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A{sckeid
Tijdens de
jaarvergadering in
februari hebben wij
uitgebreid afscheid
genomen van onze
(ex)voorzitter
Corine Vijverberg
en (ex)bestuurslid
Joop Verblak.

,4fhcfper#
25 jaren was An5
een actief en zeer
creatíef lid van de
Ruif die altijd voor
iedereen l<laar
stond.
Zie ook pagina 3
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Opgericht: 27 mei 1970
Ateliers: loannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: 046 - 437 A7 63
Expressievormen:
Pottenbakken / Keramiek
Schilderen
Tel<enen

/ Crafjek

Boetseren
Anatomie

/

Beeldhouwen

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de
vereniging dient schriftelijk bij de secÍetaris te
worden aangemeld en opgezegd en geldt voor
een heel seizoen (september-april).
Bestuu r:
Jacques van Laar, voorzitter

Crote stÍaar 45, 6181 NI Meers-Elsloo
046 -- 433 83 79
Joh n Willerns, secretaris
l'leerstraat Centfum 1, 61 71 HS Stein
446 - 433 71 79
Marlies Op den Camp, penningmeester
Commerswiik 62,5]|71 BZ \lein
046, 433 42 89
Mieke Braam" bes[u u rslid
Bob Heimsoth, bestuurslid
Els Sn ijders, bestu urslid
Jolanda Wijnand, bestu u rslid

ffere gre#ee#e
"Wat maakt de Ruif zo bijzonder?',, is een vraag die
ik mij regelmatig gesteld heb in de afgelopen
jaren. Voor mij persoonlijk is deze vraaE opnieulrr
actueel nu er weer een nieuw seizoen voor de deur
staat. Voor het hele bestu ur is dit een grote
uitdaging en een dito verantwoordelijkheid!
In de ietwat mysterleuze formule van Ce Ruif
waarvan niemand het recept heeft is
samenwerking een belanErijk Íngrediënt. Samen
creatief bezig zijn in de groepen met de mentoren
en tussen de andere leden, samen exposities,
e><rursier en andere ar tivileilerr organisererr,
samen plezier maken en ook verdriet delen.
Samenwerl<en zorgt er voor dat de Ruif levendiq
en dynamisch blijtt, een vereniging waai ruirnte is
voor versch illende ideeën.

Contributie:

í 75A,AA (1 3,45 euro) per jaar
I 2C0,0C (90, /6 eurc) per jaar, tweede qezinslicl
/ 150.00 íólJ,C/ euio) por ;aar. tweecre
werl<vorm
y' 50,C0 (22,69 euro) peÍ jaar, clonateuÍ
Ht l Rrriívoer vcrrr hijpl I keer pcr jaar
Redaciie: Jolanda Wijnanci
Vormgevinq: Rr-rud Stegen

Orn het onderlinge contact te verstevigen willerr
we met ingang van het volgencle numrner van het
Ruifvoer een nieuwe rubriek introduceren: "ln lr-^t
atelier van..." Op deze manier willen we leden de
gelegenheicl geven over hun werl< te vertellen in
hun eigen atelier. We verwachten dat dit
verrassende impressies zal gaan opleveren.
Veel plezier in het nieuwe Ru if-seizoen, want de
Ruif is eigenwils creatief!

Elsloo, september 2001

lacques van Laar, voorzítter
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Kiiken naar Kunst I

maandag 1

dinsdag 2
woensdag
donderdag

3
4

maandag I
zaterdag 1J
maandaq 22

dinsdag 23
woensdag

24

woensdag

ll

Notefiber
doÍrderdag

I
maandaq 5

avond
avond

Boêtsêren/Bêêldhouwen
Keramiek
S(hilderen

woensdag o.hterd
woen5dag middag
donderdag avond
dondêrdag avond
zatererdaq ocht€rd

woensdaq

6

Schilderen Keramiek

donderdag

7

maandag 18

5

Tekenen en Grafiek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en Boetseren

woensdag

20

6

Kemmiek
SchildeÍen Kemmiek

donderdag

21

Modeltekenen

zaterdag 23

Tekenen en Gràfiek
Keíamiek
Beeldh. en BoetseÍen
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en Boetseren
Keiamiek
Schilderen Keramiek

woensdag

28

donderdag

29

December
Tekenen en Cmfiek
Kêràmiek
Beeldh. en BoetseÍen
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en BoetseÍen
Keramiek
SchildeÍen en Keramiek
Berliinreis

