dB runfi
expressregroep

elsloo

Opgericht:
27 mei 1970

ZomeÍ 1996

,Ateliers:

Johan Riviusstraat te Elsloo.

Wel buiten maar onder een dik wolkendek komt het
Ruifuverkjaar 9 6 -9 7 langzaam dichterbij.
Niet voor de echte werkers, die gingen moeiteloos

Mogelijkheden
. Pottenbakken en Keramiek
. Textiele r,verkvormen
. Schilderen
. Tekenen en Crafiek
. Boetseren en beeldhouwen
o Anatomie.

dcor!

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de veÍeniging dient
schritteliik te worden aanEemeld en schriftelijk
te worden opgezegd.
Bestuurssamenstelling

.

:

joke Meijerink, voorzitter:
N,4aretzstraatg, 6l Zl TN Stein
Andree
Grond - Coíin, sêcrclar
"
Rijksweq noord 1 22,
6 162

AN

Celeen

.

Piet Tiissen, penningm€ester

,

Crootc€nhou titÍaat I 73,
6191 NlS Beek
Corine Viirerberg, brestuurslid

a

N,4at ,.ian

'

is

Stijn, bestuurslid.
Joop llstbl.k,, bestuurslid

Contributie:

j .160,- per jaar, tweede

Eezinsiid

í. i 1 5,- per iaar, tweede werkvorm
l. 50,- Ondersteunend lid.

ff.

11 .41

.80.i

)-1

tnv. Penninqmeester Expressiegrcep'De Ruif' te
Elslco

(gironr. bank: 103 80 20).
Prriocliel<:
Fl riF\/C'rli

Nu is het de b€urt aan alle Ruifleden om hun beste
beentie voor te zetten in een verblijf waar Ruud naast
een nieuwe etspers, Catharina werkt met een ingevuld
verlanglijstie, Joep naast go€de adviezen nieuwe
kleibakken aanbiedt, Annette hoopt op een toeloop van
schilders, Anne-Hilde er weer enthousiast tegen aan
gaat en wii iets me€r "lebensraum" krijqen door de
"vide" te vullen m€t balken, planken enz..
De reis naar Pariis is in kannen en kruiken, de plannen
vooÍ Kijken naaÍ l(Llnst nemen vaste vcrmen aan. Het
jubileumboekje ... .. is het allernaal nog t€ film€rn???

Kom , kijk en begin woensdag 25 septernber in de Ruif.
Breng eigen werk mee op de openingsavond vooí een
go€de expositie in de tekenruirnt€. Doen....
Joke M eijer in k- Haa rler, voorzitter

f .200,- per jaar

Bankrelatie:
Rabo., Beek;

:

n De expositie van de schilders o.l.v. Annette in de
mediatheek van Stein mocht er wezen.
. De tentoonstellingen van Annette, Ans, Cor en J€ssie
waren een succesl
"De stookdagen eveneens.

r .' i iint ca t l r er ,., r j;.rr

,i:,iaJo t..|1i. t",'\ii:r 19 j6

KJfifrsamdflgflaag
Cp 25:epter:rber i)eíiin: het nieriwe sejzoenl VVe nodigen alle leden en belanqsiellendeit
tot het bijwonen v;n de openinos,rergadering. Op deze avond lvordt een
tentoonstelling qehcr-rCen rian het werk van cle leden. We ,rracren aan alle leden om I oÍ 2
r,rrerksiukken m€e te breng€n Voor d€z€ tentoonst€lling
(zowel beginners als qevordertlen) We willen qraag eikaars werk bekijken, rroor nieuwe
leden is het ook belanqriik om een idee te krijgen van wat ze van de Ruif kunnen
i.rit

.ierwachten.

Frogramma van de openingsavond : woensdag 26 september
19.30 - 20.00
20.00 - 20.1 5

