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Deze en vele

andere werk-
stukken ziin te zien
op de Ruifexpositie
vanaf 13 september
in het Terpkerkje,
Urmond



expË'esstegreep elsloo

Ate!íersx Joamnes Riviusstraat 4/
FÍslóo
'lelef,oonr 046-437 07 63

Opqerichtr 27 mei L97O

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

Ateliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: 046-437 07 63
John Willems, secretaris
Heerstraat Centrum 1, 6171 HS Stein
046-433 77 79
Marlies Op den Camp, penningmeester
Gommerswijk 62, 677I BZ Stein
046-433 42 89
M ieke Braam, bestu u rslid

Creatieveling gez@cht die ket overzicht en de
iuiste koers in de Eaten kan houden vaor een
heel bijzondere club mensen" waarvan jij er een
bent.
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plaatsen! We zijn namelijk dringend op zoek naar een
nieuw bestuurslid dat de taak van voorzitter op zich
wil en kan nemen. We vragen jullie dan ook allemaal,
eens heel goed om je heen te kuken naar mederuifle-
den. Wie van onze mensen draagt de echte RUIFSPI-
RIT uit en is tevens gezegend met alle eigenschappen
van een goede voorzitter? Voor de gouden tip die leidt
tot het vinden van onze nieuwe voorzitter looft het
bestuur een echte verse Limburgse vlaai uitl l!!
Nu zou je haast gaan denken; wat een wanhopig zoot
je. Niets is minder waar De Ruif is nog steeds een
bruisende vereniginq die barst van de creativiteit. Een
verenjging met een speciaal karakter, een enorm
goede sfeer. Die goede sfeer js zeker terug te vinden
binnen het bestuur. Er wordt op een prettige manier
samengewerkt en een koers bepaald. Door persoonlij-
ke omstandigheden is er in het zittende bestuur
helaas niemand die (op dit moment) de taak van
vootzitter op zich kan nemen. Niet dat ons de vereni-
ging niet genoeg aan het hart ligt! Het is ook zeker
niet zo dat er sprake is van onwil. Juist omdat we ons
realiseren dat zo'n speciale vereniging gekoesterd
moet worden vinden we dat jullie een voorzitter ver-
dienen als de voorgaande mensen; iemand die er
helemaal voor gaat !!
Tips zUn welkom bij onze secretaris, lohn Willems
rel. 046-4337L79.
Rest mij jullie namens het bestuur een geweldig sei-
zoen te wensen met deze fantastische club mensen!
Jola nda Wijnand.
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Gebruikelijk staat
hier een woordje
van de voo rzitter.
Maar wat doe je nu
als je als bestuur
tij delij k zo nder
voo rzitter zit?
Een nood kreet
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Nevenstaande verzen zijn de enkele
regels van een gedicht, geschreven en
voorgedragen door onze ruifdichter lan
Stoffelen, bij gelegenheid van het 50-
jarig huwelijksfeest van Hélène en
Frans Bastiaens in de Grimaldizaal van
Kasteel Elsloo op Zondag 3 augustus
2003.

Naast familie, vrienden en bekenden
waren ook velen van onze vereniging
aanwezig die onder het genot van hap-
jes en veel drankjes deelte namen aan
de gezellige receptie en
probeerden de warmte te verdruven
(mislukt).

Hélène en Frans. wij hopen jullie als
actief lid van de Ruif nog lang te
mogen beg roeten.

Zie daar.,.,.Lène en Frans
Goede wijn behoeft geen krans
Samen maakten zij geschiedenis in de Ruif
tekenen, sch ilderen, beeldhouwen en schetsen,
een iarenlang lidmaatschap doet hun
'aanwezig zijn' onwisbaaÍ etsen
Frans was ook voorzitter, een van artistieke alture,
Beíde met een hoge presentiegraad,....
Dit ter inleiding, 'n ouverture

Frans en Lène zijn pur sang Maastrichternaren
geboren kort voor de cfisis- en oorlogsjaren,
Maar wat hen als btl"zonder verbindt
is..,.,..,. 'het ziin van Zondagskind,

Kleine kinderen worden groot..."
In het iaar dat ook de limburgse vlag ontsproot
trouwden Frans en Lène, de dag nadat de eerste
helicopter landde in Maastricht
aldus de Gazet van Limburg,

dragen voor het correct achterlaten van de ate-
lie rs.
Er zullen goede afspraken gemaakt moeten wor-
den met het bestuur, omtrent sleutels en derge-
lij ke.