Modeltekenen
Tekenen en CBÍiek
Keramiek
Beeldh. en Boetieren
Tekênen en CràÍiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
SchildeÍen en Keramiek

Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en tsoet-seren
Keramiek

Schilderen en KeÍamiek
Tekenen en Crafiek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crafiek
woensdag
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
donderdag
SchildêÍen
Kerdmiek
zaterdag 10 Modeltekenen
maandag 12 Tekenen en Crafiek
Keràmiek
dinsdag 13 Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crafiek
woensdag 14 Beeldh. en Boetseren
Keramiek
donderdag 15 SchildeÍen Keramiek
maandag 19 Tekenen en CraÍiek
Keramiek
dinsdag 20 Beeldh. en 8oe$eren
Tekenen en Crafiek
woensdag 21 Beeldh. en Boetseren
Keramiek
donderdag 22 SchildeÍen Kemmiek
zaterdag 24 Modeltekenen
maandag 26 Tekenen en Cmfiek
Keramiek

dinsdag 6

dlnsdag
dinsdag

dinsdag 5

woensdag

maandag 3

dinsdag 4
woensdag
donderdag

zaterdag 8
maandag 10
dinsdag 1l
woensdag

12

donderdag

l3

dondeídag 25
zatedag 2/ Modeltekenen
maandag 29 Tekenen en Grafiek

dinsdag 30

Boetseren/Eeeldhorwên

Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek

Opening I

AkÍober

middag

maandaq avond

Keramiek
Têkenen/Craffek

dinsdag 27
woensdag

maandag

Tekenen / 6rafíek.

dinsdag 19

I

Modeltekenen

dinsdag 15

Tekenen en CraÍiek
Kerànliek
Beeldh. en Boetseren
'fekenen
en CÍafiek
Beeldh- en Boetseren
KeÍamiek
Schilderen
Keramiek

woensdag

16

/

donderdaq

17

8

zaterdag 19

Model tekenen

maandag 21

Tekenen en Grafiek
Kemmiek
Beeldh. en Boetieren
Tekenen en CraÍiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
Schilderen Kemmiek
Tekenen en Grafiek
KeÍamiek
Beeldh. en Boetse.en
Tekenen en Gmfiek
Beeldh. en Boetseren
KeÍamiek
Schilderen Kemmiek

dinsdag 22
woensdag

2f

25
maandag 28
donderdaq

dirrsdag 29
woensdag

30

donderdag

l1

FebÍudrí

zatedag 2
maandag 4

27

maandag 4

dinsdag 5
woensdag

ó

donderdag

/
1l

dinsdaq 12

Opening 2
Kiiken naar Kunst 2

rnaandag 14

20.00 - 22.30 uur
09.30 - l2.OO uu.

Beeldh. en Boetseren
Tekenen en CÍaÍiek
Beeldh. en BoetseÍen
Keramiek
Schilderen Kemmiek
Tekenen en cràÍiek
Keramiek
Beeldh. en Boetle.en
Tekenen en CraÍiek
Beeldh. en Boetleren
Keramiek
Schilderen Keramiek

Modeltekenen

laarvergadering

Maart

lonírdri

woensdag

09.30 - l2.OO uur
13.30 - 16.00 urr
20.00 - 22.30 uuÍ

Carnavalsweek

maandag

zaterdag 6

13.30 - 16.00 uuÍ
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 22.30 ÍuÍ
20.OO - 22-30 uur

woensdag

13

Tekenen en CrdÍiek
Keramiek
Beeldh. en BoetseÍen
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
Schilderen Keràmiek
Tekenen en Crafiek