20.15 - 20.50
21 .00

inleveren van werkstukken
opening docr de voorzitter; de plannen voor het nieuwe seizoen

worden kort toegelicht
de mentoren presenteren hun programma
koffie, tentoonstelling bekijken en beantwoorden van vragen aan
bestuursleden en mentoren

lV'eekend

naar Parijs
Zoals iedereen ondertussen wel weet gaan een
aantal zeer enthouslaste leden 27, 28 en 29
september naar Parijs met de bus. We vertrekken
vrijdagmorgen vroeg en komen zondagavond laat
in de avond terug. Op de terugreis worden de
tuinen van Monet bezocht in Civerny. Dinsdag 17
september zal er nog een informatieavond

plaatsvinden waarbij beproken wordt :het
programma, het hotel, de busreis, eten en
drinken, Íeizen met metro en bus. lncïien de tijd
het toelaat zal er tevens een videoband bel<eken
worden over Monet en ziln inspiratieb ronnen.
Aangezien de bus niet helemaal volgeboekt is
kunnen nog belangstellenden, vrienden,
kennissen, familie, collega's van Ruifleden voor
een prijs van f 135,- meereizen met de bus. Ze
moeten dan wel zelf voor een hotel, slaapplaats
zorgen. lnl!chtingen hierover bij corine vijverberg.
Parijsgangers kom allen naar de informatieavond
op 1/ septembe(dinsdag) in het Ruifgebouw,
aanva ng 20.00 uur

t.trine vij,terherq

KfljÁsem mffi&tr

voor
de díeiplines

kmnst

ln het begin van hei seizoen is ei {l€ uitstap naar Pariis.
Dat wordt natuurlijk één qrt'rot Kiiken naar Kunst. Voor
de l"!ieuwjaarsbijeenkomst zijn de plannen nog niet
helemaal rond. Waarschijnlijk kornt er een inleiding
over volkskunst in LimbLrrg rnet speciale aandacht voor
symbolen, tekens en religieuse betekenissen. In maart
gaan we op bezoel< in het atelier van een
terrazzowerker, maar wel een heie kunstzinnige. Na de
opleiding aan de kunstakademie is hij aan de slag
gegaan met zeeÍ kunstzinnige ontwerp€n in de
terrazotechniek. De moeite waardl

Nf;emws

I\lieuwe etspers
Zoals op de jaarvergaderinq besproken en toegezegd,
is de Ruif in het bezit gekomen van een nieuwe etspers.
Mentor dhr. R.Stegen heeft alle moeite gedaan om een
zéér geschikte pers voor de Ruif aan te schaffen. Wii
wensen de g€bruikeís veel sltcces met dit niuw€

hulpmiddel.

Boetseren/be eldhouwen
Ook voor deze discipline heeft het bestuur gelden ter
beschikking gesteld, zodat de creatieve mogelíjkheden
uitgebreid kunnen worden, Mentor C. Ramaekers zal

voor de aankoop zorgen.

KIei blijft ktei...
Kleí bliift vers en opgeruimd en wij groeien een beetje
grot€r. Er qaat een beetie veranderen in de Ruiflokatie,
we hopen in het voordeel van de leden. Op de eerste
plaati zullen er afsluitbar€ bakken komen voor de klei.
Deze bakken komen in rekken, welke opgesteld

worden in de keÍamiekruimte bij de twee ramen. Het is
de bedoeling , dat iedere€n die met klei werkt zo'n bak
toegewezen kÍíjgt. De bak blijft wel eigendom van de
Ruif. De Cemeente heeÍt ons toestemming verleend de
entresol uit te breiden, dus we krijgen vloerruimte en
wanden bij. Er moet nog aan gerekend en getekend
worden, maar we hopen dit voor de openingsavond te
realiseren.

Attentie.....attentle

Inschrijfformulier
Het inschÍijffoÍmulier dat ieder iaar opnieuw aan u
wordt uitgereikt gebruiken wij voor verschíllende
d

ing en.

a. indeling in groepen. Wif houden zoveel mogelijk
rekening met uw voorkeur, doch kunnen voor een

situatie geplaatst worden, dat v€randering
noodzakelijk is
b. exacte ledenlitst. Deze is nodiq voor de
subsidieaanvraag bij de gemeente, adressering van
de Ruif en inío Ruifvoer
c. contributiebetaling. Zoals u bekend is uw
penningmeester niet cÍeactief doende bij de RuiÍ, en
moet aan de hand van de inschrijfform ulieren te
werk gaan.
Het is dus naodzokelijk het inschri jfformuíier
in te vullen €n in te leveren.

liet l iisen de penninqr.ne€iter

Woensdag 18 september a.s. om half n€gen des
avonds nodigen wij jullie uit voor de
SCHOONMAAKAVOND bii het kregin van het nieuwe
seizoen.
Als extra stimulans........ een nieuwe stoÍzuiger voor de
benedenverdieping. Kleur géén groen, maar........-....
Het wordt een plezierige aangelegenheid. Wij rekenen

op jullie.

