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express$egr#ep eEsl*m
Opgenlcht: 27 m'reÊ !970

Ateliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: 046 - 437 07 63

ExpressievoÍmen:
Pottenbakken / Keramiek
Schilderen
Tekenen / Crafiek
Boetseren / Beeldhouwen
Anatomie

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

Bestuur:

John Willems, secretaris
Heerstraat Centrum 1, 61 71 HS Siein
046 - 433 71 79
Marlies Op den Camp, penningmeester
Gommeíswijk 62, 6171 BZ Stein
046 - 431 42 A9
Mieke Braam, bestuurslid
Bob Heimsoth, bestuurslid
Els Sniiders, bestuurslid

Jolanda \Mjnand, bestuurslid
Ton Ritterbeeks, bestuuÍslid

Contributie:
125 euro) per jaar
100 euro) per iaar, tweede gezinslid
85 euÍo) per jaar, tweede werkvorm
25 euro) per jaar, donateur

Het Ruifuoer verschiint 2 keeÍ per iaar
Redactie: Jolanda Wiinand
Vormgeving: Ruud Stegen

Elsloo, februari 2004
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Het is alweer tiid voor een nieuw ruifuoer en helaas
kan deze "ten geleide" nog niet geschreven worden
door een nieuwe vcorzitter. Dus maar weeÍ de stoute
schoenen aangetíokken om zelf ieis op papier te
zetten. lk moet er even voor qaan zitten, want ik
ben geen schrijver. Ook miin accuratesse heeft me
al in december behoorlijk in de steek gelaten, want
na de data voor de nieuwjaaÍsflits herhaaldeliik
gecontroleerd te hebben aan de hand van het rooster
ging het toch nog mis. Tussen de kerstdrukte en
de oliebollen moest alles nog geschreven, gedrukt
/gevouwen en stickers en postzegeis geplakt. l-{et hele
gezin werd ingezet. lk dacht nog even "niemand zal
het een Íamp vinden als ziin postzegeltle een lreetie
scheeÍ ziï", dus zoonlieí van twee-en-een-halÍ plakte
vlijtig de zegeltjes. (Alles wat mêt de Ruif te maken
heeft vindt ie namelijk leuk en het liefst gaat ie rnet
me mee. Hii weet nou al waai hij ziin moet, want de
gezelligste mensen kom je er immers tegen.) lk had
de data gecontroleerd en laten nalezen op eventuele
taalfouten. Bleek dat ik het rooster van voriq iaar ieí
hand had genomen en dus ook de foute datum voor
de jaarvergadering had overgenornen! Stom, storn,
maar alles was al de deur uit toen ik het ontdekte.
Mijn excuses voor de vennarring alom, maar de iuiste
datum voor de iaarvergadering is toch echt 3 maart!l
lullie moeten beslíst allemaal kornen die daE en er
voor zorgen dat er weer een vooÍzitter komt díe de
teugels in handen kan nemen. Want ik kriig natuurliik
van niemand op mijn kop na zo'n blunder.........-.
bij nader inzien hoop ik dan toch maar op een lreel
aardige voorzitier die zich een beetie realiseeÍt dat
we dit werk allernaal vrijwillig en naaÍ eer en geweten
doen, met onze fouten en tekortkomingen. Er zaÍ hier
en daar nog wel eens een foutje insluipen........

lolonda Wijnond.



Uitnodiging f aarvergadering 2O03
Op woensdag 3 maart vindt de jaarvergadering plaats. Deze bijeenkomst wordt
gehouden in het Ruifgebouw en begint om 20.00 uur. De bestuursleden nodigen
iullie van harte uit deze avond aanwezig te ziin en mee te denken en te beslissen
over het wel en wee van de Ruif. In dit Ruifvoer vinden jullie de stukken die
besproken zullen worden.
Na de agenda kunnen we genieten van de werken van de schildergroep van
Annette en zal Hans Kohnen een presentatie verzorgen.

Agendo
1. Opening
2. Mededelingen.
3. Verslagen:

' jaarvergadering 2003
c secretariaat over 2003
. penninEmeester over 2003

4. Verslag kascontrole-commissie.
5. Aftreden bestuurslid en

verkiezing nieuw bestuurslid.
6. Werkgroep excursies
7. Extra activiteit
8. Kijken naar kunst
9. Rondvraag en sluiting

Notulen jaarvergadering 26 februari 2003.

