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. het ol meer don tien joren geleden is dat Frons Bostioens in
zijn hoedonigheid als voorzitter von de Ruif
het huurcontÍoct tekende en de sleutels ín ontvanst nom von
onze ruíflokolen.

. in de week van 
.12 

februari er geen mentoren avonden zijn.
. de jaarvergadering op donderdag 15 februari om 20.00 uur

begint.
. in de week van 26 februari carnaval gevierd wordt en er dan

niet geruifd kan worden
. we twee nieuwe bestuursleden zoeken of gevonden hebben.
. Peter Crimm iets zal vertellen over de bandkeramiekers op de

jaarvergadering.

i
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eru[f
pressiegroep el sloo

Opgericht: 27 mei 1970

Ateliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon 046 - 437 0763

Expressievormen:
. Pottenbakke n / Keramiek
. Schilderen
. Tekenen i Crafiek
. Boetseren / Beeldhouwen
. Anatomie

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de
vereniging dient schriftelijk bij de secretaris te
worden aangemeld en opgezegd

Bestuu r:
. Corine Vijverberg, voorzitter

Houterend 120, olT l CT Slein
046 - 426 0412

. Jacques van Laar, secretaÍis
Crote Straat 45, 6181 NT Meers-Elsloo
046 - 433 8379

. Marlies Op den Camp, penningmeester
Commerswijk 62. 6171 B/ Stein
046 - 433 4289

. Mieke Braam, bestu urslid

. 8ob Heimsoth, bestu urslid

. Joop Verblakt, bestu urslid

. Jolanda Wijnand, bestu urslid

Contributie:
J 250,- per jaar

f 200,-- per jaar, tweede gezinslid
/ 1 50,'. per jaar, tweede werkvorm

f 50,-- per jaar, ondersteunend Iid
/Poetsgeld vervalt, is verwerkt in contributie.

Contributie betalen voor 'l november.
Mensen die in twee termijnen willen betalen
dienen minimaal /150.00 te betalen voor l
november en het resteÍende bedrag voor 15
januari te voldoen.

Bankrelatie:
Rabobank, 5tein. Bankrekening 1 1.41 .80.121,
t.n.v. penningmeester Expressiegroep De Ruif te
E ls loo
Ciroreke ning van de Rabobank:

Het Ruifuoer verschijrrt 2 keer per jaar

Elsloo, a ugustu s 2001

d

Dit wordt m;jn laatste stukje -Ten Celeide-. Er is

een tild van komen en een tijd van gaan. Acht
jaar heb ik met genoegen deel uitgemaakt van
het bestuur van De Ruit. Op de jaarvergadering
van 15 Íebruari wil ik de voorzittershamer (is die
er eigenlijk wel ?) graag doorgeven aan miin
opvolger. Samen met Joop Verblakt neem ik
aÍscheid. Acht jaar heb ik samen met de andere
bestuursleden voÍm gegeven aan het reilen en
zeilen van de RuiÍ, d.w.z. zorgen dat het
creatieve proces door kan gaan, letten op de
randvoorwaarden en organiseren van
uiteenlopende activiteiten, om maar wat te
noemen; poetsen, bouwen van de entresol,
tentoonstellingen en organiseren van kunstreizen
naa r Parijs.
Hoogtepunten waren; het 25-jarig jubileum in
het Kasteel Elsloo, grandioze expositie in het
Terpkerkje en de expositie vorig jaar -sur place- .

Dieptepunt, het overlilden van bestuurslid
Albert Nijsten.
lk dank alle leden voor het qeqeven vertÍouwen
en vooral de medebestu u rs leden voor hun
enthousiasme en betrokkenheid. In een goede
sfeer en samenwerking hebben we de Ruif de
2l e eeuw ingeleid en mijn wens is dat het ook
mogelijk zal ziln de Ruif 50 jaar te laten worden
in deze nieuwe eeuw, waar cultuur en kunst vast
een grote rol gaan spelen naast alle technische
ve rn uft.
Kom vooral naar de jaa rvergadering. Wederom
zijn er ideeen m.b.t. de bijzondere actíviteit. Wat
dachten jullie van "DÉ RUIF EN DE
BANDKEMMIEKERS" of " DÊ RUIF OP ZOEK
NAAR HET VERLEDÊN'
Zien jullie iets in een excursie naar Berlijn ?

(Den Bosch was te dichtbij?) Kom meepraten op
donderdagavond l5 Íebruari in het RuiÍgebouw.
DE RUIF DAT Z|JN WU ALLFMML.