Ook wat betreft het modeltekenen is er de
mogelijkheid om een aantal zaterdagen per
jaar een extra groepje op te starten.Dit onder
dezelfde formule als de huidige groep modelte-
kenen.
Bekijk of er interesse bestaat bij jouw groep of
samen met anderen. Geïnteresseerd en kunnen
zich melden bij het bestuur. We l<unnen samen
beslist tot goede afspraken komen.

Open
Atelierdagen
Regelmatig bereikt ons als bestuur de vraag of
mensen niet extra op de ateliers van de Ruif
kunnen werken. In het verleden is er namelijk
de mogelijkheid geboden om op donderdag vrij
te werken. De groep die van deze moqeli.ikheid
gebruik maakt ide zogenaamde vrijbuitersiis al
jaren heel actief .

De Ruif is echter behoorlijk gegroeid de laatste
jaren en niet alle mensen die dat graag zouden
willen kunnen plaats nemen op de donderdag.
De ateliers zijn niet zo ruim bemeten dat we ze
onbeperkt kunnen openstellen. Zowel werk- als
bergruimte wordt dan erg krap.We hebben als
bestuur besloten dat we wel alle leden gelijke
kansen willen bieden.We reaÍiseren ons terdege
dat niet iedereen de rijkdom heeft van een
eigen atelier thu is.
We willen daarom de mogelijkheden iets uitbrei-
den.
Mensen die dat willen kunnen op de dinsdag of
de donderdag vrij werken.
Iemand van die groep zal dan wel de verant-
woordelijkheid op zich moeten nemen en zorq



Wat hehben we geÍroten van deze
ArEentijnse kunstenaar uit Fanijs, Die oms
rÀreer e\ren liet voelen h@e heerlijk het als
$cíÍid was orn te tekenen. Te orntdekken dat
dit í<ired nog steeds ís-N onszeNf zit, als we
íïïaa r de.!í'vem!
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AVEC AMOUR is zijn stelregel en schilderen van-
uit je gevoel, vanuit je hart. Gewoon lekker
bezig zijn en geen zorgen (of het wel wat
wordt). Het grootste risico dat je loopt, is dat
het niks wordt, dus waarom zou je bang of
geremd zijn. Dit liet me wel denken aan een
uitspraak die Lenie Jacobs wel vaker maakt:
wat kan je nu gebeuren, je kan hooquit een vel
papier verknoeien. Ontnuchterend en bevrij-
dend. Zo dus ook de stelregel van deze kunste-
naar.
Temidden van zijn prachtige werk in de Terpkerk
zaten we weer even heerlijk te kliederen. Hij liet
ons weer even kind zun, en liet ons zljn kind
zlen. Beginnend met wat'lukrake, streken, er
daarna een heel groot zwart kruis doorheen
zetten en dit gecreëerde probleem te strelen,
zoals Alfredo dat noemt. problemen in het cre-
atieve proces zijn er niet om tegenaan te

hikken, maar om te strelen. Vervolgens gaf hij
de omstanders de keus of zijn werk figuratief of
abstract moest worden, want zo halverwege kon
hij nog alle kanten op. Nou wij kozen natuurlijk
voor figuratief, en dat werd het. Ongelooflijk om
zo'n grootmeester aan het werk te zien. lvlooi
ook dat een kunstenaar van zjjn formaat jou je
niet klein een onbelangrijk laat voelen, maar je
net uitdaagt om hetzelfde te doen. Met gevoel,
als een kind, avec amourr met plezier. Want ple-
zier hebben we gehad die ochtend in de
Terpkerk. Wie het gemist heeft, heeft heel wat
gemist. lammer!
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Halverwegen de zomervakantie waren Frans en
ik 50 jaar getrouwd. De Ruifleden, die hiervan
op de hoogte waren hebben ons gefêteerd met
allerhande stoffelijke bijdragen. Waarvoor onze
da nk.
Bijzondere vermelding en dat zal ieder die het
gehoord heeft met ons eens zijn, was het essay
dat Jan Stoffelen voor ons geschreven en voor-
gedragen heeft.
Hij plaatste ons leven in de tijd dat wU geboren
zijn tot in het heden en belichtte op geestige
wijze ons functioneren als Ruifleden.
lan je verdient de gouden griffel.
Alle anderen, die in welke vorm dan ook bij-
droegen om ons dat fijne gevoel te geven waar-
mee we verder willen als'stel'en als
aktieve Ruifleden.
BEDANKÏ !I!!!