Keramiek
Beeldh. en boetleren
fekenen en C.afiek
Beeldh. en boetseren
KeÍ_àmiek

l4
zaterdag l6
maandag i8
donderdag

dinsdag 19
woensdaq

20

donderdag

21
25

maandag

dinsdag 26
woensdaq

2/

Schilderen Keramiek
Model tekenen
Tekenen en cmfiek
Kerdmiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crdfiek
Beeldh. en Boetseren
Kemmiek
Schilderen Kemmiek

ïekenen en Crafiek
Kerdmiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crafiek
Beeldh. en Boetseren

Kerrmiek

28
zaterdag 31
donderdag

Schilderen Kemmiek

Modeltekenen

April
woensdaq
woensdag
woensdaq

10
17
24

ExtÍa Activiteit
Extra Activiteit
Extra Activiteit

Met
Modeltekenen
Tekenen en Cíafiek
Keramiêk

zondaq

5

Kijken naaí Kunst
(ondet voorbehoud)
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Rob vaÍx Avesaatl'!

(beeldkouwen en boetseren - dinsdagavond en woensdagmorgen)
Rob volgde van

I980 tot 1985 de opleiding aan de Stadsacademie te Maastíicht,
BANFo-centre for arts in canada en vras ini 993 werkzaam in het Europees ceramisch
werl(centrum Den Bosch.
Rob maakt obiecten waarbij klanl<en en het geluid van stromend water een grote rol
spelen.

Maria Bastion 10,6217

NC MaastÍicht. Telefoon 043 _ 343 05 4l

Annehilde tsruíning
(tekenen en gísfrek - dinsdagavond)
Annehilde studeerde tekenen en schilderen aan de stadsakademie in Maastricht. zii aeeÍt
veel les en is actief in verschillende kunstzinnige initiatieven. Sincls l9g6 heeft zil
regelmatig geéxposeerd en haar werl< is in bezit van particulieren, musea en beárijven.
Hertoqsinqel 68, 6214 AE Maasrricht. TeleÍoon 043 - 321 Bt As

Gerrie Goossens
(l<era rn

i ek

rna anriagcvon d)

Cerrie is geboren in Helmond en woonachtig in tvtaastricht. Zij volgde o.a. de
opleiding M.O. Handvaardigheid/Beeldhouwen aan cle Stadsacademie te
MaastÍicht, gaf les in boetseren aan cre Nraria Virgo schoor en studeerde r(eramiek
aan de Academie voor schone l(unsten te Hasselt. Nra l.raar afstuderen in Hasselt in
1992 werkte ze als zelfstandig l(eramiste in eigen atelier

Dopplerdornein 10 a, 6229 CN Maastrichi. Tel.:043-3670069

i/icky N4antz-Eeurslcens
(keramiek donderdag avond)
Vicky studeerde aan de stadsacademie voor toegepaste l(unsten te lviaastricht, afdeling
ceramische vormgeving. Zii heeft ruim 15 jaar lesgegeven aan de Stichting Vrije Urenle
lleerlen en heeft l.raar atelier aan huis in Maastricht. Tegelerr is haar geboorteplaats; een
redelijke garantie voor eer.r passie voor klei.
Vroenl-rovei-]weq

5,

621

I

HD Vlaastriclrt.Tel.:043 3219031
ÍOeD lMertens,
(ker a rn i ek w ae n s da

g m idd

ag)

Joep is weeÍtenaar van geboorte (om precres te zijn g septemller 1952) maar woont in
hot pittoreske catsop. Flij ís in het bezrt vrn de diplomr s Mo A en B Éanclvaardigheid en
rn [vl,rasr.richt vo{gde hrj de v.rl.opleiding keramiel<.. Joep is zeer veelzijclig: naast ke-ramieli
houdt hij zrch ook bpzig met lret ontw.^rperr van kledinq en accessoires en met tlr€ater.