Contributie 1996-1997
Het bestuur heeft geen reden om de contÍibuti€ voot
het nieuwe seizoen te veranderen. Deze blijven dus
gelijk aan het voorgaande seizoen t€ weten:

I 200,- eeÍste discipline
I 15,- tweede discipline
/ i 60,- tweede gezinslid
/ 50,- ondersteunend lid
1

Wij verzoeken u dringend minlmaa! 50o./o van de
contributie bij inschrijring te betalen er,. heï r€sterend
bedrag per december 1996

Mentoren seizoen '96 -'97
Annette Rlezebos, (schilderen, 's cuonds,
Ceboren in Maastricht in '1953. Ze volgde een opleiding Verpleegkunde,
vervolgens de opleiding tekenen aan de Pedac te HeeÍlen en de Akademie
Beeldende Kunsten in Maastricht richting monumentale vormgeving en
grafiek.

Annehllde Brulnlng (tekeÍe , 's aronds)
Annèhildè studèèrde ààn aÍè stadsàliadèmlè ln MaàstlÍcht (tèRènèn,
schilderen.'l 980 -1986) en woont in Maastricht. Ze is geboren in Brunssum
in 1961 . Annëhilde is op vele gebieden aktief. Als docènt, privé ên bii hêt
Kreatief Centrum in Brunssum. Ze maakte een studiereis van 9 maanden
naar Criekenland. ls tlestuurslid en mede-oprichtster van de Limburgse
Kunststichtinglgalerie SlMERA.Vanaf 1 986 heeft z€ regelmatig tenioonstellingen en haar werk is in het bezit van diverse musea, particulieren en
bedríjven.

Jo€p MeÍtens, [keramíek, ooerdag en 's avond,s)
loep is een Weertenaar van geboorte maar woont in Elsloo. Hij is 40 jaar. ln
Tilburg behaalde hij de diploma's MO A en B handvaardigheid. ln Maastricht
volgde hij aan de Stadsakademie de vakopleiding Keramiek. Hii is o.a.
verbonden geweest aan de StichÍng Vrile Uren en heeft al een aantal malen
geexposeerd.

ln 1990 is hii met een compagnon een ontwerpburo gestart voor mode
kleding en accessoires onder de naam CATSoP COMPACNU.

Catharina Ramaekers, (beberen en beeld.houoen, 's atsonds)
Ze werd geboren te Maastricht in 1967. Ze volgde de opleiding 'plastische
vormgeving' aan de Academie van Beeldende Kunsten in Maastricht. Na
haar opleiding heeft ze de Hustingsprijs ontvangen. Vervolgens behaalde ze
de 1e graads lesbevoegdheid voor handvaardigheid en kunstgeschiedenis.
Naast meerdere lesaktiviteiten ontwerpt ze grafmonumenten en andere
gedenktekens in opdracht.

Ruud Stegen, (tekenen en gra:liek, ouerdagl
Ruud is geboren in Sittard in 1929 en woont nu in Stein. Hij heeft zijn
opleidÍng gehad aan de toenmalige Kunstnijverheidschool, afdeling Reklame
en CraÍiek, in Maastricht. Daarna war hij w€Íkzaam op de afdeling
Vormgeving van DSM. ln zÍjn vdje tijd híeld hij zich bezig met diverse
kunstuormen. Zijn werk is vooral expeíimentaa,.

Activlteiten-

Boetseren/Beeldhouwen 20.00 - 22.30
Tekenen/Grafiek
Keramiek
KeÍamiek
Keramiek
Tekenen/Grafiek.
Schilderen
Tekenen naar model

programma
1996 -L9/97
de Ruif
1996

Tekenen en CraÍiek

20

SEtember

woensdag

woensdag 18 Opruimenl Poetsen
woensdag 25 OPENINC,

donderdaq2l Schilderen

Keramíek middag

Keramiek avond

vrijdag 27

Paàis

maandag 25 Tekenen middag

zatetdag 28

Pariis

Keramiek avond
Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en 6ÍaÍiek
woensdag 27 Keramiek middag
donderdag28 Schilderen
Keramiek avond
zaterdag 30 Model tekenen

zondag 29
maandag 30
Oktober
dinsdag

woensdag
donderdag
zaterdag
maandag

I
2

3

5

7

Patiis
Tekenen middag

Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en CraÍieken

Keramiek middag
Schilderen
Keramiekavond
Model tekenen
Tekenen middag

Keramiek avond
dinsdag 8 Beeldhouwen, boetseren
Tekenen en Crafiek
woensdag 9 Keramiek middag
donclerdag 10 Schilderen
Keramiek middag