Corine Vijverberg-Maiiers, voorzi tte r.



Uitnodiging Jaaruergadering 2001

Voordat het carnavalsgeweld losbarst steekt jaar in het teken zal staan van de prehistorie
de Ruif nog even de koppen bij elkaar voor in de Maasvallei. We gaan dus terug in de tijd
de jaarvergadering op donderdag '1 5 en een goed verstaander heeft waarschijnlijk
februari. Evenals vorig jaar wordt deze al een idee wat het gaat worden!
gehouden in het RuÍfgebouw en begint om
)o.oo uur Agenda

Dit Ruifvoer bevat alle stukken die ter tafel 1. Opening
zullen komen. Alle leden hebben het recht 2. Mededelinqen
om hierover hun zegje te doen en 3. Verslag jaarvergadering d.d. 16 februarÍ
zodoende bij te dragen aan het goed 2000
draaiende houden van onze eigen Ruif. 4. Verslag secretaris over 2000

5. Verslag penningmeester over 2000
Corine Vijverberg en Joop Verblakt gaan 6. Verslag kascontrolecomm issie en verkiezing
het bestuur helaas verlateU kandidaten nieuwe commissie
voor een bestuursfunctie worden 7. Yerkiezing bestuursleden
opgeroepen zich aan te melden bij de 8. Activiteiten
secretaris. 9. Rondvraag

1 0. Slu iting
Na de "business" en de pauze volgt de
presentatie van de extra activiteÍt die dit lacques van Laat, secretoris

Verslag van de jaarvergadering van Expressiegroep De Ruif,

gehouden op
'l . Opening

16 februari 2000 in het Ruifgebouw te Elsloo

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte
welkom bij de eerste jaarvergadering in het
nieuwe millennium. Actief meedenken met het
bestuur en beleid van de Ruif zorgt ervoor dat
leden tevreden zijn en de zaken goed verlopen.
Zelfs na 30 jaar, een mijlpaal die zal worden
gevierd met een expositie en een veiling.

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we
even stilstaan bij het overlijden van ons erelid
Fons Erens, Wij herdenken Fons als een markante
persoonlijkheid en een zeer aimabel mens.
Vooral de ouderen leden hebben hem goed
gekend en denken nog graag terug aan de
beginjaren van de Ruif en de d iscussie-avo nden
waaTaan Fons intensieÍ deelnam.
Het interview ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Ruif, waarin hij openhartig
verhaalt over zijn leven en de beginjaren van
onze vereniging, is als in memoriam in het
Ruifvoer afgedrukt- Fons is rustig heengegaan,
en veel leden hebben de begrafenis bijgewoond.

Voor de pauze zal het officiële deel van de
vergadering worden afgehandeld; daarna volgt
de aangekondigde " creatieve verrassing".

De volgende leden zijn tijdens de vergadering
aanwezig: Cor van den Akker, Frans Bastiaans,
Herman Webers, Jan van Rijst, Lenie Jacobs, Dré
Oomen, Kees Weterings, jeanny Frans, Jan
Stoffelen, Jessie Driesen, Ruud Stegen, joke
Meijerink, Jan Keulers, Bea Prins, Marleen Wels,
Marie-Louise Janssen, Els Snijders, losette de
Bruijn, lne van der Weijden, José Tijssen, Cer
Lemmens, Mat van Stijn, Carla Martens, Corine
Vijverberg, Mieke Braam, Joop Verblakt, Marlies
Op den Camp, Jolanda Wijnand, Bob Heimsoth
en Jacques van Laar.
Ook zijn er een aantal afmeldingen, te weten:
Annette Riezebos, Jeanne Hawinkels, Hélène
Bastiaans, lne Houben, Margo Fraenkel, Fianna
en Peter Crimm, Annie Lenssen en Loek
Wouters.

2. Mededelingen
De volgende punten worden naar voren
gebracht:
. Bij de meeste groepen is 1 bijeenkomst

uitgevallen waardoor het activiteiten-
programma langer zal doorlopen dan is

aangekondigd.
. Nieuwe kleibakkken zijn à / 'l 0,00 te koop bij

Bob Heimsoth. De oude bakken ziln eiqendom
van de Ruif.



. OpruÍmen en schoonhouden van de ateÍiers is

een constant probleem dat permanente
aandacht vereist van leden en bestuur- Voor de
vuilniszakken is er buiten een container-

. De Lokale Omroep Stein zal nog voor het
einde van het seizoen opnamen maken op de
dinsdag- of donderdagavond.

