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zaterdag 30 september de
Den Bosch is

í{*,veya

íluiÍexcursie naar

je daar snei bíj moet ziin

is en vol 50 rnensen ziirr

op 2 en 3 september Jol<e lvleijerink en

l-enie Iaccbs sêíTten met 3 arrdere darnes
hun rryerl<stukken (l<eramiek, sierracien en

schildeien) laten zierr in hei ierpkerkie

dit: a'rcrrci ock ons (naakt)moriel jolanda

í:riecirichs aailv/ezig zal ziin samen met haar
Afiiiqa;rnse vriend

zij clie arroirri nir:i uit cie kiererl Eaêt , rna;lÍ
kornt ,reritiir:it over it.rar plannuíl ili]1 eefl
sr iriIderrr:ir nêar Kerlia te oi'q.:ili5.'r'en

tiii weiisr,va.lf iJCCír RLrifreis is rtl;le:' Cai

Jcl;:rrri;: Irriedrir-hs dczt: reiS v'rel irl c.-lrsie

iír s iàn tie'ror:i' rtr iíiccicrt wi I o rgr: rl isererr

dc Rr riÍ -tert Lor-:r tsiel I irt g eeÍl Sttcics 't/,1s.
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ex0r€ssregroep elsloo
Opgericht: 27 rr,ei 1974

AtelieÍs: Joannes Riviusstraal 4, Elsloo
Telefoon 046 - 417 4763

Expressievormen:
" Pottenbakken / Kerarr iek

" 5ch ilderen
. Tel<enen / Crafiek
. Boetseren / Beeldhournren
. A{talo|nie

Lidmaatschap: Het lidmaatsrhap van de,zereniging
dient schriftelijk bij de secretaris te worden
aanqerreld en opqezeqd

Bestuur:
. Corine Vijverbcrg, voorzitter

ll(rLrlerer)d 12A, 6171 Cl' Steirr
046 - /t26 0412

. Jacques vaÍr Lirar, secíetaris
Crote Straal .15, ól8l NT lvleers-[:]sloo
446 433 B 379

" i\,larlies Op den Canrp, peÍrniÍriJnreester
f'ilr"111o15111111 o/ o l 'l BZ 5tc n
046 - 43j 4289

' N/lieke 6raanr, bestuurslicl
. Bol) lle imsolh, besluursli.l
" Jdop Verlll.rkt, bestuLrrsliLl

' Jol:lÍrdê Wijn.rncl, bestuurslrrj

Contributie:
/ 250,- per ja.rr

/ 200,- pcr j.rar, tweede qezinslid

/' 150, pcr ja.rr, tweecle werkvornr
f 5A,'- per jd;r, onderstÈuíroíld lid

iPo{rtsgcld verr.tal[, is verwer]<t iir contributiri

( {)rtiril)Lrlic llet.rlen voor I rrrt'.'enri.rrtl
L-leo\11Ír (iie i,r twe0 lcflltiindn wrllc bet.,rlen rlrerrcn
0rinirn,r,rl / I 50.00 tc bcl.tlcn voor I rto'rc tLtrtr r)n
ltcl r{r\i.ir.-ndc ltcrlrlgl voor i5 j,rnLlrrr tc \,,o1(i{tcÍr

Bankreiaiie:
Ii.rl)oll.rirk, Sicin. S.rnkrckcni g 1 I 1l il0 121, l.n v.

lli:rrrtirtgrreesl:r i:xpressiÈalroÈp í-)c liUií ic i lsloo
(,irr;li:k,:ring',';n tle Ílabobank:

JJel LiiÍ.,rp' ., r.,r :Í | I Lc, " 1., r'.r.rr

[1sloo,,,rLrclrrstl:; 2000
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De scholen zijn weer begonnen, de vakanties
aclrler de rug, een nieuw Ruifseizoen staat voor de
cieur. ledereen heefr op zijn marrier de vakantie
rloorqcbracht en onqelwijfelC creafie'/e ideeén
opr.Jeclaan in verre zonnige lanrlerr cioor hr:t
bezoel<en van pittoresl<e sticjjes, boottochtjes op
wil.le \n/arerer) oÍ in eigcn iarrcl schilclerend trij de
nrolen oi iret kasteei 'ran Valkcnburg, :elfs
c;errieten ín eiqen lLrin van de reqerrd rLrplteis op
vro ri\r,/cn rlt J n lel werkt insoirr:nci rtp hel beclclerrcl
vcrnroqi-.n. l-r \,varen zell's ledcn die dc weg wisLen
'rc rzirrclcn rtaar hcl afril<acentrLrrrr in Caclier cn l(eer
onr irLrrr cleclaclrteÍr in becld€n orr ie zeiten.
lrtsoiratie te cver, werk hel dii scizoi--n Lril ll
llr:i irelitrtlci \,veer cen spannenrlr:.-tít i ie,tlieve fij.l
ic ,,vcrdr:n vot)r orrle lerlt:rr. !lr ilÍcrntatic i:n
o per r i r r ryr.:vo r:r1 i:;',.;lerl sll aiJ l 0 :jep : rti n bI t
,:r;rirva!r(l Z(). rrur. Dc cca\ic i-.xr rrrsirt - ajJl !J.rl
n.rar Drr Eosch lce --- !s r;rrtlarrrl cpl -t.rtcr-d.tq; J0
\art)LerIbÈr. Dc v,rcrknriclclacJr'rI erl,.t'rorrLler'r
br:qinnen irr cle eersLe vr.,cck r,,rn oktoitr-.r.. .cr ga.ri
r,vrcr uczvrroc!]cl ,.,vo rr len.

r 'tir" \ii , rl' r'J-,\l tiitrr !..,,r.j.,/,t/



íxÈra e$ívíÈeíi 3*sp.
Dit jaar u,,erd de extra activíteit verzorocj door
Joep. Op verzoek van veien lverd een ihema
herhaald dat enkele jaren geleden al aan bod
kwam, nl. hei \n/erken met papier(maché).
De avonden werden gehouden op l2 - 19 aprÍl en
I mei. Het enthousiasme van de leden lvas
overweldigend. Er waren zoveel inschrijvingen dat
alle ateliers gebruikt werden om te werken. Joep
had gezorgd voor het materiaal. Met een mengsel
van lvateryaste houtlijm en behangplak werd
vloeipapier als papier mache verwerkt. Dit voÍmde
de basis van de techniek die gecombineerd kon
worden met ieder denkbaar materiaal.
Bíjvoorbeeld ilzerdraad, koperdraad, gaas,
plaatmateriaal, ailerlei soorten papier (krant,
cadeau, gekleurd,etc.) textiel, touw, verschillende
soorten verf of ecoline, enz.
Wellicht krijgt nu menigeen associaties met de
reclame op tv waar een cursus papier mache leidt
tot: 'iets weg te gooien? Essent I'Celukkig leek het
bij de ruif hier in de verste verte niet op. De

creativite;t van de leden leidde onder het
enthousiasme van Joep tot verrassende creaties.De
meesten maakten gebruik van het transparante
ef{ect van het vloeipapíer. Door toevoeging van

een lichtpunt, kcn zo'n object zeits dienen als

lamp.lk had het idee dat d:'kera:risten'oncier
ons wal imposantere objecten Vormgaven teruvijl
de'schilders'wai ineer de nadruk legden op kleur
en versiering. ledereen kon naar hartelust werken
en de sfeer was weer echt ruii. De laatste avond
moest er nog het nodige geimproviseerd worden
omdat de tafels (in verband met het boenen van
de vloeren) op de gang waren gezet en níemand
een sleutel had van het atelier boven. We konden
dus niet bij de tafels! Er werd gebruik gemaakt van
aanrecht, stoelen met tekenborden erop en
enkelen werkten zelfs op de grond. Het mocht de
pret niet drukken en niemand die erom zeurde :

de echte Ruif-spirit! Joep harteliik dank voor je
enthousiasme! lk denk dat iedereen kan
terugb'ikken op een geslaagde exlrà activiteir,
allemaal bedankt voor jullie inzet. lk wil alie
deelnenrers uitnodigen het gemaakte werk mee te
nenren naar de openingsavond om het aidaar aan
de leden tentooÍr te stellen. Craag tot 20
september

Jolondo Wíjnonds

Dat gaat nnar Den BoscPe toe...,....
op z#terdag 30 septewbeï.

