
op het gebied van nieuur'e aÍchtitectuur, wie las niet de verhalen
over de nieuwe KOP VAN ZUID, het nieuwê architectuurmuseum,
de kubuswoningen en de nleuwe bibliotheek. Rotterdam wêrkt en
bou!r'i.. Daarnaast zijn er noE de veie musea zoals Boymans van
Beuningen, Chabotmuselirn. de Kunsthal en voor de liefhebber het
Belastingmuseum (gratis toeEang). Of het bier er net zo lekker is...
Meer infoÍrnatie hierover op de openingsavond.
We willen indien mogelijk Ínei de bus, vertrek vanuit Elstoo om half
neEen en ( op veleí verzoek ) om ongeveer 22.00 terug in Elsioo.
De kosten van de reis: wederom í30,--( bij tenminsie 30 personen).
lniroducees zijn van harte \.^/elkom.
Apgave en lJetalíng op de openíngsavond (of bij onderqetekende).
Veel vraag was er vorig jaar ook naar een excursie/ weekend Parijs.
Het bestuur heeft besloten om volgend jaar een excursieweekend
1e plannen naar Parijs- We veÍzoeken de leden die hierin
geïnteresseerd zijn zich te melden zodat we ruim van te voren een
programma kunnen samenstellen en een voor ieder gunsiige datum
kunnen prikken.
Corine Víjverberg

R.atterdffin, die mooíe sta,d rgnet
hoeaeel Íetter"s schríjf je dat?

:

ë,

Mentoren seizoen '95 -n96
Annette Rlezebos, (*hílderen, 's aronds,l
Geboren in Maastricht in 1953. Ze volgde êen opleiding Verpleêgkunde,
vervolgens de opleiding tekenen aan dê Pedac te Heerlen en de Akademie
Beeldende Kunsten in Maastricht richting monumentale vormgeving en
qrafiek.

Annehllde Brutnlng ítekenen, 3 aronds,
Annehilde studeerde aan de Stadsakademie in MaastÍicht (tekenen,
schilderen- 1980 -1986) en woont in Maastricht. Ze is getroren in Brunssum
in 1961. Annehilde is op vele gebieden akief. Als docent, privé en bii het
Kreatief Centrum in Brunssum. Ze maaKe een studiereis van I maanden
naar Griekenland. ls bestuurslid en mede-oprichtster van de Limbugse
Kunststichting/galerie SlMERA.Vanaf 1986 heeft ze regelmatig tentoonstellingen en haar weík is in het bezit van diverse musea, particuliercn en
bedrijven.

Jocp McÉens, (keranníek, oueÍdag

eÍ's

a,.j,onls)

Joep is een Weertenaar van gebooÉ€ maar woont in Elsloo. Hij is 40 jaaÍ. ln
Tilburg behaalde hij de diploma's MO A en B handvaardigheid. ln MaastÍicht
volgde hii aan de Stadsakademie de vakopleiding Keramiek. Hij is o.a.
verbonden geweest aan de Stichting Vlije Uren en heeft al een aantal malen
ge€xPoseeíd .
ln 1990 is hij met een compagnon een ontwerpburo gestart voor mode
kleding en accessoires onCeÍ de naam CATSOP COMPAGNIJ.

Catherlna Rama€kers, {boetseren en beeldhouuen, 's auonds)
ze werd geboren te Maastricht in 1967. ze volgde de opleiding 'plastische
vormgeving' aan de Academie van Beêldende Kunsten in Maastricht. Na
haar opleiding heeft ze de Hustingsprijs ontvangen. Vervolgens behaalde ze
de 1e graads lesbevoegdheid voor handvaardigheid en kunstgeschiedenis"
Momenteel is ze als kunstênares wêrkzaam.

Ruud Stegen, (tekenen en grqflek, averdag)
Ruud is geboíen in Sittard in 1929 en woont nu in Stein. Hij heeft zijn
opleiding gehad aan de toenmalige Kunstnijverheidschool, afdeling
Reklame en GraÍiek, in Maastricht. Daama is hij u/erkzaam geweest op de
afdeling Vormgeving van DSM. ln zijn vrije tijd hield hii zich bezig Írlet
diverse kunstvormen. Zijn werk is vooral experimentaal.

