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Ateliers: loannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon 046 - 437 4763
Expressievo rm e n:

.
.
.

.
.

Pottenbakken

/

Keram iek

Schilderen
Tekenen / Crafiek
Bo€tJeÍen / Beeldhouwen

Anatomie

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de vereniging
dient schriÍtelijk bij de secretaris te worden
aangemeld en opg ezegd
Bestuu Í:

.

Corine Vijverberg, voorzitter
Houterend 120,6171 CT 5tein
046 426 0412
. Jacques van Laat secretaris
Crote Straat 45, 61 81 NT Meers'Elsloo
016 43J 8379
. Vrrlies Op dcn Camp. penn;ng'r'reertcr
Con merswijk 62,6171 BL Stein
046 - 433 4289

.
.
.
.

N/ieke BÍaam, bestuurslid

Bob Heimsoth, bestuurslid
Joop Verblakt, bestuurslid
lolanda \\4inand, bestuuÍslid

Contributie:

Í 235, pet jaar
/ 185,- per laar, tlveede gezinslid
/ 135,' per jaal tlveede lverkvorm
/ 50,-- per jaar, ondersteunend lid
/Poetsgeld vervalt, is verwerkt

in

De laatite zomeT voor het magische jaar 2000 ligt biina
achter ons. Een zomer gekenmerkt door een hittegolÍ
en een e clips. Misschien heeÍt het wonderbaarlijke licht
en de duisternis gedurende de eclipsuren, minuten,
seconden, u zodanig geïnspireerd dat u toi grote
cre.'rie5 lomL in hrt nieu,ve Ruifs"iuoen.
We starten in oktober met dezelfde mentoren van het
afgelopen iaar. Uit evalualies bleek dat alle leden de
nlentoren zo waarderen dat we als bestuur b€sloten
hebben geen veranderingen aan te brengen in de

ploeg.

contribLrtie.

ContÍibutíe betalen voor I november.
Mensen die in twee termijnen willen b€talen di€nen
minimaal /1 35.00 te betalen voor 1 november en
het resterende bedraq voor 15 januari te voldo€n.
Bankrelati€:
Rabobank, Stein. Sankrekening 1 1 .41 .80.121, t.n.v.
penningm€ester Ëxpressiegroep De RuiÍ te Ëlsloo
Cirorekening van de Rabobank:

H"t Ruifvoer verschijnt 2 keer per 1a;r

Nog meer inspiratie opdoen, horizon verbreden?
Op vrijd;rg 1 oktober vertrekken 35 Ruitminnende
mensen voor een lang weekend naar Parijs. Het belooft
irr alle opzichten een geeslverrijkende reis te rvorden,
deze eersle "kijken naar kunsl

i.

het seizoen

,]999-

2000'.
Na het Parijsrveekend gaan de werkd agen /avo
start Meer daarover in dll Ruifuoer.

nd en van

N,1ede namens het bestuuÍ wens ik alle leden en
mentoren een Íijn, inspirerend en creatief

millenniumseizoen toe.

Elsloo, septem ber 'l 999
Co r i n

e

Vijve rb
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P*ríés

Vrijdagmorgen I oktober stappen l5 rnenseír
bepakt en bezrkt (voorzien van francs) t"ol
spanr-rin!l op de bus naar Parljs.
Drie jaar geieden (zolang ah,veer?) maakten
"ve
een zeer geslaagde reis naar Pariis, met als

l-óóJIêpLrr e' n bo oêk r.rn de'rriner v.'n
Monet in C iveÍny
Ook Í1u sL;ldL aic rci: werr boi v.rn allellei
.rclrvrl, ite, . 1o tijr, o1 ,l;vór\ê e\! Jlsies

noqelijk, bijvoorbeelcl:

. bezoek aan la Défense
. Arrondisselnenls'.,erkenning - de í\,,1;rrais Quarticr Latin Opéra Carnier
. de tuinen van Parijs (CiÍoèntuin, hangcnde
.

