expressieg!"oep de ruif, elsloo

ftem g@n@nde
"het is weer voorbij die mooíe zomer, die zomer

Opgericht: 27 mei 1970

Atêliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: 046-437 07 63
Expressievormon:
Pottênbakken / Keramiêk
Schildêren

ïekenen / Grafiek
Boetseren / Bêeldhouwên

die begon zowat in mei" is de eerste regel van
een voorheen populair liedje. Deze zomer was er
geen van extreme hitte, maar onberekenbaar ,
soms onstuimig maar toch verwarmend. Volgens
mij duuÍt de zomer tot en met het weekend van 2
oKober. l-iet weekend waarop vele Ruifleden zich
in de bus hijsen om zich te laven aan de laatste
zonnestralen in Straatsburg en omgeving. Ze zullen zich laten verrassen door het schitderachtige
Pe,tit France, de uitstekende Elzaswijnen proeven
en genoeg inspiratie opdoen om het creatieve
werkseizoen aan te vangen. En diegenen die niet
meegaan? De maanden september ên oKober
laten in de regio eên groot aanbod zien van ientoonstellingên - ook van Ruifleden- en manifeste
ties op het gebied van kunst en kultuur... ga er
heen en snuif op... ze't je creatieve brein aan het
werk en ga veruolgens op de ruifavonden aan de
slag..

Een heel fijn Ruifseizoen wens ik u allen.
Corine Vjverberg-MaiieÊ, vaorc,ifter

Anatomie

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de vereniging
dient schriftelijk bij de secretaÍis te worden êangemeld
en opgêzegd
Bestuur:
Corine Mjverberg, voorzittêr
HouteÍend 12O, 6171 CT Stein

04642d0412
John Wllems, secretaris
Heerstraat Cêntrum I , 6171 HS Stein

046433 71 7S
Marlies Op den Camp, pênningmeester
Gommerswijk 62, 6171 BZ Stein
0116433 42 89
Mieke Braam, bêstuurslid
Els Snijdêrs, bostuurlid
ïbn Ritterbeeks, bestuurslid
Jolanda \ /inand, bêstuurslid
Coniributiê:
125 euro per jaar
100 euro peÍ jaar, tweedê gezinslid
85 euro per jaar, tweede wêrkvorm
25 euro per jaar, donateur
Rabobank Stêin: 1 1.41.80.121

Hêt Ruifvoer verschijnt 2 keer per jaar
Elsloo, september 2004

Samen ziin we verwrtwoordeliiY !
Beste lêden,
\Mllen jullie allemaal zorg dragen voor het corÍect
achtedaten van het gebouw.
De ramen sluiten,
de lamêllên opên,
de verwarming laag,
de tafels ,de vloêr en het aanrecht schoon,
koffiezetapparaat schoonmaken
de stêkkers uit het stopcontact trekken en het licht uit.
Laat het niet allemaal over aan de mentor of diegenen
die als laatste vertrekkèn, maar werk zelí mee.
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Eeaerrêgêrd tusser.? de bosserl
met op de voargrand

de beeldhouwers "teÍï!pe!"

Eindelijk was het zover Zaterdag 12 juli omstreeks 1
uur ben ik vertrokken naar Zuid Frankrijk voor mijn
werkvakantie op Beauregard. Via internêt had ik deze
plek gevonden waar ik geboekt had voor een cuTsus
beeldhouwen van 14 dagen. lvl'n wagen was vol geladen met de normalê vakantie spullen plus al het
gereedschap wat ik dacht nodig te hebben.
Op een kennismakings weekend in maart tê Maarssen
was mij n.l. gêzegd dat wanneer ik in harderê steen
wilde werken, ik beter mijn eigen gereedschap mee
kon brengen.
Nu dus op pad en ik was zeer nieuwsgierig naar wat
en wie ik daar aan zou treffen. lk haci wêliswaar kennis
gemaakt met de eigenaar/leraar en zijn partner maar ik
wist totaal niet wie mijn mede cursisten zouden zijn.
Dê heenreis verliep voorspoedig. De eerste dag ben ik
via Luik, Luxemburg, Nancy ên Dyon tot Màcon gereden, waar ik overnacht heb in een Formule t hotel. De
volgende dag, zondag, was het helemaal njet druk en
via Lyon was ik rond dê middag al in Nimês op zo,n 60
km van het einddoel. ln l\imes oost moest ik van de
autoweg de D999 op richting Le Vigan.

