Uitnodiging Jaarvergadering
Een vast punt op de kalender van de Ruif js cle
jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op
woensdag l6 februari in de g.ote zaal van het
RuiÍgebouw. De aanvanqstiid i5 20.00 uur.

ln dit nummer van het Ruifvoer staat aile
informatie die van belang is voor deze
vergadering. Het bestuur rekent op een grote
opkomst, want de Ruif js geen instituut maar een
club die vanuit de leden georganiseerd wordt.
De Ruif, dat zijn wijzetll
Na het zakel;jke gedeelte en de pauze volgt nog
een artistieke verrassing.

2OOO
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2. Mededelingen
J. VeÍslag algemene ledenvergaderinq
d.d. 4 maart l999
4. Ve15lag secretariaat over I999
5. Financieel verslag over 1999
6. Verslag kascontrolecommistie en
verkiezing nieuwe commi5sie
7. Activ'teiten
8. Rondvraag
9. Sluiting
locques von Loor, secretoÍís

Verslag van de jaarvergadering van Dxpressiegroep

<Ie

gehouden op 4 maart 1999 in het Ruifgebouw te Dlsloo

1. Opening
De \oorlillê heet dIJe ddnwe,,tg.n /èr, hajtê we'(on.,
wddrb'J ./r. (onlldteert ddl dê opkomst di. van de
verkiezingen van de Provin.iàJe Staten benadert
(ongeveer 45olo). Hiernree tíjkt de Roif een tandelijke

tÍend le lolqên In hoeveÍe oe verliezrnoe - tn
1998 wà\ hp' de UêjÍreentp'àdd dê qLrÍ parten
spo ên 's nrê heel-ldal du dpj,\, ondalk\ hpr Íert odr
de iaarvergadedng een dag verschoven is.

Her i\ drl jaa' voor het eprsl dat de
J.arveÍgàdering in
I)et Ruiígebouw wordr gehouden, op verzoek varien
áantal leden. De aankondiging dat de consumptjes
gratis zijn wordt met applaus ontvangen.
Vanwege een logischer volgorde worden de
agendapunten 5 (verslag kascontroJecommissie) en 6
(Íinànrieel verslag) omgew;sseld.
2. Mededelingen
Voor de pauze word! het'serieuze'proqramma
atgewerkt, na de pauze zal de video worden vertoond
die de Lokale Omroep Stein heeft qemaakt van de
expositie 'Kleine Kunst, Crote Kunst". De video woÍdt
aígespeeld op die gioednieuwe apparatuur die is
àangeschaft (wederom applaut_
De volqendn 1Ín,e dinqen ?..ir ontvdngen: Joon
Verbl)\r, Ceííre Coo(1pn5, VdrJo !ar kJJm,
ioke
Meijerink, en Vicky Mantz-Beu15kens.

De alnwet;gen ltedpnJVond ,,tlrt. \ót van ROO|í,
Herman Webe6, Jan van Riist, Mien van Straete c€r
,
LeÍr]men5, Maric-Louise Janssen, Mêrleen Wels, Mat

Ruif,

(trtr, l Nolren, quuo \lêgon, Vórqo cía"nlel,
v
'n
Rob vdq Av.\d.rrh, L|'e. S, t^ptÍhorjt ldrltoflee'l,
lne Houben, Ans Vaassen, Carlá Martens, los MeijeÍs,
Annie Lenssen, Leníe lacobs, losette de Bruijn Beckers,

Í

€Js Snijde.s-Philippen, Jeanne Hawink€ls-He ebrekers,
lessie DÍiessen, Cor van den Akker, Hélène Basdaens
janssen, FÍans Bastiaens, jos Curfs, Marlies Op den

Camp, Corine Vjve.beÍ9, jolanda Wijnand, Bob
HeiÍnsoth, Mieke Braam en lacques van Laar
kr het laatlte nummer van het Ru;fuoer heeÍt het
besluur zich in de huidiqe 5amensteliing - te weten
s'nds de iaarveradering 1998 aan de leden
9epresênteerd.
3. VeÍslag algemene ledenveÍgaderinq
d.d. 4 maart I998
ad 2i Ditjaar zaleÍ geen veiling worden gehouden_
Na het drukke jaar 1998 heeft het bestuur gekozen

van een "jaartje rust"- Votgend iaar zat er mfoetijk een

veiljng of v€rkoop worden gehouden met ali
voorlopige titel 'Kunst uit de vorige eeuw".

ad 4t Vanwege de hoge kosten h€eít het bestuur
besloten geen acceptgirokaarten te qebÍuiken voor

de inning van de lidmaatschapsgeíden. DaaÍentegen
rs een strenger vorderingsbeleid uitgevoerd hetgeen
.esulteerde io een snelle betalinq. Vóór I november
lo98 wn\ vnÍ. de mee>tê ledpn o" , ont.iULr e
ontvangen; de leden worden hieÍvoor bedankt. Voor
het eerst werden Íedenpasje uitgereikt die recht
g"veil op koÍl r! bij àdÍrkoop vrn mdtêÍrdal.
Voor het komcnde seizoen woídt er geen ve.lroging

van de contributie voorzi€n. Om verwarrino te
voorkomên zullen de poetsko5ten in de co;rjbutie
woíden inbegrepen.

Met dank aan de secÍetaris wordt het verslag
goedgeke!rd.
4. VeÍslag secretaÍiaat oveÍ 1998
Jn het jaarversJag van het secÍet?riaat over '1998 9ep!blic€erd in het RLrifuo€r van februaíi I999
passeren alle wetenswaardigheden de revue. Een van
de belangriikte fenomenen in 1998 was de grote
dynam,ek vàn de RurÍ dJs veÍe1,qing ."n groot d"el
vàn de "den 1àrr d, riel deel aàn d" veÍ\(n enoe
creatieve activiteiten en de organisatorische taken.
Dez€ betrokkenheid moeten wjj zorgvuldig koesteren.