Frans en Lène Bastiaens



Ruifactiviteiten

Septembet 2003

Zaterdag 13

Donderdag 18
Vrijdag 19
Zale.dag 20
Zondag 21
Donderdag 25
Vrijdag 26
ZaÍetdag 27
Zondag 28

Oktober 2003

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Oktobet

Zaterdag
l\,4aandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Keramiek
Zaterdag
Maandag

D insdag

2003

Woensdag 15

Donderdag 16

Zaterdag 25
Maandag 27

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Novembet

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Zaletdag
Nlaandag

Dinsdag

Opening Expositie
Kiiken naar Kunst
Expositie
Expositie
Expositie
Expositie
Expositie
Expos itie
Expositie
Expositie

Expos itie
Expositie
Expositie
Expositiê

Modeltekenen
Tekenen en Graf iêk
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
Schilderen en

Excursie Antwerpen
Tekenen en Graf iek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en GraÍiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek

SchildeÍen en
Keramiek
Modeltekenen
Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en BoetseÍen
ïekenen en GraÍiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek

Woensdag

Donderdag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Zalerdag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

December 2003

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Zatetdag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Zatetdag

Januari 2004

Woensdag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Zatetdag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

12 Bêeldh. en Boetseren
Keramiek

'13 Schilderen Keramiek
17 Tekenen en GraÍiek

KeÍamiek
18 Beeldh. en Boetseren

Tekenen en GraÍiek
19 Beeldh. en Boetsêrên

Keramiek

Teke nen/G rafie k.
Keramiek
Têkenên/GraÍiek
Boetseren/Beeldhouwen
Boetseren/Beeldhouwen
Keramiek
Schildêrên
Keramiek
Model tekenen

maandagmlddag
maandagavond
dinsdagavond
dinsdagavond
woensdagochterd
woensdagmiddag
donderdagavond
donderdagavond
zatererdagochterd

13.30 - 16.00 uur
20.00 - 22.30 uur
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22-00 uur
09.30 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 22.30 uut
09.30 - 12.00 uur

Donderdag
Zaterdag

Februarí 20o4

Maandag 2

Dinsdag 3

Keramiek
Schilderen Keramiek
Modeltekenen

,o

4

5

11

12
14
'16

2A

3
I

'10

11

13
15

17

18

27

Schilderen Keramiek
Modeltekenen
Tekenen en Grafiêk
Keramiek

25 Beeldh. en Boetseren
Tekenen en GraÍiek

26 Beeldh. en Boetseren
Keramiek

27 Schilderen Keramiek

20

24

11

20

7 Opêning 2
Kijken naar Kunst 2

12 Tekenen en Graf iek
Keramiek

13 Eeeldh. en Boetseren
Tekenen en GraÍiek'14 Beeldh. en Boetseren

Woensdag

Donderdag
Maandag

Dinsdag 10

Woensdag

Donderdag
Zaled,ag
lilaandag

Dinsdag 17

Woensdag 18

Donderdag
Zaletdag

Maart 2004

woensdag
Maandag

D insdag

Woensdag

Donderdag
Zaterdag
Maandag

Dinsdag 16

Woensdag

Donderdag
Maandaq

Dinsdag 23

Woensdag 24

Donderdag
Zatedag

Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Gratiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Tekenen en Grafiek
Keramiek
Beeldh. en Boêtsêrên
Tekenen en GraÍiêk
Beeldh. en Boetseren
Keramiêk
Schilderen Keramiek
Modeltekenen
Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en boetseÍen
Tekenen en GraÍiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
lModel tekenen