. De extra activiteit zal doorgaan op 3 woens-
dagen na afloop van het Programma;
bovendien is er de expositÍe/veiling eind mei.

. Voor de duidelijkheid worden leden verzocht
zich schriftelijk aan en af te melden bii de
secretaris.

. Leden hebben recht op deelname aan alle
activiteiten van de Ruif; donateurs daarentegen
hebben geen toegang tot de creatieve
actíviteiten ín de verschillende werkvormen.

. De leden worden aangemoedigd om
exposítÍes van mede-leden te bezoeken en mee
te doen aan competities als de Lei Alberigsprijs
(beeldhouwen) en de Alphons Wntersprijs
(schilderen).

3. Verslag jaarvergadering d.d. 4 maart 1999
Het veÍslag wordt zonder specífieke op- oÍ
aanmerkíngen goedgekeurd.

4. Verslag secretariaat over 1999
Eén van de markante punten is de discussÍe over
de structuurschets van de Cemeente Stein voor
de komende 15 jaar. Tijdens de inspraakavonden
heeft een aantal organisaties -waaronder
de Ruif- gepleit vooÍ een hoogwaardige multi-
culturele ruimte op een centraal punt in de
gemeente.

Vanuit de leden komt de vraag om aanvulÍing
van gereedschap en andere hulpmiddelen zoals

een metaalschaar, klein gereedschap, een
draaiplateau, enkele triangels, spots en een
kacheltie vooÍ het model, en nieuwe krukken.

De presentatie van het iaaroverzicht leidt niet tot
nadere vragen of commentaar en wordt
goedgekeurd.

5. Financieel verslaq over 
.1999

Cadans heeft de Íinanciêle administratie vollediq
nagekeken waarbij de penningmeester vele
overuÍen heeft gemaakt. De zwakke punten zijn
bij deze controle aan de orde gekomen en
zonodig gecorrigeerd.
Vanwege minder inkomen via contributie en
hogeÍe uitgaven aan salarissen stelt de
penningmeester een verhoging van de
lid maatscha psgelden voor. De afdracht aan
loonbelasting bijvoorbeeld zal f 2000,00
omhoog gaan. Ook zijn er kosten verbonden
aan de Arbo waarbij de Ruif zich verplicht moet
aansluiten. ln het geval van ziekte van mentoren
moet de Ruif zelf voor de kosten opdraaien; tot
dusverre heett dit geen grote problemen

opgeleverd, met name door de goodwíll van de
mentoren.
Aangezien a Ile verenigÍngen geconfronteerd
worden met bovengenoemde problemen en
verzwaring van wetten en regels, heeft het
bestuur gepleit voor ondersteuning vanuit de
gemeente.
Met betrekking tot de inkomsten via
lidmaatschapsgelden woÍdt onderstreept dat het
van wezenliik belang is dat de ledenad min istratÍe
punctueel wordt biigehouden en betaling door
leden op tijd geschiedt. Door het verscherpen
van wetteliike regels moet er zakelijker worden
qehandeld omdat de financiële risico's groter
zijn; vrijblijvendheid in deze is uít den boze.
Onder meer door opbrengsten uit de activiteiten
(de reis naar Parijs, verkoop klei, koffie en thee),
hogere rente en minder poetsen wordt er toch
nog een positief resultaat geboekt.
De vergadering gaat met de voorgestelde
contributieverhoging accoord; de bedragen met
ingang van het seizoen 2000-2001 zÍin als volgt:
Volledig lidmaatrchap f 250,OO - tweede gezins-
lid / 200,00 - tweede werkvorm / 150,00 -
donateur / 50,00.

6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing
van de nieuwe commissie
De commissie bestaande uit Lenie Jacobs en
josette de Bruijn heeft de boekhouding
doorgenomen en alles in orde bevonden. Zij
complimenteren de penningmeester met het
resultaat. De commissie wordt bedankt voor
haar werk; Els Snijders neemt de plaats in van
Lenie Jaco bs.

7. Activiteiten
De extÍa activiteÍt zal plaatsvinden op 12 en 19
april en 3 mei. Wegens groot succes wordt het
een reprise van enkele jaren geleden onder
leiding van Joep Mertens, waarbij met zildevloei,
lijm en metaaldraad objecten worden gemaakt.
De kosten bedragen Í 30,00; de activiteit vindt
doorgang bij minimaal 12 deelnemers (alleen
Ieden kun nen woÍden toegelaten).

