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Ten geleide

de Íll

Het einde van de zomer nodert endot
betekent het begin von een nieuw Ruifioan
Een zomer die ons als Ruif niet onberoerd liet

door de vermissing van onze zeer gewaardeerde
secretaris John \Mllems. Een moeilijke
periode bracht hem in verwarring, algehele
verslagenheid en angstige weken volgden
voor zijn vrouw. kinderen. familie, vrienden en
Ruifleden. Celukkig ís hij teruggekeerd en kan
nu samen met zif n geliefden werken aan een
spoedig herstel. Wij wensen hem hierbij veel
sterkte en willen waar mogelijk hem steunen.

Opgericht: 27 mei 1970
Ateliers: loannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: A46-437 07 63
Expressievormen:
Pottenbakken / Keramiek

Schilderen
Tekenen / Grafiek
Boetseren / Beeldhouwen
Anatomie
Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelif k bÍj de secretarís te worden
aangemeld en opgezegd
Bestuur:
Corine Vijverberg, voorzitter
Houterend 120,6171 CT Stein
046-426A412
John \Mllems, secretaris
Heerstraat Centrum 1, 61 Z1 HS Stein
046-433 71 79
Marlies Op den Camp, penningmeester
Commerswijk 62,6171 BZ Stein
046-433 42 89
Mieke Braam, bestuurslid
Ëls Snijders, bestuurslid
Ton Ritterbeeks, bestuurslid
Jolanda Wijnand, bestuurslid

Een zomer met ook veel Ruifaktiviteiten. Een
geslaagde aquarelworkshop van Gerda Menten,
het mergelkappen met Hans Kohnen, de
kunstfietstocht met een Ruífexpositie om maar
iets te noemenl Daarnaast nog vele individuele
exposities, zoals Jan Keulers in het ABp-gebouw,
Marlies Op den Camp in galerie Susteren, open
ateliers en een geslaagde groepstentoonstelling
( de donderdaggroepen) in het Terpkerkje te
Urmond.
Ruifleden' vertonen veel iniatieven, iniatieven die
we nodig hebben om onze 35-jarige vereniging
actueel en bij de tijd te houden. Onze websitewww.de-ruif .net is de lucht ingegaan. Allemaal
kijken.... De ovenruimte ziet er weer picobello
uit, dus mensen, we kunnen weer starten..
Een heel succesvol Ruifiaar wens ik jullie allen.

Corine Vijverberg-Moijers voorzítter

Contributie:
'I
25 euro per iaar
I 00 euro per jaar, tweede gezinslid
85 euro per jaar, tweede werkvorm
25 euro per jaar, donateur
.l
Rabobank Stein:1 .41 .80.1 2l
Het Ruifuoer verschijnt 2 keer per jaar
Elsloo, februari 2005
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Aon het eínde van het seizoen nodigde
Annehílde de groep uit om hoar nieuwe otelier te
bezoeken gelegen in de oude brondweerkazerne
in Maostricht,
We werden ontvangen met koffie en koekjes
en genoten van het oonwezige werk von
onze mentor. Indrukwekkende doeken die zij
maokte na de dood von haor vriendin. Kleíne
doekjes woorop zij naast acrylvert de meest
uiteenlopende materialen gebruikte. hetgeen
een heel bijzonder effect gaf. Altijd weer leuk om
werk te bekijken von onze leermeesters,

'tt
Éïndactïvito
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Na de koffie werd er een gigantisch stuk papier
afgerold waarop wij ons konden laten gaan
met verf en kwast. Onder het genot van mooie
Criekse muziek begon iedereen te schilderen.
We begonnen met z'n allen , elk op ons eigen
stukje en schoven steeds een klein stukje op.
Totdat we helemaal rond waren geweest en
het papier ook helemaal vol stond. Wat opvíel
was de eigen stijl en kleurgebruik van mensen.
Doorschuivend naar het volgende plekje werd
er door iedereen met respect voor hetgeen
de voorganger schilderde verder gewerkt . Zo
ontstond er een kleurriik immens groot schilderij
dat bijna één geheel was. Er werden nog enkele
stukken met elkaar verbonden door kleuren en
lijnen door te trekken oí te herhalen en al snel
was iedereen het erover eens dat het nu één
geheel was. En toch zag je nog heel goed waar
iedereen mee begonnen was.
Het plezier waarmee iedereen op zijn knieèn
door het atelier kruipend zat te schilderen
maakte dat het een hele sfeervolle avond werd.
Samenwerken kan wel heel mooi en bijzonder
riln. Dit zou best een idee kunnen zijn voor
teams die op de werkvloer beter moeten leren
samenwerken. Eens iets anders dan Stjakka!

www.de-ruif.net
Sinds kort beschikt de ruif over een eigen
website. De site is nog in wording en we zijn
op zoek naar fotomateriaal en teksten. Je kunt
op de site ook je eigen expositíes kenbaar
maken of iets over ie eigen ruifgroep schrijven.
We hopen dat de website een succes gaat
worden. We willen iedereen wel uitdrukkelijk
vragen elkaars privacy te waarderen. Schrijf fe
iets over iemand of staan anderen op foto's
die je op de site wil zetten, vraag dan even
aan de betreffende persoon of hiiizii dat qoed
vindt. Het is immers een world-wide-web. Dus
het blijft niet binnens kamers.We nodigen

iedereen uit om gebruik te maken van de
mogelijkheden die deze site ons kan bieden.
Voor vragen kun ie contact opnemen met Piet
Op de Camp, lel 046-4337 564.