Jaarvergadering
Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en boelseren
Tekenen en GraÍiek
Beeldh. en boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Model têkenen
ïekenen en Grafiek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiêk
Schilderen Keramiek
Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Grafiek
Beeldh. en Boetseren
Keramiek
Schilderen KeÍamiek
Model têkênên

02
03
04
05

4

7

I

I
11

13

14

3

4

6
I

10

'1'1

1 Tekenen en Graf iek
Keramiek

2 Beeldh. en Boetseren
Tekenen en GraÍiek

3 Beeldh. en Boetseren
Keramiek

4 Schilderen Keramiek
6 N4odeltekenen
I Tekenen en Grafiek

Keramiek
9 Beeldh. en Boetseren

Tekenen en GraÍiek
10 Beeldh. en Boetseren

Kêramiêk
Schilderen Keramiek
l\rodeltekenen

28

30

2003

Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en GraÍiek
Beeldh. ên Boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Modeltekenen
Tekenen en Graf iek
Keramiêk
Beeldh. en Boetseren
Tekenen en GraÍiek

Keramiêk
Schilderen
Keramiek
Modeltekenen
Tekenen en Grafiek
Keramiek

20 Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Grafiek

21 Beeldh. en Boetseren
Keramiek
Schilderen Keramiek
Tekenen en GraÍiek
Keramiek
Beeldh. en Boetseren
ïekenen en Grafiek
Beeldh. en Boetseren

15

17
'19

22

27

28

(Wijzig i nge n v ootbe ho ude n )



Mentoren seizoen '03 -'0q
Rob van Avesaalh
(beeldhouwen en boetseren - dinsdagavond en woensdagmorgen)

Rob volgde van 1980 tot 1 985 de opleiding aan de Stadsacademie te Maastrichl,
BANFO-centre Íor arts in Canada en was in1993 werkzaam in het Europees Ceramisch
werkcentrum Den Bosch.
Rob maakt objecten waarbij klanken en het geluid van stromend water een grote rol spe-
len.

Maria Bastion 10, 6217 NC Maastricht. Telefoon 045 - S4S 0S 47

Annehilde Bruining
(tekenen en grafiek - dinsdagavond)

Annehilde sludeerde tekenen en schilderen aan de Stadsacademie in Maastricht. Zij
geeÍt veel les en is actieÍ in verschillende kunstzinnige initiatieven. sinds 1996 heeÍtzij
regelmatig geëxposeerd en haar werk is in bezit van particulieren, musea en bedrijven.

Hertogsingel 68, 6214 AE Maastricht. Telefoon O4O - A21 87 0S

Vicky Mantz-Beurskens
(keramiek donderdag avond)

vlcky studeerde aan de stadsacademie voor toegepaste kunsten te Maaslricht, aÍdeling
ceramische vormgeving. zij heeft ruim 15 jaar lesgegeven aan de stichting Vrije uren ie
Heerlen en heett haar atelier aan huis in Maastricht. Tegelen is haar geboorteplaats; een
redelijke garantie voor een passie voor klei.

Vroenhovenweg 6, 6213 HD Maastricht.Tel.:045- S21g0Ss

Gerrie Goossens
(keram i ek m aandag avo nd)

Gerrie is geboren in Helmond en woonachtig in Maastricht. Zij volgde o.a. de
opleiding M.O. Handvaardjgheid/Beetdhouwen aan de Stadsacademie te
Maastricht, gaÍ les in boetseren aan de lvlaria Virgo School en studeerde
Keramiek aan de Academie voor Schone Kunsten te Hasselt. Na haar aÍstuderen
in Hasselt in 1992 werkte ze als zelfstandig keramiste in eigen atelier.