Jan Stoffelen geeft namens de werkgroep
expos itie/veiling enige ach terg rondinformatie.
Het evenement zal plaatsvinden op zoodag 28
mei van 10.00 tot '18.00 uur; de veiling gaat van
start om 15.00 uur.
Deelname staat open voor alle leden en biedt de
gelegenheid om kennis te maken met elkaars
werk; personen van buiten de Ruif hebben ook
toegang tot de expositie en kunnen bieden
tijdens de veiling. ln een brief zullen
o rgan isatorische aspecten nog nader aan de
deelnemers worden uitgelegd. Alle leden
worden opgeroepen mee te doen onder de titel
"De Ruif 30 jaar, van en voor elkaar"l
Na afloop zal er een jubileumfeestje ziin
waarvoor leden zich kunnen inschrijven.



Voor "Ki.jken naar Kunst" op 29 maart worden
leden opgeroepen ideeën naar voren te
brengen. Op 30 september wordt een excursie
gepland naaÍ Den Bosch.

Voor het buiten schilderen op ó mei kunnen
leden zich aanmelden bÍj de secretarís.

8. Rondvraag
. Cor van den Akker meldt dat het
Maaslandcentrum tegenwoordig / 1 100,00 huur
vraagt voor een activiteit. Ziin inziens maakt dit
beleid de kunst kapot aangezien een vereniging
als de Ruif een dergelijk bedrag niet kan
opbrengen.
. Lenie jacobs doet een oproep voor een klein
tafeltie om te kunnen aquarelleren bij het

modeltekenen. Wie heeft nog ieti op zoÍder
staan?
.Jan StofÍelen vraagt nogmaals steun aan de
vergadering voor de veiling.

9. S lu iting
De voorzitter sluÍt om 2l .30 uur de vergaderÍng.
Zij dankï allen voor hun aanwezigheid en
inbreng. Na de pauze (de drankjes zijn gratis)
wordt op voorstel van Rob van Avesaath een
videofim vertoond over de microcosmos, het
leven van insecten in het gras. De prachtige film
roept op tot een andere, inspirerende,
benadering van het ogenschijnlijk onzichtbare in
de natuu Í.

lacques van Laat, secretoris

f aarverslag over 2000

Van de millenniumkoorts die zich wijd
verspreid had aan het einde van de vorige
eeuw heeft de Ruif eigenlijk geen last gehad.
Aan de vooravond van dit magische jaar
stond de wereld op z'n kop, maar de leden
van de Ruif hebben gedreven doorgewerkt en
zich niet gek laten maken.

Een onmiskenbaar hoogtepunt in 2000 was de
víering van het 3o-jarig bestaan. Een werkgroep
bestaande uit leden van de verschillende
werkvormen hadden hard gewerkt aan de
organisatie van de expositie en veiling die op
zondag 28 mei werd gehouden onder het motto
"De Ruif 30 jaar, van en voor elkaar"!
De werkqroep stond voor de zware opgave om
een expositie in het Ruifgebouw in te richten,
een taak waar zij zich buitengewoon goed van
gekweten heeft. Het resultaat was verbluffend!
Het qebouw was omgetoverd tot een waar
kunstpaleis met draperíeën en bloemstukken. Het
werk wat de leden hadden ingebracht was op
een prachtige manier gepresenteerd wat
stimulerend werkte op de verkoop.
Voor de veiling was veel belangstelling, zowel
van leden ais niet-leden. ln de overvolle
benedenzaal verwisselden veel werken van
eigenaar onder leiding van veilingmeester Mat
van Stijn. Na afloop was er een gezellig
samenzijn met een heerlijk buÍÍet. Een
compliment aan allen die dit evenement tot een
succes hebben gemaakt is beslist op zijn plaatsl

Ook de opening van het tweede deel van het
seizoen, begin januari, was een succes. De
presentatie met f ilm over de restarrraiic
van werken van Rembrandt trok veel

belangstellenden. Ook de extra activiteit onder
leiding van Joep Mertens was een succes,
ondanks het feit dat de gepresenteerde techniek
een herhaling was van enkele jaren geleden.

Voor andere activiteiten was er helaas minder
animo, zoals het bu itensch ilderen dat maar
enkele deelnemers had. Een tweede editie van
Kijken naar Kunst g;ng niet door en ook voor de
excursie naar Den Bosch eind september was
nier voldoende belangstelling.