5. Financieel verslag over'1998
Na het aantreden van de nieuwe penninqmeester
heeft het beheer van d€ penningen een ;antal
wrJzrgrngen ondergaan, teneinde een duidelijker
beeld te krijgen van kosten en opbrenqsten over het
boekjáaÍ- Ter verheldering van de toelíchting {iie in
h"r Rurtuoeí qepubli.ecrd i( geeÍt de perni;tnrêe\ler
nog enjge uitleg.
ka ((ontrole( ommil\ie en verkiezing vdn
nieuwe commissie
\êl vàn Roorj en lerre ldí ob, vormdên dp
Lascornmisii€ Zij hebben nauwleunq de
\FÍ,rhtrnaên vdn do per)nirg.nF"9", 3 .de4",,n"n
en dê lrnan. i"lF dd'n,nr5rrdt:ê in oÍde bevonden.
De commís5ie wordt b€dankt voor de verrichte
controle. Aangezi€n Nel aftíedend is zet Lenie háar
lídmaatschap voort, daarbít vergezeld door
Josette de

6. Verrlag

Bruijn.

7. Activiteiten
De belangrijkste àctiviteít in het afgelopen jaar wa! .je
expositie "Kleíne Kunst, Crote Kunst.. Het is al vele
malen gezegd dat dit een zeer geslaagd evenernent
was; zowel leden als bezoekers h€bben volop
genoten van het qepresenteerde werk en de
fanlas!ische ambian.e

Voor 1999 worden nog twee activiteiten
aangekondigdi de zogeheten "exka activiteit,,in april
en de excuísie naar Parijs ín oktober Rob van
Ave5aath zal de extra activiteit leiden waarbii plastisch
werk en graÍiek met elkaar gecombineerd wo;den.
Djt voorstel werd go€d ontvangen en ee aantal
leden heeÍt zjch meteen íngeschreven. De trip naar
Parijs zal georg a n iseerd worden door Nei van Rooij,
\rp vdn deí Weijden, Vdrgo trarnk",pn CoÍrne
VijveÍbêrg NJ her \u, , ê\ van de epr,re petgÍ;md9e
naar het kun5tmekka b€hoeÍt d€ze Íeis qeen verdere
toelichting
8. RondvÍang
Het plan onr gezamenl;jk naar de picasso_
tentoonstelling h Rotterdam te gaan bleek prakt,sch
ni€t uitvoeíbaa.; een aantal leden betÍeuren dit_

Alle ieden
',vorden verzoaht om íniê:-essante
evenêmenten door t€ gevan aan het best!ur zodat
hier mogeliikeÍwijs actie op kan wo.Cen onde.nomen.
Verder stelt de voorzitter dat leden onderlng op
kleine schaal , uitstapjes onalernemen, met name
dPger"r dre b-\r h r..r o.eí ,eel v,, " r|rd.
Een aanlal leden en menloren stelden voor om
bepaalde gereedrchappen aan te schaÍfen. Dit zal

dooÍ het bestuur woÍden opgenomen voor het begin
van het nieuwe seizoen.
9 Sluiting
Onder dankzegging voor de deelname 5luit de
voorzitter de vergad€ring eir wenst iedereen nog een
prettige voortzetting van de avond.
Na de pauze werd de vjdeofiiírr vertoond van de
expositie 'Kleine Kunst, Crote KLrnst'dje in mei 1998
werd gehouden in het Terpkerkje te Urmond. Dit wa5
een video van de televisie uitzendinq van de Lokale
Omroep Stein waarin ruimschoots het
tênroo ,3ê.rpldê woÍk ddn d" oíd" lwnrn, vooÍ,,
vdn ( onrrêntàdr vdn ln" vJn dFr Wetto"n. A']j" ",
W"L/ê\. er Ruuo iregen. Lê/rên de enthou,rd.."
reacties was dit €en geslaagde terugblik op een
succesvolle activiteit van de RUif
Dê avond weÍd besloten ondeÍ het qenot van een
glaasje.
locques von Loor, secÍetoris

Jaarverslag
van het secretariaat over 199g
Na de dÍukte van 1998 ir het laatrte Ruifjaaí
van d€ eesw rustlg veÍtopen. De nadruk lag
dir iaar op her werken in de groepen dat zich
in v€el gevallen op een bepàatd rhema oÍ een
5pe(lÍieke techniek concentÍeeÍde. E€n voor
becld hiervàn war de !chitdergroep op
donderdagàvond dle veÍr(hillende malen met
veel enthouila5fte weÍkte aan portÍetten,

leden
ln I999 heeÍt het ledental zich gestabiliseerd en alle
groepen waren goed bezet. Dit betekende dat alie
werkvormen en grcepen volqens planninq kond€n
doorgàan. Het beleid om de Ruif "behee;baa." te
houden is voo(gezet.
Cekoppeld aan de aanntelding voor het seizoen
I999-2000 i( wederonr een enquêre gehouden ondeÍ
de lederr Dit ,evqrdp qeer,verr,r$pndê ..rten op.dc
íoímul" en hêt Íun(troÍ eíen v.rr dê veÍen:!,nq
werden positief gewaardeerd.

\r )í i-' "e:.

1.,Êqen

dtr"Í l"o-. oe: l-oêrpà.

_

uitg€rêiki dêt recht 9eeÍt op kortinq bii aanschnf van

matedaaJ Hj€rvan is dankbaar gebruik gemaaki.

BestuuÍ
ln de sam€nÍêlling vaÍr hei bestuur zijn geen
cpgetreden. De 'n,€Ur^,,€ ploeq, die sinds
',viJzgrngen
de jaarvergadeíing van 1998 de zaken iÍt qoede
êioFr. . inÍ.:doe qo-d op elkdà,
b., . n r,achl
rí oF\póetd. Hol vo c,hqó b,.r.Lr j ê_t, ir .a9o
zesmaal vergaderd. Bovendien waÍen er nog een
aantal ad hoc bijeenkomsten in kleiner verband.

'.

