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Ten geleide
Voorjaar 2008
Zo voelt het bijna deze winter. Weken van koude
afgewisseld met een lenteachtige zon.
Ook voor De Ruif schijnt het zonnetje al licht vanachter
de bewolking. Joep Mertens, onze mentor keramiek,
heeft de draad weer voorzichtig opgepakt. De eerste w
orkshop”oppervlaktebewerking van klei” die hij gaf , kan
een succes genoemd worden. Met veel enthousiasme
en gedrevenheid heeft hij vele leden aangezet tot
experimenteren . Alsof je Karel Appel hoorde “rotzooi
gewoon”. Ook de tweede workshop is ondertussen
gestart.
Wij hopen dat de zon Joep nog lang mag toelachen.
Diverse evenementen staan weer voor de deur. De
organisatie van de Winandus Kunst en Antiekmarkt te
Catsop heeft als thema dit jaar : Beeldende Kunsten.
In dit kader hebben zij onze vereniging gevraagd deel
te nemen aan deze manifestatie , die plaats zal vinden
op 14 september rondom het pleintje “Op de Dries”te
Catsop ( Elsloo).
Op de jaarvergadering 5 maart willen we meer vertellen
over dit evenement. Natuurlijk komen er zoveel
mogelijk leden meepraten, meedenken en meewerken
om wederom er een goed Ruifjaar van te maken.

Corine Vijverberg-Maijers - voorzitter

Elsloo februari 2008
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In het Atelier van Trees Driessen-Paulissen
Van Sparwinkel tot atelier.

Vroeger had ik nooit gedacht dat ik nog ooit eens met kunst bezig zou zijn. Ik kom uit een groot gezin. Er was
geen tijd voor hobby`s. Ook later niet toen ik in 1956 trouwde met Harie van de Spar in Stein. Het was niet alleen
klaarstaan voor het gezin, maar ook hard werken in de kruidenierszaak.
Creatief was ik wel. Het zat er altijd wel in. Maar verder dan
kleren maken, puur functioneel, was het nooit gekomen.
Pas in 1986 op 55-jarige leeftijd, ben ik begonnen met het
volgen van workshops. Zoals quilten en bloemschikken, twee
hobby`s die ik nog steeds graag doe.
Na 45 jaar winkel te hebben gehad is deze in 1999 gesloten.
Harie was 65 jaar en ik 68 jaar.
De winkel fungeert momenteel als een soort atelier en
expositieruimte.
In 1998 vroeg Marga Crombach me om met haar samen een
cursus boetseren te gaan volgen aan de volksuniversiteit in
Geleen. Het leek me wel interessant, had echter nog nooit klei
in mijn handen gehad. Maar vanaf toen is kunst niet meer uit
mijn leven weg te denken. Het beviel uitstekend. We kregen
les van docente Carina Janssen. Er werd ook gewerkt met
steen en was. Het waren lessen wekelijks van oktober tot april
en duurden 3 uur. Na 4 jaar werd de subsidie helaas stopgezet
en kwam er een abrupt einde aan deze prachtige periode.
In die tijd ontmoette ik Nel van Rooy, die ik nog kende van
vroeger. Van mijn schoondochter hoorde ik dat zij actief was
bij “de Ruif”. Nel heeft kenbaar gemaakt dat ik ook wel graag
lid wilde worden.
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Het heeft nog 3 jaar geduurd voordat ik
ben sinds 2006 actief en werk vooral met
me prima op de dinsdagavond: Heel
gezellig, ieder op zijn eigen manier, bezig
nog lang te kunnen blijven.

van de wachtlijst af was en ik
steen en klei. Het bevalt
vriendelijke mensen, die
zijn met kunst. Ik hoop er

Ook de kunstuitstapjes zijn gezellig

en leerzaam.