Keine expositíe von De Ruií tijdens de Kunstfietsroute
Zie ook pagrna 12

Aquarel Workshop:
van 4

tlm 7 april 2005

ln augustus 2004 heb ik in OoÍkamp bij
Brugge een fantastische aquarel-workshop
meegemaakt onder leiding van Cerda Mentens.
Deze workshop stond in het teken van
landschapsschilderen.
Bij aanvang van het Ruifseízoen in september
2004 vertelde ik de deelnemers van de
donderdagavond mijn ervaringen en liet hun
mijn werken zien die ik in Oostkamp had
gemaakt. Ze waren hier enthousiast over en hier
werd het idee geboren om Cerda Mentens te
vragen om een workshop in Elsloo te geven.

Over en weer werd met Cerda gemaild en
daaruit bleek dat Cerda in elk geval te porren
was voor dit idee. Hoewel ze een drukbezet
leven heeft wilde ze dit voor ons in het voorjaar
2005 wel organiseren.
Tiidens de nieuwjaarsreceptie 2005 heb ik

een lezing gehouden voor de aanwezige
RuiÍleden waarbij tevens iedereen de gemaakte
schilderi.jen van Oostkamp kon bekif ken. Op
deze avond meldden zich acht geïnteresseerde
deelnemers. Dit was voldoende om de actie
door te zetten.
AangezÍen Cerda de workshop vroeg in het
voorjaar wilde geven, was het waarschijnlijk
te koud om naar een buitenlocatie te gaan.
Celukkig kregen we de medewerking van het
bestuur van de Ruíf, dat ons toestemming gaf
voor het gebruik van het Ruif-atelier
lnmiddels was het aantal deelnemers gegroeid
naar dertien, waarmee het maximum
was bereikt. Helaas overleed Jan van Ri,st
enkele weken van tevoren. Hij had zich veel
voorgesteld van deze workshop, maar heeft het
jammer genoeg niet meer mogen meemaken.
Maandagochtend 4 april werd tijdens een
kennismaking door de deelnemers aangegeven
wat hun beweegredenen en verwachting
van deze workshop waren, Hierdoor kreeg
Cerda een indruk van de mensen met wie ze
de komende vier dagen zou gaan werken.
We werden al snel aan het werk gezet met
een opdracht om 8 à 9 schetsies te maken.

ln elk schetste mocht maar met dríe kleuren
worden geschilderd. Voor de lunchpauze was
dit geklaard en had Cerda bij eenieder een
persoonlijke keuze gemaakt welk schetsie het
beste was. Na de lunch werd een aquarel
gemaakt in de door Cerda qekozen kleur
middels een diaprojectie. VooraÍ werd door
Gerda duidelijk toegelicht welk papier en
mediums hiervoor gebruikt moesten worden.
Tevens maakte ze vooraf een schílderij zodat
het voor iedereen begriipelijk was wat van je
verlangd werd.
Jammer genoeg werd Clarie Peeters na de
eerste dag ziek en moest daardoor de volgende
dagen verstek laten gaan.
De volgende dagen begonnen we met het
evalueren van de werken van de vorige dag.
We maakten vervolgens nog een landschap
in een duo-toon waarin we geen groene kleur
mochten gebruiken. Zodoende werden we
genoodzaakt met een ander kleurpalet te
werken dan gewend.
Gerda gaf bii elke techniek een uitvoerige
demonstratie; er werd uitgelegd hoe mannekes
(mensen) worden getekend/geschilderd.
Vervolgens kregen we de opdracht om een
stadsplein met mensen er op te schilderen.

De laatste dag stond in het teken van het
schilderen van een kerkgewelf. Het tekenen en
schilderen van het perspectief werd vakkundig
uitgelegd en gedemonstreerd. Tevens werd
hierbij gebruik gemaakt van Cesso vermengd
met zilverzand. Tot en met het laatste uur was
iedereen nog intensief bezig.