Het bestuur heeÍt deelgenomen aan een tvveetal
inspraakavonden van de gemeente St€in omtrent de
toekomstplannen tot het jaar 2015. De Ruif heeft met
name onderstreept dat in het gemeenteliik belejd
speciíieke aandacht dicnt te geven aan kunst en
cultuut het voorwaardenscheppende beleid moet
voortzetten/ en steun verlenen aan een cultureel
platform waarin alle belanghebbenden verenjgd 2ijn.

De nieuwe mentoÍen dic in het náj:ar van I998 zjjÍr
gestart Vicky Mantz-BeLrrskefs, CeÍie Coc,5j€ s, en
aob \ rn A\e ddtJ, ,,:j -FÍ. rpt
dep-r.
jngeburgerd. Hun inbrenq werd
zeer qewaardeerd en
zijzijn dan ook in het nieuwe seizoen-weer
tctuJggekeerd waàrdoor de continu teit van de

|

o

gezellige retnie in decembe. Í.,€íd een video yan cje
excuísie verioond, gemaakl dcor Ruuci Steq€n

AndeÍe activiteiten
ï'dens Kijken Íraar K!nst in iaruafl weÍd het niêuwe
aat i .q- . .d. DF \ioeo,r.t o\pr nê .ê?.rê ê.(!rr'e
naar Parijs was uit de archievefl opgedoken en zorgde
voor veei voorpret.
De extra activiteit aên het €rfde van het seizoen weíd
gepresenteerd door Rob van Ayesaath. De deelnemers
maakten gipsrollen waarin afbeeldinqen konden
worden aangebracht zodat een soort !iempel
ontitond. N4et de 9Íaiische toepassjngen w€rden
mooie re5!ltaten qeboekt.

ln mei zijn een aêntal leden weer gaàn schilderen bij
dp LlonpF.. Í.ê 'lrol-n rr, r.rê|.hêór wdrr.rJ
gastvriiwerden onthaald door pia Brand en Olaf
Reinden. Ook ditrnaal bleek deze locatie inspjrerend

,rr d"r Werjd-r rwe"
ovê. kutr'r qol-ouoêr' \ooJ dÁ
kleuterklassen vàn basisschool De Maaskei in 5tein en
Urnrond. Dit was lleen eenvoudiqe opqave, rrraar
urtgzande van de belevingsweÍeid van kinderen en
mel b"r,ulL, \ r'l rllu,tÍd1,". wi!t ., o, .rnd"r"rr re
fvenconr'r mor he",t r"

\oordr,r,l-1,

r

activiteiten kon worden geqarandeerd.

Aan hel e;Ílde van het seizoen 1998 1999 zijn het
bestuuí en de ntentoreÍr tijdens een ÍÍormeie avond
bijeen geweest ten huize van loep iÍeÍtens. Een
JdÍ,rdl .,dl.p ;e puntê.r, wpr.en er oomerkrng.n zrjn
gezamenlijk besproken. Sovendieír was dit een goede
gelegenheid oÍn elkaar beter te leÍen kenneÍr.

Werkgroepen
ln i999 ís alleen de werkqroep excursies actief
gelveest. Van 1 t/m I oktober ginq een rccord aantal
d olnón.Fr\ I {(rw.eÍ -tar pd1t, I è)p t,ip:
!J lr "loo5 vêJropen pn w,\ ? èêr 9^.tàdgd f dê.r\ een

Zowel het Ruiívoer als de RuiííliLr zijn tweemaal
\.Í\, hêÍren. Dê op.oep ddn têíl^n or1 kop:j ," tev, fnr
heeÍt gocd qeweÍkt

'fcnsloil0
Veel leden hebben jn 1999 han,:t en spanclien5ten
v€rieend onr onze vereniqing cJra.tiende te hoLrcjef.
Drt de ên,qo mnn,eí or- d^ Rr. I gp2ê ig en
^
gezond te lrouden. ook in de to€kornsi!

ktcquet von LooÍ, secretoti\

btuggen

Exploitaiie-overzicht 19gg-2OOO
Opbrengsten

1999

cont butie
koffie en klei
subsidie
rente

activiteiten
Totale opbrengsten

Eegrating

Vr'etkelijk

22s00
2800
10500
500

22A4ó

2000
BeErcting

3012

454
212

I0500
I r50

244A0
1000

0

6s0

23AA

945

-'1155

I0600
750
2000

38600

37ós3

,947

40150

Kosten
't

loonbelasting etc.
vergaderíngen, secretariaat,
ruifuoeÍ etc.
koíie en klei

9400

9328

72

2000

12396

5204

4716

-396
484

1270A
ó500

2000

1661
214A
0

239
664
2040

250A

2800

activiteiten
aíschrijving op inventaris
Ílventàds €n materialen

2000

poetsen

1300
1000

diversen
Totale kosten

9ó00

2000
2000

1296

1125

-125

I000

750

440

4t5

25A
J5

1S00

1499

t8ó00

Êxploitatie-resultáat

I050
I000
I000
500

1

1500

35346

3254

40150

2307

2307

Balans per 31 december 1g99
Activa.
lnventaris
Klei

Liquide nr;ddclerr
Bank betaalrekening
Bank spaarlrekening
Te onlv contributies

lbl.r.rl

3 r -t

2-1999 3t-12-1998
3641
100
246
1484
28151
1880

35702

4931
100
320
1 255
2ts}02

14)

14956

Pasriva

31-t 2-1999 3t

Vermogen ei'ld vorig jaat 21471
Resultaat dit jaa.
2lO7
Vermogen eind dit jaat 25779

Conldbuties
Nog le bet. meírtorcn
Nog te tJet. loonbel.
Nog ie bct. overig

lotaal

773A

-1

2.1998
310 39

-7568

234i,

1692
470

8ó86
901
1426
470

357 02

34956

24

Overzicht inventaris De Ruif 1S9g/ZOOO
OmschÍjjving

Datum

Aansch.