Aoneeztg;
Lenie Jacobs, lessie Driessen, Cor van den
Akker, Dré Oomen, lan van Riist, los Meyers,
Ton Coops, Cer Lemmens, Mien van Straeten,
Mickey Wouters, Ruud Stegen, Annie Stegen.
losá ïijssen, Kees Weterings, lan Stoffelen,
Loek Nieuwendijk, lan Keulers, Meike van Bilzen,
Frans Bastiaens, Cerrit Dam, Nel van Rooy, Sonja
Franssen, Bob Heimsoth, Els Sniiders, Marlies
Op den Camp, lacques van Laar, Mieke Braam.
lolanda Wijnand.
Afget lcld:
Linda Schrooders, Peter Grimm, Fianna Crimm,
Herman Webers, lohn \Mllems, Toos van den
Boogard, Joop Verblakt, Wes Stassen, Viclry
Mantz, losé Meertens, Marleen Wels, Rob van
Avesaath, Bea Prins, lne van der Weyden, Corine
Vijverberg, Fifi Notten, Marie-Louise Janssen, Lies
Heimsoth. Joep Mertens, Finy Hendricl<s.

Qpenlng
'Dames en heren, iongens en meis,es, ia we
worden steeds ionger! We blijven jong!' Met deze
opmerkeliike woorden opent Jacques zijn laatste
jaarvergadering in de functie van voorzitter.
Verder merkt hii op dat de statuten verlengd
moeten worden, mits de leden willen dat de Ruif
als vereniging blijft bestaan. Het is dus het uur
van de waarheid en het bestuur moet met de
billen bloot (gelukkig niet letterliik).

Agcnda
De agenda wordt goedgekeurd en er worden geen
punten toegevoegd.

Mededellngen
. EHBO kastie is op elk atelier gewenst.
. er wordt opgemerkt dat er weer fantastisch is

opgeruimd . Dank hiervoor aan de betreffende
groepen.

Venlog loowergaderlng 27 februart 2OO2
Het verslag wordt goedgekeurd met de
opmerking dat er drie namen ontbreken op de
presentieliist Jos Meyers, Micky Wouters en
Mien van Straeten.

Ve6log secretorloot 2AO2
Er zijn geen opmerkingen.

Venlag pennlngmeuter
De penningmeester dankt alle leden voor de
medewerking met de automatische incasso.
Er is een sluitende begroting met een positief
resultaaL
Artikelen di€ gelijk worden afgeschreven moeten
op de nieuwe inventarislïst worden vermeld
i.v.m. de brandverzekering.
NaaÍ aanleiding van een vraag van
Kees v.d.Wetering over de loonbelasting,
geeft onze penningmeester een toelichting.
Het iaar 2003 zorgt ten gevolge van het nieuwe
belastingstelsel voor een behoorliike extÍa
kostenpost. Cereduceerd belastingtarief , een
geringe loonsveÍhoging en het vervallen van de
feestdagenregeling zorgen voor 8qo extra kosten. Het
voorstel voor contributieverhoging wordt aanvaard;
1 1 5 euro wordt 1 25 euÍo, 92 euro wordt 100 euro,
23 euro wordt 25 euro, 68 euro wordt 85 euro.
Uitgangspunt bliift dat bii mentoren met kwaliteit



een beloning op niveau hoort en dat alle mentoren
netto hetzelíde verdienen.
Dank aan de penningmeester en de deskundige
achterban Hein Op den Camp, een goede bekende
van Marlies.

Verttog kascontrolt ecommlsstr e
De voorzitter leest het verslag voor dat met veel
humor werd qeschreven door CeÍrit Dam en Peter
Grimm;

Beste mensen,
Ílet ís een goede gewoonte dot de kascommissie
de stukken van de verenigíng komt inzien voor
de jooNergaderíng. Celukkig kon dot op I 7
februorí nog net en het was best wel hondig dat
het ruífuoer ol wos gedrukt, wdnt door stond
olles keurig op een rij ! Net als voríg joor is de
koscommissie met vlooi. koffie en wíjn door de
penníngmeestet omgekocht om ín verzodígde
en benevelde toestand de boeken vdn 2002 te
bekijken , en wij konden eígenlíjk NIETS vinden
dot niet in orde wqs. Er ís zelfs een overschot von
61 5 EUR] op de balans, woarmee het vemogen
wot kon worden oryevijzeld. Dot bijno alle leden
(98%) hun contributie nu vio een automotische
incasso loten innen, vergemokkeliikt de took von
de penningmeester zeer en maokt het veel beter
mogelijk op bosis von joorínkomsten te werken.
Deze octie wos zeer succesvol.
Opníeuw wíllen wij graog en met klem alle leden
oproepen Marlies en Heín Op den Comp somen
te huldigen voor de nouwgezette en heldere
boekhouding die wordt gevoerd. Het is níet
vonzelfsprekend, dot een verenígíng zo hoor
financiên bijhoudt en de Ruif mog er echt blii mee
zíjn.
Wíj konden slechts enkele suggesties doen om
de financiële en mateiële sítuatíe van de Ruif
zo mogelijk nog inzichtelijker te maken. De ene
suggestie is om een inventarislíjst te moken vdn
alle oparte opporotuur, meubels, schilderezels
en dergelijke, ook ol zíjn ze boekhoudkundig
ofgeschreven. Dit kon von nut zijn bij de
ínboedelverzekeríng. De ondere suggestie betreft
het ordenen von posten díe betrekking hebben
op personeelskosten. Wellicht kunnen deze in de
boeken ollen onder een hoofd worden gebundeld,
zodot het nog makkelijker te zien is hoeveel
daormee is gemoeid.
Het ís ons duídelíik geworden, dot een
contributieverhog ing komend sei zoen
onvemíidelijk is, onder meer vonwege de
ongunstige veranderíngen in het belosingstelsel,
woorop de Ruif slechts in beperkte mote invloed
heeít.
Kortom, leden van de RuiÍ, verheÍ u von uw zetels
om Morlíes en Hein eenstemmig te donken voor
hun we,rk.