Tijdens de afsluiting werden Cerda en Herman
door Linda Schrooders bedankt en kregen
ze een attentie namens de hele groep.
Samenvattend mag gezegd worden: het
waren vier dagen waar veel níeuwe ideeën en
technieken werden behandeld. Wat opviel was
dat in deze dagen gemotiveerd en intensief
gewerkt werd in goede sfeer. Tildens de
afsluiting werd duidelijk kenbaar gemaakt dat
het gros van de deelnemers deze workshop
voor herhaling vatbaar vond. Wellicht tot het
volgende jaar.
De nat in nat technÍek werd uitgebreid onder
de loep genomen. Voor velen was dit een
openbaring, want hiermee werd duidelijk dat

er met deze techniek veel mogelijkheden zijn
waarin je je fantasie kunt uitleven.

tip voor deqenen die meer willen weten
omtrent de activiteiten van Gerda Mentens geef
ik hierbij het adres en de website:

Als

Cerda Mentens
Holven 5
2490 Balen Belgiè

Eigen initíatief... "..7
Heb.ie een idee voor een workshop of een excursie? Laat het mederuÍfleden weten.
Je kunt versteld
staan van de reacties die fe krijgt. Denk maar eens aan de workshop van Cerda Menten
,de veiling
voor Azië of de expositie tiidens de kunstfietsroute. Laat je niet weerhouden als je enkel voor je
eigen groep iets wilt organiseren. De groep vrilbuiters gaat geregeld samen naar een expositie.
De donderdagavondgroepen hebben samen een fantastische expositie gehad in de Terpkerk in
augustus' lnitiatieven op groepsniveau of veren igingsn iveau zijn altijd welkom. Bespreei< het even
met iemand van het bestuur mocht ie voor je activiteit de ateliers nodig hebben. Wil waarderen
het eigen initiatief van onze bijzonder creatieve leden enorm.

Kunstfietsroute
van lolando

Tijdens de kunstfietsroute met pinksteren
zocht ik samen met miin zoontie naar het

doe-atelier voor kinderen in Dilsen. Na enige
omzwervingen door het Belgische landschap
dreigde ik bijna de moed op te geven. Een
fietsroute met de auto volgen is niet zo'n best
idee en de aanwijzingen van onze oosterburen
hielpen mij ook niet veel. Of lag het gewoon
aan mij? lk kon maar niet aan de andere kant
van het bewuste kanaal komen. De organisatie
van de fietsroute moet volgend iaar toch
eens plaatsnamen bij de adressen zetten en
er een landkaartje bij doen. 'Woo ís noe dea
kinderkunst?"was er al honderd keer vanaf de
achterbank geroepen toen ik het eindelijk vond.
Achter het huis aan de Modelstad 1 7 trof ik
drie vriendelijke dames die op een wel heel
bijzondere wiize met de kids bezíg waren. Max
mocht samen met de andere kinderen een hut
bouwen van takken uit het bos. Dat maakte het
lange wachten dubbel en dik goed. Zelf genoot
ik van de tentoongestelde werkjes van de
kinderen die allemaal ge'ihspireerd waren door
andere culturen, zoals de lndianen, Afrikanen,
etc. Er was veel gewerkt met natuurlijke
materialen en het zag er werkelijk prachtig
uit. Doch wat vooral indruk op mij maakte
was de manier waarop de mensen van "de
wondervogel"met kunst en kinderen bezig

Nieuwe richtliinen
De ovenbrand heeft het bestuur doen
besluiten om regels op te stellen t.a.v. het
stoken van de ovens. Zoals jullie zullen
kunnen aanschouwen is de ovenruimte totaal
gerenoveerd.
Alle ovens zijn bovendien door het Bestuur
voorzien van een extra veiligheid en isolatie.
Bob Heimsoth is de stookmeester. Voor het
veilig en soepel laten verlopen van het gehelê
stookgebeuren verzoeken wij jullie van de
onder:taande regels goed notie te nemen.

.
.
.
.

Het bakken gebeurt altiid op eigen risico,
de stookmeester en zijn helpers gaan zo
voorzichtig mogelijk om met de werktukken
De te bakken werkstukken moeten goed droog
worden aangeleverd
Crote werkstukken moeten uitgehold worden
De te bakken werken moeten in de stookruimte

waren."De wondervogel"wil het creatieve in
het kind stimuleren. Kinderen mogen groeien
naar dat wat zij zelf willen worden, in harmonie
met zichzelf, andere mensen en de natuur.Ëlk
kind heeft een rugzak vol eigenheden, talenten
en kwaliteiten. Men werkt creatief, expressief,
ongedwongen . ln vrijheid en r€spect. Met en
in de natuur.