maandag

l4

ïekenen middag

Keramiek avond
Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en CÍafiek
woensdag ió Keramiek middag
donderdag 17 Schilderen
Keramiek avond
zateÍdag 19 Model tekenen

dinsdag l5

maandag 28

Tekenen middag

Keramiek avond
Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en CraÍiek
woensdag 30 Keramiek middag
donderdag3'l Schilderen
Keramiek avond

dinsdag 29

November
zaterdag
maandag

dinsdag
woensdag

donderdag
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag

2
4

dinsdag 2ó

Keramiek avond
5 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en CraÍiek
6 Keramiek middag
7 Schilderen
Keramiek avond
11 Tekenen middag
Keramiek avond
i2 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en Crafiek
13 Keramiek middag
14 schilderen
Keramiek avond
16 Model tekenen

zaterdag
maandag 18

Tekenen middaq

dinsdag 19

Keramiek avond
Beeldhouwen,boetseÍen

13.30 -'16.00

maandag

9

dinsdag 10
woensdag 11
donderdag

12

zaterdag 14
woensdaq 18

Tekenen middag
KeÍamiek avond
Beldhouwen,boetseren
Tekenen en Grafiek
Keramiek middag
Schilderen
Keramiek avond
Model tekenen
opruimen/ borrel

1997
Ls-t-s-s-r í

zaterdag

woensdag

4
8

Model tekenen
OPENINC 2de deel
KlJKËN NAAR KUNST

maandag 13 Tekenen middag
Keramiek avond
Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en CÍafiek
15 Keramiek middag
16 Schilderen
Keíamiek avond
18 Model tekenen
20 Tekenen míddag
Keramiek avond
21 Beeldhouwen,boetseren
ïekenen en Crafiek
22 Keramiek middag
23 Schilderen
Keramiek avond
27 Tekenen middag
Keramiek avond
28 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en CÍafiek
29 Keramiek middag
30 Schilderen
Keramiek avond

dinsdag'14
woensdag
donderdag

zaterdag
maandag

woensdag
donderdag

maandag

dinsdaq
woensdag
donderdag

Februoi

zaterdag
maandag

1
3

uur

(dinsdog)
(dinsdog)
(woensdag)

uur

donderdag

6

Schilderen
Keramiek avond
zateÍdag l5 Model tekenen
maandag 17 Tekenen middag
Keramiek avond
dinsdag I8 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en Crafiek
woensdag i9 KeÍamiek middag
dondeÍdag20 Schilderen
KeÍamiek avond

woensdag 26 JMRVERCADERINC

zaletdag
maandag

i
3

Model tekenen
Tekenen middag
Keramiek avond
dinsdag 4 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en Grafiek
woensdag 5 Keramiek middag
donderdaq 6 Schilderen
Keramiek avond
maandag 10 Tekenen middag
Keramiek avond
dinsdag 11 Beeldhouwen,boetseren
ïekenen en CraÍiek
woensdag 12 Keramiek middag
donderdag'13 SchildeÍen
Keramiek avond
zaletdaq '15 Model tekenen
maandag 17 Tekenen middag
Keramiek avond
dinsdag 18 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en Crafiek
woensdag 19 Keramiek middaq
donderdag20 Schilderen
Keramiek avond
maandag 24 Tekenen middag
Keramiek avond
dinsdag 25 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en Crafiek
woensdag 26 Keramiek middag
donderdag 27 Schilderen
Keramiek avond

Aptíl

zalerdag
woensdag

5
9

Buiten Tekenen
EINDE SEIZOEN
KUKEN NMR KUNST

woensdag i6 Opruimen
zondag 20 Buiten Tekenen
woensdag
woensdag

Model tekenen

Mei

Tekenen middag

zaterdag

Keramiek avond
clinsdag 4 Beeldhouwen,boetseren
Tekenen en Crafiek
woensdag 5 Keramiek middag

uuÍ
uur

20.00 - 22.30 uur (moondog)
20.00 - 22.30 uur (donderdog)
13.30 - 16.00 uur (moandog)
20.00 - 22.30 uur (donderdog)
(zoterdag)
99.30 - 12.00

Moott
Decembet

dinsdag
Model tekenen
Tekenen middag

20.00 - 22.30

woensdag

23
30

3
7

zondag 25
(Doto onder

EXTRA ACIIVITEIT

EXTM ACTIVITË|T

Buiten Tekenen
EXTRA ACTI\4TEIT

Buiten Tekenen

voobehoud)

6

r
?