Dopplerdomein 10 a, 6229 GN Maastricht. Tet.:043-5670069

Joep Mertens,
( keram i ek wo en sd ag m idd ag )
Joep is Weertenaar van geboone (om precies te zijn 9 september 1952) maar woont in
het pittoreske Catsop. Hij is in het bezit van de diploma,s MO A en B handvaardigheid
en in Maastricht volgde hij de vakopleiding keramiek. Joep is zeer veelzijdig: naaÀt kera-
miek houdt hij zich ook bezig met het ontwerpen van kleding en accessoires en met
theater.

Daalstraat 21,6181 JP Catsop-Elsloo. Telefoon 046 -4ST g7 42



An nette Riezebos,
( schi lderen - dond erd agavond)

Annette is geboren en getogen in l\4aastricht. Na een opleiding verpleegkunde volgde zíj
een lekenopleiding aan de Pedac te Heerlen. Vervolgens studeerde zij monumentàle
vormgeving en grafiek aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in lvlaastricht. In haar
recente werk laat zij zich vooral leiden door rudimentaire vormen uit de natuur.

Ahornhoven 5, 6225 GP Maastricht. Telefoon 043 - 362 52 65

Ruud Stegen,
(tekenen e n g raf i ek, m aandag m iddag)

Ruud is geboren in Sittard maar woont al jarenlang in Stein. Hij werd opgeleid aan de
toenmalige Kunstnijverheidsschool in Maastricht, aÍdeling Reclame en GraÍiek.
Vervolgens was hij lange tijd werkzaam als vormgever in het bedrilfsleven. Ruud is
vanaÍ het prille begin bij de Ruif betrokken en nog altijd zeer gemotiveerd. In zijn werk
wordt het experiment beslist niet geschuwd.

Damiatestraat 60, 6171 PK Stein. TeleÍoon 046 - 4SS 21 19
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Heel wat mensen moeten we in dlt ruifvoer eens
extra bedanken. Natuurlijk zijn er altijd heel
veel mensen die goed werk verrichten voor de
Ruif. Het zou te langdradiq worden om die alle-
maal op te noemen. Toch willen we er een aan-
tal noemen. Met stip op nummer een:
Ger Lemmens, onze eigen'Bob de Bouwvrie'.
Ger zorgde voor een tekening van de aan-
passingen van de entresol, een voorstel van zijn
schildergroep. Na overleg met het bestuur
zorgde hij voor een voordelige inkoop van de
materialen, trotseerde de tropische hitte en
realiseerde eigenhandig alle voorgestelde aan-
passingen. Nou zo kunnen we er nog wel meer
hebben. Ger beda n ktl
Op de voet gevolgd door de gedeelde nummer
twee: Mat van Stijn en Hans Martens.
Dezerespectievelij k Ruiflid en echtegenoot van

een ruiflid, zorgden op een zeer hete zomer-
avond voor de prachtige fotorapportage van alle
werken die in september in dê Terpkerk worden
geèxposeerd. De warmte van de lampen maakte
de tropische hitte nog ondraaglijkeri maar deze
twee heren was niets teveel. De hele rapportage
staat inmiddels op cd-rom. Heren bedankt!
Op de derde plaats bedanken we alle beeld

regent bedank- houwers, keramisten en hun mentoren. Zij heb-
ben het afgelopen seizoen heel wat geduld
gehad met onze kapotte oven. Ondanks de
extra inspanningen van een aantal mensen
wilde het maar niet lukken om de grote oven
geschikt te krijgen voor steengoed. Binnen het
bestuur zijn er goede afspraken gemaakt om er
voor te zorgen dat zich deze situatie volgend
seizoen niet herhaalt. Josette de Bruin, heeft
voor haar overlijden haar oven gedoneerd aan
de Ruif. Dit als dank voor de steun die zij van
velen van jullie heeft ontvangen. Haar oven is
geplaatst in de stookruimte en kan hopelijk voor
een deel voorkomen dat we in de toekomst
opnieuw een achterstand oplopen met stoken.
Bob Heimsoth bedankt voor het wegwerken van
de achtersta nd.
Beeld houwers, keramisten en mentoren;
bedankt voor jullie geduld !