De beroemde Ruifexcursie komt er weer aan .

Cingen we vorig jaar voor een lang weekend
naar Parijs, nu doen we het wat rustiger aan.
We gaan naar Den Bosch, een gezellige stad
met een beroemde kathedraal, een stad waar
de kunst op het water ligt. Het beloofd weer
een gezellig Ruifdagje te worden d.w.z. letrk
gezelschap, mensen die wat kunst willen zien,
wat willen pÍaten en aan het einde ook nog
wat willen eten (of niet alleen op het einde?)
Wat gaan we doen ? Nel en Corine (van de
werkgroep excursies) hebben het volgende in
petto: nret de bus vertrekken om 8.30, na
aankomst in Den Bosch eerst koffie met een
bossche bol...en vervolgens hebben we diverse
mogelijkheden, een boottocht langs diverse
kunstobiecten, bezoek aan de Sint jan, een
wandeltocht door pittoreske straten en langs

mooie galeries, een bezoek aan het Brabants
museum of op eigen gelegenheid de stad
verkennen. Aan het einde willen we ieder de
gelegenheid geven om wat te eten- speciale
adressen worden door de werkgroep
verzameld! Om ongeveer negen uur wordt de
terugreis aangevangen.
De reiskosten beLlragen I 35,-p.p.
Toeg ang sbiljetten, kosten voor eten en drinken
komen hier nog bij- leder lid mag een
introducee meenemen ( uiteraard tegen
betaling) Opgeven zo spoedig mogelijk bij
Corine of Nel, uiterlíjk op de openingsavond.
Wie het eerst komt (en betaalt) heeft de beste
pl.rats in de bus, en vol is vol, we gaan maar
met één bus.
Tel. Corine 046 4260412 / tel. Nel 046 41]9A90
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Zonciag 2E mei was dé dag. De werkgroep die

de expo en veiiing voorbereídde had gekozen

voor een ééndagsactiviteit onder het motio hei
Ínoet kori ma;r krachtig zijn.
De werkgroep ieclen: lvlarleen Wels, Marie-Louise

lanssen, Peter Crimm, Jan Stoffelen, Lenie

lacobs en ondergetekende zijn vele malen bij

€lkaar geweesi om ideeen te spuien, te

onderzoel<en welke ruimte geschikt zou ziin,

eigen gebor:w (goedkoop) of iets htrr-on . .. en

als ergen gebouw gebruikt wordt hoe l<unnen
\,^r'e er een Íraaie tentoonstellingruimte van

nraken .... cle reclame, het thema, hoe maken

we onze ledÈn enthousiast wat wel en \tat niet

te doen enz...enz...enz..een r.vorsteling van vele
,,nleken. ..

la t!ê ? en

=11 {*+"
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De datum wercl gepril<t en iuist deze datum bleek

tuniek daar het precies- op één dag na- dertrg iaar
geleden was dat de Ruií werd opgericht, vatrdaar

dat de titel van de tentoonstclling- 30 iaar rzan en

voor elkaar- snel gerronden was. Bii clit jubileunr

hoorde natuurlijk wat extraas en dat werd
gevonden in cen qezamelilk l<oud buffet aan het

einde van c1e dag (achteraf geluk dat we niet
kozen voor de barbecLre,.)
Dankzij de inspanningen van c1e clrie Jannetl
(Keulers, 5toíÍelen en Jacobs) de extra inzet vaÍ1

Bea en Dre, cie schitterende bloenr -ku n stwerken
van Maríe-Louise en het vele poets-sc h oo n maak-

en sjouwwerk van de andere werkgroepsleden
werden de stoíliqe ateliers omqetoverd lot een

\,va'c Udlcre i.'r...... i,fnria

E=Ê idt aaa=
rylqrL Ap,

ili 3# S*

fr;