tuinen)

Orsay Louvre - Rodin - Picasso.
Als efsluitinll llaan we op zondagmiddaq op de
terLrgreis via een noordelijke alelierstad Cergymusen -

Pontoise naar de laatile l,voonplaatJ van Vincent
van Cogir, Auvers sur'Oise. Hier schilclerde hij
onqeveer 80 werken, r,vaaronder het beroernde
blauwe kerkje en dc dokler. Vincent en Theo
van Cogh liggen beide begraven op h€t kerkhof
van ALrvers sur-Oise.
L,rrt in d. rrdd:g z-rl dc iprUSrêts J,rnvitntCn:
vermoeid en lropelijk voldaan ver,,vachten we
rond m dCc:^rclrt rr sloo l' :lrirvórcn.
De \,verkgroep heeft een excursiegids
sanren gesteld waarin allerlei
achtcrg rordinform a [ie te vir]den is (tevens
winl<el- en eetrdresjes in de [e bezoeken
arron dissemente n).
We wcnsen d€ Pariisgangers een heel plezierige
reis met mooi Ruifweer.
Werkqroep fxcurJiesr Nei von Rooy, Ine von der
1y',/ey
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De kotfie en thee kost 50 cent. Niet vergeten
te betalen a.u.b.

2
De prijs van het papie. staat op het kaartie of
op de verpakking. Altijd direct betalen en

het geld in het doo\je bij het papier
deponeren.

Was altijd je kopje af als je kotfie gedronken
hebt en laat het aanrecht schoon achter.

Op een avond in april werd ik door Jacques van LaaÍ
gebeld die mij vroeg om een lezing te geven over "wat is
kunst" aan kleuterschool "De Maaskei" in Stein en Urmond.
Die scholen hadden een proiect waarin kunst besproken
zou worden door verschillende mensen. lacques vond het
een leuk idee om als Ruif hier ook een steentie aan bij te
dragen.
lk had een verslag gemaakt en

jutfrouw Erna Haenen van de
betreffende school heeft
bekeken wat men kinderen
tussen de 3 en 6 jaar kan

vertellen over kunst. Het leek
me een hele klus. zeker toen
ik hoorde dat de kinderen het
verschil tussen kunstenaar en
kunstenmaker niet wisten en
even dachten dat er een
circus kwam.
Celukkiq had lk thuis veel
beesten, schelpen en
ÍantasieÍiguren van keram iek
staan. De juffrouw vond het
leuk om dit de kinderen te
laten zien. Miin veÍhaal zou
drie kwart;er moeten duren.
Op een disdagochtend begin
mei, ging ik naar de
kleuterschool in 5tein. Om
8.30 uur huppelden in totaal
90 kinderen de gymzaal
binnen. Op een paar tafels
had ik mijn spullen klaargezef
waar men al meteen
nieuwsgierig naar werd. lk
kÍeeq het spaans benauwd.

"Hoe houd ik die drie kwartier
stil ?!" Celukkig waren er nog
drie leerkrachten bij die alles
goed in de gaten hielden. lk
begon mijn verhaal; via
kindertekeningen naar de
spontaan expressieven. lk liet
prenten zien van Herman
Brood en Karel Appel en liet
hen raden wat het voorstelde.
Daarna heb ik ieG verteld over
klei en wat je ermee kunt. Een
voor een mochten ze miin
keramiek bekijken en
betasten. lk had een paar
maskers die ze op konden
zetten en er geluiden achter
maken. Als het te gek werd
mo€sten de leerkrachten ze
weer in toom zien te krijgen,
hetgeen tot mijn verbazing
goed lukte. lk had er in ieder
geval heel veel plezier mee en
de drie kwartieÍ waren snel

voorbij.