De koscommissie. Gerit Dom en Peter Grimm-

Vosttellen nleuwe ksscglnmlssíe
Met dank aan PeteÍ en CerÍit wordt de nieuwe
commissie gekozen in de personen van Dré Oomen
en Kees Weterings.

Veddezlng besaunleden
Na zes iaar neemt Jacques van Laar afscheid als
bestuurslid. Jacques is indertijd begonnen als
redacteur van het Ruiívoer, hii verzorgde de kopij
en schreef onder naam van Corine 'ten geleide'.
Via de rol van vic€-voorzitter en secretaris wist
hij uheindelijk zelf het hoogste ambt te bekleden.
Een carrière die klinkt als een klo( zoals hii het
zelf benoemL
De teamgeest van de Ruif heeft lacques altiid
aangesproken. De saamhoriEheid van de groep.
de samenwerking onder de leden onderling en de
relatie met de mentoren is hecht. Helaas ziin er
ook veel mensen weggevallen en dan wist men
elkaar te helpen en de pijn te delen. lacques
dankt voor het vertrouwen, de vriendschap en
de waardering en wenst het nieuwe bestuur veel
SUCCeS.

Ton Ritterbeek wordt voorgesteld als nieuw
bestuurslid. Ziin kandidatuur wordt door de leden
ondersteund.

Actlvltelten / excurcIes
De werkgroep excursies wordt bedankt voor
haar inzet. Men denkt over een meerdaagse
excursie in 2004, suggesties voor een eendags-
excursie zijn van harte welkom. Jesie noemt de
Panorama Mesdag, dit museum is opgepoetst en
de presentatie is vernieuwd.

RulÍYor,r
Dank aan Ruud en de redactie. Er wordt een
oproep gedaan om kopil in te leveren.

Extro octlvÍtett.
Zaterdag 5 april is e€n rondleiding in Maastricht,
Wik en Ceramique gepland. Deze zal verzorgd
worden door Vicky Mantz en echtgenoot. Er
moeten minimaal 30 pe6onen inschrijven, anders
gaat deze activiteit niet door.

Ê.xposttte septemfur.
De opening is gepland op zaterdag 1 3
september. Alle informatie volgt schriftelijk op
een later tiidstip.

Rorfivraag.
Kees Weterings stelt voor een bescheÍmheer of
-vrouw te zoeken in verband met sponsoring.
Dit idee wordt later besproken binnen het
bestuur.

Sluitlng

lolondo Wíjnand.



I o a rversl o g secreto ri o at
2003.

Het iaar 2003 is er weer volop gewerkt in de
bestaande groepen. Er is geen wisseling geweest
bij de mentoren. wel heeft Rob van Avesaath
in het naiaar te kennen gegeven dat hii wil
stoppen als mentor met ingang van februari
2004. Meer hierover elders in dít ruifuoer-
Tiidens de iaarvergadering 2003 is ,acques van
Laar afgetreden als voorzitter van het bestuur
en Ton Rítterbeeks toegetreden als bestuurslid.
Het is (ondanks de uitgeloofde vlaai ) niet gelukt
om een nieuwe voorzitter te vinden, zodat
het bestuur een heel jaar heeft moeten varen
zonder 'kapitein'.

De groep 'vri,buiters' op donderdag is al iaren zo
vol, dat het bestuur besloten heeft extra ruimte
te maken voor mensen die vrii willen werken op
de ateliers. Hiervoor werd een oproep gedaan in
het ruifuoer van september. lnmiddels is er een
groep gestart op vriidag en bestaat er enige
interesse voor de dinsdag. Een extra groep
modeltekenen is er nog niet, maar bliift in de
toekomst mogeliik onder de bestaande formule.
Het initiatief is aan de leden.

Extm octivitelt
Ook dit iaar is weer getracht het ruifseizoen
(2002-2003) aÍ te sluiten middels een extra
activiteit. ïidens de iaarvergadering is het
voorstel gelanceerd om op 5 april 2003 een
rondleiding door Maastricht te plannen. Deze
dag zou verzorgd worden door Vicky Mantz en
echtgenoot. Helaas is de activiteit wegens gebrek
aan voldoende inschriiving afgelast.