Het Ruiívoer en de Ruifflits bleken ook in 2000
een belangrijk medium voor informatie en
comm unícatie. Beide uitgaven verschenen
tweemaal en werden gretig gelezen; sorns moest
het werk er voor wijken !

De Lokale Omroep Stein heeft in het versíagiaar
weer gezorgd voor de nodige promotie van de
Ruif. De opnamen die waren gemaakt in de
ateliers bij de groepen beeldho uwen/boetseren
en tekenen/sch ilderen werden tijdens de
uitzending live (!) en onvoorbereid van
commentaar voorzien door Nel van Rooij en
ondergetekende.

Wat betreft mentoren, ledental en besturrr waren
er in het jaar 2000 geen specifieke nieuwsfeiten.
De inzet en ílexibiliteit van allen in onze
vereniging hebben er voor gezorgd dat er voor
elk probleem een oplossing wa5 en dat we
kunnen terugkijken op een fijn Ruifjaar.

Jacq ues van Laat, secretoris



Exploitatie-overzicht 2000-200 1

Opbrengsten

contributie
koffie en klei

subsidie
Íe nte
activiteiten

Totale opbrengsten

Kosten

huur
mentoren
loonbelasting etc.
vergaderingen, secre
Íuifuoer etc.

403s0

9600
12700
6500

*il

3t -t 2-1999 31-1 2-2004

-8
l

2262

2000

Passiva

Vermogen eind vorig jaa r
Resultaat dit jaa r

Vermogen eind dit jaar

Contributies
Nog te bet. mentoreír
Nog te bet. loonbel.
Nog te bet. oveÍig

Totaal

,*-ffiir:
ffiËo

3

546
2so
96

513

Begrotíng

?4000
3000

1 0600
750

2000

2000
Werkelijk

221 50
3184

10550
844

7330

Verschil

-1850
r84
-50
94

5330

3708

2001
Begrotíng

23000
3200

11000
1000
2000

44058

9608
12699

4238

koffie en klei
,.{*jtqit"n
XsêtrliqnS op inven
rnvenulls en mateÍla

1 0000
12900

6s 00

2000
2 800
2000

300
1000
1000
500

1200

guldens !
ín euro't

3r -1 2-1999 3t -t 2-20A4

I

Activa

lnventaris
Klei
Liquide middelen
Ban k betaalrekening
Ban k spaarlrekening
Te ontv. contrib u ties

3641
300
246

I 484
28151

1880

2594
300
349

4050
32051

2s0

2i471 25778
2307 2391

25778 2a169

7738
24

1692
470

9634
0

123)
558

39594 39594

6

(}
Totale Jórten

Totaal )5702 35702



Overzicht inventaris De Ruif 2000/2OO1

Omschrijving

Spiraaloven
Koffiezetapparaat
Weegschaal
Opbergrek
Oven 2401
5puitcabine + pistool
Compressor
Rekken en ezels
3 Stalen kasten
Houten wandtafels
8 Stalen tafels
Wandrekken
Etipers
Kleibakken
Boiler

Totaal

Datum
Aanschaf

Aansch.
waarde

Termijn
Aíschr.

Afschr
ttn1999

Boek
waarde
ultimo

1999

0
0
0
0

480
'I 

31

0
0

70
0

75
0

243
329

Afschr-
2000

Boek-
waarde
ultimo
2000

Afsch r
2001

Boe k-
waarde
ultimo

200 r

1 4- 1 0-85
20-09-93
04-02-87
23-10-89
2s-09-90
2s-09-90
25-09-90
2s-09-90
z5-09-90
2s-09-90
2s-09-90
2s-09-90
01-0ó-96
16-06-97
28-01-97

493
225
482
282

6400
1750

450
375
906
300

1000
800

301 3
345
500

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 iaar

10 jaar
10 jaar

5 iaar
5laar

10 jaar
5 jaar

10 laar
5 jaar

15 iaar
10 jaar

8 jaar

493
225
482
282

5920
1619
450

836
300
925
800
700
102
171

13680

0
0
0
0

480
131

0
0

70
0

75
0

200
34
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1913
175
215

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200
34
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2313
209
272

17321 2913641 't047 2594 2303

Toelichting penningmeester realisatie 2000
en begroting 2001.

Resultaten 2000.