Daalstraat 21

, 6181 lP

Carsop-Elsloo. Telefoon 046

,

437

3t

42

zie ool< volgende pagina

Asiriette Riezebos,
(sckilderen -'donderdagavond)

Annette ls geboÍen en getogen ín Maastricht. Na een opleiding verpleegkunde volgde zii
een tekenopleiding aan de Pedac te Heerlen. Vervoigens studeerde zil monumentale
vormgeving en graÍíek aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. ln haar
recente werk laat zij zich vaoral leiden door rudimentaire vormen tjit de natuur.
Ahornhoven 5,6225 6P MaastÍicht. Telefoon 043 - 352 52 65

Rrlud Stegen.
(tekenen en grafrek, rnaandagrniddaE)
Ruud is geboren in.SittaÍd maar woontal iarenlang in Stein. [-lii werd opgeleid aan de
toenmalige Kunstniiverheidsschool in Maastrich! afdelínE Recláme en Ciafiek.
Vervolgrcns was hii lange tild werkzaam als vorrnEever in het bedrijfsleven. Ruud is vanaf
het prille beEin bii de Ruif betrokken €n nog altiid zeer gemotiveeid. !n zijn werk wordt
het experiment beslist niet geschuwd.

Damiatestraat 60, 6171 PK Stein. Telefoon A46 - 433 21 19
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\irÍidagn'longen, 5 oË<tohen zlrtlerr in af!e vroegte
39 entho siaste i{.uiF!ecien en hr;r: introducés de
reis naar het Oosten aas']vaílg€n. Seriijn is irot,
het bnurist, het bouwË em renoveert; een sïad
',naar 3,4 rni{.ioem rnensein wonen van rmeer dan
30 rlationaíiteiten. Ber!ïln was ïn de twÍntiger
jaren een opwíndemde stad Ínet
spraafi<t,nakende cabarets, nr.rr:izïeïaleve:-l en
andere c iltuneie evenen'ïenten. Door de
-luieede WenefidoorloE
ís het platgegooide
Ber'Niin verdeeld ibn 4 sectorert, de tMt-uur qrire,'d
gebouwd em \f,.lest EerËi.!rr r,vend een enqctrave il.!
een Oostduitse aílalt€ staall. Onr er le konrrefl
l-ftoest men via strenqqecontro{eerde
Oostduitse gehiedenl, Eer$tjn uvas ver.....
Na de val van de Muur in '1989 en cle hereniging
van Oost en West trekt Berlijn tienduizenden
rnensen die vooÍal geinteresseerd zijn in de
herLrour,v, rrieuwbouw en de musea in het
voormalige Oost-Berlijn. Berlijn gaat weer een
hoofdrol spelen. De regeríng is verhuisd van Bonn
naar Beriijn. De Reichstag werd voorzien van een
spraakrnakencle glazen l<oepel; architecten als Alclo

Rossi, Frank Cehry, Renzo Piano en Norman Foster
mochten hun gang gaan op de nieuwe potsdamer
Platz. Berlijn moet van een bouwput veranderen
in een nieuwe dynamische Europese hoofdstad.
We laten deze fascinerende stad vier dagen op
ons inwerl<en. We gaan op zoek naar dat stul(je
speciale qeschiedenis, zoeken naar de verschillen
tlrssen Oost en \A/est, l<i1ken naar de moderne
architectuur, lopen dooi wijl<en als l(reuztrerg en
Prenzlauer Berg, bewonderen de grootsheicl van
de Brandenburger Toq lopen over Unter den
Linden, bezoeken musea als het Pergamom en
Bauhaus-Archiv. Maar bovenal gaan we de
nieuwe sfeer proeven. Zelís is het mogelijk een
daE.je door te brengen op de tot en met de
zondag 7 oktober geopende BUCA (
Bu ndesganenschau) in het nabij geleEen

Potsdam.
\A/e

overnachten in het driesterrenhotel

Rheinsberg am See in de voorstad Berlinwittenau.
Dit hotel is van alle gemakken voorzien
(zwembad, sauna, fitness). De bus zal ons
vervoeren in en naar Berlijn. Het programma