Termijn

Afschr

u^ 199a

14 r0,85
20 09,91
Weegschaal
04-42 a7
Opbery.ek
23,10-89
Oven 2401
25-09-90
Spuitcabine + pistool 25 09 90
Compressor
25 09 90
Rekken en ezels
25 09 90
3 Stalen kasten
25 A9 9A
Houten wandtafels
25 09-90
Spiraaloven
Koffiezetapparaat

8 Stalen tafels
Wandrekken
Etspers

Kleibakken
Boiler
Totaal

225

5 jaar
5 jaar

482
282

5 jaat
5 jaar

ó400

l0 iaar
l0 iaar

493

17 5A

450

5 jaar

375
906

5 jaat
10 jaar
5 jaar

100

25.09-90
25,49 9A
a1-06 96
16 06 97

1000
800

I0 iaar

3011
145

I5

28-01 97

500

5 iaar

jaar
10 jaaÍ
8 jaar

1t .321

Eoek

Afsch.

waarde

1999

Boek

waarde

ultinro

ultimo

r.rJtimo

199A

1999

2000

00
00
00
00
482
00
00
282
00
00
5280
120 64A
480 480
30ó 175
tI
tll
450
00
00
375
00
00
746
160 90
7A 7A
t00
00
00
825
17 5
100
75 75
800
00
00
500
2513 200
231) 20A
68
277 34
243 34
114
386 57
329 57
123A4 4937 1296 3641 1047
493

Met als uitgangspunt een sluitende begroting j 999 i5
het weÍkelijk Íesultaar geèindiqd op positieÍ / 2.107,Dit resultaat js tot stand gekomen door:
I de geoÍganiseerde activiteiten; werd iÍr de
begroting íekening gehouden met een posjtieÍ
resuitaat van / 100,-, weÍkelijk qerealiseerd È een
resultaát van I 945,-.
2. Resultaten op koffie en kleit begroot was hiervooÍ
een re)Lltddr vd 0. 9eÍed,.(êerd i' e(.hter êên w n\t
van ca.

J 87A,

.

J. meer .ente ontvangen dan begroot / ó50,4. Poet5en minde. uitgaven an 1999: J 25O,,.
In I999 h€eft een fiscale controle over het afgelopen
jàd. pldatsgevo'lden. Hiêrorj zrjr' gFen biizoldeÍlredeÍl
ààÍ' dp oÍde qel onên, nret u:t?onderiÍrq van de
IÍirlê toepd\Íng var dê dtcÍ'à(hr toonh;firng v14 dc
nrenlo pr De/e w lzjqrng zJl nret rrraèn9 vdr t,et jdJÍ
1000 plaatlvinden.

. Balans peÍ

3l

december 1999

Door de positieve reslrltatenontwikkeíjng is het

0
0
0
0
0
0
0
0
0

225

1

Toelichting penningmeester cijfers lggg en begroting
Resuttaten 19gg

Boek-

2000

0

0
0

2113
209
?77
2594

2OOO

vermogen van de vereniging met l2 307,_ gestegen
r,aaí | 25.778,,. DiLvetmoqen is benodiqd voor het
afdekken van onvoorziene omstandiqhed;n.

. Begroting 2OOO
[r wordt een 5luit€nde begÍoting gepresenteerd met
een te verwachten exploitatieresultaat van 0.
fÍ r( rclp rng gÊhouden nret êên Cont.|lrur:e.
veÍhoqing vón / 15. per ||d p"r Jaa-. Ook de tw"ede
werlvorm e'] de (on' bLt:e voor net rwecde g",,tn,rid

wo dt clal

/

I

5, vÊr,rooq,l D(,,e ,Érhoq ng i.

noodzakelijk om daarmee de kosten v.n de v€Íhoging
van de af te draqen loonheffíÍtq mentoren re
Íinancieren. Deze verhoogde aidÍa{ht ís tot stand
gekonren naa. aanleidinq van de eerderqenoemde
Íiscale conkole. Verder is er íekening gehoud€n nret
een 9eringe verhoging van de kosten van de

ln de begroting 2000 is echier nog geen rekeniÍrg
gehouden met de financièle consequentie van dá
!erpllLLrlting"n u:t l.ooÍdF v,rÍ- de ÁÍbGwct

Ruif-activiteiten seizoea lggg-2GGO
Tekenen/Grafi€k.
KeÍamiek
Tekenen/CraJiek

goetseren/Eeeldhouwen
Boetseren/Beeldhouwen
Keramiek
Sch;ldeÍ€n
Keramiek
Modeltekenen

tanttari

zaterdag

5
8

nraandag

10

woensdag

I

I

woensdag

'12

donderdag

l3
17

dinsdag

t8

woensdag

24

dinsdag

2S

vvoensdàg

20.00 - 22.30 uur
09.30 - 12.00 uuÍ

Teken€n en Craírek micJdàd

dinsdag

22

Beeldh en boeberen. avonci
Tekenen en Cràfieken àv.,r.t

woensdag

2l

Bccldh. en boetseren, ochtend
Keràm/el, m ddact

donderdag

24

5(hrjderen, avond

Schrlderen. avond

zaterdag

26

Keramiek, avond
Modêl tekenen, ochtend

maandag

28

dinsdag

29

Tekenen en Craliel, mrdddo

Keràrniek, àvond

Keranriek, avood
Model tekenen, ochtend

Telenen en CÍahek_ mrddào

herarniek, avoÍtd
Eeeldh. en boet5eÍen. avond

Tekenen en Crafiek€; avónd
26

Eeejdh. en boetseren_' oahtênd
heranriek, middàq
donderdag 27 Sclrlder€n. avond
Keramiek, avond

nrêandag l0

13.30 - i6.00 uu.
20.00 22.30 uur

2l

donderdag 2A Schilderen, avond

maandág

09.30

rr1aandag

Beeldh en boetseren. avond
Tekenen en Craíiêken ávond
19 Beeldh. en boetseren,' ochtend

2)