Oven
Als ongewenste rode draad door het ruifiaar
van de keramisten en beeldhouwers, liep toch
ongetwiifeld 'de oven'. Ondanks de vele pogingen
om deze nog redelijk nieuwe oven geschikt te
kriigen voor het bakken van steengoed, bleef
het een probleem. Eind 2003 heeft het bestuur
besloten een nieuwe oven te kopen, met inruil
van het probleemexemplaar Deze nieuwe oven
zal medio februari geleverd worden.

Exposltle Terpkerk
Het seizoen 2003-2004 is geopend in de Terpkerk,
op de vooravond van de expositie 'lmpressie van
een Expressiegroep'. We kunnen terugkiiken op een
goed bezochte expositie, die qua voorbereíding
erg arb€idsintensief was. lmmers de formule van de
Culturele Werkgroep Stein, die met name gemaakt
is voor solo-exposit.ies, moest aangepast worden
voor een groepsexpositie waar uiteindelíik 5ó leden
aan hebben deelgenomen. Tijdens de langlopende
expositie werd al het werk ons echter door de
Culturele Wergroep uit handen gênomen, met

name door de vele suppoosten. Of het voordelen
heeft om een expositie via de CultuÍele Werkgroep
te organiseren in plaats van alles zelf in handen te
houden is moeiliik te zeggen- De meningen onder de
leden bleven hierover verdeeld en effecten op langere
termiin zijn nog niet waarneembaar.

Worlshop
Via Leo Klein van de Culturele Werkgroep stein,
kwam de Ruif in contact met Alfredo Carzon. Deze
Argentiinse kunstenaar heeft in de zomer voor een
aantal enthousiaste ruifleden een workshop verzorgd
in de Terpkerk. Ëen en ander is beade partiien erg
goed bevallen. Zo goed zelfs dat Alfredo graag
bereid is om weer zo'n biizondere club mensen te
ontÍnoeten voor een workshop. (Mochten mensen
hierin geihteresseerd ziin, laat het dan weten bii het
bestuur).

Verbouwing
Door het bouwen van een voorziening voor
kinderopvang naast de SL Cillesschool, áln
de huidig geldende veiligheidsvoorschriften
met betrekking tot o.a. brandpreventie. ook
doorgevoerd binnen het bestaande gebor.rw
Helaas is een en ander de gebruiksvriendelijkheid
van de ateliers niet ten goede gekomen. Wi
hebben hierop echter maar een zeer beperkte
invloed en ljn aftankelijk van de eigenaar van
het gebouw, nl. de gemeente. Het bestuur
heeft hieÍomtrent contact opgenomen met de
gemeente.

Excursre
Zaterdag i 1 oktober trokken we met een volle
touringcar naar Antwerpen- De interesse was groot
en de laatste plekies in de bus waren aangevuld met
extra introducé's. Na een gezamenlijk bezoek aan
beeldenpark Middelheim , werd het gezelschap naar
het centrum van de stad gebracht. Hier ging men in
spontaan gevormde gíoepen verdeÍ naar de geliefde
musea of bezocht men vooral de culinaire attracties
en de vele tenasies die de stad riik is. Wederom dank
aan de werkgroep die alles weer tot in de punties
verzorgd had Jolondo Wijnand.

Kíjken nqdr kunst.
Het is een Eoede ruifgewoonte om regelmatig samen
naar kunst te kÍken. Naast de inmiddels wat vaker
ingeplande presentaties van de eigen groepen is het
31 maart de beuÍt aan Antoine Berghs om zijn werk
aan ons te presenteren. Antoine is de zoon van de
inmiddels bii ons bekende Piet. ( onder meer bekend
met "de Líchtvanger". Ben ie nog steeds niet gaan
kiiken, doe dat dan beslíst eens!) We hebben indertiid
enorm genoten van de presentatie van Piet en we zijn
heel blii dat we Antoine, na zíin omzwervingen in de
Verenigde Staten hebben kunnen strikken voor een
avond op de Ruif.

Grtlp le kans en zorg dot le eÊ btt hentillt



EXPLOITATIEOVEMICHT DE RUIF 2OO3- 2OO4

Opbtengsten
contributie
koffie en klei
subsidie
rente
activiteiten

Totool opbrengsten

Notten
huur
mentoren
loonbelasting etc.
vergaderingen, secretariaat,
ruifuoer etc.
koffie en klei
activiteiten
afschrijving inventaris
inventaris en materialen
poetsen
telefoon
diversen

Totaal kosten

Exploitatleresultoat

Activa

lnventaris

Klei

Liquide middelen

Contributies

Bank betaalrek.

Bank spaarrek.