Met als uitgangspunt een siuitende begroting
voor 2000 is het werkelijk resultaat geëindigd op
een positief saldo van Í.2.391 ,--.
Dit resultaat is tot stand gekomen door:
1 . De georganiseerde activiteiten; werd in de
begroting rekening gehouden met een resultaat
van nihil, werkelijk gerealiseerd is een resultaat
van f . 320,--.
2. Minder uitgaven wat betreft de posten
inventaris en materialen, poetsen, telefoon en
diversen voor een bedrag van f. 1405,--
3. Minder afdracht aan loonheffing en sociale
lasten ad Í. 2262,--
4. Minder inkomsten aan contÍibuties van leden
ad f. 1850,-.Het aantal leden is immers minder
dan begroot. De betaalmoraal Ís echter op dit
moment uitstekend, waarvoor dank aan de
Íeden.
5. Overige kleine afwijkingen ten bedrage van f.
254,--

ln 1999 heeft een frscale controle over de
afqelopen jaren plaatsqevonden. Hierbij ziln
geen bijzonderheden aan de orde gekomen, met
uitzondering van de fiscale toepassing van de

aÍdracht loonheffing van de mentoren. Deze
wijziging zou met ingang van het jaar 2000
plaatsvinden, echter is ín werkelijkheid niet tot
stand gebracht. lk ga ervan uit dat bij een
eventuele fiscale controle gecorrigeerd kan
worden, maar niet met terugwerkende kracht.

Balans per 31 december 2000.

Door de positieve resu ltateno ntwikkeling is het
vermogen van de vereniging met f . 2.391,-
gestegen naar f .28.169,--. Dit vermogen is

benodigd voor het aídekken van onvoorziene
omstandigheden.

Begroting 2000.

Er wordt een sÍuitende begroting gepresenteerd
met een exp lo itatieresultaat van 0- Er zal geen
con tributieverhog in g worden toegepast. Wel is

er rekening gehouden met een geringe
verhoging van de kosten van de mentoren en de
mogelijk verhoogde aÍdracht van de loonheffing
mentoren. De overige posten van de begroting
zijn in ruime mate begroot, waardoor er
eniqszins een speelruimte ontstaat.
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Bandkeramiekers, yeah
De iaarvergadering op donderdag 'l5 februari 2001 wordt
begeleidt door een pÍaatje over de Bandkeram iekers.
Waarom dat nu weer ? Wie waren die lui ? Wat kunnen wit
als Ruif met ze ? Zoals bekend kijkt "ons" gebouw uit op de
Elsloose Ba nd ke ra m iekersstraat; een naam die volkomen
teÍe(ht aan deze weg gegeven is.

ln de jaren viiftig werd in onze omgeving een gÍote
opgraving uitgevoerd door de Ri,ksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.), die haar
hooídzetel in Amersfoort heeft. De archeologen zochten en
vonden talloze sporen van een van de oudste culturen die
in Nederland is aan te wiizen, namelijk de
Bandkeramiekers. Dit was een groep voÍkeren die van de
landbouw bestond en aÍhankelijk was van de vruchtbare
lossgronden, waar betrekkelijk gemakkelijk een zekere
opbrenqst is te verwachten . Naar de versiering op hun
aardewerk worden deze mensen "Eandkeramiekers"
genoemd. De Bandkeramiekers vonden hun oorsprong in
het gebied van de Donau en de Linrburgse vondsten liggen
aan de uiterste westqrens van hun versp re id ingsgebied.
Veel verder naar de kust zijn ze veÍmoedelijk niet
doorgedrongen , ook omdat concurerende iagers en vissers
meer kansen hadden.De opgravingen van de R.O.B.
toonden aan dat ín Elsloo verschillende boerderijen
stonden en - jawel - de school waarin de RuiÍ is gevestigd,
werd hier bovenop gebouwd. Reden genoeg ont eens met
elkaar na te denken of hier soms een mooie aanleiding is

"ietJ leuks" te doen m€t dit intrigerende g€geven, nadat we
eerst een stukie achtergrond over deze geheimzinnige
cultuur naar binnen hebben gelepeld.
Peter Crimrn.
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Het ve rvoiq