Zodra ik van de autoweg af was veranderde hêt Ianclschap totaal en waande ik me direct in het
binnenland van FrankrÍk. ln Quissac aangekomen
vverd het tijd om een eerste uitgebreicle franse salade
te eten op een zonnig têrrasje onder een plataan aan
de rivier. lk voelde me echt als God in FrankÍijk. Hiema
het laatste stukje tot Beauregard.
Beauregard, ooÍspronkelijk een zijdêrupsenkwekerij uit
het begin van de 19e eêuw, maar nu geheel in stijl
gerestaureerd, ligt even buiten het zeer oude en schildeÍachtige gehucht Les Montèses, verborgen tussen
bomen en de glooiendê heuvels van de Zuidfransê
provincie Gard
( Languedoc ), tevens een aardige wijnstrêek. ln de
diÍecte omgêving vinden we plaatsen als Anduse,
Sauve en Ganges, liggend aan prachtige rivieren en
een bêzoek waard.
Hier wonen en weÍken Leo Musch en Dineke Derksen
en organiseÍên gedurende 3 maanden per jaaÍ, van
halí juni tot halÍ september cursussên hoofdzakelijk
schilderen en beeldhouwên.

Aan de rivier in Qrlissac en

cte

binrlenranden

Leo fuïusqh, die de lessen verzorgd, kre€g zijn opleiding aan de êcademiê voor bêêldênde vorming te
AmêrsÍoort en têkent, schildert en sxposeert al iarên
in binnên en buitenland
Een aantal jaren gaf hi naast hêt têkenen èn schilderen lê9 êán een opleidingsschool voor kleuterleidsiers,
podagogische academie en de opl€iding leraren \r'L\fu
in Amstêrdam in de vakken handvaardigheid, tekenen ,
vakdidaciiek en kunstgsschiedenis.
De lêssen worclen gegeven van meandag t/rn vrijclag,
en woensdag m jddag is vrij.
i{et is mogelijk om voor een oí rneerdeÍê opeenvolgende w6ken tê boeken.
Daamaast is het mogelijk om een kamor te nemen,
maar de liefhebbers kunnen er ook kamperen.
En daar kwam ik clus aan op zondag middÊg om een
r of drie, en werd ontvangen door de gastvrouw,
kreeg eerst e€n drankje om bij te komen van cle rit.
Daama werd me mijn karner gewezen 6n een plekje
om mijn auto neer te z€t1en.
Daarna kwamen er alleên maar meof vfêêmden aên?etten en orn acht Llur zêt ik met een dêrtig
Íriensen aan taíel voor hêt welkoms diner i-leêrlijk
gêgetên en al meteên kennis gemaakt rnet eên ílink
aantal mensen waar ik de kon]ende dagen mee op zou
trekken.