Begroting

1 2000
1900
5500

400
1000

2003

Werkeliik

1 2080
2179
6424
370

1238

Verschil

80
279
524
-30
238

2004

Begroting

12640
2000
ó025
400

1000

22025

4900
7000
3300

.l 
200

1900
1000
430
500
s00
'145

11s0

20800

47 50
6500
3500

900
1 800
900
430
400
500
140
980

21891

4764
6329
2329

'I115

1991
1273

431
232
375
138
964

1491

-14
171

1171

-21 5
-191
-i/ 5

-1

168
125

2

20800 1994s 8s5

1946 1946

BALANS PER 3I DECEMBER 2OOi In euro's

2202s

Passiva 31-12-2002 31-'|.2-2003

Vermogen eind vorig laar '11629 14244

Resultaat dit iaar 615 1946

3't-12-2002

2739

136

14

0

975

11482

31-12-2003

2308

't 36

81

12s

1110

IJ5)U

Vermogen eind dit iaar

ContÍibuties

Nog te betalen loonbel.

Nog te betalen overig

Totaal

14244 16190

115

868

'l'19

'l2s

868

127

Totaal "1s346 17314 1st46 'l73"to



Toelichting
penningmeester
realisqtie 2OO3 en
hegroting 2004.

Resultaten 2003.
Met als uitgangspunt een
sluitende begroting voor 2003 is
het werkelijk resultaat geëindigd
op een positief saldo van euro
1.946.
Dit resultaat is tot stand gekomen
door:
. Afwiikingen in de verschillende

opbrengstenposten ten
bedrage van 1 .091 . Met name
koffie en klei voor 2/9, de
onwangen subsidie voor 524
en de gerealiseerde activiteiten
voor 238.

. Een aantal meevallers in de
diverse kostenposten ad 855,
met name minder loonbelasting
en sociale lasten vooÍ 1.1 7l .

Balans per 31 December
2003.
Door de positieve
resultatenontwikkelinq is het
vermogen van de vereniging
met euro 

.1.946 gestegen naar
euro I ó.190. Dit vermogen Ís

benodigd voor het afdekken van
onvoorziene omstandigheden.

Begroting 2004.
Er wordt een sluitende begroting
2004 gepresenteerd met een
exploitatieresultaat van 0. Er
wordt geen contributieverhoging
voorlen met ingang van het
nieuwe seizoen- Ook is er
rekening gehouden met een
verhoging van de vergoeding aan
de mentoren. De overige posten
van de begroting ziin voorzichtig
begroot.
Ook wordt in het jaaÍ 2004
rekening gehouden met de
aanschaf van een nieuwe oven,
gezien de slechte ervaringen in
het recente veÍleden.
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'Ontworsteld aan het kistjes tekenen'

Een hoekhuis aan de Sanderboutlaan in Steín,
eind .jaren veertig gebouwd. Hoewel het ianuarÍ
is en het voorjaarsgroen nog heei ver weg iijkt,
toont de kolossale voortr:in ook in dit seizoen de
zorg waarmee ze is aangelegd. We komen langs
bij Hélène en Frans Bastiaens, vorig jaar vijftig
jaar getrouwd en één van de koppels die sarnen
bij de Ruif zijn. Bijzondere mensen, hoewel ze dat
niet zouden willen toegeven.
De woonkanrer is modern, helcler en heel
persoonlijk ingericht. De prachtiEe werken aan
de muur vallen meteen op. Je praat niet alleen
met Hélène en Frans. maar je bent ook door
hen omringd. Crote kleurige vlakken en flinke
streken in een fors, optimistísch schilderif, dat
onmisl<enbaar van Hélène is. Daar tegenover
twee precieze en tegelijk krachtige constructies
van Frans, ingelíjste'Verschuivingen' (1 986).
Het ziin aquarellen, die in smalle strookjes ziln
gesneden en weer verlijmd zijn tot bonte kleine
vlakjes temidden van een witte ruimte. Ze
wordt dooraderd met enkele zwarte lijnen, die
aarzelend hun weg zoeken naar een punt buiten
de lijst.
Samen hebben ze een hele weg afgelegd
in de Ruif. Frans was eÍ het eerste bii,
na bij de Stichting de Vrije Ur"en in Stein
te hetrben gezocht naar mogelijkheden
om zich verder te ontwikkelen. Ruud
Stegen gaÍ daar les en tiplte hem over de
groep in Elsloo. Op zijn vijftigste sprak
Frans in het voorjaar thuis de historische
woorden; 'ik geloof dat ik bij de Ruif ga'.
Hij vond er ziln stek en bleef.
Een paar laar later schreef ook Hélène
zich in, Ze werkte al veel met textiel,
spon wol, weefde, maakte wandkleden
en breide truien voor de eeuwigheid op
grote houten pennen. Hélène begon op
de Ruif ook mei text;eie werkvormen.
Het \^./aren de jaren zeventig en de
hechte, kleine vriendengroep die in het
gammele Rentmeestershu is 's avonds
bezig was, maakte furore. Daar raakte
je na een dag werken alle gedoe uit
fe hoofd kwijt en werd er na afloop
reqelmatig nog royaal doorqezakt in de
aanpalende horeca. Fen keer per maand
kuram men zondagochtend bij elkaar, er