Tekenen
model
nlêuwe 3êlzoen

V
í
!

ledên va[ dG Rulf mee
'Tekêncn neer (neakt)

---_

Dlt zal plaats hebben op
zaterdegmorgên tê bqílnncn op
5 oktobeÍ 1996.
(Zie voor verdere data
hêt actlvttêltê! plan op paglna 7.)
Natuurliik nin hieraan extra kosten
verbonden.
Bij deelname van tenminste I 2 leden
wordt voor 12 bijeenkomsten een
bijdrage van 60,- gevraagd
( 30,- te betalen op zaterdg
5 oktobeÍ '96 en 30,- op zaletdg
20 januari 1997).

/

/
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Ledentijst expressiegroep'de Ruif
(september 1996)

Akker van den

Cor

Aussems-v.d. Berg

Riet

Bastiaen5

Frans

Bastiaens
Berg v.d.

Hélène

Boogard v.d.

Toos

Corry

Braam

Mieke

Bruyn de

Josette

Buck
Bus

Camp op den
Coumans-Ruyl

Henriëtte

c.
Mariies

Curfs

José
Jos

Delbressine
Diik van

Joke

Driessen
Driessen

Jessie

Erens
Erens

Fons
Paul

CÍimm

Peter

Grond
Cuyaux-Ausems
Hamers

Andree
Marlein
Henk

Hawinkels
Heimsoth

Bob

Hendriks
Houben
Houtackers
Jacobs-Diks
Janssen

Annie

B.

lnne
Annemiek
Lenie

Marie-Louise

Janssen-Vaessen

Tilly

Keesmeekers
Keesmeekers
Keulers

Lucienne
Jan

Kleijntiens

Angeline

Koppenhagen
Koppenhagen
Laar van

ïheo

Lancée

Jan

Lancée-Mertens

Mia

Mariike
lacques
Kootie

Lindemans

Like

Meiierink

loke

Meijers-Teunissen

Ans

Niisten

Annie

Notten

Fifi

Pantus
Piipers
Pilpers

Frans

w

Prins

Bea

Rooii van

Nel

Huub

Poumen

Liesb€th

Schelftout

Karel

Schepers-Kurvers
Schepers

Angèle

Schlangen

M.

Paul

Schoutrop

Francien

Smid-Keulers
Snijders-Philippen
Stegen
Stegen

josé

Stijn van
Stitn van
Stoffelen

Mat

Stoffels
Tiissen
Tijssen
Vaassên

Verblakt-Kok
Vijverberg
Voncken

Ëls

Annie
Ruud

Fianna

,an
M,

losé
Piet
Ans
Joop

Corine

Moniqu

Vriiman
Weiiden van der

josé
lne

Wels

Wetzels

Marleer
Anja

Wijnand

Jolanda

Winter de

R,J.W

Mentoren 1996-L997
Bruining
MeÍtens
Ramaekers
Riezebos
Stegen

Annehilde
Joep

Catharina

Annette
Ruud

lVlsten jrrllle dat
. in oktober geen busexcursie kijken noor kunstis
. we wel een lang weekend met de bus naar Parijs

gaan
r we no9 plaatsen in de bus voor víiie mensen hebben
. exclusief retour voot Í135, slapen zelf regelen
. inÍo bii corine vijverberg-tel 046-4333039
. de zomertijd een maand langer duurt....
. de stofzuiger van de RuÍf kan stoÍzuigen
. niet iedeÍeen dat al ontdekt heeft
. maar dat de groene voot boven is
. als je snel je lidmaatschap betaalt !e meer van de

korting profiteert

. we allemaai weer zin hebben om ïe gaan

ruifen

.

er een tentoonstelling is van Monet tot Matisse
in Den Haag tot 13-10-96
. dat Peter en Fianne van de zomer geÍouwd ziin
. ze nu een gelukkig echl-poor z,)in

.

er een containeÍ buiten het gebouw staat
hier veel in kan
. de sleutel hÍervan hangt op het bord bii de achterdeuÍ
o iedereen verwacht wordt op de openingsavond
. de vakantie nu echt voorbij is....

.