FáÊdF

5it=
1129€4--a9a-É

ri



3* #+ i*?*'s

" aD de voricte pogino:
íoic's,/cn d! erboLiw
vcn de aaliaaÍlsielling
e. hei,:eilin.]t-
azbertrzn

. Op deze pcqita enkele
kLtniltr'/etkei en een
toíel '.,o1 mmmmnlh.

voor de tenioonsieiiing en éér,;oor de veiling.
Dívers werk: sch iider'"verken, plestisch ''alerk,
keramiek en allerlsi objecten met u/eiiuidend€
namen zoals: chili corcarne - conirast - eenzaam
aan de top - vonden hun lveq rerug naaí cje
c:.ngetoverde ru itateiiers.
Ongeveer l5 leden maakten gebruik van de
mogelijkheid om gezamelijk te exposeren.

De eerste bezoekers kwamen reeds om viif o,/er
tien en waren zo enthousiasi dat ze eerst langs de
pinautomaat moesten om hun lvensen te kunnen
verrrullen. ln de loop van de zondag stroomcen
de mensen toe - verbazing alom over de k\r'/aliteit
en diversiteit van het tentoongestelde werk. Veel

'rverk vond zijn r,,rreg naar nieu'.rye eigenaars, leden
kregen eindelijk de gelegenheid om te l(ooen van
hun creatierre'broeders en zusters'.
De bedoeiing r.rras oin ruifleden in staat te stelleÍr
hun v,rerk aan eil<aar én aan belangstellcnden tc
laten zien en tevens c1e ntogelijkheid te geven onr
ell<aars werk Le l<unnen l<open. ln dit opzicht is

voigens mijn opinie de doelstelling bereikt.
t/oor bijna 6500 gulden is er kunsL gekochi,
waarbij hct opvíel dat vooral objecten van
keramiek en gecombineerde rlaterialen geliefd

'laren, de belangstelling voor aankoop van
schilderwerken was nrin<ler, trend...?

De Ruif heeft zich weer goed gepresenteerd,
misschien was lrel wal veel, tentoonstelling en
veiling op één clag, maar de beiangstelling, sÍeer
en aanl(leding van het gebouw gaf de lverkgroep
een voldaan en tevreden gevoel.
Terugkijkend op deze dag r.ras het kort, l(rachtig ,

heÍtiql en regenachtig. Dit laatste bleek voor onze
Ruií rtiet onplezierig Lrit te
pakken, crrrla n ks c.1al er
veel \.,val0!' Lrit cle lLrcht,rill,
bomen cloo r storír heeí)
err ,.,vccr zuricplcn, zat d0
zaal 'zoor cic vciling
b ov e rr ve rr,^r.rc ir t irr g
b rt rrt ',,o I

Dank aarr alle rr clic ricze
daq lot ecn succes
r'lrà.rl(lc|1.
(orin,: Vijt r- rlttrq'it.1, tiiL:t ;

:



7G;"-r:'"'.,Ë";.. íïcrr dic 7\!-t';rn b(ocien'
liè n{c' '

De ítcen .1 ,,o ,r""n.
Wa+ b(ocr' ' -

ï*itï rt ttïÍ["";' 
:ï:'" d e h' íizon e'wen'