ir

l{a goed geslapen te hebben was ik maandag morgen
om negen uur present bij de kennis- making van dê
kunstenaars. Fr bleken dat jaêr in cte eeistê week v€ei
beeldhouwers te zijn, zo'n denien stuk$, wat vêêi wás
ten opzichte van cie voorgaande jaren, De sch;lders

waren zelfs in de minderheid. hla de kênni€rnaking ên
een toespraakjê over het hoe en wat van onze leraar
Leo warên wê al snel aan de gang. Ënkele oudgediene,e waÍen al direct bezig omdát ze wisten hoe hêt allêmaal liêp. De nieuwelingen werden door Leo aan het
werk gezet en uouden eerst een klei vorm maken van
hun te realiseren b6eld. Zetf had ik een tekêning want
mst kiei kan ik helemaal niks. Nê ovêrleg heb ik van
ga8beton een eêrstê vorm gemaakt waarvafi ik achteraf veel plezier heb gehad.
Als materiaal had ik zwad manner gekozen, en clat
heb ik geweten. Hard en toch iaai, splinteren en
vreemde stukkên diê er af sptongen. ln eêrste instantiê
veel machinaal gewerkt met flex cn sehuurschijv€n.
Flet ging êcht allêmáal heel iangzaam. De leiding en
raadgevingen waren echter geweldig, d6 lêraar vÊrstond Êcht zijn vák. Op hêt eind van de eerste week
had ik aindelijk de rtrure vorm klaar en kon ik rustj$ aên
hêt weekend beginn€n.
Zatêrdags afscheid genomên van de monsen die maaÍ
een week bleven en daarna met een aantal medekappers geluncht en de omgê\ring verkond. Zondags op
m'n eentje (even uit rie groep is ook wol lekker) de
Cevennen ingetrolden, eên geweldige dag.
Maandagínorgcn bêgon weer mêt de kênnismáking en
daarna kon ik als inmiddels oucige-diende met mijn
werkstuk vcloruit. Met steun van Leo en harcl werken
wËs ik op vrijdag morgên êindelijl( zover dat ik kon
gaan boênên. Op vrijdagavofid wêrciên net als de week
daarvoor alle werkstukken tentoongêsteld ëvênals alle
schildèriien en basproken door de maker. ik was werkêlijk onder de indruk, zowel van de sehildêrijên als hêt

De les, lunch, tentaonstellinE efi waar ilí het \raar gedaan heb

merendeel van de beeldên en de manier waarop Leo
Musch in staat was om iedereen enthousiast en gemotiveerd te houden gedurende die weken.

Even iets anders."..

Zoals gewoonlijk op vrijdagavond na de tentoonstelling
een heerlijk lopend buffet en daarna nog wat doorpraten over de aÍgelopen week.
De volgende morgen na het ontbijt enige foto's en
adressen uitgewisseld en tegen de middag weer vertrokken in de omgekeerde richting. Deze keer was het
wel wat drukker, maar tegen de avond weer een hotel
opgezocht en Oranjê zien winnen van de Zweden.
De volgende dag de laatste etappe en het zat er weer
op. Twee prachtige weken; alleen maaÍ bezig met je
hobby. lk kan het iedereen aanraden.
Ton Coops

Jessiê

ir

'les Jardins en Angelique

Even iets anders dan schilderijen bekijken. Nu kijken naar tuinen, bloemen, kastêlen en ruïnes.

fr&et de eigenarem
van hobbyzaak "t VrijeUurtje',

Haalbrugskensweg 28 E, in Stein, zijn nieuwe
afspraken gemaaki omtrent het verkrijgen van
een korting bij de aanschaf van teken- ên
schildermaterialen.
Als bestuur zorgen wij dat er 1 à 2 keer per jaar
een recente ledenlijst wordt ingeleverd bij voormelde zaak, zodat zij op de hoogte blÍjven van
ons ledenbestand.
Als u dan bij afrekening van uw aankoop meldt
dat u lid bent van de Ruif, krijgt u 10% korting
Mooi rneegenomen ioch?
Het bestuur.

&,|/rsfera y

ultie dat".