werd 's zorners buiten getekend en alle kindeÍen
rommeÍden dan mee. Het was een intensiêve

ln het opkamertje ,ran het Rentmeestershu is

zette de Ruif ook de eerste schreden in het
modeltekenen, naar een naaktmodel wel te
verstaan. Dat sprak toen nog helemaal niet
vanzelf: ia, in de Academies deed men zoiets,
rnaar hier? ln Elsloo? Er werd een meisje
gevonden, dat welisvaar nog niet eerder had
geposeerd, maar het wel eens wilde proberen.
Ook vooi de leden was het de eerste keer, dus
men wilde niets aan het toeval overlaten. De
opkamer werd flink gestookt, want ze mocht
het vooral niet koud kriigenl Het mociel rnrilde
best alles uitdoen, behalve haar hoge hakken en
zo geschiedde. Daar stond iedereen met rode
hoofden van de hitte en de spanninE te tekenen,
totdet met een geruisloze zucht de arme dame
flauwviel.
lnmiddels zijn ornvallende modeilen heel
zeldzaam bij cle Ruif. en tekenen llélène
en Frans ze al jarenlang regelmatig op de
zaterdagrnorgen. Êen hele worsteling, waarin je
moet proberen er mee:' dan aileen het figuur van
te maken, maar volgens Hélène echt het mooiste
dat er is.

TeiuE naar het begin, r,vaarln Hélène van Ruud
Stegen tekenlessen kreeg en cck lino's ginE
maken. Oneindig veel flessen en kistjes werden
er nageiekencí en daaraan is ze inmlddeis naar



eigen zeggen ontworsteld. Er werd serieus
geaquarelÍeerd en geschilderd, de mentoren
lieten de teugels vieren en de ontstane ruimte
werd door de leden en door haar creatief
ingevuld.
Ook in het bestuur lieten Hélène en Frans van
zich horen. Twee termijnen als secretaris veruulde
Helàne, terwijl Frans een tijd voorzitter was.
lnnriddels was de Ruif van het Rentmeestershuis
in een oude school getrokken. maar het
sarlenleven met andere groepen viel daar niet
mee. Bij de Ruif legt nu ee nmaal niet iedereen
de kleedjes precies recht. ln die periode viel de
verhuizing naar het huidiEe gebouw aan de
.loannes Riviusstraat.
ln vergelijking met de eerste jaren is de Ruif veel
groter geworden, met veel meer aanbrod en
ool< met een steeds hoger niveau van de leden.
Frans en Hélène vinden de sfeer nog steeds heel
prettig, al is ze anders dan vroeger.

Frans: 'zij kan veel mooiere dingen maken,
speelser'. Hélène begint gewoon, Frans zou
dat nooit doen. Hélène: 'hij ís geduidiger,
secuurder. Hij zou best een leuke monnik

zijn geweest'. Frans heeft geen echte vaste
voorbeelden voor zijn constructies, wel gaat hij
veel tentoonstellingen zien en dan rÍjpt het idee
langzaam maar zeker. 'Je moet de maat bepaien.
anders gaat het niet'. De balans rnoet erin zijn
te vinden, de juiste verhoudingen, de goede
kleuren, het meest geèigende materiaal. Zo zet
het object zich vast in zijn hoofd, volEt er een
schaalmodel en tenslotte het werk zelf. Meestal
is dat nogal groot. Strak? Sober? Misschien bil
sommige constructies wel, althans op het eerste
gezicht. Ërin zit aliijc.l een extra laag, raraarin de
mens, of een menseiijk gevoel aanwezig is. Soms,
maar niet altiid, komt Frans terug op een object.
Als het nlet zint, v'rordi eraan doorgewerkt toi
het goed is. Hélène: 'iets is goed als er kaÍakter
in zit'. Hun werk is nu zo eigen. dat het zich
onrniskenbaar laat herkennen. MomenteeÍ is

Frans bezlg met een constructie uit i 992 te
vergroten. Steeds op zoek, steeds nadenken.

Het at€lier troven is inmiddels aardig vol geraakt.
'Ons hele huis is in gebruik.'

jolanda Wijncnci en Peter 6r!mm

$rp fref *feË,F'eÉ" ytrËF...,*,
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(Bron. Limburgs Dogblad sept. 2001)

Bronzen seuipture:r 'Toonbeeld van zuivere
knacË-rt'?

Sedert íft 1995 het boetseentaNent 'Eeboren'
werd. (autodídact) iegt zÊj zicl"r voornanreiij$t
toe op bo€tseren !n zwaïte was. leder beeídje
is uníek, orndat ze volEens de zgn. cine-
perdue-n'lethode EeEoteíi worden, N-iaar werk
Es reEelrvratig te zíe,x in o.a" l'!et Te!.pfde!"kle"
l$aar eenste solo-expositie ín septemben 20S'ï
in het Salviras$<erkje was een dl"rect resultaat
van laard werker'l.

