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Website 

www.expressiegroepderuif.nl 
Contact: John Willems, 046-4337179 
info@expressiegroepderuif.nl 
 

Redactie Ruifvoer 
Jacques van Laar, 046-4338379 – en 
Piet Op den Camp, 046-4337564 –  
ruifvoer@expressiegroepderuif.nl 
Het Ruifvoer verschijnt 1 maal per jaar 

 

 

Opgericht 27 mei 1970 

 

Ateliers 
Joannes Riviusstraat 4, Elsloo 
Telefoon: 046-4370763 
 

Expressievormen 
Pottenbakken / Keramiek 
Schilderen 
Tekenen / Grafiek 
Boetseren / Beeldhouwen 
 

Bestuur 
Corine Vijverberg, voorzitter 
Houterend 120, 6171 CT Stein 
046-4260412 
John Willems, secretaris 
Heerstraat Centrum 1, 6171 HS 
Stein 
046-4337179 
Francis Mekel, penningmeester 
Dr. Nolenslaan 36, 6162 EX Geleen 
046-4746540 
Marlies Hempe, bestuurslid 
Willy de Jong, bestuurslid 
Ton Ritterbeeks, bestuurslid 
 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging 
dient schriftelijk bij de secretaris te 
worden aangemeld en opgezegd 
 

Contributie 
€ 180,= per jaar 
€ 145,= per jaar, tweede gezinslid 
€ 135,= per jaar, tweede werkvorm 
€ 25,= per jaar, donateur 
 
Rabobank Stein: 11.41.80.121. 
 

 

Ten geleide 

 
Het veertigjarig jubileum mag, dankzij de inspanning en 
inzet van veel leden, een groot succes genoemd worden. 
Zie hiervoor ook de foto’s in dit Ruifvoer. Na het veertig 
dagen durende evenement waren we allen toe aan wat 
rustiger weken zonder al te veel Ruifinspanningen.  
 
Het nieuwe seizoen staat nu voor de deur. Ik hoop dat 
iedereen tijdens het zomerreces voldoende inspiratie heeft 
opgedaan voor de komende maanden.   
 
Maar wil je nog meer inspiratie opdoen? Grijp dan je 
kansen op zaterdag 2 oktober. De werkgroep excursies 
heeft een mooie dag gepland. Met de bus gaan we naar 
het door de Unesco uitgeroepen werelderfgoed Zollverein 
in het Duitse Essen en aansluitend naar het pas 
gerenoveerde museum Folkwang. Interessante 
voorbeelden van de culturele vernieuwingsdrang van een 
oud industrieel gebied. 
 
Ik wens jullie allen een heel fijn seizoen toe. 
 
Corine Vijverberg-Maijers 
Voorzitter 
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Communicatie van De Ruif 

 
Na een periode van vier jaar in het bestuur, waarin hij met name verantwoordelijk was voor het 
Ruifvoer, heeft Ton Coops te kennen gegeven het stokje te willen doorgeven. Aangezien ik in het 
verleden ook al verschillende bijdragen heb geleverd voor het Ruifvoer heeft het bestuur mij 
gevraagd de redactie over te nemen, een verzoek waaraan ik met veel plezier gehoor heb 
gegeven. Gelukkig kan ik ook rekenen op de technische ondersteuning van Piet Op den Camp. 
 
Ton heeft een groot stempel gedrukt op ons verenigingsblad door een aantal belangrijke 
vernieuwingen door te voeren. De lay-out is professioneler dankzij het gebruik van een DTP-
programma, kleurenfoto’s werden geïntroduceerd, en hij wist een aantal vaste adverteerders aan 
te trekken. Namens de gehele vereniging wil ik Ton heel hartelijk danken voor al het verrichte werk 
in de aflopen jaren. 
 
Het zal jullie beslist niet ontgaan zijn dat De Ruif in de afgelopen meer en meer gebruik is gaan 
maken van de mogelijkheden van internet. De website (www.expressiegroepderuif.nl) is 
uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron over onze doelstellingen en activiteiten, en ook e-
mail wordt regelmatig gebruikt voor het verspreiden van korte, actuele berichten.  
 
Dit heeft ertoe geleid om de communicatie-activiteiten eens opnieuw onder de loep te nemen. Een 
aanzet hiertoe is ook tijdens de jaarvergadering in het voorjaar 2010 gegeven. De bedoeling is om 
een tweesporen-beleid te voeren gericht op informatie in de traditionele gedrukte vorm, als ook 
electronisch via internet. Dit betekent dat het Ruifvoer zal blijven bestaan, maar slechts eenmaal 
per jaar (in september) zal verschijnen. Het zal alle informatie over De Ruif bevatten plus een 
aantal interessante artikelen zodat het als een jaarboekje kan fungeren. Daarnaast zullen de 
Ruifflitsen worden rondgestuurd voor belangrijke aankondigingen. Leden die geen internet hebben 
zullen dan niet verstoken zijn van informatie. De website zal uitgebreid worden met nieuwe 
rubrieken en wie weet gaan we zelfs wel twitteren! 
 