\

iordt de BÊrlijngangers aangeboden op de

openingsavond van het nieuwe seizoen. We
hebben ons best gedaan om het zo ;nteressant
mogelijk te maken en hopen dat dit geluki is.
Diegenen clie hun eigen programma willen
afvverl<en l<unnen gebruil< mal<en van de S en de U
Bahn. Ongetwijfeld zal het een enerverende reis
worden en ik hoop clat ieder het met mii eens zal
zijn dat Berlijn misschien niet een mooie stad,
rnaar wel een fascinerende stad is. Len stad waar
de wereldgeschiedenis een grote rol heeft
gespeeld en raraarschijnliik weer gaat spelen, waar
de vrijheicl in alle opzichten voel- en zichtbaar is.
Corine Vijverberg,
ncmens de werkqroep excursies
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De Bandkeramiekers, afkomstig uit Oost EuÍopa,
hebben zich in onze contreien gevestigd omstreeks
4000 voor Christus. Dat is niet zo verwonderliik rvant zij
zochten de lossqronden op, die hun voldoende
rnateriaal verschafte, namelijk klei, om hun productên
te l<unnen rnaken. Hun woongebieden bevonden zich
in de nabijheid van het Maasdal, zoals bij Caberg
(iviaasiÍichi). tlsloo, tJrmond en Sittard. ln België o.a.
trij Vliitingen, Riemst en TonE€ren.
Fn is het geen toeval clai juist op die piel< waar nu onze
Ruif Eesitueerd is, zich een site van cie Bandkerarniel<ers
bevond. Dit bracht ons Ruiflid Peter Crintm op het idee
om hier eens aandacht aan te besteden. Vervolgens
stelcle CoÍine Vijverberg dit als extra activiteia voor en
vraeg mii afgelopen janr,rari of ik dit thema zou r,rrillen
veÍzorEen.
l ijdens de jaarvergadering werden onze Bandl<eramiel<ers opni€uw gehtroduceerd in Elsloo, en r,vel

door Petei Crinrm, die hierover op historisch gebied
een boeienrje lezinq hield. De vlanr sloeg orrer en
diezelÍde a'rond volqden nreer dan volcjoentje
insclrriivinqerr on] cjêze extra activiteit te kunnen
starten. De b€langstelling was zelfs zo qiooÍ: dat
besloten w€rd oin Rob van Avesaaih aan dii: proiecl
mee te lat€n werl(en. l-lij zou het eerdere project over
het maken va EiÉ)srollen irierin kunnen integreíen. Het
decoreren in Ítandmotieven is irnmers een essentieel
onclcrdeel van het rryerl< van de Banclke;.anriekers.
Hieraan clanken zij hun naanr.
Voo. r'ili'

\^/as

het belangrijk onr zo diclrt mogelijk de

r,verkwiize van de Band

lce

ranr iel(€rs te benaderen en zo

viel mijn l<eus op zwartbakkende klei (Ía. l(ahlen no
25] 3l2SF). In de ee.ste les werden cle pottei] via de

riuim pottechniek vervaardigd, een iechniel( die bii ons
veel respect aÍdwong vooÍ onze 'oud,collega's', mecle
door een juísie ioepassinE van vorm, afmeting en
fijnheid. Als ondersteunend materiaal maakten we

tijdens de les gebruik van diveise kopieën en
inieressante literatuuí van o.a. Modderman, i(lok.
Byvanck, de Croot en Verwers (zie bijlage).

ïidens de tweede

les urerden de potten gedecore€rd
met bandÍnoiieven en van binnen en buiten qepoliist.
Door dpzp laai:le handelrng. "lio zc penvoudiq is ep
tegeliikeÍiijd rustEevend, wordt de huid van cle por

steeds Eladder en glanzender van st[uctuur.
Aanvankelijk dacht ik dat het polijsten tvel als een
redelijk saaie bezigheid zou r,vorden eívaren, maar zo
was het niet. Het resultaat is immers onmiddellijl{
zichtbaar. Door gebrruik ie maken van witte en rode
engobe om de dieper geleEen inkervingen op te vullen
werd de [raclitionele werl<wijze van de bandkeramiel<ers
vollediq gevolgcl. Witte engobe n/erd gemaakt van
Eedroogde dr-aaiklei !( 006 van de fa. Robelien, de rode
engobc uras afkomsiig van 500/o (;.R.8. kleipoeder van
de fa. 5ilex en 50%o iizeroxide(C. R. B. geelrood
bakkend).
Voor de derde en laatste les werd gel<ozen voor een
eiq€ntiids-^ aanpak: laai je ÍÍtspireren door vorm en/of
decoraiie en 'veígroot' (verander) als het rr',/are hei
object. Voeg iets anders toe oÍ laat ieLs vveE. Maak