Het overbekende "het bloed kruipt waar het niet
gaan kan".
Als kind altijd creatief, opgegroeid in de
siersmederij van opa en vader, niet verwonderlif k
misschien was dan ook de liefde die ontstond
voor brons. toen zij in I 995 diverse workshops
volgde bij een bronsgieterij. Na veel
omzwervingen binnen de creativiteit, was haar
intense zoektocht naar haar vorm van creativiteit
voltooid, min of meer.

De belangrijkste driitueer in haar werk is de liefde
voor de mens, maar evenz€er een verlangen
naar schoonheid en cleatie. llaar grootjte
inspiratiebron ís de rrrouy: met haar sensr-raliteít
en vruchtL;aarheid. Creativiteit en spir;tualiteit
gaan hand in hand, Ínet een knipoog naar cle
viei" elementen van Moeder Aa|de. Haar brronzen
zijn inteEer gemaakt, lleflijk, sorrrs teder varr
karakter en hebben een aanclenaam warme
uitstraling. Het aanschouqren en liefhebtren wat
je handen gemaakt hebben is altijd weer een
teder moment.
|olanda hoopt dat je van haar werk geniet en
daardocr mag ervaren dat liefde en schoonheid
in kleíne dingen overal om ons heen is. Werkend



in de kunst kom je uitdagingen tegen die je
doorzett;nEsvermogen en tegenwoordiqheid
van geest op de proef stellen; scheppingskracht,
gevoel voor kwaiiteit en fantasie worden gewekt,
waardoor de wereld íiiker wordt waargenomen.
Zo e(vaart Jolanda, is kunst met innerlilke
ontwikkeling verbonden, hetgeen haar zeer
aanspreekt en bezighoudt.

Bij Toon Hermans op lunchbezoek.
ln -1996 kwam de van oorsprong Delftse naar
Sittard lvaar een zeker pad van creaiiviteit
uitgestippeld lag. Ze moest het echter wel zelt
"bewandelen"! Het toeval bestaat níeq reeds
als jong meisje wilde |olanda Toon Hermans
ontmoeten. Het was dus heel wat ioen ze in zijn
geboorteplaats terechtkwam. Ze mocht zelfs haar
beelden plaatsen in het Sittardse ïoon Hermans
Huis en schonk bij de opening ervan een door
haar ontworpen en vervaardigd kunstwerk,
waardoor ze in contact kwam met rvÍjien r-bon
Heímans. Tweemaal mocht zii op uitnodiging
van de cabaretier in zíjn woonplaats Bosch en
Duin op lunchbezoek samen met schri.ifster
Mieke N4osmuller. (o.a van het boek 'de wijsheid
is een vrouw')
Aan de hand van de toen door Jolanda getoonde
kunstwerken concludeerde Hermans dat zii veel
talent heeft. Diverse thema's spraken hem aan.
Thema's als vrouwelijk naakt, modelstudie, dans,
mythologie, groeivormen als scheipen en dieren.

De goddelijke vrouw.
Momenteel verdiept Jolanda zich in de
grenzeioze wijsheid van de cervrouwen uit
mythen, saEen en leEenden. Uiting onder meer
in uitwerking van vruchtblaarheidssymbolen en
diverse poriretjes van godinnen vanuit diverse
culturen. Zo blijft ze trouw aan haar eigen
ontwikkelinE, want creat;vitelt ondersteunt de
moed, le eigen kracht, spontaniteit en speeisheid
te (her)ontdÈkken en in je leven tot r-ritdrukking
te brengen. De goddelijke vrouw bevindt zich in
iedere vrouw. Het goddelíjke Eeeft de vrouw haar
kracht, indi\i idualiteit en ideí'ltiteiq rninnares,
moedei", priesteres, maagd en muze.... ..
Flke hedenclaagse vrouw kan cle godin in zichzelf
ontdekken en ontwikkelen, aldus Jolanda.

Atelier 't Pentagram een feit; welkom!
Na in 2002 S'ttard te hebben verlaten, komt
Jolanda in Elsloo terecht. Om enigszins te
acclimatiseren sluit ze zich in 2003 aan bij de
Ruif. ln de donderdag-avond-groep van Vicky
voelt ze zich in een prettige sfeer opgenomen.
[en "geboren keramist" voelt ze zích niet, maar
Jolanda ervaart de lessen als verfrissend, leerzaam

en prettig ter afiniisseling van haar'oronsjes.
Zoonlief lmani van dríe jaar weet haar aardig
te inspireren, wat het gevoel geeft nog "lanE
vooruit te kunnen" op haar Atelier 't Pentagram.