Activiteiten

zaterdag
rnaandag

programmade

dinsdag

TekenenlGrafiek

1995

donderdag

zaterdag 26
zondag 27

Film opname

Film opname

*ptefltber
woensdag 2O Opruimen
woênsdag 27 Opruimên

oktober
2

zondag

3
4
5
8

maandag

I

Tekenen middag,/
Keramiek avond
Bê€ldhouwen/Boetseren
Têkenen/Grafiek
Keramiek middag
Schilderen./
Keramiek avond

Rotterdam

(Kijkên naar Kunst)
Tekenen middag/
Kêramiek ávon.i

dinsdag 10 Bêeldhouwen/BoetseÍen
Teken€n/crafiek
woonsdag 11 Keramiek middag
dondèrdag

16

maandag 20

ÁugusÍu.s

woênsdag
donderdag

Beeldh.lBoetseren

woensdag Keramiek
donderdag Schilderen

1995-r996

dinsdag

Tekenen

Keramiek

Ruif

maandag

Modeltekenen

12 Schilderev

Keramiek avond
Modelt€kenen

Schilderen/
Keramiek avond
Tekenen middag/
Keramiek avond

dinsdag 21 Beeldhouwên/Boetseren
T6k6nên/Grafiêk
woensdag 22 Keramiek middag
donderdag 23 Schilderen/
Kgramiêk avond
zaterdag 25 l\íodeltêkenen
maandag 27 Tekenen middag,/

dinsdag 28
woensdag 29

Ksramiek avond
Beeldhouwen/Boetseren
Teken€n/Grafiek
Keramiek middag

donderdaq30 Schildaren/

Keramiêk avond

donderdag
zat€rdag
maandag

dinsdag
woensdag
dondêrdag

maandag 11 Têkenen middag,/
Kêramiek avond

dondêrdaq

maandag 23 Tekenen middag/

(Kijkên naar Kunst)

Keramiêk avond

Nouerrrfur
woensdag
donderdag
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag

1 Kêramiek middag
2 Schild6rên/
Keramiek avond
6 Tekenen middao
Keramiek avonà
7 Beeldhouwan/Boetseren
ïekenen/GraÍiêk
8 Keramiek middao
9 Schilderen/
Keramiek avond

zalerdag

11 Modeltekensn

zondag 12 Keramiekmarkt
maandag 13 Tekenen middagKeramiek avond

dinsdag 14 Be€ldhouwên/Boetseron
Tekenen/GraÍiek
woensdag 15 Keramiêk middag

Keramiêk avond

22 Schilderer/

dinsdag 12 Beêldhouwen/Boetseren
Keramiek avond
Tekenen/GraÍiek
woênsdag 13 Koramiek middag
l[a'o;rt
donderdag 14 Schilderen/
Keramiek avond
maandag 4 Tekenen middag/
zaterdag 16 l'/odeltskenen
Keramiek avond
woensdag 20 Opruimen
dinsdag 5Be€ldhouwsn./Boêtsêren

woensdag 3 OPENING 2de DEEL

Keramiek avond
Beeldhouwen/Boetseren
Tekenen/Grafiek

Schildsrer/

dinsdag 20 Beeldhouwen/Boetserên
Têkenen/GraÍisk
woensdag 21 Keramiek middag

zaterdag
maandag

dinsdag 31

I

Kêrami6k avond

Decemher

Ja:nuarí

maandag 30 Têk€nên middag

6 Tekenên middag./
KeÍamiek avond
7 Beeldhouw€n/Bootseren
Tekenen/GraÍiek
7 Keramiek middag

zalerdao 17 Modêltekenên
maandàg 19 Tekenen middag/

(eerste dêel)

dinsdag 24 Beêldhouwen/Boetserên
Teken€n/GraÍiek
woênsdag 25 Keramiek middag
donderdas 26 Schilderen/
Keramiek avond
zaterdag 28 Modeltskênen

l Schilderen/
Keramiek avond
3 Modeltekênen

woensdag 14 Jaarvêrgadering

í996

Uitersto datum contributie bêtaling

20.4O u.
13.3O u.
20.0O u.

Februori

woensdag
dondêrdag

zaterdag 14

9.30 u.
13.30 u.
20.0O u.
20.@ u.