eventueel ook gebruik van andere fi.laterialen. En vanaf
dat moment hooide je 'nu zou ik nog ineer. willen
nral<en'. Zo ontstaan ideeèn die een aanze.i kunnen
geven toi een meer persoonlijke werkvorm, die je ook
gedurende de reguliere cursus rroor jezelf kunt
benu tten.

Ook vooÍ de beide docenten was het boeiend, waarbij
we elkaar goed aanvulden. jammer echter dat er toch
een aantal leden zich hadden ingeschreven en niet
daadwerkeliik aan deze activiteit hebben meegedaan.
De deelnemers echter hebben er veel plezier aan
beleefd. Klei gebruiken in een andere techniek en
context werkt altiid inspirerend.
De producten worden een keer gebakken op een
temperatuur van 1 140 (C. Dit om de klei zo zwart

mogelilk te kriigen. Ook het gebruik van zwarte engobe
(fa. Veka no E 201) moet dit effect versterken. Vanwege
het poliisten worden de producten op een zo laat
mogelijk tiidstip gebakken, maar in elk geval wel voor
de opening van het nieuwe seizoen. We willen jullie dan
laten zien of het ons gelukt is de Bandkeramiekers
opnieuw te laten terugkomen in Elsloo.
Vicky Mantz
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Dit moest er weer eens even uit, want ik kwam
vandaag op de Ruif en voor de zoveelste keer was
het op verschillende plaatsen niet bepaald
opgeruimd, maar het keramíeklokaal spande de
kroon. Niet alleen omdat indringers weer eens de
brandkraan hadden opengezet (let mee op dat
soort knapen die zich in het gebouw laten
insluiten), maar vooral omdat de vloer weer eens
geen bezem had gezien en de kleirol-machine
onder de KLONTERS KLEI zat. Zowel aan de
zwengel als aan het stelwiel. Onvoorstelbaar hoe
iemand het kan 'vergeten' om dat schoon te
maken.
Verder de atgelopen tiid meermalen de
vuilnisbal<ken moeten schoonmaken omdat er
meer vuil boven uit puilde dan dat er ín de bak
zat. Volgens mij zijn het altijd dezelfde leden díe
dan toch weer de rommel opruimen, maar ik denk
ook dat het altiid weer dezelfde leden ziln die het
niet nodig vinden om hun eigen rommel op te
ruimen en al hun medeleden als knechtje
gebruiken.
We zijn een vereniginE en ik hoop dat we toch
eens wat beter op elkaar gaan letten. En dat mag
best wat hard aankomen. Het is niet af te doen
met 'och gunst, daar heb ik niet aan gedacht', of

@

'jeetie, moet dat ook, ik dacht....'. Verkeerd
gedacht, want we betalen geen contributie
om iedere week de lokalen te laten poetsen.

*:ï#ilï'ïïï:', " o
vaker over gehad zolang de Ruif bestaat'. Nou,
,'tJJ
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dan zegt jan dat er dan toch maar verandering
in moet komen en als hel iemand verdomd. adan maar een schandpaal. Naiuurliik kan het zo \
zijn dat iemand niet in staat is een bezem of
sLoÍzuiger te hanleren (die stotzuiqer moet ook
-)
wel eens schoongemaakt worden) oÍ een volle
I
vuilniszak naar de (ontainer le slepen
(container???? is die er ook? la hoor!). Maar er zijn
voldoende andere zaken om het verblijf in de Ruif
te veraangenamen. Laten we blij zijn dat ook
buiten de lesuren gebruik gemaakt kan worden
van de lokalen en materialen en volg niet de
Ínentaliteit van 'de meester is er niet dus inpakken
en wegwezen'.
lk weet dat er met mij velen ziin die zich ergeren
en het beu zijn om steeds weer de ander de ... na
te dragen.

Jan Stoffelen