Bezichtiging werk op afspraak: Atelier 't
Pentagram. jolanda Moes, Heuvelstraat 38,
Meens - Elsloo. - ïel. 046 * 426 25 27



Msr"p **r &eeéd*?*{d wtrffi
Fdsms Kwhener'

Na een opleiding tot sieenhouwer te
Utrecht een voltooide opleiciing tot
plastisch/ r"uirntelijk vormgever te M aastricht
aan de Stadsacademie voor Toegepaste
Kunsten, een Unesco-opleiding tot
i"estaurateur van monumenten in Venetiê
is Hans sinds 1984 werkzaarn in ziin eicen
atelier in Maastricht en in de zomermaanden
werkzaam in het bulteniand. Ztjn specialiteit
is natuursteen. Op verschillende plaatsen in
Eurooa en Zuld-Amerika zijn z'n sculpturen
pgra4[erlje*ztr n-lragenhare-ru]nte__ .-*

ffm& &ed*mdcr $'f
Hoe biij we ook vaak met ze zijn, soms
!'noeten we heiaas afscheid nemen van een
van onze mentoren. OnÍangs liet Rob van
Avesaath ons weten dat híj het te druk had
gekreEen om zijn verplichtingen bij de Ruif
in cje toel<omst nog na te komen" Daar Rob
al enige jaren zowel op dinsdagavond als
op woensdagochtend de beeidhouwers
begeleidt, waren wê maar wat blif dat
hij zelf voor een vervanger kon zorgen.
Hans l(ohnen zal vooralsnog de i"est van
dii seizoen de hreide groepen begeleiden.
Hoewel heel blij met deze opvolEer,
nemen we toch maar ongaarne afscheid
van iemand die vre zo graag hebben. \Ále

willen Rob namens het bestuur en de leden
heei hartelijk danken voor ziln geweldige
inzet creativiteit en loyaliteit. Hij was zeer
gewaarCeerd en geiieíd bij velen van ons
en een enorm DANK JE WEL is hier dus
zeker op zijn plaats. Rob, we wensen ie veel
succes met ie creatieve uitspattingen in de
toekomst en verwachten daar zeker nog
eens iets van te zien ên te horên.

*W$eaxenre &wc6"É.

Oniangs is er binnen het bestuur besioten om
toch maar over te gaan tot de aankoop van een
níeuwe oven. Het behoeft geen verdele uítleg
dat dit een noodzakelíjke stap is na aile ellende
voor de beeÍdhouwers, keramisten, mentoren en
niet !n de laatste plaats voor onze eerste stoker
Bobr Heimsoth. We hopen met de koop van
deze oven, de reecís lang lopende "ovensoap"
voorgoed af te sluit€n. Wordt vervolgd.......?!

Werkgreep exr:lÁrsies

Cebruikeiijk staat er narnens de werkgroep
ercursies een snraakn-rakend stuk in het ruifvoer.
Dit keer zal men tiídens de jaarvergadering
jong en oud proberen warrn te kri.lgen voor
de geplande excursie naar Straatsburg en de
plannen rroor Rome.
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' De iaarvergaderíng wordt qehouden op
woensdag 3 maart om 20.00 uur

* Rob van Avesaath vanaf februari wordt
vervangen door Hans Kohnen

' Hans zichzelf uitgebreid zal voorstellen na de
jaarvergadering

e We dan ock beelden van zijn u/erk te zien
krijgen

* De schildergroep van Annette deze avond
werk exposeert

!' Antoine BerEhs 31 maart een avond 'kijken
naar kunst' verzorEt

* Er sinds jaren niet meer zo veel belangstelling is

geweest voor een extra activiteit. Er reeds twee
groepen volgeLroekt zijn. maar misschien de
mogelijkheid bestaat om nog een derde groep
te formeÍen. Ër l<omt een reservelijst
voor mensen die nog geïnteresseerd zijn.

s Annie van 'onze' Ruud ook schildert

Na acht jaar zit het bestuurswerk erop voor Bob.
Hij zal tijdens de íaarvergadering op 3 maart
afrrecjen ais bestuursiid. Bob heeft gelukkig
toegezegd aan te l-rlijven als eerste sioker van
de ovens. U zult begrijpen dai we daar heel blij
mee zijn, want Bob heeft de afgelopen jaren alle
'stcokzoÍgen' op zich genornen. Dit tot ieders
welbevinden, want het is zeker niet gebruikeli.jk
dat er bij het stoken rran zo verschillend werl<.
van zo veel mensen, zo weinig kapoï gaat in de
oven. Bob, onze dank voor jouw ínzet!

#asËfesp se#Ed$dereffi

Soms zijn dagen als een cacieautje. Zoals
afgelopen zomer; modeltekenen bij Sonja in de
tuin. Met de hele groep bij elkaar, het model
liggend in het gras. Warm, gezellig, lachen,
lekker eten, hard werken, verrassende resultaten.
Maar het aiierLrelangrijkte; het sarnen bezig
zijn en de sfeerl De Ruif, daar ben je niet enkel
lid van. De Ruif omarmt ie... ... als ee n warme
deken. Sarnen maak je rnooie herinneringen voor
later. De herinneringen aan die prachtige dag,
cioen je opnieuw verlanqen naar de zomer,