Het kenmerk van communicatie is tweerichtingsverkeer dus ideeën en vragen over deze zaken 
zijn natuurlijk van harte welkom. Informatie over exposities en andere evenementen voor de 
website kan worden aangeleverd via het algemene e-mail adres info@expressiegroepderuif.nl, 
uiterlijk 2 weken voor de start van het evenement.  Kopij voor het Ruifvoer kan worden gestuurd 
naar het nieuwe e-mail adres ruifvoer@expressiegroepderuif.nl.  
 
Jacques van Laar 

 

Afscheid van Herman Webers, 

een beminnelijke bon vivant 

 

 
 

Eind juli is onze vriend Herman Webers na een langdurige ziekte overleden. Herman was ruim tien jaar 
lid van De Ruif en actief in de schildergroep op donderdagavond.  
 
Herman was een buitengewoon innemende en dynamische figuur, van vele markten thuis en heel 
veelzijdig. Naast schilderen heeft hij ook jaren aan beeldhouwen gedaan, hij hield van calligrafie, en dit 
voorjaar deed hij mee aan de workshops marmeren en haiku. In de donderdagavondgroep was hij 
vooral bezig met zijn aquarellen. Hij had een grote voorliefde voor landschappen, dorps- en 
stadsgezichten, en met name zijn impressies van Sittard en pittoreske plekjes in zijn woonplaats 
Munstergeleen waren erg de moeite waard. Ook van zijn vacanties in het buitenland bracht hij vaak 
mooie dingen mee terug. Zijn stijl was traditioneel van inslag, maar hij schuwde het experiment en 
vernieuwing bepaald niet. Herman was zonder meer kritisch op zijn eigen werk en dat van anderen 
maar zijn commentaar was altijd nuttig en constructief.  
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Een voorbeeld van zijn vernieuwingsdrang was zijn 
introductie van de Belgische schilderes Gerda Menten die 
bij De Ruif een aantal workshops heeft gegeven. Haar 
benadering van gebouwen en landschappen hebben 
verscheidene Ruif-collega’s nieuwe inzichten gegeven. 
Ook was Herman erg handig en hij heeft zijn kennis en 
vaardigheden goed kunnen uitleven in de klusgroep die 
zorg draagt voor het onderhoud van de ateliers. En wie 
kende niet zijn taarten en vlaaien die hij bij een feestelijke 
gelegenheid bakte? En zijn grappen? 
 
Het afscheid van Herman was indrukwekkend en 
ontroerend; veel Ruif-collega’s hebben nog persoonlijk 
afscheid kunnen nemen waarbij hij menigeen nog 
bruikbaar materiaal meegaf plus een bemoedigend woord 
“Denk maar aan al het goede dat geweest is”. En dat doen 
we maar al te graag want de goede herinneringen zijn 
talrijk. 
 
 

 
Herman tijdens de workshop marmeren 

 
 
 
 

Oproep voor een vrijwilliger schilderen bij de SGL  

 
Onlangs hebben we kennis gemaakt met mevrouw Vijverberg en de heer Willems en informatie 

ontvangen over de werkzaamheden van Expressiegroep De Ruif. We zijn bijna buren en willen 

daarom graag contacten leggen. 

 

We zullen ons eerst even voorstellen. Wij, Wilma Gorissen en Hettie Soetekouw,  zijn werkzaam 

bij de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. Deze organisatie heeft meerdere activiteitencentra en 

woonvormen voor volwassen lichamelijk gehandicapten in Limburg. In de activiteitencentra kunnen 

onze clienten deelnemen aan een gevarieerd activiteitenaanbod, zoals sport- en spelactiviteiten, 

taalactiviteiten, muziek, ontspanning en creatieve activiteiten. Ons activiteitencentrum ligt in de 

Joannes Riviusstraat in het voormalige pand van de woningvereniging. 
 
We zijn op zoek naar mensen die op het gebied van tekenen / schilderen hun kennis willen 
overbrengen aan onze clienten. We denken  aan een vrijwilliger, die in aanwezigheid van een 
vaste medewerker van AC Elsloo het schilderen mee wil begeleiden. Indien u geïnteresseerd bent 
en tijd hebt om dit mee te willen begeleiden, neem dan contact op. We willen u uitnodigen in onze 
locatie voor een kennismaking en een uitwisseling van ideeën en mogelijkheden en tevens de 
mogelijkheid bespreken tot het geven van workshops in ons centrum. 
 