"""

. Jessie Driessen de publieksprijs heeft gewonnen bij "Beeker Amateurkunsternaars' 2003 in
het gerneentehilis in Beek, met haar werk
"Fantasie".(100 x 80 cm. Gemengde technieken)

Als introducé mêt allemaal tuinlieÍhebbers op reis.
Onder andere Flora-eflabora uit Buchtên. Een vollê
bus voor drie dagen naar Normandië. r 440 kilometer,
ovemachten in Dieppe. Hotel Windsor ligt aan de boulevard met uitzicht op de rotskust en de zee. De plaats
Dieppe heeft historische en cullurele bêzienswaardigheden, o.a. D-Day invasie 1944 met de engelse en
canadeêse bevrijders . De zee, de rotskust, het kasieel
en musea. Een haven waar het s'avonds goed toeven
is met een fles wljn.
Het bezoek aan Jumiège was de moêite waard. Dê
mooiste abdijruïnê van Frankrijk uit de achtste eeuw.
Vooral bij mooi weer.
Afuakkend langs de Seine, we komen in het mooie
plaatsje Duclair Gelegen aan de oever van de Seine,
met een mooi kasteel met theehuisjes en knusse zitjes
tussen mooie bloemen. Vooral rozen die ruiken naar
parfum; heel romantisch. Niet ver hiervandaan waren
de gêliefde plekken voor de schilders, o.a. Claude
Monet en ztn kunstbroeders impressionisten. Vanwege
het mooie heldere licht.
Toch nog iels over de schilders!
Jessie D/.,essen.

. je als lid van de ruif korting krijgt bij " 't vrije uur-

tje" in Steín. Je moet je dan wel even legitimeren. (Ër ligt een ledenlijst met onze namen.)

. de avond "kijken naar kunst" met Antoine
Berghs een groot succes was
. Alfredo Gazon tijdens zijn tweede workshop bij
de Ruif,bij enkele leden de juiste snaar wist te

raken

Ruine van dê ahdij ín Jumiège

In het atclier vam Fifí"..""

rc he€ldjena dê dood van Pleter 6n op de d€g pr€ct€s
een jaar nadlenkwan hét terug van dê btonsgtet$rl

"Wat ik maak voegt niets toe. lk moet er niets mee.',
Het gaat haar veel meer om het contact met de mensen. Haar speksteen heeff wel al eên titel;
"Unvollêndete'.
Fifi haalt herinneringen op aan êên ruifÍ€is zo,n 20 jaar
geleden naar Sf Valiérê in Zuid-Frankrijk. i-let moet
bêslist êen heêl bijzondere reis ziin gêweêst, want ik
herinner mê ook verhalen van andeÍe ruiÍlêden.
ïrjdens deze reis schildêrde FiÍi êen poÍtrel van
llelene Bastiaens. 'Het portret hangt nog steeds op dê
badkamêr en nu liik ik er zeff op' zegt Fifi.',Dat ben jij,,
zeggên ook anderê mensen.Wonderbaarlijk zoiets!
Dit najaar gaat Fifi weer op reis. Ze reist graag en verbindt er altijd êên thema of esn doel aan. Dit najaar
samen mêt Hans op zoek naar'dê twee geliefden";
eên beêld ergens in Bali.
Ons gèsprek vindt plaats in de prachtige tuin achter
haar huis. Ds tuin van haar overlÊden echtgênoot
Pieter. Haar Piet€r, waar ze het tijdons ons gesprek
steeds weer over heeft. De mooilijkê momenten, ziêkte, acceptatie, verwerking. Het sterven van pieter on
de bijzondere band die ze heeft met Flans ên fvleta
lopen als eèn rode draad door ons gesprek. Een
gesprek dat niet puur over kunst gaat, maar meer het
verhaal van mensen. Over een zoektocht naar zingeving. Dê zin van het lêven. Geniêten van hêt moment.
l-let boedhisme. Genieten van haar huis , haar tuin, hêt
leven.