4
Laat je werkplek (taÍel/stoel/vloer) schoon
achter.
5

Veeg de tafels en neem de bezem, stofzuiger

of dweil.
6
Neem ie werkstuk als h€t klaar is mee naar
huis. De ruimte in het atelier is zeer beperkt,
met name bij de keramisten.
7

Probeer het roken te beperken. Wie niet
buiten roken kan kan even buiten roken of
probeer het roken te beperken tot de pauze.
8
Contro:eer Íamen €n deuren en kijk oÍ het
licht uÍt ís voor ie het atelier verlaat.
9
De klei die je gebÍuikt moet je noteren in het
kleiboek en gelijk betalen en laten aftekenen
door de mentor.

-to
ïheedoeken zijn geen dweilen. Cebruik het
poetsgerei waarvoor het bestemd is. Neem
zelf doekjes mee van huis die je kunt
gebruiken voor vieze kwasten etc. Neem
deze ook weer mee naar huis en laat ze niet
vies/nat liggen an de ateliers.

's Middags ben ik naar

Urmond gegaan met
hetzelÍde verhaal.

Allemoal somen zijn wij 'de Ruif'
Allemool zijn we verantwooÍdelijk voor de

lne von der Weyden

Ruif.
De Ruif dot ben je zelf !!!!!!
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Zaterdag 8 mei was het vreer zo'verl Pia en Olaf
Brands hadden de schildersclub uitgenodigd orn
te komen schilderen bij hun Hompesche molen.
We werden ontvangen met koÍfie en zelÍgebakken
le

k

ke rn

ij!

Het was reuze gezellig onder de koffie (veel
dom m e- blond jes- mop pen, hoe komen ze erb ij?).
Maar qo^d, wp nadoer ntê- \ oor nteï\ or./e
spullen meegesjouwd, dus aan de slagl ledereen
zocht een eigen plekle op om een "mooi' plaatle
te sch;ldêren
Het weer was prima, al waajde het wel erg hard.
Coed voor de wieken van de molen, die draaiden
flink rond, maar mijn ezel lag ook iedere keer
tegen de vlakte.

RolsÈempeFs
De driedaagse extra Ruifactiviteit vond dit jaar
plaats op woensdag 14,21 en 28 april.
Ceorganiseerd door onze enthousiaste Rob van
Avesaath, die als thema had gekozen het maken
van "rolstempels".
Deze werden gemaakt van ijzeren pinnen in een
pvc-buisje waar gips in werd qegoten- Na het
drogen van cic rollen werden zc naar eigen
ontwerp ingekrast. Vervolgens kon je met deze
rollen aan de slag. Op klei kreeg je een effect met
relief.
Je kon de roistempels ook met acrylverf insmeren
en op paprer uitrollen, hetgeen leuke verrassingen
gaf.

We hebben heel wat stempels gemaakt en
uitgeprobeerd. Een aanta, stempels en
experimenten kunnen jullie op de openingsavond
bewonderen op een "kleine expositie",
Rob, nogmaals bedankt voor je bruisende inzet.
Mieke Broom

Het was open dag voor de molen en s'middags
werd het ook aardig druk met al die 'toeristen'.
We kregen nog een leuke rondleiding van OlaÍ en
zagen hoe er echt meel gemalen werd.
Wat ecn hecrlijke hobby en een zalig plekjc om
lekker te genieten van ons Hollands landschap. De
sch ilderresu ltaten waren heel aardiq, met name
die van Jan en Cer, die konden ze ter plekke
verkopen. (Hebben ze niet gedaan.)
Een heerlijke dag

Corlo Morf ens

om nog eens te herhalenl!