20.00 - 22.30 uu.
12.00 uur

woenrdagochtend
woensdagmiddag
donderdagavond
donderdagavond
zatererdagochtend

l6

Kerarnrek, mrddaq

zateídag

20.00 22.30 uur

woensdag

Keramiek, avond
maandag

13.30 - '16.0c uur
20.00 22-30 uur

maandàgmiddag
maandagavonrj
dinsdêgavond
dinsdagavond

Openinq deet2
Kijken naar Kunst
Model tekenen, ochtend
Kêramiek, avond

dinsdag

raeerzr

Maart
vJoensdag

donderdag

I
2

laarvergaderinq
Telen€n en Cratiek middao
heramrek àvon.i
Be€ldh en boetseren, avond
lekenen en CraÍeken àvon.l
Eeeldh. en bocisereo. ochtend

KeranIel, mrddàq

Tekenen en Crafrek. middào
Keranltek, àvond
Beeldh en bo€tseren, 3vonLl
Ïel eÍ ten en Cràfteken, a!ond
Beeldh. cn boetseren, ochtencl

K€rarnrek, Inrddaa

5(lnldcreÍr, avond
Keramiek, avond

Carnavalsweek
I Model tekenen, ochtend

zaterdag

I3
d r'dàg l4
v/oên\d.rq 5
donLlerdaq ló
maandag

Tekenen en CraÍiel, n)rddaa

T€kenen en CraÍiek, Íniddag

KeraÍniek avónd

8êetdh. e'l boet p.er. ruor,o
'I
"lÊ.r"1 en Crdtieten àvo,,ri

8e.JJ,r er boe \eÍ,
K€ramret. riddira

Í.

o,,ttenLl

Scl rttjeren. avolJ
K€ramiek, avond

Keramiek, avond

FetrÍ!ari

dinsdag l

maandaq

lvoensdag

Beeldh. en boetseren, àvond
Tek€nen en Cràfi€ken ;rvon'J
2 Eeeldir. en boetseÍen. ochtend

dinsdag

20
21

donderdág

l

Keramiel, nrddrcr
Schildeíen, avond

!voensdag

22

zateídag

Keíàmiek, avond

5

Model tekenen, ochtend

donderdag

2J

z.rierdag

25

5chi/deren. avonaí
Kerarniek. ávonrJ
Modcl tekenen, ochtend

$/oensdag

29

Einde sei?oen

maandag

7

Teken€n en Cràlrel, mrddao

dinsdag I

Beeldl) €n boeIleíen, avond

woensdàg

9

Kerrmrek, avond

Tekcncn €Ír CraJrckpn. àvo|d
Eeeldh. eÍl boeLseren, ochtend
Kcranrrek, mrddaq

dondcrdaq 10 S(hildercÍ,, avond
K€ranriek, avond

Telenen en CraÍrl, nrrddao
K€ramrek àvón.l
Eeeldh. en boetseren, èvond
Tekenen en CraÍiek€n. avond
Eeeldh. en boetseren, ochtend
Keídfl rel, middàq

ApÍil

5
zaleídàg 8
wocnrdèg l9
woensd;ra 26
vr'oensdáq

Exta actjviteit
Model tekenen, ocht€nd
Extra àcrrvitcit
Lxríà à.t,v,rê,t

ÀÁIE

lrleÍraoíiasn

Fons Ere:es

Op 8 ianuari2000 is eretid en

steeds verbonden met de Ruií

oud b€stuuÍslid Fons Erens
oveÍleden op 85-jarige teeftijd.
Fons werd samen met ziin vrouw
lid van de Ruif in 197S_
Cedurende een aantal jaren
vervulde hij de functie van
penninqmeetter van de RuiÍ.
AIs erelid voelde hii zich noq

....in gesprek met: Fons Erens
\ -n^r \ rouw "n toF.t nog

riu

rr { dbon

,o.lFn.,r

ViiÍ jaaí geleden interviêwdên
Nel de Rooijen Coíine \4jver
tleÍg hem in het kader van het
2s-jarig bestaan van de Ruif. Als
herinnering aan deze markantê
en a;mabele man plaatsen wii
hieronder het interview uii het
iubileumboekje

/

ono- dd rÍ qêe,l

kr,roe.er

.le'.ól1q \lpt r)ijn .Íou!1 .r"o. ,o"n L-.prokê1

ddt

we er goed aan deden om sociàal kontêkt ie zoeken.
Het enige dat oÍrs wel iet5 leek was de RuiÍ,,. (en

bLurwerenjqing'CatsoD' )

V 'lvru-w!rI-,Í
rl. ging schildeíen

h ntr,tt,,r,".ew,í\,.jr,,-Í.-íl

De toenmalige rentor was Heínan Hollewand, die

9'o " irdruk oo r," rF'nrdkt Leel Voor mij wd\ h,l
dêbê\tó r,Êrlor 7<èrd+.rI'Jrq qoed vdkÍl]dr, !.r
'l.n Tpb tk e^n ajcuw, terl,.r'o, qéi-pÍo. J, ntL- q d)
\ri',ldêrpn Dirl)Fê IiJ m" orrnoêr!it brJgebrd,;t
Hiervàn heb k nu nog erq veeJ pl€zier
lr', br.,Ír 'r ,r'r lq'6 I.eU - !ooí oe 5,l,rlo"Í.gÍoep,
hier bii nrij thuis achte. h het atelieÍ, een íeest "

!leqeven, zodat we elkaar wat beter konden leren

Sindsdien hadden we heel nauw kontakt met Ruud en
Ar,rF I d'l erHpioÍE tr.,Íar F loo , l rn en \oot.e.

lrlly

Ln An5,

e|

Helene.