Tevens wordt er op zaterdag 25 september 2010 een Nationale Burendag georganiseerd in ons 
Activiteitencentrum te Elsloo, waarvoor we u alvast willen uitnodigen. Bent u in de gelegenheid om 
ons te ondersteunen, neem dan contact op. 
 

Wilma Gorissen en Hettie Soetekouw 

Activiteitencentrum Elsloo, Joannes Riviusstraat  15, 6181 BT Elsloo 

046–4360431 - wgorissen@sgl-zorg.nl - www.sgl-zorg.nl/  
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Expositie van Anton de Joode: 

de kracht van kleur 

 

 
 

 
Met de protretten van moslimvrouwen wordt een belangrijk 

sociaal-politiek onderwerp aangekaart 
 

 
Details uit de natuur worden door Anton sterk uitvergroot 

 
In het weekeinde van 7 en 8 augustus 
heeft Anton de Joode zijn meest 
recente schilderijen geëxposeerd in de 
Kluis te Geleen. Een sfeervol oud 
gebouwtje dat zich perfect leent voor 
een ‘one man show’.  
 
Het merendeel van zijn werk wordt 
opgezet tijdens de donderdagavond- 
en vrijdagsessies in de ateliers van De 
Ruif, maar de finishing touch wordt 
vaak thuis aangebracht. 
 
Anton is een gedreven schilder 
hetgeen onder meer blijkt uit een 
gestage productie en een grote 
variatie aan onderwerpen. Het meest 
in het oog springen daarbij portretten  - 
onder meer van zijn kleinkinderen – en 
de natuur. Als je hem bezig ziet merk 
je dat hij de zaken grondig aanpakt 
volgens een heel eigen methodiek. 
Het doek wordt geprepareerd met een 
laag zwarte acrylverf en vervolgens 
tekent hij een raster met wit 
schoolbordkrijt. De onderwerpen 
worden op haast geometrische wijze 
ontleed waarbij uiteindelijk de 
voorstelling in olieverf wordt opgezet in 
sterke vlakken, heldere contrasten en 
soms opvallende kleuren.  
 
Het was een interessante 
tentoonstelling die de verschillende 
aspecten van Anton’s werk heel mooi 
voor het voetlicht bracht. 
 

 
 
 
 

Promotie voor je activiteiten via de Ruif-website 

 
Regelmatig houden leden en mentoren tentoonstellingen of doen mee aan kunstprojecten en 
evenementen. Aankondigingen hiervoor kunnen worden geplaatst in de nieuwsrubriek van de Ruif-
website via het algemene e-mail adres info@expressiegroepderuif.nl. Graag uiterlijk 2 weken van 
tevoren doorgeven! 
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Centre Pompidou Metz:  

een weekendje waard 

 

 
 

Een tip voor diegenen die nog een weekendje weg willen in het najaar. Ga eens naar Metz, het ligt 
nog geen  300 km van Maastricht. Een nieuw spectaculair museum heeft in mei zijn deuren 
geopend in Metz, het Centre Pompidou Metz, een zusje van het beroemde Centre Pompidou in 
Parijs.  
 
De bouw heeft 7 jaar geduurd en de kosten zijn opgelopen tot 70 miljoen euro, maar dan heb je 
wel wat. Het gebouw is een ontwerp van de Japanse architect Shigeru Ban en de Fransman Jean 
de Gastines. Het is een bijna transparant gebouw met een tentdak geïnspireerd op de Chinese 
rieten hoed. Een indrukwekkend netwerk van houten spanten en pilaren ondersteunt het dak. In 
de vier als het ware gestapelde ‘kijkdozen’ van zo’n 80 meter lengte bevinden zich de 
tentoonstellingsruimtes. Vanuit de bovenste ‘doos’ heeft men een spectaculair uitzicht over de stad 
Metz. 
 
Het museum heeft geen eigen collectie, maar betrekt zijn kunstwerken uit het depot en museum 
van  het Centre Pompidou  in Parijs en andere musea in Frankrijk. De openingstentoonstelling 
getiteld ‘Chefs-d’oeuvre ?’ (‘Meesterwerken?’) bestaat uit vier elementen, te weten ‘Chefs-d’oevre 
dans l’histoire” (‘Meesterwerken door de eeuwen heen’), ‘Histoires de chefs-d’oeuvre’ 
(‘Achtergronden van meesterwerken’), ‘Rêves de chefs-d’oeuvre’ (‘Gedroomde meesterwerken’), 
en ‘Chefs-d’oeuvre à l’infini’ (‘Oneindige meesterwerken’). Op diverse manieren wordt er ingegaan 
op deze thema’s. Films, teksten moeten het geheel verduidelijken. Het is natuurlijk niet te 
verwonderen dat de Franse meesters hierin een grote rol spelen. Op de bovenste verdieping laten 
diverse maquettes zien welke moderne musea in de laatste eeuw gebouwd zijn en nog gebouwd 
zullen worden… 
 
De stad Metz zelf heeft ook nog wel wat te bieden. Zo kan men in de kathedraal Saint-Etienne 
mooie glas in lood ramen bewonderen van onder andere Chagall. Metz, gelegen aan de Moezel, is 
een historische en oude garnizoensstad, je vindt er bijvoorbeeld nog verscheidene classicistische 
gebouwen.  
 