'1 lát mo€t ik eigênluk in het Ruituoer, ik doe niets bij
de ruif." Mêt die opmerking begon het zeèr boeiende
gesprèk dat ik mêt Fifi had voor dit artikel. Opvallend is
dai veel mensen di@ ik benader voor in het ruifuoêr diB
bêscheidenheid tonen. lk heb echier stêllig de indruk
dat net die mensèn hier een plaatsje vêrdienen en wel
degelïk iets te vertellen hêbben.
Fifi ken ik via het modeltekenen. Het lièfst maakt Fiíi
schêtsen diê niet af zijn en zêker niet .doodgetekend'
zoals zij dat zelf noemt. lk bewonder haar tekêningên
die altïd weer hêel apart ziin. Maar bovenal is Fifi esn
persoonliikheid. lemand die onlosmakelijk met de ruif
verbonden is en kleunijk en liefdevol haar plaats
inneemt. Nooit op de voorgrond, maar wel duidelijk
aanwezig. lemand die ook heel erg door de groep
gemist wordt als ze een tijdje niel kan komen.En die
band met dê mensen van dê i.uif is iêts det stêeds
weer naar voren komt tijdens ons gêsprêk. FiÍi kwam
omstreeks 1970 bij dê ruif waar zê begon met het
tekenen en schildêrên van met name mensen.'lk vind
mensen nu eenmaal interêssantêr dan dingèn' zegt
ze.Ma Ans Vaassên h,vam Fifi bij de vrijbuiters op donderdag. Daar is ze in hêt verleden bêzig geweest m€t
houtkappén en de zachtere stêensoorten. Naar eigen
zeggen "een bêelje van alles wat, maar het gaat vooral
om hêt gevoel op dat momênt en niet om het resultaat.
lk maak ook nooit iets af in mijn leven. lk stop in éên
fasê dat het nog spannênd is."
l-let niet afmakon van iêls kan ook eên func{ie hebben.
Zo is Fifi aljaren bezig met een zelfportret. Een beeld
dat vamolf een indiaan werd. De spekstêen staat in
hêt ruifatêlier en maaK dat ze elke bêschikbarê dondêrdag naar Elsloo reist om daar met haar vrienden
kofie te drinken. Want de steen raakt FiÍl niet aan.

Kunst van het levèn. Dat is volgens Fifi Kunst met eên
h

oofd letter.

Als ik terug naar huis fiets bedênk ik dat we ook wêl
veel ovêr mijn leven gepraat hebben. Ligt dat nu aan
mij of is dit nou typisch iets dat je gêbêurt bij Fifi.
Altijd oog voor de andÊr Haar bijzondere gevoel voor
mensên. Ja...kunst met een hoofdletterl
Jolanda

Ssasfem s ctraiftd.rereya " - - " "
l\{a het grote succes van afgelopen jaar werd ool( dit
jaar wêer een datum geprikt voor buiten schilderen
met de groep modeliekenen. We konden lvederom
genieten van de enorme gastvrijheid van Sonja. Om
'10 uur ontvangst in haar prachtige tuin, met koffie en
heerlijke zelfEebakken vlaai van !-lerman .(Ja Herman
jê bent gewaarschuwd; zoiets wordt al gauw een nieuwe traclitie bij de Ruif.) l\a enig overleg kwamer] we iot
de conclusie dat ons model toch onmogelljk bij de geldende temperatuur buiten kon poseren, waama we
voor het crealieve/actieve gedeelte naar de Íulfateliers
vertrokken. V\hs het vorig jaar zwoegen van de hitte
....ook nu kregen we het er weer waÍm van. fuÍodel
tekenen oÍ schilderên blift ontzettend moeilijk en
inspannend werk. De leden moe en de magen leeg,
trokken we een paar uurtjes later weer naar Sonja's
tuin waar vele handen licht werk maakten en er in
mum van tijd een compleet barbêque-buffet klaa.stond. Genoodzaakt dooÍ de têmperatuur moêstên wê
ons wel vvarm drinken en waar ciat niet afdoênde hielp
werden de dekens te rroorschijn gehaald.Ja we worden
een dagje ouder. Proost Jan!!
Sonja bedankt voorje gastvrijheid! VVe kunnen weer
terugkijken op een heeÍlijke dag.
G roep modeltekenen zaterdagochte nd.