Aàr . lp,,e n "'l.en heb ,- ",q qoêoe I,pÍ:n'lpr:'lge|
Víri. wdr-n er !le,,dmên .., ritiit"iten 2odl) 'burrLÍr
, lrlde. . . .dr'êI,e.qe'l, rknê, n"p hp,,rq 7,J.r o"t
vind ik h€el nrooi Samen werken en na aíioop de
lroeq rt , d.,.u(! e\ 'ot o en t. .je nacrr oveÍ de I L
,."r h"Í.e,"n god.d,er\t We wà-en ltFt ,.,ng nret
rll. d \dÍnen eeí,., h-t wdre'1 ! riÊÍrd .í haDpolijkp
dialoaen, dàt ts !aàrr.lêvót
D' ,lie ,l.Leu oe "prrr rr deplrt {brLFrmarvrn
dÈ q,.i),roe'b't CioÍrr,r'npt Dorp e'lo.,r1rrl,rJ d"
.o r: r, \'. H^l 6d) e..l \pi.|rueêt ;í., 'avdnl ,a tcttrc,
Dd' pj Íror ttet n., rqpn !àr \nkitud.,en ook
spiritualiteit€n naaÍ boven koriren vnlt niet te

Opllefornen te worde|

|

ecn deroe rle

96.5"-,,,",1..,-,,
'lldprdFhq,oep,I,e.lb"13nq',"
r. d. /."k -rreÍr.d" v.r1 Í,,,t vroulv b-t-tÊJrflc

€en 9rote steLrn.
L'^l'

t

oioÍr drr,.d !r.,.,q rr^t r.,rr\erl
',r' /r-lníoó
l.'J-prd l-,rn ,lrrlo s q 61 "r: q,;,,r1-11 Wd.rÍFe j. J.
ziel biootgeeft, eL.rljjk voor jc inneítijk duít uir re

lornFr odn kn:q rê..,,,e \1ê1d\..rnÍJ I.et .,,oe
ll-d-r rro\ o,r' ,'.t.ooÍr\ , ató,.1 o.ó
p+. nl'ren n ê( êê|| oorr 1 d !.Fr oo ln ro" ,.
qeve| zoats le lre nt
T.r eÍ" vdn J I b",,oFk w it
tL ê e-n ooêl 9, ."r. l,"l
Lroê( v,n n rJF ,vp1 LIêr . Fe1 \oorr d-.ob,og,d,"
Jl.têJ"t 9",--r',bt rFn tpÍr ",.ov"r r.ij á" .
ovpr t,rll,o. A
\d,ir ,jrt LJ( br",l I ro, I
dltrtd eÍq

de titeJz€9t het al
'l durldê lrêt "ll"pn Íroq r,:, tondêl .r,rtr -,9"n j dd.n
te schrijven, maar voor de re5t heb ik;e
voolqe ro.nen, dl\,. p" IIomJn (.l-r:; ov"í l-,"
le
ll oet le zo ecrliik rnogeltt durven zrtn

\,

h ldeíêr

hobhv r

en . h'.t\êr

/rJr F,rin tdFê bptdng.,

Lstp

Mom;nteel schilder ik nog daqeliiks. Een aantal
índd,,dê4 hêb ;\ I et r,.t tcoddÍr. roÊr, wd. .l ír"t

r

hÍi;vcn b./ig l- lunr Í.loerlij( .nêr oê.derr
ge(oncentÍeerd beziq ziln
l\ bnn ool Lii aí v'r'rt!Êr! Jn ( ÍrtJ . ., êt--1/

'

W"kor'F'I'
loÍte

vÊ

\ Lr'' ".ta"r ,z"r n. d| re| e,
',/iê d:c
lJl"n vooí
v"1otqpn. Ln,llor.p., woíoen

en wJaÍon men tÍttrscll mact rerqcÍen

.r' ,'oeo".,tr d.;,,,r"innÍowd r-,J oí1""
P" ,1',j
r< vpr.ir
r"q Írr n, r wan.r., , - n" !-", Lrr,.
wrl'.n 9e!er. ,vrn t", í 7ê Ee wrtlprr "
n o.r n) I
duel

'ndri

laren.

lk heb een vricndin, dic in Soest woont. We
ontÍnoeten elkaar elke I4 daqen. De íeis naaÍ Soesi
.r,
wF' w.,l oÍn. r ,, r,' dnor l.Àt vF n

l

ovo.,tdpp(. r.

is

,v

Tot verleden jaar heb ik noq lraar naaktntodel
qes(hildeÍd Dit heb ik 5 laár qeciaa . tk heb veJe
mappen nrct naakte vrouwen.
VooÍ de oorlog ben ik ook nocl een blauwe ntninCag
i p ,J- J do^ I',ê , t;o', n, r1 .*-, .t. . h ,J ,(., a. ,

"
!\ e'lvo ipr !. or Url.-\o,l,t,
| ., Itr \,p,,
rpnÍd, rl. e-,rrrr\. \rl..,de.^\ Lcn
".r. d,e ucf \

naller€i5d. Maar ze was net naar finlJnd teÍug tocn ik

F orcr)cr rinhvnnr. zrcr veunq
\1"Í drr,,êlta- rr,ip
rr:ro1,-,Jro,n .t,r.,
d rd- t olp\po t 1. ê rk 'órqr
rJ noq irr, ê twp^welêrr

in

q l-J-r l,brlr.ooonr cn,lr"rrr,,,r.J.',.,,i,

/

,.

nu 85 jaar!

F"t'\". C"n .oJop O. toud.-, /e\.oíO oddrino,
d-- ooaÍ'. I ,an Írijn p"r.:on;n \dpÊi\ vdrr ddt r,

pên dnq !(.rdèr odt we, Í
"'e-ndd b, " nie!en ,t.df ,1
"Naakt uit de biechtitoel"l
ln;un Iaiq h"o,, 1oq Fon \oo o, r. qóÍrddlr dooop.\oór Jel,. v. - rFroí!1. ê -rddJ )dn \4a.rno. Rrm .l,
ldnq\ d" 'u r rddÍ Ràv"J 1d er vd.lltdd. nddÍ Botoorrà
Florence.

lk heb een gevr'€ldig leven qehad, dàt rnoet ik
/"o1rp'l rl Áí 1 .\ ,-ó'l t^oe nd,p pe, ode.. ddt w,r d"
oorrog en de z €Lte van n]ltn vrolw
U'l de o'n.rdnd:Jr"der o e er wa.ê.t .rpo r( )leeo
geprobeerd het positieve te halen. lk ben ervan
ovFírJ;qd d.r de p:rL hp enorm vdn ,-v o.d L op l.et
'. rr.í,
e' l qê\rp Jpn rêrràle inrLelIno \d,,
optrni n p r\ For eno |' e vêÍj .tin.t \ o,. het leven
Durven q..n1g1pn