Na een lange worsteling had ik de stoel of beter
gezegd mijn ontwerp ingeleverd. Een paar lveken
daarna kreeg ik de catalogus met een begeleidende
brief dat de veiling was uitgesteld maar dat de
organisatie tevreden was met de verscheldenheid
aan objecten; deze kunstwerken zouden op
verschitlende locaties tentoongesteld worden. Een
vriendin van me zei een tijdje later dat ze mijn stoel
had gezien in de stadsbibliotheek, Aan de hand van
de catalogus (waarin mijn naam verkeerd gespeld
staat en de foto van mijn werk 9Q" gedraaid) en de
lvebsite had ik al een idee gekregen van het totaal,
in realiteit ',verd dit nog een keer bevestrgd. Er

zaten enkele erg toegankelijke (lees saaie!) werken
tussen die vermoedelijk veel geld op zouden
brenqen. Mijn werk had gelukkig een eigen plek
gekregen en stond niet zoals andere objecten op
een klein podia opgesteld. Op deze manier werci
het een indi,rdu hetgeen mij plezier deecl.
De veiling werd ingeleid door een sood gezellige
bijeenkomst die ik aan me voorbij heb laten gaan.
De gang van zaken was als volgt:gelnteresseerden
konden alle stoelen nog een keer bekijken in Kasteel
lloensbroek. Er was een boden:prijs afgesproken
van 2500 gulden. Onder deze prijs werden de:

oblecten niet verkocht. Somrnige sioelen lvaÍeír
door een sponsor geadopteercl, hetgeen betekcnde
dat als de stoel verkocht zou worden zlj het beclrag
zouden aanvullen lot 5000 elulden.MiJn
teleurstelling in de srraak van het publiek was
groot toen al snel bleek welke objecten veel geld
opbrachler. Eerlijkheids ha lv-. nroet ik zegge. clat
iret soms nroeilijk is een werk te lvaard-^Íerr als Je
qeen ander werk van de betreflt-.nde kurrsterr;rar
kenl. ln de naar ÍrijÍr nrerring inieressante obje.ten
r.;as de oorspronkelijke stoel Ílink aan!Jetast. Dc
rleesL radicale nranier v'y;rs iret kapot zag;en'.,an cle
stoel en daarna innraken in \ /eckpotten. N4;lar er
waren ook kunstenaars ciic alleen c1e arnrleuiriirq of
het lelijke bronzen handvat gebruikt h;lcJclerr.
locn ik hoorde dat cle ontwcrl)cr gesclrrokkcn vras
van de rranier waarop soírÍrigen zijn stoel haclclen
aaírgelasl ireb ik eens hartelijk rrroeten lacirerr; wzrt
eerr rtalvi'Leit I

Fníin, nrijn \loei haal.Je net cJe bocienrpriis cn ciaar
,,.ras ik tocir r,^rc I blij rnee. Lle sroel clie Jan Vayre iracJ

c;erraakt brarhl -5000 qLrlclen op, nr,:ar '..ra s ,:c lelijk
clat ik pijn lt-.ir in nrijn lcnen van het kri;llen I

Ortclc'Lwijf cicl kwam het uit ecn gocrl haft cn dc
kincleren in Liira zrrllen er ltiij nrce zijn. iviaar laal
beeldenij,: kLrnst over aan kunsten?rars en laat Jaa
rrra,rr reclanre nrakcrr vr:or anti roo5 shanr;too;
teírslotte ireeft hij er cje irarcn voor en ik nict.
Rob ',,;:rr Avesaa I lr.
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lonuari
woensdag

zaterdag
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

zaterdag
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag
maandag

dinsdag

woensdag

Februorl

3 Opening 2de deel
Kijken naar Kunst

6 Model tekenen
8 Tekenen en C rafiek

Keramiek
9 Beeldh. en boetse ren

Tekenen en C rafiek
10 Beeldh. en boetseren

Keramiek
11 Schilderen

Keramiek
15 Tekenen en Crafiek

Keramiek
16 Beeldh. en boetseren

Tekenen en C rafiek
17 Beeldh. en boetse ren

Keramiek
18 Schilderen

Keramiek
20 Model tekenen
22 Tekenen en Crafiek

Keramiek
23 Beeldh. en boetseren

Tekenen en C raÍiek
24 Beeldh. en boetseren

Keramiek
25 Schilderen Keramiek
29 Tekenen en C raf iek

Keramiek
30 Beeldh. en boetseren

Tekenen en C rafiek
31 Beeldh. en boetseren

Keramiek

EoetieÍ€n/Beldhouwen
Bo€tJeren/Beldhouwen

maandag

dindag
dinsdag

donderdag
zat€reÍdag

míddaq

middag

13,30 - l6.00 uuÍ
m.OO - 22.30 uuÍ
m.oo - 22.30 uu.
2o.oo - 22-lo uur
09.30 - l2.oo uuÍ
13-30 ' 16.0O uur
m.oo - 22.10 uur
20 oo 22.30 uuÍ
09-30'12.00 uur

maandag 19

dinsdag 20

woensdag 21

donderdaq 22

Tekenen en C rafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en boetse ren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Carnavalsweek

donderdag
zaterdag
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag
woensdag
zaterdag