#&W.#a * e
Zeg nrij wie lJw cursisten zijn
Ën ih zal u zeggen wie gij uijt....
En dêt valt uiteraard gehêe!
pàsit!ef uit.

ïhêns echter zijn wij moederloee veulens, zich vastklàmpênde
aan onze half-fabricaaËsculpturen (ontstaan mede door jouw
creatieve geest) en een ínix vaí]
blc*d en tíansrx van *:nszelf.
i-loewêl jê leêítijd doei verinoë*
den dat jc no$ eigenwiis m*g
zijft,

l-lebb*n wij *rvaren cfat in te
voesên als êen têruake klindis
*){ponent,
Gevat ln eên kunsLzinnige existenÈie... ..endei's oíi kcd gezecd,
Je wist op Íijnzinnlge wijze voei
ilrj stuk te houden door sugg-.'stiê€ te ontlo!(k€n aan de +;ge,
nêaf vên eên blok klêi, hóut Írf
*nig ander rnateriêal en daareloor een subtiel€ sturing ie
gêvên ln cle !'ichting van jol!y,/
Qedí:chlengoed.

Frcttig was d€t je cck ónze
hun"ióï niet elieon
begreep(weaÍdnOr \$ij íriÊt do:ï
zi.jn evergekornen) €n je teve s
een eigenschap bezii $m op
gevattê wijze *met eèn boeft*.i:ng effecl- de h€rkrrnst vên
hêi wooríi een exit'é dimê sle te

$*v*n.
.jámm€r dat je de iuxs vaí] i}ns
fi!êt kunt blrjven delen, te waten,
doende mogÊn uijn ift een
ambiáneê van vfljÊ tijd, eijnde
ê6n zoÍgeloós bêzlg uij{"r, on$
fiiet bekommer€nd cm do waarde {flnancieel} van hsi eindpra-

d*ct.
Jê hèd gevOel voot oftle en zui,
.ri6, oíngaan me1 de beschikbare
mêntaÍ+Ud, dat o.ê. vc0d{ríam
dat nieuwtjes, mode, koopjes,
vrienden en gezins-{eletie-pedkèlen een onGvênÍedige tid
eonsLlmeêrdBn Van d€ urgfl
.,'/aarvoor ds Ruif jou had ingêko6ht.(nou ja gêkocht)
Wêlk mÊteriaál dan ook, ie kon
t]p jolÀv \uijre als configurant

v*n harde mêteÍialen, ijz€í6têrk rÊágêrêil zondêÍ dat wa ofis gsroêpen vflalden orn ons eigen eo cèpt onnodig tê \,ervormen.
Fn nu ga je weg.......mogêlijk hadje on$ beter tijdig kunnên waàÍschuwen.
Mêar j* , je bent buiten ons erm naar het bestuur gegaan en daardserr de kens
vêrspêsld te kunnen bllvên. lmmêrs wi! zouclen bêsi nog hebben \.&"'illen bijlappen.

Gelukkig denken w( dat j* opvolger on{i waêrd is, althans we nêmen aan dat
je dê í;roep als zodanig achter cle sch*rmen hebt aanbêvolen.

de dames)
Je staat op het puni een bêlengrijke ïase in je levon (weliswaêr nog pril) aÍ te
sllliten. Wj hebbeil rír€{ je tê doen en willen het gemis (wat niet is zal zeker
nog komen) enigszins c{)mpenseÍen mêt dê materiêlên wclke kunnen bijdragen êan hst scheppen van producten welks eetdeF genoemd g€mis kunnen
verzachten.....-....maêr zeker niet geheel ki"tnne'1 wegnemen, wánt dearvoor
zrjn wij te bijzonder.
meste Rob, mentor, !!eve l{ob (voor

,ián SÍoffefen, mede i?a$'efis de lattJënatefi van beeldhouwen en
b$et:seren. Jan ilari 2Ae4.

