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Opgericht: 27 mei 197O
Ateliers: joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: 046 - 437 07 63
Expressievormen:
Pottenbakken / KeramÍek
Schilderen
Tekenen / Crafiek
Boetseren i Beeldhouwen
Anatomie

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de
verenigÍng dient schriftelijk bij de secretarís te
worden aangemeld en opgezegd en geldt voor
een heel seizoen (september-april).

"f,em

sedeid e

Bestuu r:

Jacques van Laar, voorzitter

Crote Straat 45,6181 Nl Meers-Elsloo
046 - 433 83 79
John Willems, secretaris
Heerstraat Centrum 1, 61 71 HS Stein
046 433 71 79
Marlies Op den Camp, penningmeester
Commerswijk 62,6171 B/ Stein
046 433 4289
lviieke Braam, bestuurslid
Bob Heimsoth, bestuurslíd
Els Snijders, bestu urslid

Jolanda Wijnand, bestuurslid

Contributie:
'I
1 5 euro per jaar
92 euro per jaar, tweede gezinslid
70 euro per jaar, tweede werkvorm
23 euro per jaar, donateur
Rabobank Stein: 1 1.41.80.121
Hel Ruifvoer versr hijnt 2 keer per jaar
Redactie: Jolanda Wijnand
Vormgeving: Ruud Stegen
Elsloo, september 2002

Met'Kijken naar Kunsl !l' begin lanuari hebben
we een goede start gemaakt van het jaar 2003.
Een jaar dat ons een grote uitdaging biedt, te
weten de expositie die ons wordt aangeboden
door de Culturele \\êrkgroep Stein. Leo Klein
heeft ons dermate weten te enthousiasmeren
dat een recordaantal leden zich heeft
opgegeven. Voorwaar geen gemakkelijke
opgavê voor Leo om uit de grote
verscheidenheid van stijlen, ideeën en
materialen een mooie tentoonstelling samen te
stellen ! We kijken er met spanning naar uit"
Een uÍtdaging van geheel andere aard - maar
beslist niet ontbloot van enige creativiteit - is de
organisatie van de Ruif . Want op 26 februari is
er weer een jaarvergadering. De Ruif heeft altijd
een autononie koers gevaren - een tikkeltje
eigengereid - en daarin schuilt onze kracht.
Daarom ook is het belangrilk om mee te praten
omdat we zelI vorm geven aan onze vereniginE.

Kortom : we zitten niet stil bij de Ruif en dat is
maar qoed ook I
Jacques van Laar, voorzitter.

Uitnodiging f aarvergadering 2003
Op woensdag 26 februari vindt voor de Ruif de
taarvergaderlng plaats. De bi,eenkomst wordt
gehouden in het RuiÍgebouw en begint om

Agenda

20.00 uur.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslagen:

Dit Ruifuoer bevat alle stukken welke ter tafel
zullen komen. Mede namens de overige
bestuursleden worden jullie uitgenodigd voor

c Jaarvergadering

deze vergadering.

d.d. 27 februari 2002

Alle leden hebben het recht over de Ruif actief
mee te denken en hun mening kenbaar te
maken, we hopen dan ook weer op een goede
opkomst.

.

Secreta riaat over 2002
. Penningmeester over 2002

4. Verslag kascontrole-comrnissíe
5. Verkiezin g bestuursleden

Na de agenda is er interessante Íilm op het
pÍogramma. Welke dat is blijft nog een

6. Activiteiten
7. Rondvraag en sluiting

verrassinq!

Verslag vaí"! de jaarvergadering van
de Ruií gehouden op 2V februari 2002
l.

OpeninE

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.