In 2003 hebben Nel en ik
te doen bij de “Stedelijke
in Genk.Toch wel een
gaan lukken?

besloten om toelatingsexamen
Academie voor Plastische Kunsten”
niet geringe uitdaging. Zou het wel
De lat ligt er behoorlijk hoog.
We krijgen les van de docenten
Hilde Comoedus en Jos Debusscher.
We hebben geleerd te werken met
verschillende materialen zoals gips,
cement, gietsteen, polyester,
hout, was en maken frames
van ijzer, we leren lassen,
slijpen en maken
mallen van gips.

Daarnaast hebben we al 2 jaar les in
kunstgeschiedenis. We hebben er veel geleerd,
maar inspiratie zul jezelf moeten hebben.
Aan Nel heb ik een heel goed maatje. We rijden
om de beurt naar Genk, 2 keer in de week, het
hele jaar door. Dit jaar studeren we na 5 jaar af.
We kunnen nog 2 jaar specialisatie doen. Of het
zover komt is nog maar de vraag. We zijn druk
bezig om alle opdrachten tijdig af te krijgen.
En als klap op de vuurpijl moet ik voor het
eerst in mijn leven een spreekbeurt houden over
een bekende kunstenaar. Maar ja, ik heb wel
76 jaar kunnen oefenen………. Het zal gaan
over mijn meest favoriete en een van de eerste
volkomen abstracte kunstenaressen, Dame
Barbara Hepworth.

Trees Driessen-Paulissen
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Een inleiding tot de kei-ologie.
door Kees Weterings.
Velen van U zullen weleens de zwerfkeien bekeken hebben, die in deze streken te vinden zijn en zich hebben
afgevraagd: “ Wat zijn dat voor stenen en waar komen ze vandaan ? “
Wat hebben onze steentjes veel meegemaakt. Eerst de rotsen door erosie verbroken en vergruisd, daarna
meegesleurd door woeste stromen, die soms hun polijstend werk deden.
Mooi afgerond werden de stenen dan later afgezet. Waar ze hebben gewacht op de tijd die komen zou, dat ze
door ons gevonden zouden worden, om na miljoenen jaren van ellende dan toch even vertroeteld te kunnen
worden.
Voor de meesten zijn stenen dode dingen, waartegen men met de voeten trapt, maar voor ons zijn ze levend en
spreken ze de taal van het verleden. Met “ons” bedoel ik de liefhebbende deskundigen waartoe U, na het lezen
van mijn verhaal, ook kunt gaan behoren.
Zo’n vijftig miljoen jaar geleden werden onder andere Belgisch en Nederlands Limburg door een ondiepe
tropische zee overspoeld. Uit deze tijd dateren kalksteen, vuursteen en zilverzand.
Vijftig miljoen jaar is wel lang geleden, doch geologisch gezien toch weer niet zolang, want
dinosauriër en consorten waren toen reeds lang van de aard bodem verdwenen. In die tropische zee van vijftig
miljoen jaar geleden was een weelderige dieren- en plantenwereld aanwezig. Veel van deze organismen hebben
een kalkskeletje, dat na afsterven op de zeebodem achterblijft. Deze kalkskeletjes worden in diepere lagen
omgezet in kalksteen, waaruit later weer marmer kan ontstaan.
Bij het veel latere, na het droogvallen van de zee, ontstaan van vuursteen in bovengenoemde kalksteen lagen
werd kalksteen vervangen door kiezelzuur, ook wel SiO2 of siliciumdioxide genoemd,. De vormen waarin
vuurstenen gevonden worden lijken wel onbegrensd. Een ongeloof lijkaantal zogenaamde boomstronken,
takken, varkenskoppen, botten enzovoort is naar het museum gebracht. In mijn eigen verzameling heb ik een
kanon op affuit van vuursteen en met erwten als lading werkt het nog uitstekend. De veelheid aan vormen wordt
bepaald, doordat vuurstenen in de regel zijn ontstaan rond vreemde vormen, zoals fossielen en graafgangen van
velerlei dieren in het kalksediment.
Bij dit verhaal over vuurstenen hoort ook de vuursteenwijn: Het beste bij schaal- of schelpdieren is een muscadet.
Muscadet is een wijn, die met zijn kiezelsmaak de kenners aan vuursteen doet denken. Koud vuur, geserveerd op
8 graden celsius, met een subtiele lichtgroene en gouden tint.
Zo’n tien miljoen jaar geleden vormden de beide Limburgen, evenals de huidige Ardennen nog een vlakte,
waarop rivieren zand, grind en klei neerlegden.
Ongeveer vijf miljoen jaar geleden vond een opheffing van het land plaats, waardoor de Eifel en de Ardennen
gevormd werden. Hierdoor sneed de Maas zich als een mes door het landschap. Vooral in het voorjaar was de
Maas een woeste, kilometers brede stroom, waardoor allerlei stenen werden meegevoerd. Zo zijn rond de Maas
te vinden: revinienkwartsiet, zandsteen, gangkwarts, agglomeraten van Burnot, lydieten, radioralieten en allerlei
soorten vuursteen.
Veel van de grote zwerfstenen, die in verschillend dorpen staan opgesteld, zijn van revinienkwartsiet. Een goed
voorbeeld hiervan is de Dikke Stein, die links voor de St Augustinuskerk in Elsloo staat. Een fraai, doch kleiner
exemplaar, is door mij als monument in het clubhuis van de Zeil/en Surfclub Maasmechelen opgesteld, ter
herinnering aan de opening van de nieuwe surfplas.
De naam revinienkwartsiet is afkomstig van het plaatsje Revin, gelegen tussen het Belgische Agimont en het
Franse Sedan.
Kwartsiet is onder druk versmolten zandsteen. In revinienkwartsiet zijn vaak typisch kubusachtige holtes zichtbaar,
afkomstig van pyrietdeeltjes ,die zijn uitgeloogd. In doorgeslagen stenen treft men meestal de goudglanzende
pyrietkubussen nog onverweerd aan.
Ons grind is van veel jongere datum. De grind formaties vinden hun ontstaan in de tweede ijstijd, die duurde van
475000 tot 425000 jaar voor Christus. Tijdens de tweede ijstijd ondergingen de rotsen in de Ardennen een sterke
erosie. Het puin werd door de Maas afgevoerd, zodat de ondergrond van de Maasvlakte nu uit een circa tien
meter dikke grindlaag is opgebouwd. Grindbanken kunnen door druk van bovenliggende lagen en insijpeling
van kittende stoffen, bijvoorbeeld kalk en kiezelzuur, omgevormd worden tot conglomeraten, ook toepasselijk
puddingstenen genoemd. In de vorm van het conglomeraat van Burnot zijn puddingstenen vaak bij de Maas
te vinden. Bij Stokkem is aan de Maas een doorgeslepen en gepolijst conglomeraat van Burnot opgesteld. Het
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conglomeraat van Burnot is het bekendste gesteente uit de Maasgrinden. Het is een rood-bruin-zwart-wit
conglomeraat van gesteenten, afkomstig uit de Ardennen. Het gebied van herkomst ligt onder meer langs een
lijn, lopend van Luik naar het dal van de Sambre, waarin het plaatsje Burnot (midden tussen Dinant en Namen)
is gelegen.
Bij gesteenten kan men onderscheid maken tussen stollingsgesteenten, ontstaan door het stollen van het magma
van vulkanen, metamorfe gesteenten, ook wel omvormngsgesteenten genoemd, ontstaan door metamorfose,
omvorming van ieder willekeurig gesteente onder hoge druk en temperatuur en sedimentgesteenten, ook wel
afzettingsgesteenten genoemd, die gevormd zijn na afzetting van los materiaal dat door een of ander bindmiddel,
bijvoorbeeld kalk , is samengekit
Stollingsgesteenten zijn weer verder te verdelen in dieptegesteenten en uitvloeiingsgesteenten. Dieptegesteenten,
de naam spreekt voor zichzelf, zijn gestold onder het aardoppervlak. Het belangrijkste dieptegesteente is graniet.
De opbouw van graniet blijkt uit het rijmpje;
Kwarts, veldspaat en glimmer,
die drie vergeet ik nimmer.
De bestanddelen van graniet zijn altijd zo groot, dat ze met het blote oog te herkennen zijn.
Het eigenlijke verschil tussen dieptegesteenten en uitvloeiingsgesteenten is de structuur. Uitvloeiingsgesteenten
zijn veel sneller gestold dan dieptegesteenten en daarom zijn de kristallen maar klein, zelfs microscopisch klein.
Met het blote oog zijn de afzonderlijke kristallen niet te herkennen. Bekende uitvloeiinggesteenten zijn basalt
en porfier.
Metamorfe gesteenten waren oorspronkelijk andere gesteenten. Door hoge druk en temperatuur ondergaan
de gesteenten een verandering, bijvoorbeeld de omzetting van kalksteen in marmer. Bekende metamorfe
gesteenten zijn gneis, lei en marmer, respectieverlijk omzettingen van graniet, klei en kalksteen.
Sedimentgesteenten zijn onder hoge druk en temperatuur samengekit materiaal. Voorbeelden hiervan zijn
marmer, vuursteen, lydiet en radiolariet.
Lydiet is een fijnkristallijne kwartssoort. Het is een opvallend gesteente, door de mooie zwarte kleur, die vaak min
of meer dooraderd is met kwarts. Het is gekend door de rechthoekige en platte vorm en het zijdeachtig zacht
aanvoelen. De kleine exemplaren werden door kinderen in de oorlog “een lekkere drop om in de mond te steken”
genoemd. Lydiet, ook wel toetssteen genoemd, is afkomstig uit de buurt van Epinal in de Vogezen. Als toetssteen
was het gesteente al in de oudheid bekend bij de goudsmeden. Een duidelijk zichtbaar streepje met een gouden
voorwerp op zo’n steen gezet lost in sterk zuur, bijvoorbeeld zwavelzuur, niet op. Een streepje gemaakt met
andere metalen, met name koper, lost wel op. Lydiet is een zeer dicht gesteente en bestaat uit siliciumoxide,
opaal en chalcedoon, verontreinigd door koolstof van organische resten. Een echte versteende modder !
Een met lydiet overeenkomend gesteente is radiolariet, eveneens versteende modder. Dit gesteente is naar
de radiolariën genoemd. Dit zijn kiezelskeletjes van eencellige organismen, die na het afsterven in de slib, de
modder, terechtgekomen zijn. Radiolariet lijkt wel op het zwarte lydiet, doch is wat lichter van kleur, donkergrijs
en soms ook wel gekleurd. Het herkomstgebied van radiolariet is hetzelfde als van lydiet.
Alle in dit stukje genoemde gesteenten, oftewel keien, zijn bij de Maas te vinden !
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Activiteiten van de Ruif

We komen zo langzamerhand aan het eind van het lopende seizoen en we kunnen terugzien op een zeer
geslaagde herfstreis naar Luxemburg waar we het prachtige nieuwe museum “MUDAM” gezien hebben. De bus
was helemaal vol wat een bewijs is dat het organisatiecomité het goed doet.
Verderop in dit blad een foto-impressie van de reis.
De nieuwjaarsreceptie was wat minder qua bezoekers aantal maar hier was helaas het weer met de dreigende
gladheid duidelijk de schuld van.
Desalniettemin was de avond zeer geslaagd en geanimeerd (getuige de foto’s) mede door de tentoongestelde
werken van Jan Keulers en de DVD presentaties van Mat van Stijn met prachtige beelden van Luxemburg.
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Activiteiten van de Ruif

Ook voor de komende maanden staat er al van alles op stapel.
In maart een tentoonstelling van Jessie Driessen & Huub Rouschen gevold door de expositie in het Terpkerkje van
Jan Keulers, die zou ook eens stil zitten, en Wies Stassen.
Zie de prachtige uitnodigingen in dit blad!!
In mei (week 22) heeft Herman Webers weer een aquarel workshop georganiseerd onder leiding van Gerda
Mertens, ons inmiddels wel bekend. Deze workshop is al weer volgeboekt, zo groot is de belangstelling.

Vicky en Joep willen in juni een reis naar het Westerwald organiseren, zie hun bericht.
En of dit allemaal nog niet genoeg is gaan de donderdagavond groepen de weekenden 16/17 en 23/24 augustus
weer exposeren in het Terpkerkje.
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Voor al onze ceramiek liefhebbers
Höhr Grenzhausen ligt in het Westerwald bij Koblenz waar onze beroemde Westerwalderklei vandaan
komt. Daarnaast is dit stadje vooral bekend om zijn Fachschule für Ceramiek.
Op 7 en 8 juni is er weer de jaarlijkse ceramiekmarkt, met bezoek aan ateliers, het Ceramiek museum
en wellicht de vakboekhandel Helmut Ecker en tevens indien geopend een vakhandel voor ceramische
producten Hans Wolbring.
De prijs van de cursus is nu nog niet bekend evenals de juiste datum, n.l. 7 of 8 juni, dit in verband met de
openingstijden/dagen van de beide vakhandels.
Hier zouden wij graag met jullie naar toe willen gaan, neem gerust de partner en/of vriendin mee.
Je kunt er alvast voor warm lopen, nadere gegevens volgens nog zodat we tijdens de jaarvergadering of
daarna een compleet beeld kunnen geven.
Met vriendelijke groet,				

Vicky en Joep

Meer info:

Impressie Luxemburg
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www.hoehr-grenzhausen.de
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Jaarverslag van Expressiegroep De Ruif 2007
Bestuur

Het bestuur bestond dit jaar uit Corine Vijverberg (voorzitter), Ton Ritterbeeks (plaatsvervangend voorzitter),
John Willems (secretariaat), Fianna en Peter Grimm (tijdelijk secretariaat), Francis Mekel (penningmeester), Els
Snijders (lid), Ton Coops (lid) en Marie-Louise Hennekens (lid).

Mentoren

De mentoren van De Ruif zijn op dit moment:
Nelly van Bekkum, voor tekenen / schilderen op de maandagmiddag en woensdagavond.
Annehilde Bruining, tekenen / schilderen op dinsdagavond.
Ivon Drummen, beeldhouwen en boetseren op woensdagochtend.
Gerrie Goossens voor keramiek / boetseren op de maandagavond.
Hans Kohnen, beeldhouwen / boetseren op woensdagmorgen.
Vicky Mantz voor keramiek op donderdagavond en vervanging van Joep Mertens op woensdagmiddag. Joep zal
wel in 2008 workshops doen en begint in januari met “oppervlaktebehandeling van klei”.
Ruud Stegen is actief onder meer bij het modeltekenen.
Er was een wisseling in het mentorenbestand. Annette Riezenbos is na 14 jaar gestopt als mentor tekenen /
schilderen. Sándor Sinkó is de nieuwe mentor bij de donderdagavondgroep.
Het Bestuur heeft dit jaar besloten om de mentoren, naast de gebruikelijke mondelinge afspraken, hen ook een
schriftelijk contract aan te bieden.

Leden

Er is dit jaar een nieuwe tekenen / schilderengroep begonnen op woensdagavond onder begeleiding van Nelly van
Bekkum. Deze groep ontstond omdat in Beek een cursus stopte. Verschillende cursisten hiervan zijn overgestapt
naar De Ruif, toen bleek dat de mogelijkheid daartoe nog bestond. Hierdoor groeide het ledenbestand van De
Ruif tot aan de grens van onze capaciteit.
Het totale aantal leden van De Ruif is dit jaar 135.
Op dinsdag is overdag onder leiding van Marlies Op den Camp een groep actief, gestart vanuit de
kunstacademie.
Er is een nieuw inschrijfformulier ingevoerd, de regels voor het afmelden zijn aangescherpt. Het lidmaatschap
geldt voor een heel seizoen. Het niet op tijd afmelden na inschrijving als lid of van een andere activiteit verplicht
toch tot betalen.
In verschillende winkels kunnen Ruifleden korting krijgen bij aankopen, dit ondermeer bij ’t Vrije Uurtje in Stein
en het Verfhuis (10%) in Sittard.

Activiteiten in 2007

Zoals ieder jaar werd begonnen met de nieuwjaarsbijeenkomst. Er was een goede opkomst. Het was gezellig
en Kijken naar Kunst werd zeer gewaardeerd.
De jaarvergadering vond in 2007 plaats op woensdagavond 28 februari.
Op de jaarvergadering werd teruggekeken naar activiteiten en gebeurtenissen in het voorgaande jaar. De
plannen voor het nieuwe jaar werden toegelicht. Tevens werden de financiën doorgenomen. Het bestuur had dit
jaar extra aandacht voor de financiën van de Ruif. Sponsoren werden benaderd, tevens werd extra subsidie bij de
Provincie Limburg aangevraagd.
Voor de leden is de jaarvergadering de gelegenheid om samen met het bestuur, mee te denken, over nieuwe
ideeën.
Na de jaarvergadering gaf Ivon Drummen een toelichting op haar werk.
De Ruif heeft met Pinksteren deelgenomen aan de Interlimburgse Kunst-fietsdagen op een locatie
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in Dilsen Stokkum, dit in samenwerking met de gemeenten Stein en Sittard-Geleen. Ondanks de excentrische
locatie kwamen ongeveer 300 bezoekers de tentoonstelling van De Ruif bekijken.
Net als vorig jaar was ook dit jaar een vierdaagse workshop aquarelleren onder begeleiding van de Belgische
kunstenares Gerda Mentens, dit georganiseerd door Herman Webers.
De donderdagavondgroep Tekenen-schilderen ging schilderen in het Zuid-Belgische Torgny. Bovendien werd
door leden van deze groep met succes geëxposeerd in het Terpkerkje te Urmond.
Door Hans Kohnen werd weer een workshop mergelkappen gehouden.
Hans organiseerde in april ook een uitstapje naar Luik, waar de beeldentuin van de universiteit werd bezocht.
Daarna trok het gezelschap naar de buitententoonstelling bij Eben-Ezer, waaraan Hans als exposant meewerkte.
Mat van Stijn gaf een workshop over het digitaal bewerken van foto’s en maken van fotopresentatie’s.
De drukbezochte openingsavond voor het nieuwe ruifseizoen 2007-2008 was op woensdag 19 september. Op
deze avond werd verteld wat de plannen zijn voor het nieuwe seizoen. Sándor Sinkó werd voorgesteld als nieuwe
mentor, andere mentoren vertelden over hun activiteiten. Joep vertelde over zijn plannen met de workshop
“oppervlaktebehandeling van klei”.

Beeld van de druk bezochte vergadering

Gebouw

Er zijn leefregels voor het gebruik van de gezamenlijke ruimten. Er word vooral aandacht gevraagd voor het
veilig achterlaten van het gebouw. De brandweer heeft in het begin van het jaar de ateliers gecontroleerd.
Mede op hun verzoek moeten wij beslist de vluchtdeur via ovenruimte naar buiten vrijlaten en brandslangen
niet versperren door hier spullen voor te plaatsen. Ook bij het verlaten van het gebouw alle deuren tussen de
binnenruimten dicht doen.

Stookregels;

Ovens mogen niet worden geopend door de leden. Het bedienen van de ovens mag alleen door Bob Heimsoth
en Ton Ritterbeeks. Op dit moment is ook een werkgroepje bezig om de afzuiging van de ovenruimte te bekijken
met als doel deze te verbeteren. Met name kan de afzuiging van de spuitcabine overlast bezorgen, zowel in de
ovenruimte als daarbuiten voor onze buren.
We zijn nog in overleg met de gemeente omdat deze eigenaar van het gebouw is. Vanuit de gemeente is nog
geen toestemming verleend om wijzigingen aan te brengen. Besloten is de spuitcabine niet te gebruiken totdat
de afzuiging is verbeterd.
Er was een tekort in de kleivoorraad. De leden wordt daarom dringend verzocht correct met de klei-betaling om
te gaan.
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Verschillende keren per jaar worden onze ruimten flink onder handen genomen door enkele mensen die komen
poetsen. Van de leden wordt verwacht, hieraan voorafgaand, de ateliers al op te ruimen voordat het poetsgroepje
komt en ook spullen die niet meer worden gebruikt mee naar huis te nemen.
De Ruif had het afgelopen jaar
veel steun van leden, die nogal
wat vrijwilligerswerk hebben
verzet.
Het klusgroepje,
bestaande uit Herman Webers,
Ger Lemmens, Paul van Straeten
en Ton Coops was verschillende
keren actief met het aanbrengen
van verbeteringen aan het
gebouw.
Ger Lemmens werd tijdens de
vergadering gehuldigd als
klusser van het jaar, en ontving
de wisselbeker.
Verschillende zaken werden
opgeknapt, mede door hun
vrijwillige inzet.
Nieuwe tafels werden via Herman
Webers gratis verkregen en
opgeknapt. Ook werd in het
keramiekatelier een nieuwe
gipstafel gemaakt.
Via Mat van Stijn werd een
nieuwe DVD-recorder
aangeschaft.
Ook andere leden waren volop
actief met het mee organiseren
van activiteiten.
							

Secretariaat De Ruif 2007; Fianna en Peter Grimm, John Willems

Uitnodiging Jaarvergadering5 maart 2008
Op woensdag 5 maart vindt voor De Ruif de jaarvergadering plaats.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Ruifgebouw en begint om 20.00 uur.
Door het bestuur worden jullie uitgenodigd voor deze vergadering.
Dit Ruifvoer bevat alle stukken die ter tafel komen.
Alle leden hebben het recht over de Ruif actief mee te denken en hun mening kenbaar te maken, we hopen dan
ook een goede opkomst.
Na de agenda is er nog tijd, om onder het genot van een drankje, gezellig na te praten.

Agenda

					
1. Opening
					
2. Mededelingen
					
3. Verslag:
						
Jaarvergadering 2006
						
Secretariaat 2007
						
Penningmeester 2007
					
4. Kascontrolecommissie
					
5. Contributieverhoging
					
6. Extra activiteiten
					
7. Rondvraag en sluiting
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Het is tijd voor
een bank waar alles
om u draait.
Bij de Rabobank hebben we geen aandeelhouders. De Rabobank is een
coöperatie met leden die invloed hebben op het beleid van hun eigen bank.
Zo kunnen deze leden bijvoorbeeld meebepalen naar welke lokale projecten
jaarlijks een gedeelte van de winst gaat. Meebeslissen over het ouderenbeleid
of de locatie van een nieuw kantoor. En met Rabobank Ledencertificaten
bieden we onze leden ook nog eens extra rendement op hun beleggingen.
Want bij de Rabobank draait alles om mensen. Daar kunt u op rekenen.

Het is tijd voor een bank
die het anders doet.

- 19 Kijk op rabobank.nl

U ziet ook dit jaar hebben we weer
adverteerders.
Die maken het mogelijk dat we het Ruifvoer
kosten neutraal kunnen uitgeven en tevens de
kas nog wat spekken.
Helaas is het Verfhuis gestopt als adverteerder
maar daarvoor hebben we al een nieuwe
gevonden.
De drukker van ons Ruifvoer. Zie hierboven.
Mochten er leden zijn die een advertentie
kunnen aanbrengen, graag. Onze kas kan het
goed gebruiken.