6
7
9

Tekenên/Grafiek
Keramiêk middag

Schilderen/

Keramiek avond

Modellekenên

11 ïêkenên

dinsdag 12

middagy'

Keramlek avond

Beeldhouwen/Boetseren
Têkênen/crafiek

Uiterstê datum contributiê betaling

woênsdag 13 Keramiek middag

maandag 8

maandag 18 ]-€kenen middag/

(tweede deel)

dinsdag

Tekenen,/Grafiek

woensdag 10 Keramiek middag

11

maandag

15

dinsdag

'1

6

woênsdag 17
donderdag

Schilderen,/
Keramiek avond
Tekenên middag/
Keramiek avond

Beeidhouwen/Boetseren
Tek€nen/GraÍiek
Keramiek middag

18 Schilderen/

zaledag 20

maandag 22

14 Schilderen/

Kêramiek avond

Tekênen middag,/
Keramiek avond

9Beeldhouwen/Boetsèren

donderdag

donderdag

Keramiek avond

dinsdag 19 BeeldhouweF/Boetseren
Tê k ên e n/G ratie k
woonsdag 20 Kêramrek middag
donder.làd-

21

SchilCêrên/
Keramiêk avond

zale(dag 23 Modeltekenen
maandag 25 TekênÉn middag/
Kêramrek avond

dinsdag 26 Beeldhcruwen/Boetseren
Têkênen/Gratiek
woensdag 27 Kêramiek middag

Ksramiek avond

donderdag2S Schrldêren/

lvrodeltekenen
Tekenen middag/
Kgramiek avond

Apríl

Keramiêk avond

dinsdag 23 Beeldhouw€n/Boetseren
woonsdag 3 Eindê ssizoon
Tekênên/GraÍiek
(Kijken naar Kunst)
wo€nsdag 24 Keramiek middag
woensdaq 24 Extra ac-tivitoit
donderdaq25 Schilderen/
Keramiek avond

maandag 29 ïek€nen middag/
Keramiêk avond

Meí

dinsdag 30 Beeldhouwen/Bo€tser€n woênsdag I
woenadaq I
Tek€non/Grafiek
woensdag 31 Keramiok middag
(Onder

Extra activitoit
Extra activitêit

voorbehoud)

7
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selzoen

va44gRulf
aan 'Tekencrr

(nFett)model'
hcbben
op zatcrdag, eenmaal
ln de YecÍtien dagen,
te beghnen 0p
14 ohtobêr 1995.
(zle ook paglna 7.)

{ll3glplqats

Wij beginnen om 9.s en eindigen om 1 2.m uur.
Het is de becloêling de eerste dênig minuten snelle
schetsen te maken en daarna tweê standen te
tekeningen van ongeveer drie kwartier.
10.6 en 11 ,'u uur - pauze

Natuurlilk ziin hieraan extra kostên velbonden.
Bii deelname van tenminste l2 leden wordt vo4í 12
bijeenkomsten een bildrage van t 60,- gevraagd
( / 30,- te betalen op zaterdg 14 oktober '95 en
t 30,- op zaterdg 20 ianuati 1996).

Poetsett,
poetsen
(inde herhnlíng)
Dit seizoen starten we met een andere
formule om er voor te zorgen dat onze
ateliers "schoon " zijn. Naast de twee
avonden die in het .iaarplan opgenomen zijn
(en je dus nu al in de agenda kan noteren),
wordt gevraagd om per groep het atelier twee
maal schoon te maken. Elk atelier wordt door
meerdere groepen gebruik en zal daarom
wat vaker gekuist worden.
De twee opgegeven avonden in het jaarplan
kunnen dan gebruikt worden om gezamelijk
de niet voor de hand liggende zaken aan te
pakken. Vooralsnog gaat het bestuur ervan
uit dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en ook neemt, hierbij denkend aan
de opmerkingen welke geplaatst zijn tijdens
dê jaarvergadering van 1995. Het is aan de
gebruikers van de ateliers om hiervoor met
elkaar afspraken te maken. Als hulpmiddel
wordt bij het mededelingenbord een schema
opgehangen waarop de groepen elkaars
plannen kunnen zien. Verder rest mij de vraag
of jullie ook eens een vuilniszak willen
meenemen en thuis aan de straat willen
zetten.

Contributíe 95-96
Tiidens de jaarvergadering is
contributieverhoging reeds aan de orde
geweest. U heeft toen het bestuur opdracht
gegeven om de verhoging " in redelijkheid
"toe te passen. Het bestuur heeft in haar
vergadering van 22 februari j.l. de volgende
bedragen vastgesteld:

Í20O,- eerstediscipline

/115,-

tweede discipline
Í16o,- tweede gezinslid
Í fi,- ondersteunend lid

De penningmeester.