ftn *L
*, éJ dtl-
Ilte F 1j 4j 'd=

L€.Jí á

t- rvz1
iAJ 

'
ti--

ln de bundel 'Hei mooiste
gedicht' las ik 'De steen bloeit"
van Ar;'en Du in ker.
ln dit gedicht is de steen (!)
m etafoor voor zijn gevoelens
voor zijn lieÍs te.
Veeí Rui{leden zijn bezig met het
viilen, kappen, schuren, polilsten
van steen. Daardoor komt de
steen werkelijk toi bloei, en
verschi.int veel wat dit gedicht
weergeeft. Of de steen van hun
liefste wordt bewerkt, laat ik
maar in het midden
Frons Bastioens
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Was.iij a! ín Luík?
Heb je nog een middagie over d.tn hier een tip..
Luik, een stad op een steenworp afstanci van Maaslficht worcJt vaak gezien als eeÍr gri'ze smerige stacl
clie ie snel moet passeren op weq naar de r\rdennen oi nog verder wág. Toch heeit áeze zomer LuiJ< ons
wat te bíeden. Er is harcl qewerkt orr de sta{-l op ie poelsen. l-let Í)lace Lambeil heeÍt cen
gedaan tewisselín g ondergaan. Op ciit mornent vinclt er tot eincl oktober eert rnanifestatie plaats. Op dit
plern heelt in de vroege rniddeleeuwen een kcrk gestaan , ciie vele malen opnieu,"^r is opgetrol(ken
doord.ll er verwoestingen etr brancletr hebben plaats gevonclen. Men heeft nLr c1.rrt.v. ijzÉrco n s tructies
een l<iein stukie varr de voormaliqe kerk nagebou,,vcl oo eon rvilze clie Chrislo ge{la;n zos ttebben. I,let
gcheel is orrtklcccl met wit teildoek (:\ la Pont Neuf en het Reichstagqebouw iÁ Berlijn) . le krrnt het
l<trttstr,verk beklirnmcn en je krijgt boven een mooi rriL;:icht op ftrik èn in cic vcrte c;ltoif zelfs MaJslricht .

hen overzich tsten tooÍr stelling ma.tl(t teveÍrs cieci uil ,va;r iret projcrt. N,rtLrLrrlijl, bei,r,.L je rl.rn iret enra.rsl
r;elet;cn llaleis van cje llrirt s-b is scitop;rcn, wa.rr rlrieke zLrilen zijn te bcwonrieltln oo cii: birrncnpla;rls.
Ook het aan tle andcre kant v;ln hct plein qt:lcc;e rr stacllruis is len ltezoek w.rard - cirtrische zuilen i1
z\,vaTt nt.tTntar.
Als je rroq nroetl en nog niet tevcel belqisch bier irr rJe bcrren hebt l<urt jc noq c1i'itcroenrclg trapocn oo
J' r,r. '1- .r.tnel,e - wct \v,ll .l',r,crr ....
llct centrum bezit verkcersvrije sLraten waar het hecrlijl< winkelerr is cn cie lLriksc v'yafcis o,/er;)i sr.r.r.]i(en..
Wij parkcerden de auto op cle boulevard cl'Avroy...
Corine Viiverberg
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j Rob van Avesaath| (beeldhouwen en boetszren, dinsdogovond en woensdogrnorgen)

Rob volgde van 1980 tot 1985 de opleiding aan de Stadsacad€mie te Maastricht,
BANFO-centre Íor arts in Canada en was in1993 werkzaam in het Europees Ceramisch
werkcentrum Den Bosch.
Rob maakt objecten lvaaíbij kianken en het geluid van stromend wateí een grote rol
spe le n.

Maria Bastion 14, 6217 NC Maastrirht. Telefoon 043 - 343 0S 47

Annehilde Bruining
(tekenen en grafiek - dinsdogovond)

Annehilde studeerde tekenen en schilderen aan de Stadsakademie in Maastricht. Zij geeft
veel les en is actief in verschillende kLrnstzinnige initiatieven. Sinds 1986 heeft zij
regelmatig geèxposeerd en haar werl< is in bezit van particuJieren, musea en bedrijverr.

Hertogsingel 68, 6214 AE Maastricht. ïelefoon 043 - 321 8t A5

Cerrie Coossens
(kero mi ek tno a nd a govond)

Cerrie is geboren i'l lJclmond en woonachtig in Maastricht. Zii volgcle o.a. de
opleiding lvl.O. I-landvaardigheid/Beeldhouwen aan de 5tadsacademie te
Maastriclrt, gaf les in boetseren aan de Maria Virgo 5choo! eÍ) strrcleerde KeraÍr.tiek
aan de Academie voor Schone l(unsten te llasselt. Na haar afstuclcren in l-lasseli in
1992 werkt€ ze als zelfstandig kerantiste iÍt eigcn atelier

Dopplerdomein 10 a, 6229 CN Maastricht. Tcl.:043-1610069

Vicky Mantz-Beurskens
(kerarn iek don tlerd o g ovottd)

Vicky stodeerde .ran de sfadsacadeotie voor to,.gepaste kunstcn te M.r;rstricht, aí.leling
ceramische vorr|qeving. Zij heeft rr-rim 15 ja.rr lesgegeverr aan dc 5tichting Vrije llren te
HcerJen en heeft ltaar atclicr aaít huís in Maastricirt. Tegeien is haar qeboortcplaats; een
reclelijke garantie voor een passie voor kloi.