Begin juli zijn enkele leden van de maandag-
middaggroep gaan tekenweek-enden in
Stoumont in de Ardennen. Wij vertrokken op
vrijdagmorgen en na een mooie rit door de
Ardennen waren wij net op tijd voor de lunch.
De middag, met het verkennen van de
omgeving (getekend werd er nie'il) en de
avond met een uitslekend diner werden in
gezelligheid doorgêbracht.
Zalerdag werd wêl getekend en dat het
moeilijk was kon je merken ledereen was
druk bezig aan de Amblève met verÍ, potlood
of/en houtskool.
's t\,4iddags zocht iedereen zijn eigen stekje.
Toen was het vooral Jan die moeite had
mei de natuurvormen (zie het gedicht).
Na weer een heerlilk diner en een nachtje
goed slapen werd Femouchamps bezochti
al snel zaten de adiesten aan de Arnblève
midden in het centrum weer te tekenen en te
schild eren.
De laatste middag werd doorgebracht in de
wei van ons gezellig hotelletje ook met teke-
nen, schilderen en luieren.

ivlel veel dank aan onze gastvrouw en gast-
heer,
R uud Stegên

,#rrm dagnmm
pm de ÁHdemmem

Lang week-einde Ardennen

Een Ruiflid met ezel en witte vlakken
Kwasten, vert, hele bakken
had inspiraties te over
langs water, in het lover
doch kreeg 'het' niet te pakken.

Deez binnenschilder, die niet beter wist
had zich met acryl-in-de-natuur vergist
híj werkte we|b-waar hard
echter houtskool is wel erg zwarl
zo werd hij een opposieve optimist.

Gelukkig was er de groep
in 'n stemming van 'hoeperdepoep'
die met artistÍeke accoorden
opbeurende en troostrijke woorden
een kLtnstv/erk zag in diens-zwarle-
troep'.

I nt ussen g est abi I i seerd,
,Jan Staffelen

OvèÍ\eSS

Mooi Panorama

Schilderen en tekenen



Zaterdag,
l- 1 oktober
2003

Amtwerpen
Wat is er heerlijker dan na een hete zomer op een
nazomerse dag met een volle bus enthousiaste ruiÍ-
mensen en hun vrienden naar Antwerpen te gaan?
Antwerpen is volgens ons de geschiKste stad om
inspiratie op te doen voor het nieuwe creatieve sei-
zoen. We willen om half negen vanuit Elsloo vertrekken
(event.e)Íra opstapplaats in Stein). Onze eerste halte
zal zijn het wereldberoemde Beeldenpark Vliddelheim ,

hier zijn in een natuurlijke omgeving beelden te bewon-
deren van o.a. Henri lvloore, Rodin, Giacometti en Rik
Wouters. Vervolgens gaan we naar hel centrum
alwaaÍ de mogelijkheid bestaat ons nog verder te ver-
diepen in al het schoons wat anderen tot stand
gebracht hebben, het Museum van de Schone Kunsten
(met schilderijen van oude meesters zoals Rubens en

Ru ifexcu rsie
Van Eijk) oÍ het ultramoderne museum MUKHA in het
oude havengebied ( herondekt door artiesten en caÍe-
uitbatersl) Voor diegenen die het oude Antwerpen, de
sinjoorenstad, willen ontdekken bestaat er de mogelijk-
heid te wandelen door de joodse wijk oÍ de talrijke
galeries te bezoeken in de Hoogstraat of alreeds eer-
der een kroegentocht langs eeíbiedwaardige etablisse-
menten le maken zoals HET ELFDE GEBOD oÍ DE
WARE JACOB. Voor winkellieÍhebbers is de l/leier een
lusïhoÍ! Natuurlijk is er de mogelijkheid om 's avonds
heerlijke mosselen met belgische Írieten te eten met
een echt belgisch bier om de dorst te lessen.
Om 20.30 uur gaan we weer op huis aan met in ons
hooÍd allerlei beelden die in de loop van de winter op
papier 'gezei 'oÍ uitgehakl kunnen worden.
Heb je je nog niet opgegeven ? Doe dil zo snel moge-
lijk, vol is vol. Kosten per persoon 23 euro- introducees
toegeslaan.