MexÈ*re?? s?-,!zgtts' I

I
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Rob van Avesaath

(beeldhouwen en boetseren dinsdogavond en woensdagmorgen)
Rob volgde van 1980 lot 1985 de oplelding aan de 5tadsacademie te Maastricht,
BANFO centre for ar'u in Canada en was in j 993 werkzaam in het Êuropees Ceramisch

werkcentrum Den Bosch.
Rob maakt objecten lvaarbij klanken en het geluid van stromend waler een grote rol
spelen.

ivlaria Bastion 10, 6217

NC lvlaastricht. Telefoon 043 ,343

A5 47

Annehilde Bru íning
(tekenen en grofiek - dinsdogavond)

Annehilde studeerde tekenen en schilderen aan de Stadsakademie in Maastrichl. Zij geefl
veel les en is actíef in verschillende kunslzinnige initiatieven. Sinds 1986 heeft zij
regelmatig geëxposeeÍd en haar lverk is in beziI van particulierer'], musea en bedrijven.
Hertoqsinqel 68, 6214 AË tulaastricht. ïelefoon 043 - 321 87 05

C

errie Coossens

(kero

m

iek mo

o

nd ogovon d)

Cerrie is geboren in Helrrond en woonachtig in Maastricht. Zij volgde o a de
opleiding M.O. Handvaard iqheid/Beeldhouwen aan de Stadsacadernie te
lvlaastricht, gaf les in boetseren aan de lvlaria ViÍgo School en studeerde Keramiek
aan de Academie voor Schone KuÍ]sten te Hasselt. Na haar atstuderen in Hasselt in
1992 werkte ze als zelfstandig kerarniste in eigen atelier

Dopplerdornein 10

a, 6229 CN

Maastricht. Tel.:043,3670069

Vicky Mantz-BeuÍskens
(kero nt iek dond erda g ovo ntl)
Vicky studeerde aan de stadsacademie voor toegepaste J(irnsten te Maastricht, afcleling
cerarnische vormgevin!1. Zij heeft ruim 15 jaar lesgegeveo a;rn de Stichling Vriie Uren te
Heerlen en heeft ha.rr atelier aan huis in Maastricht. ïegelen is haar geboorteplJats; een
redelijke garantie voor een passie voor klei.
Vroenho'renweg

ó, ó2]

3

HD ivlaastricht.Tel.:043- l2l 903l

Joep M ertens,
(ker omiek woensdo

g mí d d

ag)

Joep is Weertenaar van geboorte (om precics te zijn 9 s€plembcÍ 1952)

miir lvoont i|

het pittoreske CaBop. Hij is in het bezil vrn de diploma's N,lO A en B hand,,,a.rrclighe id cn
in vlaastricht volgde hij de vakolrleiding keramiek. Joep is zeer veelzijdig: narst kerarniek
houdt hij zich ook bezig met het onl\,verpen varr kleding err accessoires en mel tl.reater.
Daalstraat 21 , 6181 )P Catsop-Elsloo. TeleFoon 0.16

'437 37

42

zie ook volgende pagina

Ánnrite Sirz€Llot
(sch il d eren -' don d er do g av an d)
Annette;s geboren en getogen in MaastÍicht. Na een opleiding verpleegkunde volgde zii
e€n tekenople;ding aan de Pedac te Heerlen. Vervolgens studeerde zij monumentaie
voÍmgeving en graÍiek aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. ln haar
Íecente weÍk laat zij zich vooral leiden door rudimentaire voÍmen uit de natuur.
Ahornhoven 5, 6225 CP Maastricht. Telefoon 043 - 352 52 65

Ruud Stegen,
(tekenen en grofrek, moandagniddog)
Ruud is geboren in Sittard maar woont al jarenlang in Stein. Hij werd opgeleid aan de
toenmalige Kunstniiverheidischool in Maastricht, afdelinq Recláme en óiafiek.
Vervolg-ens was hii lange tijd werkzaam als vormgever in het bedrijfsleven. Ruud is vanaf
het prille begin bij de Ruif betrokken en nog altijd zeer gemotiveeid. ln zijn werk wordt
het experiment beslist niet geschuwd.