Vroerrhovenweg 6, 621 3 HD Maastriclrt.Tel.:04J- l2l 90ll

Joep lvlertens,
(kerontick woe nsdo g rrtíd d o g)

Jrtelt is Wcertcrra.rr v.rn LlLlloottc (orn p|ecirts le ,:ii') 9 t(lllleí|llct l 9r 52) rlt.tar ,.voonl irl
hct piLt.rroske cJlsop. llij is jn iru-t i;ezit v.rn cic diplorr,,r s i\1o Á en li hanclvarrclirlhe ici en
in i\laastricht voiqclc lrij cli: vakopL:rtling kr:r.rrric-l< Jocl; is zcer '.,t:r:lziiclicl: naast keialrilli
lrouril lrij zictr ool< bcziry nret lret orrr..,-^rl)err virrr klt:rlirrg cr ;1r.es\oirej dn rTret li)crlter

Da.rlstra.rt 21, ó181 lP C;rtsofr- Elsloo. Icltfoon 0.1ó - 417 \7 ,\2

zie ook volqcnrlc p.tc;in;r



Annette Ri€z€bos,
(sch iíd eren -' dond erd og av on d)

Ann€tte is geboren en getogen in Maastíicht. Na een opleiding verpleegkunde vcigde zij
een tekenopleiding aan de Pedac te Heerlen. Vervolgens sludeèrde zij monumentate
vormgevinq en qrafiek aan de Akademie voor Beeldende Kunsten jn MaasÍicht. ln haar
r€cente w€Ík laat zii zich vooral leiden dooÍ rudimentaire vormen uit d€ natuur.

Ahornhoven 5, 6225 dP Maastrícht. Telefoon 043 - 352 52 65

Ruud Stegen,
(tekenen en grofrek, moondogmiddag)

Ruud is geboren in Sittard maar woont al jarenlang in Stein. Hii werd opgeleid aan de
toenmalige Kunstniiverheidsschool in Maastricht, afdeling Reclame en Ciafiek.
Vervolgens was hii lange tijd werkzaam als vormgever in het bedriifsleven. Ruud is vanaÍ
het prille begin bij de Ruif betrokken en nog altijd zeer gemotiveerd. ln zijn werk wordt
het expeÍiment beslist niet geschuwd.

DamiatestÍaat 60, 6171 PK Stein. T€lefoon 046 - 433 21 19

Stít?z*íng {ííÁ#d# fr{ LGS êlgÀí#5
l-let leven van een kunstenaar gaat Ítiet over rozen
en wordt qekennrerkt door ups en downs I Een
groter cliche kan ik rne niet voorslellen maar zo
voelde het wel toen ik een afwijzing van het
Europeesch Keramisch Werk Centrurn kreeg. Naar
nrijn idee had ik nog nooit zo n goed werkplart
ingedicnd. lk zat dus flink te balen toerr de
telefoon ging. Een man met een heel deÍLigc stcrl
cn een nog deftigere naaÍn verteide Ínij het
volgende; 100 kunstenaars krijgen cen stoel orr
daar vervolgens geheel belangeloos een obiect
vltn te ír)al(en- De kunstwerl<en zullcn geveild
,.'vorcien sinrultaan in Londerr en let wei ; in kasteel
I'loensbroek. Het hele projecl zal begeleici worden
cJoor een glossy calalogus. NalLrL;rlijk stemde ik
toc.
lVIaar hoe was ik hicr terecht gel(onreÍ.r vroeg ik
rnc,rf? Hoewel nrijn werk genoeLl power hecÍt zit
ik 'ral expo's r:n verkopen betref noq lreerlijk in c1c

nrarqo te klojen. Het blecl< dat ik stinkcncJ qelLrk
haci qclr;c1; gclcl slinkl maar qelul< l<an ool< ccn
nrerl<r.nrarrclirje qcur mcl zir:h nrL:cclrar.;err. lk ltlrl
con.Jro[c lteL]n in (l{: nrq gcharl rr.rn ccn rrrittncl
rJii: ooli rrr.-ecloct. CroLe nanren zijn ilr-.i,rrt11rillr