Bij de wondervogel worden hutten en tenten
gebouwd. Men maakt er met de kinderen
juwelen. mandala's, dreamcatchers, brood en
andere gerechties geihspireerd door de culturen
waarover "de wondervogel" zijn weg volgt. De
weg naar het kunstwerk is belangrijker dan het
eindproduct.
Ann Hollosí , Maria Coolen en Katrín van
Koetsen organiseren workshops en feestjes voor
kinderen.
lk kan eenieder aanraden hun website eens te
bezoeken. WWW.d ewondervogel.tk

geplaatst worden vergezeld van een briefje
met naam,biizonderheden en gewenste
baktem peratuur
Fragiele voorwerpen zelf op een ovenplaat

zetten
De oven is op drie temoeraturen geprogameerd tw. 900" C voor biscuit, 1050" C voor
glazuur en steengoed op1 150" C.
Worden er andere temperaturen verlangd dan
is dit alleen mogelijk i.o.m. de stookmeester en
de mentor
De gebakken werkstukken dienen zo spoedig
mogelijk mee naar huis genomen te worden.
Voor werkstukken tot 20 cm, gebakken van
nteÍ door de Ruif betrokken klei, wordt 2 euro
qerekend. Voor werkstukken boven de 20 cm
bedragen de kosten 4 euro.
De onderkant vrijhouden van glazuur
De oven woídt op donderdagavond gevuld
(bij uitzondering op woensdagavond).

Mentoren selzoen 'O5 -'06
Annehilde Bruinlng. mentor tekenen en grofiek - dinsdogavond
Annehilde studeerde tekenen en schilderen aan de Stadsakademie in Maastricht. Zij
geeft veel les en is actief in verschillende kunstzinnige initiatieven. Sinds .1986 heeft zii
regelmatig geëxposeerd en haar werk is in bezit van particulieren, musea en bedrijven.
Heftogsingel 68, 6214 AE Moostricht. Telefoon 043 - 321 87 05
Gerrie Goossens, mentor, keramiek - moondogovond
Cerrie is geboren in Helmond en woonachtig in Maastricht- Zi.i volgde o.a- de opleiding M.O. Handvaardigheid/Beeldhouwen aan de Stadsacademie te Maastricht, gaf les
in boetseren aan de Maria Virgo School en studeerde Keramiek aan de Academie voor
Schone Kunsten te Hasselt. Na haar afstuderen in Hasselt in 1992 weÍkte ze als zelfstandig keramiste in eigen atelier
Dopplerdomeinl 00, 6229 GN Moostricht.Tel.:043- 36/ 00 69
Hans Kohnen, mentor beeldhouwen - dinsdogovond en woensdogmorgen
Na een opleiding tot steenhouwer te Utrecht, een opleiding tot plastisch ruimteliik
vormgever te Maastricht aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten, êen Unescoopleiding tot restaurateur van monumenten in Venetië, is Hans sinds 'l 984 werkzaam
in eigen atelier in MaaÍricht en in de zomermaanden werkzaam in het buitenland. Ziin
specialiteit is natuursteen. Op verschillende plaatsen in Europa en Zuid-Amerika zijn z'n
sculpturen peÍmanent te zien in openbare ruimte.
Burgemeester van Oppenstroot 6224 ET Mdostricht.Tel.:043- 362 03 98

Viclry Mantz-Beurckens, mentor keramiek - donderdag ovond
vicky studeerde aan de stadsacademie voor toegepaste kunsten te Maastricht, afdeling
ceramische vormgeving. Zij heeft ruim 15 jaar lesgegeven aan de Stichting Vrije Uren te
Heerlen en heeft haar atelier aan huis in Maastricht. Tegelen is haar geboorteplaats; een
Íedelijke garantie voor een passie voor klei.
Vroenhovenweg 6, 621 3 HD Maostricht.Tel.:043- 321 90 3
loep MeÍtens, mentor keramiek - woensdogmiddog
Joep is Weertenaar van geboorte (om precies te zijn 9 september i 952) maar woont
in het pittoreske Catsop. Hii is in het bezit van de diploma's MO A en B handvaardigheid en in Maastricht volgde hi' de vakopleiding keramiek. joep is zeer veelziidig: naasi
keramiek houdt hii zich ook bezig met het ontwerpen van kleding en accessoires en met

theater
Doolstraat 21,

61

81 JP Cltsop-Elíoo. Telefoon 046 - 437 37 42

Annette Riezebos. mentor schilderen - donderdogavond)
Annette volgde een tekenopleiding aan de Pedac te Heerlen. Vervolgens studeerde zij monumentale vormgeving en grafiek aan de Akademie voor Beeldende
Kunsten in Maastricht. ln haar recente werk laat zij zich vooral leiden door rudimentaire vormen uit de natuur.
Ahornhoven 5, 6225 CP Moastrícht. Telefoon 043 - 362 52 65
Ruud Stegen, mentor tekenen en grofiek - maandogmíddog
Ruud kreeg ziin opgeleiding aan de toenmalige Ku nstn ijverheidsschool in Maastricht. Vervolgens was hij lange tijd werkzaam als vormgever in het bedrijfsleven.
ln zijn vríje werk wordt het experiment beslist niet geschuwd.
Domiotestroat 60, 61 71 PK Stein. Telefoon 046 - 433 21 19