,l

3

5

7

8
14
17

Schilderen Keramiek
Model tekenen
Tekenen en C rafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en b oetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
jaa rverga derin g
Model tekenen

zaterdag
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag 8
maandag 12

dinsdag 13

woensdag 14

donderdag l5
zaterdag 17
maandag 19

dinsdag 20

woensdag 21

donderdag 22
woensdag 2a

zaterdag 31

APrll
donderdag 5

donderdag 12
woensdag 25

Masrt
3 Model tekenen
5 Tekenen en GraÍiek

Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en C rafiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Tekenen en C rafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Model tekenen
Tekenen en G rafiek
Keramiek
Beeldh. en boetseren
Tekenen en C raÍiek
Eeeldh. en boetseren
Keramiek
5 ch ildere n Keramiek
Einde seizoen
Kijken naar Kunst
Model tekenen

Extra Activiteit
Extra Activiteit
Extra Activiteit

zaterda g

Mel
5 Bu iten

schild eren /tekenen

(on d er voorbehoud)



Ausems-lan den BeÍg Riet

Bastiaens Frans

Bastiaens Hélène

Bax Johan

Beukema Roelie

Bilzem Meike \ran

Booga.d Toos van den

Braam Mieke

Bruïn Jo6e,tte de

Buck Henriët

CuÍpers Kltty

Cuís Jo6

Daemen-Claeasen Daniëlla

Dam Genit

Deriks Toos

Driessen Jessie

Eekeren llse !"n
Fràenkel Margo

Frans Jeanne

Franssên-Bokkers Sonja

GrdssèrêTilman Meeke

Grimm Peter

GÍimm-t/an Stijn Fianna

Grond-GoÍí]n Andrée

Guyaux-Ausêms irarlein

Haaksma Minke

Haga Marijke van

Hamers Henk

Heimsoth 8ob

Heimsoth-Hakemulder Lies

Hemmes Carla

Hempe-van Hees Marlies

Hendeíi Gêrmaine

HendÍiks-Marchal Bep

Hendriks-Webers Esther

Hommen Stans

H ou ben-Savelsberg lne

Jecobs-Oiks Lenie

Jansen CaÍoline

Janss€n-Pelers MaÍie-Louíse

Kentgens Math

Keulers Jan

Klelne Riel

Laar Jacques \Én

Lancée Jen

Lancée-Mertens Kootie

Lemmens Ger

Lenssen Annie

Lexis Suzanne

Lexis Alice

Lindemans Like

Lodewijks Stéphanie



Martens-SchÍó'der Caria

Meertens-Kusters José

iíeÍerink-Haarler Joke

Munclhof-Kosse Gini \€n den

Muyris iitw

Nieu\.l/eboeÍ MaÍjo

NÍenhuis-Roumans Ans

Notten FiÍi

Oomen Dré

Op den CampJanssen Marlies

Prins-van de Berg Bea

Ríst Jan t/an

Rooij-Dielissen Nel van

Roumen Liesbeth

Savelkoul lraÍianne

SchaaÈMcCarthy Jennifer

Schelfhout lcÍel
SchoutÍoÈJanss€n Francien

Schroodêrs Linda

Seeters Joyce van

Slaghekke Jan

SnÍders-Philipp€ns Els

Stassen Wiês

Stêqen Ruud

Stegen Annie

Stijn Mat !'an

StofÍelen .Jan

Skaeten-Zèlên Míen ván

ïhiel-Wagênaar Marl'o,v€n

Tijssen Jose

Vaassen Ans

Verblakt-Kok Joop

Víverbêrg-Maijers Corine

Vríjman Lien

Webeas Hermen

WeÍden lne \/an deí

Wels Maíle€n

Weteíings Kees

WeteÍings-Ko€voets Jennie

Webels Trees

Wijnand Jolanda

Willems John

Wouters-Heymans Lo€k

Naam

Rob ll'an Avesáalh
Annehilde Bruinang

Gerrie Goossens
Vicky Manh-Beurskens
Joep MêÍtens
Annette Riezebos
Ruud Slegen

Mentoren van de R