Met hun aanwezigheid geven zij aan een active
bijdrage te willen leveren aan het wel en wee van de
Ruif. Binnen ver€nigingen wordt het belang van
iaarvergaderingen vaak onderschat, met name de
inspraak van leden die allemaal een stem hebben.
AktieÍ meedenken en meewerken aan de Ruif door de
leden is van wezenlijk belang.
. De aanwezigen bii de jaarvergadering 2002 zijn Cor
v.d. Akker, Frans Bastiaans, Meike van Bilzen, Ton
Coops, Jessie Driessen, 5onia Franssen, Lenie Jacobs,
Marie-Louise Janssen, Cer Lemmens, José Meertens,
Joke Meilerink, Joep Mertens, Cini v.d. Munckhof, Dré
Oomen, Linda Schrooders, Wies Stassen, Jan
Stoffelen, Corine Mjverberg, Herman Webers, Marleen
Wels, Els Sniiders, Mieke Braam, Jolanda Wijnand,
Marlies Op den Camp, Bob Heimsotlt, lohn Willems
en jacques van Laar
. Bericht van verhindering js ontvangen van Heléne
Bastiaans, llse Boyens, Lucie Bruls, Marijke van Haga,
Cermaine Henderix, Marie-Louise Hennekens, Ans
Neiienhuis, Loek Nieuwendijk, Bea Prins, Nel v.Rooy,
Ruud Stegen, loop Verblakt, JeÍtny en Kees Weterings,
lne v.d. \Aêyden.
2. Mededelingen
. De afgelopen periode hebben zich problemen met
de ovens voorgedaan. Het omqaan met de ovens
wordt besproken.Cursisten mogen de ovens niet
bedienen, mede in verband met de veiligheid binnen
het gebouw worden op de deksels hanqsloties
aangebrar h t.
6 Er is behoefte aan meer overleg met de gemeente
wat betreft het beheer van het g-ebouw- Er-is veel

vandalisme buiten het gebouw, het is ook al

voorgevallen dat jeugdigen zich laten insluiten.
" Een van de beleidspunten van het bestuur voor h€t
komend jaar zal ook zijn de op dit moment te krappe
huisvesting bij de gemeente onder de aandacht te
brengen. Jan Stotfelen geeft zijn bezorgdheid te
kennen bil een eventueel vertrek van de Ruif uit
Elsloo, wanneeÍ de Ruif naar een andere plaats ín de

gemeente zou verhuizen. Wanneer dit ter sprake zal
komen, vind er een extra ledenvergadering plaats.
" Op initiatieí van de Openbare Bibliotheek is op dit
moment een werkgroep aktief voor het realiseren van
een "Cultuurhuis" in Stein. Ook de Ruif heeft hiervoor
een intentie-verklaring, met daarin een inventarisatie
van wensen, ondertekend. De voorzitter licht een en
ander toe
3. Verslag jaarvergadering 27

Íebruari

2OA1

Het verslag van de vorige laarvergadering wordt
goedgekeurd zonder noemenswaardige op- of
aanmerkingen.
. Fr is een voorslel van Joep Merten\ om een aparle
kasl te maken voor de balans voor het wegen van

"

grondstoffen.
4. Verslag secretariaat over 2001
" Er zíjn geen speciíieke punten ter aanvulling van het

verslag.

5. Verslag penningmeester over 2001
. Ter verduideliikrng neemt de pennrnqmeesler een
,iantal punlen uit het verslaq door.
e Er is afgelopen jaar een verzoek aan de leden
gedaan om de contributiegelden per automatische
incasso te voldoen waaraan over het algemeen goed
wordt voldaan.
, Cezien het positief exploitatie-Íesultaat is het in

s Cezien het positief exploitatie-resultaat is het in

2002 niet nodig de lidmaatschapsgelden te

qoed rerzorqde ex( ursie reis qêorqdni\eerd. ditmadl
óaar Kóln. Rondleidinq door de Keulse Dom. bezoek

verhogen.

aan diverse musea, vele kunst-galeries, afgewisseld
door winkeis, eet- of drink-gelegendheden. Een dag

6. VerslaE l(ascontrolecoÍnmissie
. De commissieleden Lerril Dam en Peler Lrrmm
konden niet op de vergadering aanwezig ziin' Per
brief hebben zi1 hun góedkeuring gehecht aan cie
financiêle stukken, en bovendien hun waardering
uitgesproken voor het verrichtte weÍk.

die goed bevallen

7.