OPEN-ATELIER.DAGEN ?
Naar aanleiding van mitn bezoek aan onder
andere het atelier van Jan Keulers kwam ik
op het idee van "open-atelier-dagen,, van en
voor ruifleden. Mensen hebben zo ongqo0fliik
veel mooi werk thuis staan en veel leden
zijn geïnteresseerd in wat andere ruifleden _,
doen. Tijdens de openíngsavond en andereruifbifeenkomsten wordt er wel eens een enkel
werk getoond. Doch voor veel mensen is het
verslepen van groot en zwaar werk niet echt
aantrekkeliik. Prik een datum die je schikt en
schriff je in voor jouw eigen open-atelier-dag
voor Ruifleden ?!
De data kunnen gepubliceerd worden in
ruifuoer of ruifflits (januari en september) en

op de prikborden bekend gemaakt. Het ênige
dat je hoeft te doen is een middag je deur
open te zetten voor mederuifleden. Heb je
interesse, neem dan contact op met,olanda
wiinand.tel.046-433000 3.

Wisten

jullie dot.....

"de Ruif dít jaar 35 jaar bestaat
*er mensen lid zijn die reeds vanaf het prille
begin bij de Ruif betrokken zijn
*de vloer in onze
stookruimte wel heel erg mooi
ís geworden
*er stookregels zijn

*deze ook beneden worden
opgehangen
*acht ruifleden aan
de kunstfietsroute meededen

Herfst-aktiviteiten

13.30
dinsdagàvond

Eoetreren/Beldhouwên
Boetseren/8êeldhoowcn

2005

09.30

zatêrêrdago<hterd

September

Woensdag 26
21

Openingsavond
Kiiken naaÍ Kunst

Beeldh. en Boetseren

Zaterdag

29

Schilderen en Keramiek
Modeltekenen

Oktober
Zaterdag

Excutsie naar Bonn

N-4aandag

lvlaandag 3l

ïekenen en Grafiek

Novembef

Keramiek

Dinsdag

Dinsdag

Beeldh. en EoetJeren

Woensdag

Tekenen en Crafiek
Eeeldh. en Boet5eren

1

2

Dinsdag

29

Beeldh. en Boetseren
Schilderen Keramiek

Zalerdag

I

Modêltekenen

Ny'odeltekenen

Maandag

t0

7

Tekenen en Crafiek

Dinsdag

25

Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crafiek

Woensdag

30

Beeldh- en Boetseren
KeÍanriek

Íekenen en CraÍiek

Donderdag

1

Schilderen Keramiek

Keranriek

Zaterdag

3

Modeltekenen

Sinterklaasweek

(week49)

À,4aandag 12

ïekenen en Crafiek

Dinsdag

8

Beeldh- en Boelseren
Tekenen en Crafiek

Woensdag

9

Beeldh. en Eoetseren
Keramiek

Donderdag

l0

Schilderen Keramiek

Schilderen en Keramiek

Keramiek

Dinsdag
Maandag

14

Dindag

15

Herfstvakantie (week 42)

Ivdandag 24

Keranriek

December

lvaandag

'13

Keramiek

Keramiek
3

Donderdag

lekenen en CraÍiek
Beeldh- en Boetseren

Tekenen en CÍafiek

5

KeÍamiek

Woensdag 23

28

Donderdag

't2

Beeldh. en Boetseren

Maandag

Zaterdag

Woensdag

Keramiek
Dinsdag

Beeldh. en Boetseren

Schilderen en Keramiek

Beeldh. en Boetserên

Tekenen en Crafiek

Schilderen Keramiek

KeÍamiek

Tekenen en Crafiek
Beeldh. en Boetseren

20.00 - 22.30 uur
2O.OO - 22.10 uur
09.30 - I2.OO uur

Donderdag 24

6

Dinsdag

21

Tekenen en Crafiek

Woensdag

uur

Tekenen en Crafiek
Keramiek

Donderdag

Keramiek

Maandag

Keramiek

Donderdag 27

12.O0

13.30 - 16.00 uur

S.hllde.en

Woensdag

16.00 uur

20.00 - 22.30 uur
r9.l0, 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur

Tekenen en CraÍiek
Keramiek

Tekenen en Crafiek

Beeldh- en Eoetseren

5childeren Keramiek
Modeltekenen

Keramiek

Donderdag

l5

Beeldh. en Boetseren

Zaterdag

17

Woensdag

Donderdag 17

Schilderen Keramiek

Zaïetdaq

À,4odeltekenen

19

Woensdag 14

Tekenen en Crafiek

Beeldh. en Boetseren
Tekenen en Crafiek

Beeldh. en Boetseren
Tekenen en CraÍiek

Beeldh. en Boetseren

Keramiêk

16

13

Winter-aktiviteiten
2046

'13.30 -'16-00 uur
20.00 - 22.30 uu.
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 ullr