Annette Riezebos,
(schilderen - donderdagavond)

Annette is geboren en getogen in Maastricht. Na een opleiding verpleegkunde volgde zlj
een tekenoplêiding aan de Pedac te Heerlen. Vervolgens studèerde zijhonumentále
vormgeving en grafiek aan de Akademie voor Beeldénde Kunsten in Maastricht. ln haar
recenle werk laat zi zich vooral leiden door rudimentaire vormen uit de natuur
Ahornhoven 5, 6225 GP Maastricht. Teleíoon 043 - 962 52 65

Ruud Stegen,
(tekênen en grafiek, maandagm iddag)
Ruud is geboren in Sittard maar woont aljarenlang in Stein. Hij werd opgeleid aan de
toenmalige Kunstnijverheidsschool in Maastricht, afdeling Reclame en Giafiek.
Vervolgens was hÍ lange ttjd werkzaam als vormgever in het bedrijfsleven. Ruud is
vanaÍ het prille begin brj de Ruif betrokken en nog altijd zeer gemotiveerd. ln zijn werk
wordt het experiment beslist niet geschuwd.
Damiatestraat 60,6171

PK Stein. ïelefoon 046 -

Groepindeling dê Ruif op 5 september 2004
Erelid
Cor van den Akker

DonateuÍ
Jessie Driessên
Dré Oomen
Annie Stegen
Tekenen en schilderen op maana
Hélène Bastiaens
Toos van den Boogard
Marie-Louise Hennekens
Lenie Jacobs-Diks
Jan Lancée
Kootje Lancée-lvlertens
Annie Lenssen
José Meêrtêns-Kustêrs
Joke Meijerink-Haarler
Nilarlies Op den Camp-Janssên
Jan StoÍfelèn
Joop Verblakt-Kok
Loek Wouters-Heymans
Kera mi ek o p maand agavo

n

d

lnê Caanen-Smeets
Jos Curfs
fuleeke GÍassère-Tilman

Lies Heimsoth-Hakemulder
KlVaAoarla Hemmes
Lidwien Paulussen-Pricken
Annemie Ritterbeeks
Guillaume Salden
José Tijssen
Boetseren en beeldho.rwen op d
Frans Bastiaens
Ton Coops
GerÍit Dam
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Jeanne Frans

Sonja Franssen-Bokkers
Caroline Jansen
Riet Kleine-Bogman
Gini van den

M

unckhoÍ-Kosse

Loek Nieuwêndijk
Nel van Rooij-Dielissen

KaÍel Schelftout
Math Smeets
Jsn Stoffelen
Corine VrjveÈerg-Mai,êrs
Te/(€nen ên schilderen op dinsa
Riet Ausems-van dên Berg
Piet op den Camp
Betty Driessen-Ramakers
Fianna Grimm-van Stiin

Marlein Guyaux-Ausems

BiÍgit Hendêrix
Bêp HendriksMarchal
Lênie Jacobs-Diks
Marijkê Kopp€nhagen-Ramakers
Sandra Pêters
Bep Salden-Meijers
Francien SchoutropJanssen
Jolanda Wnand-Vranken
Boetsercn ên beeldhoÍrwen op
Mêike van Bilzem-Broelcnan
Mieke Braam

MaÍlies Hempe-\hnhees
Gêrmainê Henderix-Hendrickx
Marie-Louisê Hênnekens

Jan Keulers
Alice Lexis
Ans Nijênhuis-Roumans
Bea Prins-van de BeÍg

ïon

Ritterbêêks

Gêruan Slaghekke
Wes Stassên
lne vên der \ ,bijden
Kees \ ,bterings
Keramiek op woensdag mlddag