Terug naar de vragen.....
Onder kunst veísta ik dat de maker i€tl vveeroeefr
zijn innerliik, iets van zijn uiet.
Nu vooral, boeit de strlte mrt enoím Wp
stilte, rl denk ool dat wannËer we doori
de stilte teruqkereír.

v,àn

rdr d c ," ddd. over Dpq rrner
*ê noq t)p"t
ldno p d "r' O/- o^.:r;d rnêr ^Jnr,",,
t"vêJ,. ner
h:e ndmdd.\ (roo en \r.r ', Íadt je noo, uirgêprddl
ll bpÍ- nipl (.ri,e ;., we g",ovrq. tk b"1 d !dn dp
(
("ÍP .n Vd r.rJ r, ht. D,rt epn eu ornen:)(í,e
'lv
'.
q.ool-. F, lrt ,,oolÁrdD.np1,o,r
Wê hutd:oe her
oílt oe. betFr roekprr "n niat vrndcr o, r np ema.r,
.iel zopken De ncns /oF.t dt louwFr ,.olrng dl. hrJ
bp.tJ.rl ndd.lrFr invstFír- Cod B,olioth^^ê.r 4Jn
ê o\eÍ vol qet,l .v"n r^ ,oípei ntel
ou"r r..od, w"l

V

ovFíl-el qodd,l Lóddt ód.lwetiq:., dd'ove.hpê de
lecÍ.tlekr hprkenbda, \ In.rt'" tretde, In Jllc.
wd' 1,"/;"lr Wr r,Fn\p'r /,:.'l vadt Íêtiq,eu,,er d rn wp
/err neÍ tFJt. Ínpn\el d.a toeke,l nldr op /tr vJ'l tret
b"\rà"n 2;rn,n we.,en r,I,qi"u\ oq,dd, ,,,,oek.n.r"dÍ
het rnysterie van lret !oddetiJke
.r.'rdê

terug naar de kunst.....
Voor mij dl, Dersoot berÁ^e.rt t,rn\r, Drob,rFr
uild'uklrrq rê g'vpn arr m;tn rnnê,J, \, ..rtoeetJerl
w"t r r- 'l]nt woorde'l qê,,Fqu k"n wo.dpr Op o,
rIo|r€nr i\LJir .Jr rêvrêdp1 /rJnorÀr rij,rDF\rJ,,r,
or r€ls dJt rie trelt ill de Dolh.t
25 jJ.,- qê,ed"n
.1 Jd.r r.r
dat .rno"r"

"ar"rr
",.'rl",
70lddÍ qrledpn w",
rk eÍo soCrdJl o.rÍo(.e,r,
DewogpÍ doo .nd/lr! eÍ' Je,?Jg Drri\oo(têÍJ9re
v,')derr In rniin schtldcnjen uit dre

.

!td

OÍ ik afstaírd kan doen van mitn werk.....
H(F, I'p.J rloêrljl o".o. re,n.r.rndêr . o r rrra r.ij
'r-m,lkehJk llct i\ te kr ,o ;e "dír let n:"t Íl,r$er). J"
'ooot "r e.n) e\tlJ n.r toa om
npt noq
te
Uê(,1,êr). brt oorlr igp ÍroeÍ. ,I'oêf^ iet\ "en,
o,rJrde,
Aístand doen is mo€itijk, tomnrige wjl ik be5list niet

,l

lr!l-) errl trorê J-rtpil'àn \Jn &:n,t-.ea cn
( oi' t rilêrêÍ. oo.f w.- ir not I \-Íw, a.r ,!u,Ji
\" I r,t, \, r,J ,rd I,l I ouo-n w- jJ.,r (. Ê.,rroc brt,
/ - lrcl. lFoprl.rc1 dItFno.leÍr,/_
.d.r taàr ecn tckrrinq ot5ctUldeÍii ^t,-ttaê/p.l
I n . jr - ep r oo,.l v.rr oÍ. rwnr/it w.,. n,n, rtrjkLÍ

ln de lnl van het touvrc

lVorkshop beeldhouwe:r
door Zimbabweaatlse
kunstenaars ...

Àíikacentrum-Cadier en Keer

Id:043

4A77374.

[brkshop eerste d?g
volgende dagen

I

/

] 00,- ,
85,- ( prijzen van '1999).

...Iets voor U?
Afgelop€n zomer-organiseerde het AÍrikacentrurn
voor de tlveede keer een workshop beeJdhouwen .
D€ workshops werden beqeleid door Zimbabweaanre
kunstenaaís uit de bekenden kunstenaarscommune
opleidingscentrum-dorp Tengenenqe uit Zimbabwe.
Énthousiaste verhalen hebben mij er toe overgehaald
om jn te schdjven voor een t\/eedaagse workshop op
12 en 1 3 augustus- Bij aankomst in het AÍÍikacentÍufir
werd ik Ltegroet sam€n met noq 20
enthouriaitelingen in afrjkaan5 engels dooí d.ie
kunstenaars . Rondom een container zimbabweaanse
seÍpetijnsteen w€íd ons duidelijk genraàkt dat we een
iteerqe konden uitzoeken, deze goed moeslen
bekijken en vervolgens firet een door hen beschikbaar
gestelde beeldhouwershameÍ moesien gaan
bewerken- !r werd van ons veíwacht dal we
plaalrnafiren op een houten krukie onder 9Íote
parasols in de tuin en aan het hakk€n g,ng€n.
Rondom ons heen keken grote áfíikàanse bêelden ons
aan alsof ze ook niet wisten hoe ze daar qekoÍnen
waren. De kunstenaars kregen ongeveer / a 8
peÍsonen onder hun hoede en deden hun best om
hun relaxte manjer van wcíkcn over le brengen op
deelnemeÍ5. De stenen bleken van uitzonderlitke
kwaliteiL geimpoÍteerd uit het land zelÍ. Niet moeilijk
Le b€werken, het geÍeedschap b€stond b€halve uit
een beeldhouwershamer, uit vijlen, ràrpen en heel
veel schuuípapier €n polijst#pier Hct bleek mogelijk
ofir in één dag een beeld te produceíen ( van een
bepaalde g.oottc ) of ie nu beginner oÍ proíessional
was. rnzakte niel veel uit. Het a{.?verken bleek heel
speciaal, wilde ik dat liever uitstellen tot thuis.. dat
kon niel you must finish ÍiÍst €igenlijk wel juist. De
finishing bleek namelijk heel speciaal, wilje de mooie
zwaÍl oÍ groenglànzende kleur krijgen dat wordt de
steen na het polijstên met een brander heet gemaakt
en na rltoeling krijgt de steen een behandeling Ílet
Na één hele dag ( van 9.10 I /.10) we*en
constateerde ik wel €nige spierpijn jn miin pols, een
l-plp ddq lràkk-n doel j" dcrken dat eerr'er'r'rs..
mursarm leti is, nraaÍ een hakarm?
De tlveede d.rg fiaar;eLs Íustiger aangedian, het
js
9cvolg dat hel tweede beeld niet voltooad is..
Deze zomer zijn er weer workshops en ik denk dat ak
wederom probeer eeí1 dag te gnnn. al was hel alleeo
nraaÍ voor de sfeer en de mooie daar veíkrijgbare
5tcnen.