'

Aktiviteiten

De voorzitter geeft een toelichting met betÍekking

tot cle contacten die er momenteel ziin met cie
Culturele Werkgroep van de gemeente Stein voor het
houden van een expositie in het ïerpkerk,e te
Urmonci. Voor de Ruiï geldt als voorwaarde dat in
principe alle Ieden trit alle werkvormen kunnen
meedoen.

wordt cioor de voorzitter
van de Berliin-reis. ln
vóor
de
organisatie
bedankt
verbancl met de vele voorbereiding wordt voor dit
jaar qedachl aan een eendags ex( uÍsie
ê De werkgroep excursies

8. Rondvraag

*

wat betreft het
organíseren van activiteiten voor de komende. periode
we-lke nog nader uitgewerkt kunnen worden; het zelf
maken ván qlazuur en engobe's, het bekijken van
eigen werk van leden in 'Kijken naar Kunst"
het
" Ér is behoeÍt aan extra opbergruimte voor
tekenen / schilderen. Er zal bekeken worden welke
m oqeliikheden er zijn.
jaar gepland het
" AÉ extra dl(livileit is voor dil
werkstukken
door
meerdere
maken van een of
en
schilders.
keramisten
tussen
Joep
samenwerking
Mertens geeft enige toelichting hierbij.
fevens wordt opgemerkt de betalingen bij de extra
activiteit te laten plaatsvinden bii inschriiving, dit om
toch cie onkosten te kunnen dekken bij eventuele
Er zijn verschillende ideeën

afmeidinqen.
De vooÍzitter sluit de vergadering onder dankzegging
van de leden en bestuursleden voor hun bijdraqen.
* Vbor een indruk van de activiteit na de pauze, zie
het verslag en een Íoto het Ruifuoer van septemb€r

2002.

lohn

Wiíl ems, secretaris

SeeretarËaat de Ruif 20CI2
Naast het werken in de verschillende groepen met de
mentoren was de deelname aan de activiteiten over
het algemeen goed te noemen.
l(ijken naar Kunst, de pÍesentatie van Piet Berqhs over
zijn werl<, de excursie-reis naar Kóln, de voorbereidingen voor de expositie. De meeste aktiviteiten

werden goed bezothi

.

Door de werkgroep excursies, bestaande Nel, lne,
Sonja en Corine is in oktober weer een qeslaagde en

is.

De extra aktiviteit is dit iaar helaas niet doorgegaan
omdat er te weínig animo voor was.

Het Ruifuoer en de Ruifflitsen zorqden zoals

gewoonlijk voor de communicatie van alle
nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden.
Onze Ruif-ateliers worden zeer intensief gebruikt.
Naast de avonden onder leiding van de mentoren
vinden vele cie weg naar hei gebouw ook door het
iaar. Het veelvuldiq gebruik ntaken van de ruimtes
met de daarbij behorende poets-perikelen hebben
ertoe qeleid dat er een opruimschema is gemaakt
voor de groepen. Hel opruimen hoeÏt niel plaats le
vinden op de momenlen ddt de mentoÍen adnwezig
zijn. Daarnaast wordt er door een poetsploeg ca. drie
maal per jaar qepoeist.
Het aantal aanmeldingen voor dit iaar was opnieuw
hoger dan het aantal beschikbare plaatsen. Daardoor
moest er met name voor boetseren-beeldhouwen een
wachtliist worden aangelegd. Ook al zijn er
verschiilende alternatieven onderzocht, toch kon er
geen passende oplossing voor dit probleem worden
gevonden
Bij de gemeente Stein is dit jaar het beheer van het
Si. CilGsgebouw en de huisvesting van de Ruif onder
de aanclacht gebracht. De gemeente geeft aan op dit
moment weinig iinanciêle midcielen te hebben voor
grote verbouwingen. Andere ruimtes binnen de
gemeenle ./iln nret bpschikbrdar.