',\./artL ln lrel a..rrstc gcsprcl( vicicn clc n! Ircn vatrl

Jart V.ryne (ln l'.tLll VlaLarlnev, beirlerr toch
bekendi: bccldcncle ku nslert;rai's n iel wa.tr ?

Al sncl krceq ik een bricf nrcL cl:rarin dc foto's van
cic 5{ocí. Mijn rrermoedens werden bcvcsliqcl;
ctcrt hacl gel<ozcrr vooT ccÍr clcsiqrrstocl; ceÍt lecr

bepaald object op zíclr, rraar dat maal(te de
uildaqinq des te grolerl ln de begeleidende brief
stond ook wal nreer ach terq ro nd info rí1.ra tie over
het. hcle geberrren. De Rctary Club Iloensbroel<
werkt sanrerr rlret lwee rotary clubs in l-ima onr
hcl proiect CIUDAD DI LOS NINOS [e onder-
steunen.
In I955 rjchtte een Frarrciscaner Capucijrrer-
rrrorrrril< eerr weeshuis oo om \,vezen en
alleengelaten l<inclererr beschernring en ondercJak
le bicden. ln l9l0 werr-i het besttlUr van ale

scitooi overgerrorllcn (loor dc slad Li t;r. Zoncler
het enlhousilsnrc en de oezieling'/an (le
rlorrrril<err werd het oorsoronkelijke succcs
lcnictgedaan en in 1991 r";ercl de school \'veer
overc.;eclrac;en aarr dc orilc v;rn cJe Franciscanen.
Monrenteel bieclt lret,,veesiruis ondcrrjak aan 300
kirrdercrr lLrssen cJc 6 en i / l.rar clie school- cn
vakorrtlcrlvijs krijqen en llaar is ciirr drinqcnci qelcl
voo r nodig.
lrrrrirJclels,lecl il< vrrat ik orcl aiÍl !lccl g i,l doon. lÍr
{t(t.5ltr iír\i.ïllic cJ,rchl ili ,:r ci:.n ;ll)5lritc'L obie( L '/.lnit ir;:l<cir, rr;r,rr rk ma,ri tr trtr it een i(lctt 5loci
van. ll€i ,:orsurorrlir:lijk'.: ilni'.vitrrt hcit ik ll
helL.nra;l irii r:llia,rr (Jr/rrJ!l(J. [)i1 i\ .rllr]s ,.'r,tl ili ci
op (lii rrorrcnl o\,,cr kar verteiicn, rtr.tar ilit
r.,t rhaaI ','yortli zt:1<er vcr;,rigi1!
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Kenyrz..,.
rle azrde z,ottls

Te..e::s r',ll ik iijdens deze oeriode gelntresseerden ie
relegenheid bieden dan!:zij nijn contaclen een unieke

teken- en schiidÈneis te malen naar dit kleuríjke land

De reis

De reis zal plaais','inden in Èbnte'd,'m33it l00l voor eer

periode r an I rveken mei een reiseezelschap \, an 8 lot I0
personen \:anuir Du stelciori rl ie,een uii rechtsstreek naar