Corine Vii\€rberq

woiting foí the Íoin

Scuiptuur en natuurs een

De vv€rkEn zijn doelber.rusi olaaisgebonden en vaek
o(.-.: -Cl dê Jêo.Lrli .r.-ê ,ji, r
I oL.. i<êr r ij.eí - .rrr .q pêli . !oorhd.4ên Dr

oo\ t-, o!.d15-

louterende wandeling
(:rd\

I

.d-ê. .., -o .n.'l ddnod, n. geL-or.e-)
Ooo e-n.ntê(.\dt( pío " t dd. ( .i,-uÍ "n í JÍ1,_Í
'wêe Jd r-1.ij pd.(ê' -rtLê1 b.e-rg, tp.êr rop
'oÍe ." in het -rrse d.p.r.emeí L r ,"-)F \ o o Jdor
had jk de gelegenheid om kennis te maken ntet dit
Lrnieke "land art project
@n d.,

_dt

D" irir:àto. r'à. h"t pÍo,- I. de Lo.i a-rq.ê

lrJn\osDa.rr. rr" ltoroir,r
ron
erlddÍ'bÍêroên Dddfb,pêlênd"nd.uu-. h", qeo-urLt"
ndL.Ír,rd . d" D,ddt F1 do vorodrt .ti . h-erd por grote
b"e/dhoL,w,

lun)l-r

' roÁ<.ho-.?êríli'htêr orj
rdÍ e1

rol

Dit lukl verrassend goed tijdens de dagwêndeling€n
dooÍ de bossen, àkk€rs en velclen ronjhet kletnel
€enzame boerendorp Lahaymeix. De se.eniteit van de
nrruuf brengt tF drchrFí brj iezelt Én b,t d€
lLr.r,"\ê'Lnn dr" i" I JoF1. ^pt wjl'ro"
"n t-1, ,r, o-r,.
Het i5 een ervaring die n)et geen nlUseumbezoek te

verg€lijken vait.

TeJkens wee. is het een ontmoeting, een confÍontàtje,

een r lprd. r:- OntroFnI'o
nrddr ook Fnrot

o,wordprrrg

vÁri

,q,

^.àl(dor-\i" or.F,\hi r,t,rêd^\.p;

onb"g ip nrrlpr deó ui' /,rn de \ er .h" cjpr hero .ràn
re;, lie\ en qc\oê'.u
'rrg. dr" woj4er orJg-rui p/r
doo- d die !"Í(-hrlrêrd. ,,,ort.n arq. oe ráute

d-e . o,k.''ti.n". lb.d'lq rt, o"i.""n.\d t--.
di" L l.r,l'o\, r ". Ld oi Ooê.nio I--q( I ê .\ Êtrop
\\ad- oê ólê-nêareÍ \írj sp-. i-(ob"r ,.o.n hoJl"n
orgelprJpèn wJnr dÊ La nd doorh€en qiÉÍt
Reu\achtrge spinnenw€bbtn clurden óp
onopgemerkte jnsecten an hei dujsterê lvoud, €n
l-ême roq- nou|ltdoÊ1, ,ê^v.r1Fí nrd, l-pr
lraditionele weÍk van de houtvesters. De werkên ziio

p"rn dne1l,,,ij v-ÍgJ r. oD natuurrijló *ij7ó ór
wordêr \or,ódro ,, de b o,repÍ opqeioïen

Dat dit píoiect is aangeslaqen bJijkt {rit het feit dat
FÍantois Davin veelsteun heeft gevonden bijzowel
o\êrn. d nl\ bêoJ | ê,eÍ ,pdór_ddr lu'lnÀn
lun5loràdF uir otan-r. -r but,ê.r dno hun do\ 'er

''ldrell"1 e1 hoÍLJ
he a,rraj q"r."r Jitq-bí":d
.ned
-bben
de
dI
dd|dd,1, qeq".ê'1 ddn .J I

OoL

verrassende initiatief, en vele duizenden
kunstliefhebbers en wandetaars hebben inmidclcJs de

smalle, kÍonkelende w€9 naar Lahaym€ix g€vonden.

Mei en jLrnj 2ijn het ideale rnoment voor dere
bij. onneÍê e-vJrrr!. l^-' r\ o rÍ.
!o"o wpp- ,L\t.9
,t" P r p oloÁêr' !pe bloan e'l zoa( oí!f,too".n, "r
akelei, en aÍopa bella donna. Aan het eind van cle
tocht wacht het café van Madaore S;mon, eer van
'dàL5le ordnrwet ê
oOÍo\^Íopg, ll \ar I.pt , Ío1\o
plartelrnd, welharst eerr r€lkwre

G€seí+Tilnan Meke

Guyáu-Au*ms Ma.lein
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