Na zes jaar lidmaatschap van het bestuur tíeedt
Jacques r,ran Laar nu terug. Een goede teamgeest,

altijd tijd nemen voor de mening van een ander en
bereidt oplossingen te zoeken wanneer zich
problemen voordoen. Jacques tledankt voor cie goede
sfeer en samenwerking.

lohn Wllems, secretaris

Exploitatie-overzicht 2002-2003
2002
Werkeliik

Begroting

2003
Begroting
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contributie
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subsidie
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1999f
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activiteiten
20800
Totaal opbrengsten

r

-142
139
26

1

1

900

1

400
000

Kostên
hu ur

mentoren
loonbelasting etc.
vergaderin gen, secretariaat,
ruifuoer etc.
koffie en klei

1

activiteiten
afschrijving inventaris
inventaris en materialen
poetsen
te lefoon
diversen

Totaal kosten

Exploitatieresultaat

ïoelichtinE penningmeeste!,
!'ealisatie 2002 en begroting 2003"
Resultaten 2002.
Met als ultgangspunt een sluitende begÍoting voor
2002 is het werkelijk resultaat geëindigd op éen
positief saldo van euro 6.15, -.
Dit
resultaat is tot stand gekomen door:
.l
. Kleine aír,,rijkingen in de verschillende

opbrengstenposten ten bedrage van euro I12.
2. Een aantal geringe afwijkinqen in de diverse
kostenposten ad euro 498, ínet name mentoren en
inventaris en materialen

-'t

84

99

900
'l

-26

154
-69

800
900
430

Balans per 31 December 2002.
Door de positieve resultatenontwikkeling is het
vermogen van de vereniging met euro 6i 5,gestegen naar euro 14244,--. Dit vermogen is
benodigd voor hei aÍdekken van onvooviene
omstandigheden.

Begroting 2003.
wordt een sluitende begroting gepresenteerd met
een exploitatieresultaat van 0. Er wordt een
contributieverhoging voorzien met iÍtgang van het
nieuwe seizoen. Ook is er rekening gehouden met
cen verhoging van de vergoeding aàn de mentoren
Ue oveflqe poslen vdn de begrotinq ,/ijn voor.zi(htig
beqroot.
Er

Balans per 3'l december 2002 in euros
Activa
lnventaris
Klei

Liquide middelen
Bank betaalrek.
Bank spaarrek.

Totaal

31 12-2001

31 12 2002

3171

136

2739
136

29

14

389
11ó00

975
11482

15325

15746

Passiva

31 "t2-2001

Vermogen eind vorig jaar
Resultaat dit jaar
Vermoqen eind dit iaar

12782
847

13629

1162s

14244

692
711

115

297

119

532s

15746

Contributies
Nog te betalen loonbel.
Nog te betalen overig
Totaal

31,12 2002

1

615

868
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1002
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oven
14-10-1985
Koffiezet-apparaat 20-09-1 993
Weeqschaal 04-02-1987
Opbergrek 23-10-1989
Oven 2401
25-09 199A
Spuitcabine + pistool 25-09-1 990
Compi-essor 25-09-1990
Rekken en ezels 25-09-1990
3 Stalen l<asten 25 09 1990
H outen Wandtafels 2 5-09- 1990
8 Staien TaÍ€ls 25 09-199A
Wandrekken 25 09-i 990
ttspers
A1 06-1996
Spiraal

Kleibakken
Boiler
Oven

15-A6-1997

493
225
482

5

282

5

6400

10

287
6400

1750

t0

17

450

5

50
450

375
906

5

375

10

906

5
'10

300

300

i 000
800
30r 3

28-01-1997

345
500

02-'10-2001

5206

ï0TAAL íÍr glds
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de svencrssÉÊ in 288'{

22527
14222

493
225
482

5
5

1000
800
I loo

t5

0
0
iJ

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

L)

t)

c

0
0
0

0
0

0

1913

161a

6437

0

285

21s

521

468 5

))5v

69E8

95!