Damiatestraat 60, 6171 PK Stein. Telefoon 046 - 433 21

l9

Wist U clfrt
Spelen,
Wat versta ik onder spelen: het zo open mogelijk
blijven benaderen van een opdracht of het eigen
gestelde pÍobleem en niet rechtliinig een van te voren
gemaakt plan uitvoeren.
Hoe belangrijk is spelen?
Heel belangrijk naar mijn mening, Door te sp€len zet ie
jezelf niet bij vooÍbaat buiten spel maar stel le je open
voor opties die je rationeel niet kunt overzien of
plannen. Het maakt beeldende kunst ook leuk, het is
ook belangrijk om plezier te hebben.Spelen helpt je
dus bij het onderzoek maar tegeliikertiid begeeÍ je je
ook op glad ijs en heb je af en toe het idee dat het
allemaal nergens toe leidt en dat je met je hoofd tegen
de muur loopt. Maar dit hooÍt er allemaal bij , des te
gÍoteÍ zat de overwinning zijn die je uiteindelijk zult
boeken. Miin mentorschap hield voor mi, ook in dat ik
met collega kunstenaaÍs over dit soort elementaire
dingen gesprekken heb gevoerd. Telkens werd beaamt
dat spelen erg belangrijk is; dus niet alleen voor leden
van de Ruif, maar ook voor m€nsen op de academie en
reeds aÍgestudeerden (ook voor mij dus).
Toen ik tegen iemand waarmee ik het atelier heb
gedeeld tijdens het eindexamenjaar, lang geleden dus,
zei dat ik dit zoveel mogelijk wil aanmoedigen zei hij :
kun ie je nog herinneren hoe lang het geduurd heeft
voordat wij ons dit realiseerden? "lk ben nu bezig met
het plakken van gedroogde peulvruchten. Dat heb ik
geleerd van miin dochtertie daar leer ik nog het meeste
van l*
Rob von Avesoath.

er nog steeds oude niet afgemaakte
werkstukken in de Ruif staan

we graag willen dat deze z.s.m. verdwijnen
i.v.m. ruimteqebrek
de eclips an Stein en Elsloo nét te zien was

dit natuu rverschijnsel over twee jaar in Afrika
nogmaals te bewondeÍen is
de koffie noq steeds 50 cent kost
de penningmeester blij is dat iedereen de
koff ie en de klei meteen betaalt
met de Parijsreis 25o/o meer mensen meegaan
dan drie jaar geleden

we hopen dat ze niet nogmaals Afrikaans gaan
eten

we niet weten of de Ruif(oven)
millenniumproof ís
ons bestuuÍslid Bob soms op heel speciale
adressen vergadertl

REÈíviÈeË€;eEa
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ca;.dag
maandag
di.sdag
dinldag
w€n5da9

Vrijdag

I

Zatetdag

Zoadag

Parijs

2 Parijs
3 Pari,s

Maandag

4 Tekenen en CraÍiek
Keramiek

dinsdag

5 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafieken

woensdag 6
donderdag

zaterdag

7

9

maandag 1l

dinsdag

12

woensdag

13

Beeldh. en boetseÍen
KeÍamiek
Schilderen Keramiek
Model tekenen
Tekenen en Crafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
ïekenen en CraÍieken
Beeldh. en boet5eren
Keramiek

donderdag 14 Schilderen Keramiek

maandag

18 Tekenen en Crafiek
Keramiek
19 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Cra{ieken

dinsdaq

20 Model tekenen
maandag 22 Tekenen en CraÍiek
Keramiek
dinsdag 23 Beeldh. en boetseren
Iekenen en Crafieken
woensdag 24 Beeldh. en boetseren
Keramiek
donderdag 25 Schilderen Keramiek

December

maandag

6 Tekenen en Crafiek

Keramiek
Eeeldh. en boetseren
Tekenen en Crafieken
woensdag 8 Beeldh. en boetseren
Keramiek
donderdag 9 Schilderen Keramiek
zaterdag 11 ivlodel tekenen
maandag 1l Tekenen en Crafiek

dinsdag

dinsdag
woensdag

7

Keramiek
14 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafieken
15 Beeldh. en boetseren