PêtÍa Dohmen-Marsman
Clara de Haan

Bob Heimsoth
Finy Hêndricks-Kals
Mariê-Louise Janssen-Peters

Joke Meiierink-Haarler
Ria Piinenburg4opal
Judith Povel
EIs Reynders-Mêêmans
Els Snijders-Philippens
MaÍy Vink-Haane
MaÍleên V1êls-Hoppers
Keramíplk op donderdagavoncl

Henriët Buck

Toos Deriks
Bep Deus-Meekels
Nelly Haane
VMllie Op den Kamp

Liesbeth van Laar

b

Like Lindemans
Francis Mekel
Corry Meulenkamp
Jolanda Moes
Mieke Wntermanss
Schildercn op donderdagavot
Ton Coops

Peter Grimm
Jacques van Laar

Ger Lemmens
Carla Martens-Schróder
Jan ven Rijst

Linda SchÍooders
Mat van Stijn
Mien van Straeten-Zelen

Hilde ïlmans

Maria Ummels-ïmmermans
Herman \Aêbers
Mickey llbuters-Paulssen
M od eLekenen op zateríag m

Hélène Bastiaens
Frans Bastiaens

Pêtèr Grimm
Fianna GÍimm-van Stijn
Lenie Jacobs-Diks
Jan Lancée
Ger LemÍïrens
Annie Lenssen
Fin Notten-Engejen
Marliês Op den CampJansst
Ruud St€gen
HeÍman \ bbers
Jotanda Wjnand-Vrankên

Tsscane

í llmbrië

Zoekend tussen alle middeleeuwse kunst en prêchtig€
bouwwerken naar hedendaagse kunst. ln het mooie
stadje Cortona bij het Palazzo Casali kunnen we
genieten van een foto-expositie van het ltalie in de
jaren 50 en 60 van de vorige eeuw"Gli anni della
dolce vita" heet de tentoonstelling( de jaren van het
goede leven). Prachtige zwart-wit foto's die een beeld
geven van het leven in die tijd, maar vooral foto's met
emotie. Het zijn stuk voor stuk meesteMerken. Je zou
lang moeten vertellen wat zo'n foto in een oogopslag
kan zeggen. Alles!!
Buiten stuit je onherroepelijk weer op toeristenkunst;
de alom bekende heuveltjes met zonnebloemen en
dorpsgezÍchten, die weliswaar soms knap geschilderd
zijn maar bitter weinig aan de verbeelding overlaten en
helemaal niet spannend genoeg zijn om langer naar te

kÍken.
Cortona is werkelijk prachtig. Gelegen op een heuvel
kÍk je uit over een prachtig dal en vang je nog net een
glimp op van het Lago di Trasimeno. Aan de Via
Dardano 55 ontdekken we een piepkleine galerie.

Er is niemand binnen, maar hêl is immers siësta tegen
dê tijd dat we er binnen wándêlen. Wellicht zit de€igenaar van de galerie ergens te lunchen en heeft hij vergeten een stoeltje in dê ingang van zijn deur te zetten
om aan te geven dat hij er even niêt is. Binnen hangen
prachtige etsen van Francesco Campanoni. Je kunt er
niet zomaar langs lopen want elkê plaatje vertelt een
eigen verhaê|. Met de nodige humoq dus we zijn een
hele poos binnen eer we het gehele oeuvre gezien
hebben. Nog even een reactie in het gastenboek zetten, want dit is toch wel zo leuk. Vlht een verademing
na alle schilderijtjes die we tot nu toe zagen.
Als we buiten komen zie ik ênkel een verliefd koppel
op het terrasje bi de buren. lk vraag me af of er wel
iemand is die de galerie in de gaten houdt, want het
kostbare matêriaal dat binnen hangt moet toch in de
gaten gehouden woden?l Zo stil als we binnenkwamen zo verlaten we ook dit straatje, waar de ttjd lijkt
stil te staan, doch waar de kunst je êven kan wakkerschuddên.
Jolanda
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