175

|

0

300
60
70
521

10

I
.10

0
0
0
0
0

442

0
0
115

i45
4164

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
300
60
/0
521
951

4t1

i 3't 3
55
75

3643

s086
2308
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Zaterdag 12 oktober was het weer zover... een
bus vol enthousiaste ruifleden en introducés
vertrokken in de vroege gure zaterCagochtend
naar Keulen. ln de bus kon ieder zich
voorbereiden met behulp van het verstÍekte
plattegrond en informatieblad Keulen met als
hotitems : Keulen de K van Kóln is ook de K van
Kerk, Kunst en Kroegen. Na amper anderhalf uur
konden we uitstappen voor de grote
middeleeuwse kathedraal van Keulen, bekender
als de Dom. Corine en Sonja gingen op zoek
naar de bestelde gidsen díe de rondleidÍng in
de Dom zouden verzorgen. De rondieiding
geschiedde in 2 groepen, we kregen een
uitvoeríge kijk in de Dom mei zijn prachiige
gebrandschilde rde ramen, zijn mooie mozal'eken
vloer, zijn schatkist met de vermeende
beenderen van een heilige. Vooral onze
belgísr he gids was in staat cr een (ompeiitÍe vdn
te maken, elk qoed antwoord lever"de een extra
punt op... Tot op heden wordt er nog
gerestaureerd, het geld komt voornamelijk van
de burgers, er wordt van de inwoners van
Keulen verwacht eJaI ze 8o/o van hun inkomen
afstaan aan de l(erk, zoniet dan wordt er niet
gedoopl, getrouwd ol gerouwd in dc Kerk...
Na deze rondleiding was het tíjd voor Kafee und
Kuchen in de bij de Dom gelegen uitstekenCe
Konditorei. De midclag werd besteed aan het
bezoek van div.^rse musea, de meeste ruiflederr
bezochten hei rnooie Museum Ludwig, direct
geleqen naast de Donr. Hier wercien de rn:erken
van de Amerikaanse Popart bewonderd,
waaronder Andy Warhol, Roy Lichienstein . Ook
de werken van Picasso, Kandinsky, Kokoschka en
Mex Beckman vielen in de smaak bij de
Ruifleden. Vermoeid van al dit schoons dook
rren de stacj in op zoek naar het keulse bier:
Kólsch en een goede duitse maaltijd. Voor de
winkelende ruifleden was heL een hooqtiidaq, de
winkelr waren op deze.zaterdaq loi 9 uu' o[r''
en sommigen hebben dat geweten, wanl wie
waren er te laat bii de bus??? ...." de
bestuursleden en hun aanhang l!!!
Waar de volgende ééndaagse excursie naar toe
gaat?? Kom met ideeën.
We denken erover om volgend jaar ( 2004)

wederom een meerdaagse excursie te
organiseren naar de Flzas Straatsbu rg-Colma

opRoEt*
Zoals [rekend. hekr ik besloten orn na zes jaa:^
€en punt te zetteí.! achter mijn bestuunswerk
bii de Rulf. De reclenen die rÍril tot dit besiuit
hebben gebrac,lt zijn puu!" persooniijk, want
ik kael mi! niet !ndenken dat er ïnotieven
zouden zí.!n orn eÍ- zornear 'de brui aan te
gever'l'.
Besturen bij cle liuif is leuk wenk, zonder
Íyleer. ,e werkt rnet een ieuke Eroep rnensen
in een goede sÍeer, en je zet ie in voor een
vereniging Ínet een speciale forrnule die
werkeliik uniek ís. Natuurliik ziin er ook
kwesties die niet zo gernakkelilk zijn, maar
rraar tcch een oplossing voor te vinden is
door vïndingrilkheid en teamwerk, of met
ondersteunïng van buiten de vereniginE.
Fn cian konrt €r rxu een ptaats vnij die ween
opgevuld moet virorden. lk kan rníj echt€r nïet
voorstellen daÈ er binnen een vereniging van:
Fronclerd Ieden Eeen geschikte kandiclaten
zouden zijn voor een hestc.lursfuírctie. Daanorn
doe ik een oproep aan een ieder rnet een
beetje creatieve lef orn zich kandldaat te
-+^l l^-

r.