Keramiek
donderdag l6 Schilderen Keramiek
zaletdag I1 Model tekeaen

Keramiek

zatetdag

23 Model tekenen
Tekenen en Crafiek
Keramiek
dinsdag 26 Beeldh. en boetseren
Íekenen en CraÍieken
woensdag 27 Beeldh. en boetreren
KeÍamiek
donderdag 28 Schilderen Keramiek

maandag 25

dinsdag

1

2

woersdag

3

donderdag 4

zate.dag

maandag

dinsdag

6
8
9

woensdag 10

Tekenen en CÍafiek

Keramiek4
Beeldh- en boetseren
Tekenen en Crafieken
Beeldh. en boetseren
KeÍamiek
Schilderen
Keramiek
Model tekenen
Tekenen en Crafiek
Keramiek
Beeldh. en boet5eren
Tekenen en CraÍieken
Beeldh. en boetseren
Keramiek

dondeÍdag I1 Schilderen Keramiek

maandag

'15

Tekenen en Crafiek

16 Beeldh. en boetseren
Tekenen en €raÍieken

o.hterd

zaterdag

3

Keramiek
Schilderen Keramiek

Model tekenen
Tekenen en C raÍiek
Keramiek
dinsdag I Beeldh. en boetse.en
Tekenen en C.afleken
woensdag 9 Beeldh. en boetseren
Keramiek
donderdag 10 5childeren Ke.amiek

maandag

woensdag

5
7

16 taarvergadering

maandag

21

dinsdag

22

woensdag 23
donderdag 24

zaterdag

26

maandag

28

dinsdag

29

Mooá
woensdag

Tekenen en Crafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafieken
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
tvlodel tekenen
Tekenen en Cra{iek
Keíamiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en CraÍieken

Eeeldh. en boetseren
Keramiek
2 Schilderen Keramiek
I

maandag l6 Tekenen en Crafiek

woensdag

5 Opening 2de deel

Kijken naar Kunst
zateÍdag 8 Model tekenen
maandag 10 ïekenen en Crafiek
KeÍamiek
dinsdag I1 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafieken
woensdag 12 Beeldh en boetsêÍen

(eÍaÍniek

donderdag

maandag

l3

SchildeÍen
Keramiek
17 Tekenen en CÍaÍiek

dinsdag 1/
woen5dag

l8

dinsdag
woensdag

18 Beeldh. en boetseÍen
Tekenen en Crafieken

l9

Eeeldh. en boetseÍen
Keramiek
donderdag 20 Schilderen
Keramiek
zaletdag 22 Model tekenen
maandag 24 Tekenen en Craíiek
Keramiek

dinsdag

25 Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafieken
woen5dag 26 geeldh. en boetreÍen
Ke.amiek
donderdag 27 Schilderen Keramiek
maandag 30 Tekenen en C.afiek
Keramiek

Ke.amiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafieken
Beeldh. en boetseren
KeÍamiek

donderdag 19 5(hilderen Keramiek
zaterdag 1l Model tekenen
maandag 1l Tekenen en CraÍiek

dinsdag l4
woensdag 15

Keramiek

Keramiek

dinsdag

avond

ll.l0- 16.00 uur
2C.lB - 22.30 uur
20.@ ' 22.30 u!r
2o.$ 22.30 uur
09.10 - 12-0O uur
I3.10 - 16-00 ulr
20.00 - 22.30 uLr r
2O.CO 22.30 uur
09.30 - 12.0O uur

Carnavalsweek

,onuori

November

maandag

donderdag
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1
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2mm
40o/o

Príjzen zíin inclusieÍ biscuit en glazuurbaken.
BoetJeerwerk wordt op glazuurtem peratuur aÍgebakken (1060).
Steengoed wordt gebakken als oven
geladen kan worden!
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