aoetseren/Eeeldhouw€|l
Boetreren/Beêldhouwen

09.30, t2.00 uur

13.30 l6.OO uuÍ
2O.0O'22.30 uur
20.00 22.30 uur
zatererdagochterd

trnuari
Woensdag 4

Zaterdag
Maandag

Opening 2

2a

Modeltekenen

30

Tekenen en CraÍiek

Kiiken naar Kunst
31

Tekenen en CraÍiek

Dinsdag

10

Woensdag

11

14
16

Dinsdag

17

Beeldh. en Boetseren
Keramiek

Moort

Beeldh. en Boetseren

Donderdag

2

Schilderen Keramiek

Zaterdag

laarvergadering

Keramiek

4

Modeltekenen

woensdag 3
Zatêrdag 1l

lÍaandag

6

Tekenen en CraÍiek

Maandag

13

Tekenen en Crafiek

Dinsdag

14

Donderdag 23

Modeltekenen

Keramiek

Woensdag

8

Donderdag

9

13

14

Tekenen en Crafiek

e

Woensclag j
Crafiek

Beeldh. en Boetseren

Beeldh. en boetseren

5

Beeldh. en boetseren

15

Beeldh. en boetleren

16

5childeren
Keramiêk

N4aandag

20

Dinsdag
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Wij gaon met de bus noar
Bonn, wii goan noor Bonn...
op zoterdag'l oktober

beki.jken waard en voor de muzieklief hebbers is
het geboortehuis van Beethoven te bezichtigen.
Leuke winkeltjes en galerietjes zorgen verder voor
een aangename sfeer in wat men zegt de grootste
voetgangerspromenade van Duitsiand.

Aan het begin van het seizoen is er Kijken naar kunst
in Bonn. ln de Kunst en Ausstellungshalle vindt er
op dat moment een grootse tentoonstelling plaats
met als titel "Van Cogh tot Beuys,,. Het is de eerste
tentoonstelling van CrossArt in samenwerking van
10 duitse en nederlandse musea. ln 13 afzonderlijke
zalen,die elk een eigen motto hebben, zoals ,,licht,,,
"plaats" ," aarde" , "sculptuur" en ',nabilheid,,, is
een verscheidenheid van kunstvoorwerpen te
bewonderen . Collages van Beuijs, de Venus van
de vodden van Michelangelo pistoletto, aluminium
boxen van Donald Judd en werk van August Macke
en Armano.
Als men aan óén expositie niet genoeg heeft kan
men in het naast de Halle gelegen Kunstmuseum
zich nog verdiepen in de tentoonstelling ,,le Monde
Arabe"en de tentoonstelling Artliaison, Bonn
Lyon Marc des Crandschamps, eveneens in het

Het programma zíet er ols volgt uít:

Vertrek uit Elsloo 8.30 Dorine Verschureplein
VertÍek uit Stein 8.40 Sanderboutlaan kerk

Aankomst Bonn ong. 1 0.30
Tot ongeveer 'l4.00uur bezoek
tentoonstellingen
Van 14.O0- 19.30 tijd voor terras, stad, winkel,
galeries etc...
Vertrek vanuit Bonn ongeveer i 9.30
Reiskosten per persoon 2Z euro- introducés zijn van
harte welkom
Opgave en betaling zo spoedig mogelijk bii de

werkgroep Excursies en Reizen
lne van de Weijden, Sonja Franssen en Corine
Vijverberg

Kunstmuseum.

Tip: vraag vio telefoon of pc een gratis crossartcord oan
Hiermee verkrijgt men kortingen op de tentoon stelling.
Tef . 0 0 4W 2 8 9 4 6 9 3 3 3 of vrww-cÍossart-routemoderné-kunst.com

Natuurlijk is er ook tijd voor de stad en een
hapje en een drankie. Het grote marktplein is het

De enquête
ln het vooriaar hebben we onder onze leden een
enquête gehouden? om te peilen in hoeverre men
tevreden was over De Ruif en op welke punten
verbeteringen kunnen worden aangetrràcht.

medeleden erg belangrijk te vinden. Graag zou men
op de hoogte gehouden worden van exposities
van leden en mentoren Ook bestaat er bij enkele
leden behoefte aan extra informatie m.b.t gebruik
van materialen, het werken met glazuÍen, oxides.
Het organiseren van worlchops wordt ook op prijs
gesteld.

ln totaal 39 leden hebben deze enquête ingevuld,
dat komt neer op zo'n 5070, aangezien diverse
leden dubbele activiteiten ontplooien. De enquète
had.3 onderwerpen: de begeleiding, de huisvesting
en de vereniging.
ln het algemeen bliikt men zeer tevreden over
de begeleiding van de mentoren. Sommigen
verwachten nog wat meer uitdaginq van àe mentor.
Over de huisvesting zijn er nog ókËle suggesties
gedaan. Het opruimen blijkt soms nog eên
probleem. Tafels worden niet altijd schoon
achteÍgelaten en vuilniszakken verdwiinen te laat
in de container. De afzuiging en de spuitcabine
veroozaken nog enige discussie . Voor sommige
leden kan het in de winter niet warm genoeg ,i1nl
De vereniging. Bijna iedereen bliikt het contàct met

ln het Ruifvoer zouden ook wat artikeltjes kunnen
staan over materiaalgebruil! mentoren en hun
werkzaamheden en beÍichtgeving over musea.
VeeÍ leden stellen het op pÍiis informatie via de mail
te ontvangen.