Namens de werkgroep excursíes Corine Vijveherg (tel
4260412).
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Lies Heimsoth
Mien van Straeten-Zelen

Bob Heimsoth
Ger lemmens
Carla Penders
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. zondag 12 oktober
van 10 oo tot l Eoo uu r'.



Ledenlijst de Ruif 3O augustus 2OO3

Erelid
Cor van den Akker

Donateur
Jessie Driessen

Stans Hommen

Jennifer Schaap-McCarthy

Annie Stegen
Loek Wouters-Heymans

Tekenen en Grafiek maanda!
Hélène Bastiaens

Toos van den Boogard
Agnes op den Camp-Schoutrop
Petêr Grimm
Marie-Louise Hennekens
Lenie Jacobs-Diks
Kootje Lancee-Mertens

Jan Lancee

José Meertens-Kusters

Joke Meijerink-Haarler
Annie Lenssen

Dré Oomen
Marlies Op den Camp-Janssen

Jan Stoffelen

Joop Verblakt-Kok

Keramiek maandag-avond
Lucie Bruls-Bougie
H. Caanen

Jos Curfs
Meeke GrassËre-Tilman
Lies Heimsoth-Hakemulder
Carla Hemmes
Rien Hooft

Joss Muller

Annemie Ritterbeeks
Guillaume Salden
JOSts lrlssen

Jennie Weterings-Koevoets

Íekenen en Grafiek dinsdag-
Riet Ausems-van den Berg

Piet op den Camp
Margo Fraenkel-Hommen
Fianna Grimm-van Stijn
Marlein Guyaux-Ausems
Birgit Henderix

Bep Hendriks-Marchal

Riet Houben aspirant
Lenie Jacobs-Diks



Sandrd Peters

Bep Salden-Meijers
Francien Schoutrop-Janssen

Jolanda WUnand-Vranken

Beeldhouwen en hoeÍseren di
Frans Bastiaens

TonCoops

Gerrit Dam

Jeanne Frdns

Sonja Fra n ssen - Bokke rs

Caroline Jansen

Riet Kleine-Bogman

Gini van den Munckhof-Kosse
Loek Nieuwendijk
Nel van Rooij-Dielissen

Karel Schelfhout
Math Smeets

Corine Vijverberg-Maijers

Beeldhouwen en boets,eren woc
Meike van Bilzem-Broekman
Miêke Braam

Marlies Hempe-Vanhees

Germaine Hendêrix-Hendrickx
Jan Keulers
Alice Lexis

Corry Meulenkamp

Ans Nijenhuis-Roumans
Bea Prins-van de Berg
Ton Ritterbeeks
Gert-Jan Slaghekke
Wies Stassen
Ine van der Weijden

Kees Weterings

Keramiek woensdag-middag
Bob Heimsoth
Finy Hendricks-Kals
Marie-Lou ise Janssen-Peters

Joke Meijerink-Haarler
Jolanda Moes

Ria Pijnenburg-Copal

Judith Povel

Els Reynders-Meermans

Fls Snijders-Philippens
Marjo van Thiel-Wagenaar
Mary Vink-Haane
Marleen Wels-Hoppers

Schilderen donclerdag-avond
Ton Coops

Stella Habets

Jacques van Laar



Gêr Lemmens

Carla Martens-Schr^der
lan van Rijst
Linda Schrooders

Mat van Stijn
Mien van Straeten-Zelen
Hilde Tilmans
Maria Ummels-Timmêrmans
Herman Webers

Mickey Wouters-Paulssen

Keramiek donderdag-avond
Henriit Buck

Toos Deriks
Nelly Haane

Liesbeth van Laar

Like Lindemans

Francis Mekel

Corry Meulenkamp

John Willems
N4ieke Wintermanss

Modeltek,
Hélène Bastiaens

Frans Bastiaens

Sonja Franssen-Bokkers
Peter Grimm
Fianna Grimm-van Stijn
Lenie Jacobs-Diks
Jan Lancee

Ger Lemmens

Fifi Notten-Engelen

Marlies Op den Camp-Janssen
Nel van Rooij-Dielissen

Ruud Stegen
Herman Webers

Jolanda Wrjnand-Vranken