trÍornbassa International Àirpon . tijdens de reis

lerblijr.en *e in een l-s:erien hotÈl aan de noordkust Ian

\lon'rbassa op basis van haltpension. We zullen een 7-tal

ercursies en een geheel r erzorgde 2-daagse safari maken

Ons prir é busje zal hel I en oer naar en Van de excursie

plekken rerzorgen Tijdens de schilderercursies zullen

Atrikaanse lunches gesen eerd r.rorden

De ercursics
\Ve zullen oa qaan tckeneil ett schilderen

'in de tropischa lrtinen rwn llanhrri *aar pelikanen,

reuzeschildpaddcn- nijlpeerclcn cn talrijke r linders lcr cn

. in ecn ,lÍrssci-r1or2 op de Savanne nabij \bi

. L,\j óe l)hor*hutors cn hct l)orugese Forl ,lcsus in

NÍonrbassa

Ook bczoeken lvc o a

. la llonholulu- plojecten roor lich rrch:rndicaptcn

. ,\ltnhu Lilfuga, dc qrrxrtstt I'rokodlllcnlarnr ran Aiiika

. Kongttrtta, ccn arnre buitenrvilk in \lontbalsa tvaar *c
bi.j een :\frikaans gezin zullcn Iunchcn

Irr[or'nr:rtieÍoltlcr'/irtÍorr}l:tticavond
\1cl dit liuil\ocr ontvanl.rcn lllc rLrilledcn cen

inli'rnrirtieiirlrlcr rr ;radn i1e reis uitgchrcirlct Lrcscllt cr tn
r,, orrll

{)i1 t t)kl.rh(t t^l (tt\ ltti;r/ tttlt!tt|t}Drlpll[itsrindcn in het

rtl'oLr* r lrr rle l{Lril' \,rast Lie lirtoterttoonstcllinq rlic il
sarrtrrsteldc n a v ntijn ttrJctt Lcnvarcizctr zal ik trit-
,ttltrei(lc irtli,rn;atic rte\crl r)\'cr tlc r'cis. dc crcLrrsics. tips

op ntcrlisch 5ciricd. gciJzlkcn alstrrk de tc isr oolu aariltn

Gralg tot { oLlobcr onr l0 LtLtr

\l',,r rccl. irrfrr: J.'..rr'.i.r I rie.{'i.l'.

ztl ooií uJ{ts...

Tekenen en schilderen in KenYa

Alhoorcl strnntige ruiilcdcn nri.i gedurcndc langc tijd

nlLrrrkeurig bekcken hebben zal nict iedercen ntij kenncn

lk bcn Jolanda rcle zaterdngochtcnclen rras cn bcn il'
'ruiliro,lcl'bij clc voor nri.i gezelligslc tckcrtclttb van

l.inrbur'!l
In Irct Jegcli.iksc lcvcn bcgclcid ik ntindeqaligc asicl-

zoekcrs jitreniangÈ intcrcssc in anderc culLutcn dcdcn nlij

ruireindclijk hcsluitcn nrijrt dtoont, ccns nxlr r\Èika tc gaan.

tc rcrrrczcnlilkcrt dank zii nrijn .\lnkaansc vricncl wcrd

nri.jn rcis cen orclucldigcnd avontLttrr

lk bczoehl plclkcn dic de gcrtrrnc locristcn trrLtrrtlilks zLtllcn

zicn \llikaansc clorpjcs tcrrriddcn ran itdertt bc nc nr cndc

llrnrlsch:rpgrtn rllilal ook dc artne buiicnrliikcn r.lttt

\lonrLrassr \\ilrrr rtlcrlscn pt{)l)tlcrl lc orcrlcvtn tltt{ de

schlrrnelt'ophrcnqst villr \\i1l llri)crltcn cn lluil cn l:intlcrcrl

spclrn rrI Jc,'uilrristrcltert 'li;dcns ntiin rolscnilc Itis
1rr,:ct'rdc ik in (cn',iln dczc errrtc builcrrrriikcn ran

\lonrhassa als cnigc hlankc lccrdc ik hct rilkc .\lrikaansc

lcrcn kcrtncn t)noyrhoLrclelijLc glc'ilachtctt a,trt clil

irrdruL*ckkcncle llrrtil hcbbcn nrii cloetr beslLtitcn ortt in

(lcacrnlrcr l0t)a) urbclnald \crlol te ncnlL-n onl \o()r J

rneerrtk:rr in Kenva lc llriln rroncn l!1. (I Li'.1:51).17:


