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Opgericht: 27 mei 1970

Ateliers: 
Joannes Riviusstraat 4, Elsloo

Telefoon: 046-437 07 63

Expressievormen:
Pottenbakken / Keramiek

Schilderen

Tekenen / Gra! ek

Boetseren / Beeldhouwen

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk

bij de secretaris te worden aangemeld en opgezegd.

Bestuur:
Corine Vijverberg, voorzitter

Houterend 120, 6171 CT Stein

046-426 04 12

John Willems, secretaris

Heerstraat Centrum 1, 6171 HS Stein

046-4337179

Francis Mekel, penningmeester

Dr. Nolenslaan 36, 6162 EX Geleen

046-474 65 40

Ton Ritterbeeks    bestuurslid

Ton Coops    bestuurslid

Willy de Jong    bestuurslid

Marlies Hempe    bestuurslid

Contributie:
€ 180,= per jaar

€ 145,= per jaar, tweede gezinslid

€ 135,= per jaar, tweede werkvorm

€   25,= per jaar, donateur

Rabobank Stein: 11.41.80.121

Het Ruifvoer verschijnt 2 maal per jaar

Website:  www.expressiegroepderuif.nl 
Contactadres: John Willems, zie secretaris

Correspondentie adres Ruifvoer:
Ton Coops 046-4374481

coops@hetnet.nl

Voorwoord 

Ruim veertig jaar geleden is Expressiegroep De Ruif 

geboren in een echt Elsloos café, in een kleine creatieve 

gemeenschap. Familieleden van het eerste uur zoals 

Jessie Driessen, Ruud Stegen en Fi!  Notten kunnen heel 

enthousiast en met enige heimwee verhalen over de 

beginjaren van De Ruif. 

In de loop van de jaren is de Ruif-familie in velerlei 

opzichten sterk uitgebreid,  meerdere werkvormen werden 

opgestart, andere locaties werden betrokken en mentoren 

uit de wijde omgeving aangetrokken. De Ruif  is met zijn 

tijd meegegaan en ook het  digitale tijdperk ingestapt, zo 

zal dit Ruifvoer te bekijken zijn via onze website.

Veertig jaar De Ruif, we vieren het in veertig dagen, met 

een heel divers programma . We beginnen met een twee 

weken durende expositie in het Terpkerkje, we kijken 

naar kunst bij Rui$ eden thuis in hun ateliers en in Keulen, 

diverse leden gaan een workshop geven  en tot slot is er 

een unieke kans om werk te bemachtigen van Rui$ eden 

op de veiling tijdens de slotmanifestatie op zondag 9 mei.

Na de veiling sluiten we de veertig dagen af met een 

gezellige en creatieve avond waar we klinken op de 

toekomst.

Ik wens jullie allen een heel succesvol en ongekend  

jubileum!

Corine Vijverberg-Maijers

voorzitter

Staande Marlies Hempe, ons nieuw gekozen bestuurslid
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Veertig jaar in vogelvlucht

Veertig jaar is natuurlijk een hele tijd, maar voor veel ‘oudgedienden’ is die tijd letterlijk omgevlogen. Want als je eenmaal 

actief bent in de Ruif en je voelt je er thuis, dan wordt het een deel van je leven, zo simpel is het. De reden is dat de Ruif 

een gevarieerd menu opdient met een grote keuzevrijheid.

Nadat ik in 1993 in Meers was komen wonen ging ik snel op zoek naar een manier om weer creatief bezig te zijn, in mijn 

geval schilderen. In eerste instantie werd ik misleid door de naam ‘expressiegroep’, denkend aan theater, pantomime en 

aanverwante disciplines. Echter na een telefoontje met toenmalig secretaris Mat van Stijn werd een en ander duidelijk 

en kon ik mij aansluiten bij de schildergroep van Annette Riezebos. En dat klikte!

We schrijven nu begin 1995, het moment waarop de Ruif het 25-jarig jubileum vierde. Ter gelegenheid van dat jubileum 

werd een leuk boekje uitgegeven getiteld ‘Impressie van een expressiegroep’, vol met wetenswaardigheden, anecdotes, 

gesprekken met mensen van het eerste uur en gelardeerd met foto’s uit die periode. Voor belangstellenden zijn er nog 

een aantal exemplaren beschikbaar in het archief.

De Ruif heeft een sterke verbondenheid met Elsloo, het schilderachtige dorp aan de Maas waar in 1970 de oprichting 

werd bezegeld en nog altijd de ateliers gevestigd zijn. In het begin werd er gewerkt in het café van erelid Cor van den 

Akker, vervolgens in het rentmeestershuis van kasteel Elsloo en een noodgebouw in de Joannes Riviusstraat, en sinds 

1990 in de voormalige Sint Gillesschool. Het merendeel van de leden komt uit de gemeente Stein maar in de loop 

der jaren heeft de vereniging een grote uitstraling gekregen in de gehele Westelijke Mijnstreek en zelfs daarbuiten, 

van Papenhoven tot Bunde en van Meeuwen-Gruitrode tot Klimmen. Op enkele uitzonderingen na komen de meeste 

mentoren uit het Maastrichtse, traditioneel een broedplaats voor artistiek talent.

Het aanbod aan werkvormen was van meet af aan heel divers. Afhankelijk van de mode was er wel een golfbeweging 

waar te nemen bij sommige disciplines, en uiteindelijk heeft alleen textiele vormgeving na twintig jaar er de brui aan 

gegeven. Ook de andere activiteiten hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van de Ruif, vooral bedoeld 

om inspiratie op te doen en de onderlinge band te versterken. Er werd van alles op touw gezet: werkvacanties in Zuid-

Frankrijk, excursies naar Parijs, Antwerpen, Keulen en andere steden, buitenschilderen in de omgeving, workshops met 

gastdocenten, stookdagen bij Joep Mertens in Catsop, werkelijk te veel om op te noemen. En altijd overgoten met veel 

gezelligheid. 

Ook amateurkunstenaars willen zich graag naar buiten presenteren en met name de exposities die in het Terpkerkje 

zijn gehouden werden door een talrijk publiek bezocht. Daarbuiten zijn de Rui$ eden ook nog erg actief, niet alleen 

om te exposeren maar bijvoorbeeld ook om zich verder te bekwamen aan de academies in Maasmechelen en Genk, 

evenementen te organiseren of zelfs als creatief therapeut in een bejaardenhuis. 

Bij de Ruif staat de mens voorop, dat is een belangrijke en krachtige waarde die niet alleen naar voren komt als er wat te 

vieren valt – zoals het 30-jarig jubileum met een veiling - maar ook in moeilijke tijden als we afscheid van iemand moeten 

nemen. Enerzijds kan iedereen ‘zijn eigen ding doen’, maar er wordt ook veel samenwerkt en dat heeft een positief e& ect 

op de vereniging. Het mag toch uniek genoemd worden dat de Ruif met 125 leden de hele organisatie nog in eigen 

hand heeft en dat er altijd een beroep op de leden kan worden gedaan voor het verlenen van hand- en spandiensten. 

Wat dat betreft is de Ruif ook een heel open en dynamische vereniging. En behalve de inbreng van de leden hebben 

ook de mentoren een belangrijke taak om met een professionele blik het creatieve proces te ondersteunen. Uitdaging, 

kritiek en hun vaktechnische inbreng maken daar een belangrijk deel van uit. 

Als je terugblikt op de voorbije veertig jaar is er heel veel ondernomen en toch lijkt het alsof er bij de Ruif wezenlijk 

niets is veranderd. En eerlijk gezegd is dat ook zo want de ‘Ruif-formule’ staat als een huis, heeft zijn kwaliteit bewezen 

en heeft niets aan actualiteit ingeboet. Tijdloos in feite, dus wat is veertig jaar? Reden genoeg om op deze voet voort te 

gaan en onszelf te feliciteren, en een glas te he& en op de toekomst!

Jacques van Laar
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Programma jubileum ‘40 jaar in 40 dagen’
      

3 april zaterdag 17.00 uur

13.00 tot 18.00

opening expositie Terpkerk

expositie

4 april zondag 11.00 tot 18.00 expositie

5 april maandag 11.00 tot 18.00 expositie

10 april

 

zaterdag 11.00 tot 18.00 expositie

11 april zondag 11.00 tot 18.00 expositie

11 april zondag 11.00 uur ko(  econcert Steinder Mannenkoor

12 april maandag 10.00 tot 17.00 uur workshop mergelkappen in De Ruif

13 april dinsdag 10.00 tot 13.00 uur workshop bloemdecoratie in De Ruif

13 april dinsdag 10.00 tot 16.00 uur workshop wolvilten in De Ruif

13 april dinsdag 19.30 tot 22.00 uur workshop haiku in De Ruif

14 april woensdag 13.30 tot 16.00 uur workshop werken met mergel voor kinderen 

in De Ruif
15 april donderdag 19.30 tot 22.00 uur workshop digitale fotogra! e in De Ruif

18 april zondag 12.00 tot 17.00 uur open ateliers bij Ine van de Weijden en Petra 

Dohmen
20 april dinsdag 10.00 tot 16.00 uur workshop gebruik en toepassing 

schildermateriaal in De Ruif
21 april woensdag 13.30 tot 16.00 uur workshop schilderen voor kinderen

in De Ruif
22 april donderdag 13.30 tot 17.00 uur workshop papier marmeren in De Ruif

24 april zaterdag vertrek

9.00 uur Elsloo          

9.05 uur Stein

kunstexcursie naar Köln

2 mei zondag 12.00 tot 17.00 uur open ateliers bij Gert-Jan Slaghekke samen 

met Bea Prins, Joke Meijerink, en Marleen 

Wels

9 mei zondag 13.30 tot 17.30 uur

18.00 tot 21.00 uur

kunstveiling in Maaslandcentrum

slotmanifestatie Maaslandcentrum

Het bestuur tijdens de jaarvergadering 10 maart 2010

v.l.n.r.  Ton Coops,    Willy de Jong,    Francis Mekel,    Corine Vijverberg,    John Willems,    Ton Ritterbeeks
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De expositie in de Terpkerk: laat je verrassen!

De jubileumexpositie in de weekeinden van 3-5 en en 10-11 april vormt de start van de manifestatie ’40 jaar in 40 

dagen’. Het o(  ciële startsein wordt gegeven door burgemeester Barske op zaterdag 3 april om 17.00 uur. Deze opening 

wordt ingeleid door onze voorzitter Corine Vijverberg en muzikaal omlijst door muzikanten van fanfare De Maasgalm 

uit Elsloo. Op zondag 11 april om 11.00 uur geeft het eveneens jarige Steinder Mannenkoor een ko(  econcert.

In tegenstelling tot een individuele tentoonstelling waar het werk van slechts een enkele kunstenaar wordt getoond 

is een groepstentoonstelling iets heel speciaals. En zeker in het geval van De Ruif aangezien er zeer uiteenlopende 

werkvormen zijn – tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen, en keramiek – en een zo mogelijk nog grotere 

verscheidenheid aan deelnemers. De bezoekers van de jubileumexpositie kunnen dan ook heel wat verwachten!

De verschillende groepen zullen zich ieder op hun eigen wijze presenteren. Sommige hebben een thema uitgekozen 

zoals ‘de middeleeuwen’ en ‘verbondenheid’ waar de deelnemers hun eigen invulling aan geven, andere werken aan 

een gemeenschappelijk kunstwerk, en weer andere groepen stellen een selectie van werken voor. Het is duidelijk dat 

het groepsproces een belangrijk element is van het werken bij De Ruif. De mentoren spelen hierin een grote rol en 

leveren een belangrijke bijdrage aan de artistieke ontwikkeling van de leden van De Ruif. Belangrijke elementen hierin 

zijn niet alleen technische vorming maar ook vraagstukken als originaliteit, interpretatie, zeggingskracht, emotie, en 

schoonheid. 

Terugkijkend op het succes van de Ruif-exposities van de afgelopen jaren lijkt de jubileumeditie veelbelovend te 

worden. Kom kijken, breng je vrienden mee, en laat je verrassen door de eigenzinnige wereld van De Ruif!

De openingstijden zijn:

zaterdag  3 april van 13.00 uur tot 19.00 uur

zondag  4 april van 11.00 uur tot 18.00 uur

maandag  5 april van  11.00 uur tot 18.00 uur

zaterdag 10 april van 11.00 uur tot 18.00 uur

zondag 11 april van 11.00 uur tot 18.00 uur

Ruud Stegen te midden van

            de “Ruifkunst”
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Ko"  econcert door het Steinder Mannenkoor

Tijdens onze jubileumtentoonstelling zal het Steinder Mannenkoor een ko(  econcert verzorgen. Dit vindt plaats op 

zondag 11 april om 11.00 uur in het Terpkerkje te Urmond. De toegang is gratis.

Het koor, dat onder leiding staat van dirigent Pierre Gerits, bestaat net als De Ruif veertig jaar en is een vaste waarde in 

het muzikale leven van de gemeente Stein. Het ko(  econcert is een van de optredens van het koor in het kader van het 

jubileum dat zijn hoogtepunt zal beleven tijdens het galaconcert op 22 oktober en het grote feest twee dagen later. 

Ons bestuurslid Ton Ritterbeeks, die ook lid is van het Steinder Mannenkoor, heeft de twee jubilerende verenigingen 

samengebracht en we kijken dan ook uit naar een ‘klinkende’ samenwerking tijdens het ko(  econcert onder het motto 

‘Klank – Kleur – Kunst’. Op het programma staan de volgende werken:

Tibie Paiom    Morning has broken    

Dmitry Bortnianski   Cat Stevens / Pierre Gerits

1752-1825

Wandrers Nachtlied    Sana, Sananina

Carl Amand Mangold   Lorenz Maierhofer

1813-1889

Boedy imja hospodnje   Du dab da

Anoniem    Lorenz Maierhofer

           Steinder Mannenkoor  

Motette    Geht es dir gut     Pierre Gerits

Hans Georg Nägeli   Lorenz Maierhofer

Kristu Tvojenu    Mala Moja

Anoniem    Arnold Kempkens

Abendfrieden      

Rudolf Desch
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WORKSHOPS ’40 JAAR IN 40 DAGEN’

In het kader van het 40-jarig jubileum heeft De Ruif een gevarieerd aanbod van interessante workshops die gegeven 

worden door leden van onze vereniging. Sommige workshops passen binnen de disciplines die al worden aangeboden 

en bieden speci! eke verdieping in de materie, terwijl andere volstrekt nieuwe terreinen betreden. Ook zijn er twee 

workshops voor kinderen.

Het overzicht van de workshops is ook te vinden op onze website www.expressiegroepderuif.nl, maar voor alle 

duidelijkheid volgen hier nog alle thema’s, data en verdere gegevens. Opgeven en betalen lopen uitsluitend via 

de workshopleiders. Snelle aanmelding is gewenst want de plaatsen zijn beperkt en in bepaalde gevallen moeten 

materialen tijdig worden ingekocht. Alle workshops vinden plaats in de ateliers van De Ruif en zijn toegankelijk voor 

zowel leden als niet-leden. 

Maandag 12 april: Mergelkappen

Door Ton Coops, Jan Peters en Karel Schelfhout

Van 10.00 tot 17.00 uur – kosten € 45,00 – er is gereedschap aanwezig maar neem zelf  raspen e.d. mee.

Aanmelden en betalen via Ton: 06-10921450 of coops@hetnet.nl 

Dinsdag 13 april: Bloemdecoratie

Door Wies Stassen

Van 10.00 tot 13.00 uur – kosten € 30,00 – zelf snoeischaar meenemen

Aanmelden en betalen via Wies: 043-3645693

Dinsdag 13 april: Wolvilten

Door Mieke Braam en Francis Mekel

Van 10.00 tot 16.00 uur – kosten € 40,00

Aanmelden en betalen via Mieke: 046-4521537 of 

miekebraam@gmail.com, of via

Francis: 046-4746540 of 

francis_guldemond@hotmail.com 

Dinsdag 13 april: Haiku

Door Anton de Joode

Van 19.30 tot 22.00 uur – kosten € 15,00 – materiaal meenemen is niet nodig

Aanmelden en betalen via John Willems: 046-4337179 

of info@expressiegroepderuif.nl

Wat zijn haiku? En wat gaan we doen?

Misschien kent u de haiku, dat kleine, drieregelige gedichtje? Het is inmiddels 

al enkele eeuwen oud, maar sinds ‘kort’ wordt hij ook in Nederland steeds vaker 

gezien en gelezen. Ook zijn er inmiddels prachtige haiku-bundels verschenen, 

sommige met vertaalde gedichten, andere met origineel Nederlandse haiku.

            

           Dit is het karakter voor   

           ‘eeuwig’ of ‘eeuwigheid’,

           uitgesproken als ‘ei’

De meest bekende haiku:

De oude vijver:
een kikvors springt van de kant

geluid van water

Bashō is er de dichter van. Hij ook wordt gezien als de grondlegger van de haiku, zoals wij die vandaag nog 

kennen. Hij leefde van 1644 – 1694, in Japan natuurlijk.



Tijdens de workshop wil ik u, door middel van een korte inleiding, kennis laten maken met deze typisch Japanse 

dichtvorm. Ik vertel u iets over de geschiedenis ervan en laat u een $ ink aantal haiku zien en lezen. Vervolgens gaan 

we met die kennis zelf aan de slag, omdat je vooral op die manier dieper in het wezen van de haiku doordringt. 

Tenslotte leggen we het resultaat, voorzien van een bijpassend (Japans) karakter, met penseel en tekeninkt vast op 

papier.       IK DAAG U UIT!

Woensdag 14 april: Werken met mergel voor kinderen   Donderdag 15 april: Digitale fotogra! e

Door Petra Dohmen       Door Mat van Stijn

Van 13.30 tot 16.00 uur – kosten € 15,00    Van 19.30 tot 22.00 uur - kosten € 15,00

Aanmelden en betalen via Petra: 046-4379354    Aanmelden en betalen via Mat: 046-4528212 

         of matvanstijn@tiscali.nl

Dinsdag 20 april: Gebruik en      Woensdag 21 april: Schilderen voor kinderen

toepassing van schildermaterialen     Door Jolanda Wijnand

Door Marlies op den Camp      Van 13.30 tot 16.00 uur – kosten € 15,00

Van 10.00 tot 16.00 uur – kosten € 30,00    Aanmelden en betalen via Jolanda: 

Aanmelden en betalen via Marlies: 046-4334289   046-4330003 of jolanda.wijnand@home.nl

of marliesopdencamp@planet.nl

Donderdag 22 april: Papier marmeren

Door Corine Vijverberg

Van 13.30 tot 17.00 uur – kosten € 20,00

Aanmelden en betalen via Corine: 046-4260412 of hcvijverberg@ziggo.nl
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                                      Marmeren in de praktijk



Een kijkje achter de schermen

Bijna allemaal zijn we nieuwsgierig naar het totstandkomen van een kunstwerk. Wat drijft de maker, welke materialen 

en technieken worden toegepast, kortom wat is het creatieve proces dat leidt tot een bepaald resultaat. Alle 

(amateur)kunstenaars en andere creatievelingen hebben zo hun eigen ideeën en inspiratiebronnen, maar het is ook 

interessant om te zien hoe dat bij anderen werkt.

Tijdens de bijeenkomsten in de ateliers van De Ruif leren we al veel van elkaar doordat we elkaar af en toe een handje 

helpen, en natuurlijk geven we ook – gevraagd of ongevraagd – commentaar of zelfs ongezouten kritiek. Maar wat is er 

aardiger dan een kijkje nemen achter de schermen, oftewel in de ateliers bij de mensen thuis. 

Tijdens de jubileum-manifestatie “40 jaar in 40 dagen” stellen een aantal Rui$ eden hun atelier open voor de collega’s om 

de mogelijkheid te bieden elkaar beter te leren kennen. Het programma voor de open ateliers is als volgt:

Zondag 18 april 12.00 – 17.00 uur Ine van der Weijden   Petra Dohmen

      Spechthof 64    Limpenshof 20

      6181 KJ Elsloo    6191GX Neerbeek

      046-4377542    046-4379354

Zondag 2 mei 12.00 – 17.00 uur  Gert-Jan Slaghekke   Joke Meijerink

      en Bea Prins    Maretzstraat 9

      Westbroek 42    6171 TN Stein

      6243 CJ Geulle   046-4333493

      043-3642243

      Marleen Wels

      Steinerbos 14

      6171 AL Stein

      046-4332846
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Foto’s gemaakt tijdens
de open dag in 2008
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Bezoek aan “Art – Cologne” in de Kölner Messe op zaterdag 24 april 2010

Deze 44e internationale kunstmarkt bestrijkt het brede spectrum van de beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw. In 

totaal nemen zo’n 180 galeries deel aan deze manifestatie, zij komen uit alle grote culturele centra van de wereld. Er 

exposeren ruim 200 kunstenaars afkomstig uit 22 landen.

Naast moderne en na-oorlogse kunst is Art-Cologne ook een platform voor jonge in het oog springende internationale 

kunstenaars. In hal 11 van de Kölner Messe presenteert Art- Cologne onder meer schilderkunst, beeldhouwkunst, 

videokunst, installatiekunst en fotogra! e. Dit is verdeeld over 2 niveaus: op niveau 1 is voornamelijk moderne en na-

oorlogse schilderkunst en beeldhouwkunst te vinden; op niveau 2 is vooral videokunst, installatie en geïntegreerde 

kunst te vinden.

De entree bedraagt voor groepen 14,- euro p.p.

De kosten voor de busreis Keulen 25,- euro p.p.

Bij inschrijving kan dit bedrag betaald worden.

Openingstijden museum: van 12.00 uur tot 20.00 uur

Op zaterdag 24 april vertrekken we vanuit Elsloo, Dorine Verschurenplein, om 9.00 uur. Vervolgens kan er worden 

ingestapt bij de kerk Kerensheide Stein, om 9.10 uur. 

Bij aankomst in Keulen gaan we eerst een kopje ko(  e drinken, daarna bezoeken we Art-Cologne van 12.00 uur tot 

15.30 uur. Vervolgens gaan we met de bus terug naar het centrum van Keulen waar eventueel gewinkeld kan worden 

en een hapje gegeten.  Om 20.00 uur vertrekken we weer met de bus naar huis.

Diegenen die liever niet naar Art-Cologne willen, kunnen in het centrum van Keulen afgezet worden. We zoeken voor 

hen nog een paar leuke stadswandelingen uit!

De feestcommisie

        Jessie Driessen (l) en Fi!  Notten (r), leden van het eerste uur.
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Veiling als slotaccoord van het Ruif-jubileum

Sommige dingen zijn als ‘old time favorites’, niet kapot te krijgen en altijd succesvol! Zo ook de veiling die De Ruif 

organiseert op zondag 9 mei in het Maaslandcentrum in Elsloo. Menigeen zal zich nog de vorige editie herinneren 

– met als veilingmeester burgemeester Barske – die een geweldig bedrag opbracht ten behoeve van de slachto& ers 

van de tsunami in Zuidoost-Azië.

Ditmaal zal de opbrengst bestemd zijn voor de kas van De Ruif als bijdrage voor de kosten van het jubileum en ook 

voor noodzakelijke investeringen in materiaal. Zowel leden als niet-leden zijn welkom en deze veiling is een mooie 

gelegenheid om iets speciaals aan te scha& en voor een redelijke prijs. In de ! loso! e van De Ruif moet kunst democratisch 

zijn en daarom allesbehalve elitair. Aan veilingmeester Mat van Stijn zal het niet liggen, hij heeft al vaker met dit hamertje 

getikt!

Om te zorgen dat de veiling goed verloopt zijn er een aantal veilingregels opgesteld: 

 - werkstukken kunnen van te voren bekeken worden via de website: 

  www.expressiegroepderuif.nl en tijdens het kijkuurtje van 13.30-14.30 uur op zondag 9 mei

  in het Maaslandcentrum te Elsloo

 - de veiling zelf begint om 15.00 uur in de grote zaal van het Maaslandcentrum op zondag 9 mei

 - elke aspirant koper ontvangt bij binnenkomst een biednummer en een veilinglijst

 - de veilingmeester start met de bodemprijs

 - er kan geboden worden met handopsteken en laten zien van het verkregen biednummer

 - het te veilen kunstwerk wordt geveild in de huidige staat

 - vanaf 25 € tot 100 € gaat het bod met 5€ omhoog

 - vanaf  100 € gaat het bod met 10 € omhoog

 - vanaf  200 € gaat het bod met 25 € omhoog, daarnaast beslist de veilingmeester

 - na het hoogste bod ontvangt de verkrijger een formulier met daarop het eindbedrag, naam van  

  het kunstwerk en maker, waarmee hij/zij kan afrekenen

 - betalingen worden cash afgerekend in de pauze of na afl oop bij het afrekenpunt

 - bij grote betalingen eventueel overleg

 - na het afrekenen ontvangt de koper een getekend formulier waarmee hij/zij  het kunstwerk kan  

  ophalen bij de “uitdelers”

 - onder de bodemprijs wordt er niet verkocht, het kunstwerk gaat dan terug naar de maker

 - Mat van Stijn is de veilingmeester en bij geschilpunten heeft hij het eindwoord

Inleveren van werk voor de veiling

Leden die zich opgegeven om mee te doen met de veiling kunnen hun werkstukken op zondag 9 mei tussen 11.00 en 

12.00 uur brengen naar het Maaslandcentrum te Elsloo. Voorzie je werk van een naam-adres sticker en naam van het 

werkstuk. Op het inschrij& ormulier heb je reeds aangegeven van welk materiaal het gemaakt is en wat de bodemprijs 

is. Als het werk niet verkocht is kun je het na a$ oop van de veiling mee naar huis nemen. Bij verkoop ontvang je in de 

loop van week 19 de helft van de opbrengst (de andere helft gaat naar De Ruif ). 

Feestelijke afsluiting van het jubileum

Aan alle goeie dingen komt helaas een einde, en het 40-jarig jubileum zal dan ook feestelijk worden afgesloten op 

zondag 9 mei van 18.00 tot 21.00 uur in het Maaslandcentrum in Elsloo. Na a$ oop dus van de veiling zodat we de balans 

kunnen opmaken van het gehele festijn. 

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we volop de gelegenheid om na te kaarten, herinneringen op 

te halen en plannen te smeden voor nieuwe activiteiten! Mat van Stijn zal een klankbeeld vertonen dat is samengesteld 

uit een groot aantal foto’s van de afgelopen jaren en Ruud Stegen werkt aan de vertoning van een oude ! lm over

De Ruif. Deze unieke beelden mogen jullie echt niet missen!

Leden, mentoren, donateurs (entree gratis) en oud-leden en oud-mentoren (entree 15 €) zijn van harte welkom op 

deze gezellige avond. In verband met de catering wordt ieder verzocht zich van te voren aan te melden. Voor meer 

informatie zie het inschrij& ormulier.
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Mentoren van 1970 tot 2010

Naam Werkvorm van tot

Antonie  van Lieshout Tekenen,gra! ek 1972 19??
Ine Vaessen Textiele vormgeving 1972 19??
Piet Vos Schilderen 1972 1975
T. Jeunhomme Textiele vormgeving 19?? 1975
Math van Kampen Beeldhouwen,boetseren 1975 1980
Herman Hollewand Schilderen 1975 1990
Beppo Dolofsjak Textiele vormgeving 1976 1978
Ruud Stegen Tekenen,gra! ek, modeltekenen 1977 1985
Renske Schneemann Textiele vormgeving 1978 19??
Frank v. Houtte Keramiek 19?? 1981
Maggie v. Houtte Textiele vormgeving 19?? 1982
Toine Lendfers Beeldhouwen,boetseren 1982 1984
Joyce Cordewener Schilderen 1982 1983
Marjo Boesten Keramiek 1981 1984
Ton Johannesma Schilderen 1983 1986
Margriet Paanakker Textiele vormgeving 1982 1990
Godfried Pieters Beeldhouwen,boetseren 1984 1986
Rob Kleingoldewijk Tekenen 1985 1988
Audrey Rijcken Tekenen 1989 1991
Loek Hambeukers Schilderen 1990 1989
Paul Heijnen Beeldhouwen,boetseren 1986 1990
Wim Caus Keramiek 1984 1991
Annemiek Jongen Tekenen 1990 1993
Dree van der Zanden Beeldhouwen,boetseren 1990 1993
Marjon Hovens Textiele vormgeving 1990 1993
Ruud Stegen Tekenen,gra! ek,modeltekenen 1990 2009
Lilian Nijsten Schilderen 1990 1993
Annette Riezenbos Schilderen 1993 2007
Catharina Raemakers Beeldhouwen,boetseren 1993 1998
Annehilde Bruining Tekenen,schilderen 1992 heden
Joep Mertens Keramiek 1991 2008
Vicky Mantz Keramiek 1998 heden
Gerrie Goossens Keramiek 1998 2009
Rob van Avesaath Beeldhouwen, boetseren 1998 2004
Hans Kohnen Beeldhouwen, boetseren 2004 2008
Catharina Ramaekers Beeldhouwen,boetseren 2006 2006
Nelly van Bekkum Tekenen, schilderen 2007 Heden
Ivon Drummen Beeldhouwen,boetseren 2007 2009
Sándor Sinkó Beeldhouwen,boetseren

Tekenen,schilderen

2008

2007

heden

heden

Marjo Boesten Beeldhouwen,boetseren 2009 heden
Neeltje de Vries Keramiek 2010 heden
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Bestuursleden   van 1970 tot 2010

Naam Functie van tot

Piet Habets Voorzitter 1970 1975
Geert Alberigs Secr. /Voorzitter 1970 1973
Cor van den Akker Penningmeester 1970 1986
Math Alberigs Secretaris 1972 1973
Frank van Helfteren 1973 1976
Riet van Dongen-Oirschot 1973 197?
Ruud Stegen Voorzitter 1974 1990
Annie van Uden 197? 1976
Els Hermans 1975 1979
Jan Hermans Voorzitter 1976 1980
Marga Spronck 1976 1980
Peter Streukens 1976 1978
Fons Erens Begroting en subs. 1977 1985
Jo Lotz 1978 1981
Hélene Bastiaans Secretaris 1979 1988
Meike van Bilzen 1980 1984
Frans van den Boogaard 1981 1984
Ruud Stegen Voorzitter 1981 1989
Ans Vaessen 1981 1984
Jan Lancée Voorzitter 1982 1991
Jos Curfs 1984 1992
Josette de Bruyn Penningmeester 1984 1988
José Vrijman Penningmeester 1985 1991
Piet Paes Secretaris 1988 1992
Frans Bastiaans Voorzitter 1988 1994
Andrée Grond Secretaris 1993 1997
José Tijssen Penningmeester 1985 1994
Fi!  Notten 1990 1991
Mat van Stijn Secretaris 1990 1998
Joke Meijerink Voorzitter 1991 1997
Annemiek Houthakkers 1991 1994
Albert Nijsten 1992 1995
Corine Vijverberg Voorzitter 1993 2001
Piet Tijssen Penningmeester 1990 1998
Joop Verblakt 1993 2001
Jacques van Laar Voorzitter 1997 2003
Bob Heimsoth 1995 2004
Marlies op den Camp Penningmeester 1998 2006
Jolanda Wijnand 1998 2006
Mieke Braam 1998 2006
John Willems Secretaris 2001 heden
Els Snijders 2001 2009
Ton Ritterbeeks 2003 heden
Corine Vijverberg Voorzitter 2004 heden
Francis Mekel Penningmeester 2006 heden
Ton Coops 2006 heden
Marie Louise Hennekens 2006 2009
Willy de Jong 2009 heden

  Marlies Hempe                      2010  heden
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Als kind zat ik altijd al te tekenen en te kleuren. Ik heb hele kleurboeken verslonden.

Op de kleuter- en lagere school vond ik het 

heerlijk als ik mijn ‘werkje’ af had want dan 

mocht ik weer tekenen. Het liefste was ik na 

de middelbare school naar de kunstacademie 

gegaan maar in die tijd was daar geen ‘droge 

boterham mee te verdienen’ aldus mijn 

vader.

Het creatieve heb ik dan ook van mijn 

moeders kant. In 1974 erfde ik van mijn opa al 

zijn schilderspullen. Hij werd langzaam blind 

en kon het zelf niet meer. Hij zag wel duidelijk 

hoeveel plezier ik erin had.

Ik ben pas echt les gaan nemen (eerst in 

aquarel) in 1994 bij Marie-José Gerads en Wil 

Creemers in het kasteel te Holtum.

Per toeval kwam Mat van Stijn een ‘zakelijke’ borrel drinken bij ons thuis. Hij was redelijk enthousiast over mijn schilderen 

en heeft mij toen geïntroduceerd bij de Ruif. Nog steeds ben ik daar erg blij om, bedankt Mat!

Bij de Ruif startte ik met schilderen bij Annette Riezebos op de donderdagavond. Zij heeft mij geïnspireerd om het 

aquarelleren los te laten en over te stappen op acryl.

Ik voel mij veel beter met deze verf, hoewel de uitdaging met olie nog op me ligt te wachten.

Mijn schilderijen ontstaan onder mijn handen. Ik begin met een wit doek. Soms weet ik met wat voor kleuren ik wil 

gaan werken, soms weet ik de ‘structuur’. Maar altijd ontstaat het gaande weg en kan het eindresultaat dus compleet 

onverwachts zijn. Het vloeien van de verf, het ontstaan van de kleuren, de verrassing van het ontstaan, de ‘geboorte’ van 

een schilderij, dat is wat mij zo’n plezier geeft in schilderen.

 

Van de ! guren die ik in mijn schilderijen 

gebruik weet je niet wat ze doen, wie ze 

zijn?

Ze zijn er gewoon…..stil en in gedachte 

verzonken. 

Het schilderij is ontstaan uit mijn gevoel 

en intuïtie, de toeschouwer mag zoeken, 

kijken, voelen, maar als hij iets anders 

daarbij voelt vind ik dat prima.

Daarom schilder ik geen duidelijke vormen 

maar zijn mijn schilderijen een worsteling 

van het spel van  emotie kleur en structuur.

Bij de Ruif voel ik me happy, ik kan er zijn 

zoals ik ben.  We hebben een geweldige 

groep, die kritisch is naar elkaar, waar je 

steun kunt vinden, waar lief en leed gedeeld 

wordt terwijl iedereen op zijn manier bezig 

is met zijn eigen creativiteit.

        

Carla