Want {ie Ruif gaat r.íoor en biiift eigenwiis
Namenr dc werkgroep ext ursier
ca r i n e

v ijv e

rbe rg - rna ijers

parqwes vwas Lnaq vaarzittes'
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08

woensdaE

1'1

zaterdag
maandag
dinsdag

13
14

woensdag l5
donderdag 16

maandag

20

dinsdaq

21

woensdag
donderdag

zaterdag

22
23
25

rnaandag

27

dinsdag

28

woensdaq 29
donderdag 30

Opening 2
Kiiken naar K{-!nst 2
ModeltekeneÍ)
Tekenen/CraÍiek en Kerarr iek
Beeldh./Boetseren
Tekenen/Crafiek
Beeldh./ Boetseren en Keramiek
Schilderen en Keramiek
Tekenen/Grafiek en l(eramiek
Beeldh./Boetseren
Tekenen/CraÍiek
Beeld h. / Boetseren en Keramiek
Schilderen en Keramiel<
Modeltekenen
Tekenen/Craïiek en K€.amiek
Beeldh. /Boetseren
Tekenen/Crafiek
Beeidh./Boetseren en Keramiel(
Schilderen en l(eram iek

maanclaq
Boetseren,/Beeldhouwen
Boets€rên/Beelclhouwen

maandag

5€hildeÍên

donderdag avond
donclerdag avond
zàtererclaq o.hterd

donderdag 13

dinsdag

5

woensdag
donderdag

zêierdag
maandaq

5
6
8

Tekenen/Crafiek €n Keramiek
Beeldh./Boetseren
Tekenen/Crafiek
Beeldh./Boetseren en Kerarn i€k
Schilderen en Keramiek

Modeliekenen

dinsdag

10

ïel<enen/Crafiel< en KeÍant iek

11

woensdaq

12

Beeldh./Boetseren
Tekenen/Crafiek
Beelcih./Boetseren en Keramiek

11.10 i6.00 rur
20.00 - 22 l0 uur
20.00 22.10 uur

20.00 22.30 ur
09

l0

12 0o u'rr

13.30 16.00 uur
2O.OO 22.10 uur
20.00 ' 22.30 uur
09 30 12 O0 uu.

woensdag 26

Schilderen en Keramiek
Tek€nen/Crafiek en Keramiek
Beeldh. /boetseren
Tekenen/CraÍiek
Beeldh./boetseren en Keramiek
Schilderen en Keramiek
Model tekenen
.Jaarvergadering

zaterdag

Model tekenen

maandag

dinsdag

17
18

woensdag
donderdag

19
20

zaterdag

22

maandag

8

10

dinsdag

1'l

Tekenen/CraÍiek en Keram iek
Beeldh. /Boetsere n

Tekenen/CraÍiek

woensdag
donderdag

maandag

dinsdag

12
13
17
18

donderdag 20
3

'naandag
dinsdag
clinsdag
woenrdag o.hterd
woensdag middag

woensdag l9
Febrwari

mí.lclag
avond
avond
avond

zaterdag
rnaarrdag

dinsdag

22
24
25

woensdag 26
donderdag 27

zaterdag

5

Beeldh./Boetjeren en lieramiek
Schilderen en Keramiêk
Tekenen/Crafiek en Keramiek
Beeldh/boetseren
Tekenen/Crafiek
Beeldh./bo€tseren en l(eram iek
5childeren en Keramiek
Model tekenen
'fekenen/C
raiiek en Kerarn iek
Beeldh. /Boetseren
Tekerren/Crafiek
Beeidh./Boets.^ren en Keramiek
Schilderen en l<erarniek

txira Activit€it
bnder voorbehard)

t€kerÊefi
t'tG&t'

''nsde!

t# '-'JTïi:€i

,,:J/:

.,;r1 :i"{êê

{.'é;

lind I925 ot b€gin 1976 ben ik lici gc|orden varr de
Ruif. Koctie ,mijn vrouw volgrlc eer: iaar iaier.lk koos
voor schilderen bii Hernran Hollewand- i(ootje begon
inet textiele werlivormen en ginc d::arna tel(enen bii
Hollewand.
Van Herman heb ik veei qeleerd; onder andeÍe onr
spontaan bezig ie zijn. [r:r van zijn yele l.].reten \'vas;
'niei ouwe hoeren, schildererli ' Lukt€ het niet dan qaf
hij veel gcecle rrad.
lír i!eL begir] was lrraairdaqavond d€ ruitavond, iÏ€i
ira afloop sarïenkorrst in iaïé 'Fiet Dorp'. Chier .de
l(astÊieinsvrouw, hield voor ons rLriÍleden speciaai haar"
caíé open. Hei \,,/as aiiijci een gezellige boel. Lr werd
gedanst en er werd de nodige diank naar binnen
Jc ,t-iil rJ. I'J' ^ \ol-t t,; rr1 . r 1 ,, :t^ r rl t. : rn

i

kleiÍ1e uu rtje5.
A{s ik aar} die tiid tenÍq iienk-

iian schieien er
bepaalde Cingen echt uit: onder anciere haar
mosselavciiden en and--re eetpàrtijtjes. Ool( niet tÊ
veíqeten het rloopfeesL van haar do.hterije. \'Vii
stonden met z'n allen om haar hcd te zirrgen en
[hi€n lag daar;:l: een j{oningin mei lr.:ar kleine nei,:l
in haar arnren. irraahtig was heii
Er dan de:chilCervakanlies in FÍankrijk.Mei Lle hele
qroep huurder vve een Veel l-. kiein huisje ir Zuid
irankriik (Er sliep zells ierranci op de qanll). Overdáq
t!'okken \o/c .:ri op uit. leder zocht zijn Íavoriete Dlekje
en probeerde irij op papirr ic kiiiqen i.la nei
qezamenlijke avondeten rrueÍd het we!'k besproi({:n.
l'.latuu!'liik ríjk.liil{ cv.rq.rter i:tet de z,-id fran:c wijn
die we pei" kan van 15 iiiei lraaldcrr aan iie iavc .Op
colr Cail bezornien lve een f-^slivit{rit ter ere van de
:chapen iiie die dag Ce Pyíinceèn introl<l<en Op het
dorpspleir l(ocht Kootle een lootj€ en,,von de
hoofdpr"ijs. je raadt't ::i; een schaapl Dêt hcbben lvc
toÊ!1 rÍraar samen verdronl<en. (lees:terLtqverl<ochi aan

.li it,.-r -, .1 . .1 i ., r . . r,itr,t,i

Í

r.

iVco;e h-^rinn€rinqêil ncl( aên dc ie.ioonste:linqen
rnr'e fi)ei dÊ grcep bezochien. Pi.asso, \.i:ïr Ccqir,

die

en veie anderen. Noc steeds zijn kootle
€n il( qolijt€resseerc in kunst kijkerr. A!,r
lrei kan bezoeken wc teílloonsiellingeËr
rq rie I'trut i !drl u!r1e \\nu Fiddt\
Br'-rirssurn. \lVe zijn noq steeíls

oL-'

'ttdr)a 1'tr',.,inan
lrJ /iri r;1,
^, ri
r, hilderen brt liuuc )legerl. Utl 'np; dt
j:ren praktisch hetzelf.je íilubie
nrensen.Op de RuiÍ qaan rrye eili onzt:
oigen weq. Maar rreI Kootje s:][tcn
schilderen is i:hr,riskomen met heel
vcr',, lrrllcri:l v,,crk, dit t:rren biltijk"rr.
kriti€l( g€veÍr cn eroyel naíJralen.
llet is h€eÍii,k om met verwante zielcíl
5arlen tÊ zir;.Zo i:eblt*n \Á,,e 5anle mÊi
Lène en Frans llasiiaens een abonÍrenlent
bij cie scnouwburq. We genieten cnorm
vaÍl de Ín,loie vrienclschappen die we
dooi r.ie Rrrif hebtien
l1n LLt tée,
J