Aan diverse punten zal aandacht geschonken
worden door het bestuur. Ondertussen is onze
website www.de-ruif.net in werking. piet Op den
Camp zal deze website voor De Ruif onderhouden.
Het ligt in de bedoeling dat op deze website aktuele
exposities en evenementen worden vermeldt. Aan
onze leden willen we vragen ook hiervoor materiaal
aan te dragen- via bestuursleden- zodat we ook echt
nieuws kunnen brengen.
het bestuur
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bezig is. ln het Administratief Centrum in Dilsen
troffen we verrassende keramische tuinhoofden
aan . Na een- te korte- pauze- we moesten
nog veel zien- trokken we het kanaal over en
bereikten we de immense , desolate vlakte
van een oude zinkwitfabriek, alwaar jonge
kunstenaars hun visie gaven over de industriêle
revolutie die hier had plaatsgevonden . Een
zeer opmerkelijke en omstreden locatíe!
De tijd drong, we haalden het niet. We
moesten snel terug naar Nederland. De
fietstocht ging door het schitterende
maasplassengebied, op weg naar het
fietspontie bii Crevenbicht. Dat ging ti.id
kosten, er kunnen maar 1 5 fietlers tegelijk
op het pontie, de wachttijd liep op tot drie
kwartier. Celukkig voer er stroomafwaarts
nog de pont bij Berg, ook hier enorm veel
kunstfietsverkeer. We hadden noq tiid om
een bezoekje te brengen aan de dijk van het
Julianakanaal , waar oud Ruifleden exposeerden
en de Mondiale Beeldentuin in Urmond

-

Pinksteren 2005
Sinds 1 0 jaar wordt er elk jaar rondom
Pinksteren een Kunstfíetstocht georganiseerd

door de Dienst Cultuur van de Cemeente
Dilsen-Stokkum- de overburen aan de andere
kant van de Maas. Dit iaar werd de Cemeente
Steín, Sittard en Celeen voor de 2" keer bij
dit festiin betrokken. De bedoeling van de
Kunstfietsdagen is : me€r mensen op een
sportieve manier in aanraking brengen met
kunst en dat ís: met de fiets 35 km aÍleggen en
onderweg kunst opsnuiven langs beide kanten
van de Maas.
Het lag voor de hand dat de vraag van de
Gemeente Stein kwam om als Ruíf mee te
participeren in dit evenement. 8 Ruifleden
gaven gehoor aan deze oproep en bouwden
samen aan een mooie expositíe in een
ogenschijnlijk, onmogelilke locatÍe , in
basisschool De Maaskei te Urmond.
Hoewel het water rijkelíjk uit de lucht viel,
bezochten er nog ongeveer 1 00 mensen op de
i " pinksterdag de expositie, zij het dat weinigen
met de fiets kwamen.
De 2" Pinksterdag was het droog weer, dus zelf
vroeg op de fiets gestapt in de poging binnen
de tijd ( van 11 tot 18.00 uur) 24 kunstlocaties
te bezoeken , voorwaar een moeilijke taak.
Klokslag 1 1 uur stonden we op de stoep bij
Kees Verhoeve die divers beeldhouwwerk in zijn
grote tuin tentoonstelde . Vervolgens richting
België, dus de veerpont bii Berg genomen. Op
de pont opmerkelif k veel fietsers, we waren
niet alleen . De vraag van een fietsend paar
waar ze een beschrijving van de route konden
bemachtigen deed ons gezamenlijk de weg in
Belgiê vervolgen. ln het stadhuis van Stokkum
liet een fotoclub mooie zwart-wit foto's zien
. Enthousiaste fotografen gaven graag uitleg.
Via Stokkum langs een kanaal bereikten we
een opmerkelijk poortwachtershuisle waar
bloemige taferelen ons verwelkomden. We
bezochten Ruiflid len van der Weijden die
een duo expositie had in Hoeve De Licht .We
misten enkele locaties doordat we de belqische
beschrijving niet altijd goed konden volgen.
Wel brachten we nog een bezoek aan een
megaexpositie in het Cultureel Centrum te
Dilsen. Een veelheid van stiilen en smaken kon
men hier bewonderen. Het leek wel of elke
inwoner van Dilsen met de kwast en penseel
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....en de publiekspríjs is voor de paorden van Jolonda-....

Om 5 uur belandden we ín de Maaskei alwaar
we in discussie geraakten met een Belgische
kunstenaarsechtpaar die het Ruifwerk
fantastisch vonden.....
Er restte ons nog een halÍuurtje om op adem
te komen en de reakties te peilen van de
bezoekers.
De door ons ingestelde publieksprijs blijkt
gewonnen te zijn door Jolanda Wijnand, haar
wilde paarden deden vele bezoekers steigeren...
En

volgend jaar? Misschien wel 2 dagen op de

fiets. 24 Lokaties blilken niet haalbaar op één
dag, er zullen dus weer keuzes gemaakt moeten
worden..
Corine VÍiverberg

I1

Een sfeer was ongedwongen tijdens cle

opening van de tefitoanstel!íng van werken van de
twee danderdaEavondEroepen in het terpkerkje von Urmand,
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BDiA
Frans Bdstiaens

Ton Coops
Cenit Dam
leanne tÍans
Sonja transsen-Bokkers
Riet Kleine-Bogman
Loek Nieuwendijk

Nel van Rooii-Dielissen

Cuillaume Salden
KaÍel SchelÍhout
Math smeets
lan Stoffêlen
Corine Miverberg-Maiiers
Ingeschrceen voot octívíteit BD|A 13
BWoO
Meike van Bilzem-Broekman
Mieke Braam-Smits
lMarliês Hempe-Vanhees
Cermaíne Henderix-Hendrickx
N,larie-Louise Hennekens
Jan Keulers
Alice Lexis

Ans Nijenhuis-Rouman5

\Mllem Prins
8ea Prins-van de Berg
Ton RitteÉeeks
Cert-lan Slaghekke

Wes Stassên
lne van der Weiiden
Kees Weterjngs
Ingeschreven voor octivíteit gWoO
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KDoA
Hên.iét Buck
Toos Deriks
Karel Cêrrits
Nelly Haanê- van den Bos
Ria Hendriks-Cêêrkêns

laap lonk
Liesbeth van Laar
Francis Mekêl

CoÍy Meulenkamp
Carla Smeets
Paulvan Streaten
Mieke Wntêrmans
Ingetchreven voor qctlvltelt

KD,A

12

KMaA
los Curfs
Meeke Crassère-ïlman
Lies Heimsoth-Hakemulder
Carla Hemmes
Marjo Maas-v.d-Schaít
Lidwien Paulussen-Pricken
Annemie Ritterbeeks
José Tiissen

lennie Weteaings-Koevoets
lnqeschÍeven voor octiviteit KMaA 9

KWoM
Ria Didden"Maas

Petta Dohmen-Marsman
Bob Heimsoth
Finy Hendricks-Kals
MaÍe-Louise,anssen'PeteÍs
Lisa. Meiier-Vangangeli

ludith Povel
Sniiders-Philippens
Mary Mnk-Haane
N4arleen Wêls-Hoppers
lngetchÍeven vooÍ octivíteit
Els

KW'M
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Modeltek.
Frans Eastiaens
Helene Bastiaêns
Sonia Franssên-Bokkers

PeteÍ Crimm
Lênie lacobs-Diks
Cer Lemmens
FiÍi Notten-Engelen
N-4arliês Op den Camp-lanssen
Herman Webers
Jolanda Wiinand Vrankên
Ingetchrcven voor octiviteit Modeltek.
SDoA
lne Caanen-Smeets
Ton Coops
Peter Crimm
Jacques van Laar

Cer Lemmens
Carla l\4artens-5chróder
Linda Schrooders
líat van Stiin
Mien van StÍaeten-7êlên
Hilde Ijlmans

Maria Ummels-ïmmermans
Herman Webers
N,4ickey Wouters-Paulssen

lngeschreven voor octiviteit

SD'A

13

TDiA
Riet Ausems-van den Berg
Bovens
Piet op dên Camp
Betty Driessen-Ramakers
Fianna Cdmm-van Stiin

MaÍlein Cuyaux-Ausêms
Bep Hendriks-Marchal
Lenie lacobs,Diks
Catherine Jacobs-Driessen
Marijke Koppenhagen-Ramakers
Sandra Peters
Bep Salden-Meijers
Francien Schouh op -la n5sen
Jolanda Wijnand-Vranken
Ingeschrcven voot activiteit TDíA 14
TMaM
Hélène Bastiaens-lanssen
Toos van den Boogard

lÍieke Braam-Smits
Marie-Louise Hennekens
Lenie lacobs,Diks
Annie Lenssen
losé Meertens-Kusters

loke Ny'eijerink,Haarler
Marlies Op den Camp-janssen
lan Stoffelen
Joop Verblakt-Kok

lngeschrcven voot

octiviteit lMaM
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Donateur
Dré oomen
John Wllems
Loêk WouteÍs-Heymans

lngeschrcven voor octivíteit Dondteur 3
Erelid
Cor van den Akker
Inqeschreven voor dctíviteit Erclid
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