Verklarende woordenliJet
. schoon: subjectief begrip, mate van
reinheid m.a.w. voor de een acceptabel
voor de ander onacceptabel (voorbeeld:
moet mogelijk zijn om van de vloeren te
eten / het is van generlei belang dat mede
verenigingsleden in rotzooi van anderen
werken)
. groep'. tegengestelde van individu, hierbij
zou je kunnen aannemen dat een ander het
wel zal doen.
. otelier. ruimte voor het uitvoeren van een
van de expressie vormen. Hiervan zijn er
meerdeÍe bij de Ruif .
. gezamelíjk vele handen maken licht werk
. auonden'.
k b a a r begrip, kan in
onderling overleg 's middags al
plaatsvinden.
. bestuur: poetsploeg / groep
verenigingsleden die graaE kreatief werken.
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
. joaraergad*íng[ momênt van bezinning
en plaats om als groep afspraken te maken.
o qfspraken:. moeilijk, moeilijk .
t schema: overzicht van ruimten en
groepen.
o plannet weten we met z'n allen waar we
aan toe zijn.

re

Noot uatt de schrtjuer
Het is alsof er niets anders van mijn hand
afkomt dan stukjes over het schoonhouden
van de ruimie van de Ruif vandaar deze
ietwat melige tekst.

Wi-sten

jultíe do,t,...

.het jubileumfeest grandioos was in velerlei opzicllten
. diverse verschillende leden in de vakantie
geëxposeerd hebben
. het nieuwe telefoonnummer van de Ruif
M6-,13707ffi wodt
. je allemaal het inschrijfformulier moet invullen
. op basis van volgorde geplaatst gaat wotden
. de zomer f|eel warm was
. de eeíste weÍkavonden zijn in de wÍ,,ek van 2 oldobÈr
. zondag 8 oKober we naar Rotterdam gaan
. dat er een jubileumboekje 25 jaar R iÍ verschijnt
. de Íilm heel veel "handên- ên voetenwerk" opleverl
. we heel benieuwd zijn wanneer hij irr premièrê gaat
. er weer een keramieknarK gaát kom{irn
tot 27 septemb-or.

Ledenlijst expressiegroep'de Ruif
(Augustus f995)

Akk€r van dên

A*+- - ------ftïrcin(
Aussems-v.d. Berg Riet
Bastiaêns

Bastiaens

Frans
Hélène

Benedik
Boogard v.d.

Anneke
Toos

Bosma
Braam

M

Bruyn de

Josettê

Caluwe de
Camp op den

Janine

Curfs
Delbrêssine
Dijk van

Jos
Joke

Dri6ssen
Erens

Jessie

Erêns

Paul

i€kê

Marlies

Fons

Geurts

crond

Andree

Gulikers

Katja

Guyaux-Ausems

Marlein
Henk

Hamêrs

Hawinkels-Hellêbrekêrs
Heimsoth
Bob
llermans
Houtackers
Jacobs-Diks
Janssen
Keêsmeekers

Harríê

Annêmiek
Lenie
Marie-Louis€
Luciennê

Keesmeekêrs
K6ulers

Mia
Jan

Kleijntjens
Lambrix

Angeline
Jacques
José

Lancáe

Jan

Lancée-Mertêns

Kootjê

Lindemans
List v.d. Naald

Like

Madiol

Leny

Laar van

Liesan ne

M.elaekF-_---_--Rin-aMsijerink

Joke

Meijers-Teunissen Ans
Nijssên
Nijsten

Albert

Notten

Fifi

Èg1Ê6g_van_

Jeanire

Oberndo!'Ít

Monique

Pantus

Frans
Mertin

Fêpels---ijpêrs
Pijpêrs
Prins
RómeÍs
Rooij van

P

Huub

wi
Bea
R,

Nel

Hêirslràd a!

Scnepers-Kurvers

An g

Sch langen

[,Í.

èie

Schneiders-Paumen lVarij
Fran cielr
Schoutrop
S ch

weig

ipers
Smeets
S

Nt.
N4

arian ne

l/ arian ne

Srnid Keu lers
Sn ijders-Philippen

José

Spron kmans

Tin eke

Steen bakkêrs

Agnes
Annie
Ruud

Stegen
Stijn van
Stijn van

Eis

Mai
Fianna

StoÍÍelen
Stotfels

Jan

Tijssen
Tijssen

José
Piet
Ans

Vaassen

M.

Vijverkterg

Joo p
M.
Corin e

Voncken
Vrilman

Monique
José

Weijden van der
Wels
Wetzels

lne

Verblakt-Kok
Vermeulen

N/

ar

leen

Anja

Leden uctn'de Ruif

uetenwat
poetsen ís!

MentoreR 1995-1996
Bruining
lVertens
Ramaekers
Riezebos
Stegen