En als je dan toch in Metz bent rij dan ook even door naar Nancy en bewonder het Place Stanislas 
met zijn vergulde hekwerken en het museum vol met kunstvoorwerpen uit de Art-Nouveau-
periode.  
Meer informatie is te vinden op www.centrepompidou-metz.fr  en www.tourisme.mairie-metz.fr. 
  
Corine Vijverberg 

 

Helder en rein... 
... zullen onze ateliers zijn. Dit klinkt natuurlijk 
een beetje oubollig en betuttelend maar soms 
moet de bezem flink door de werkruimtes 
worden gehaald. Per slot van rekening zijn we 
met velen en is de ruimte beperkt. Onlangs 
heeft het klusteam werkelijk honderden kilo’s 
ongebruikte spullen, stukken beton, afval en 
troep afgevoerd naar de stort. Laten we dus 
het nieuwe seizoen met een goed voornemen 
beginnen en alles wat niet in de ateliers thuis 
hoort mee naar huis nemen of zelf afvoeren. 
Bedankt! 

 



 8 

 

Wisten jullie dat... 
 

• Zelfs na 40 jaar De Ruif eigenlijk nog niet volwassen wil worden 

• De gedecoreerden heel trots zijn op hun medaille 

• Leden en mentoren deze zomer overal volop exposeren 

• De Ruif-website hier veel informatie over geeft 

• Fikkie stoken onder de leden heel populair is 

• Het bovenatelier een fijne wasbak heeft gekregen 

• We het klusteam daarvoor willen bedanken 

• Onze voorzitter een vacantiebaantje heeft 

• De Ruifkeramiekers tijdens de Kunstfietsroute een geweldige stand hadden 

• Het klusteam zich letterlijk een breuk gesjouwd heeft 
 
 

Op bezoek in het atelier van  

Ton Coops 

 

 
 

 
Dit beeld in serpentijn doet denken aan  

een mensfiguur en profil 

Al jong was Ton gegrepen door kunst, om te 
beginnen door de schilderijen van Franz 
Marc, Kandinsky en andere leden van de 
expressionistische stroming ‘Der Blaue 
Reiter’. Rond zijn twintigste schilderde hij 
zelf ook in olieverf en kreeg hij oog voor voor 
wat hij noemt “het mooie en goed 
afgewerkte”. Zijn vader en grootvaders 
hebben hem veel meegegeven, vooral wat 
betreft fijnzinnigheid en degelijke 
ambachtelijkheid. 
 
Genietend van de septemberzon in zijn tuin 
– een eigen ontwerp in Japanse sfeer en 
gelardeerd met verschillende van zijn 
beeldhouwwerken – en met zicht op zijn 
binnen- en buitenatelier, kost het Ton geen 
enkele moeite om te verhalen over zijn 
passies en drijfveren. De term ‘schoonheid’ 
komt hierin met grote regelmaat terug. Na 
een voorzichtige start met tekenen en 
schilderen richtte zijn aandacht zich later op 
fotografie. Hij volgt een vakopleiding in 
Apeldoorn, sluit zich aan bij verschillende 
fotokringen en geeft ook nog een tijdje les. 
Nog altijd is Ton een gepassioneerd 
fotograaf - een camera is altijd onder 
handbereik – en hij weet zijn 
beeldhouwwerken op een geniale wijze uit te 
lichten en in beeld te brengen. 
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Een van Ton’s meest recente werken in albast, zijn favoriete 

materiaal 
 
 

 
De Rog, een spectaculair kunststuk in brons 

 

Eerst later, tegen het eind van 
zijn werkzame leven, stapt Ton 
over naar de beeldhouwkunst die 
zijn grote artistieke liefde wordt. 
Hij volgt verschillende cursussen 
en workshops die hem veel 
inzicht in de materie geven en 
hem uitdagen om alles uit 
zichzelf en uit de steen te halen. 
 
Bij De Ruif kennen we Ton als 
een gedreven beeldhouwer die 
met name werkt in verschillende 
steensoorten en in brons. Zijn 
voorkeur gaat uit naar harde 
steen en naar albast dat een 
grote mate van finesse vereist. 
Hij laat zich deels leiden door de 
steen zelf die vaak voor grote 
verrassingen zorgt met als 
resultaat abstracte of semi-
realistische werken met 
organische, natuurlijke vormen 
waarbij lijnvoering essentieel is. 
De transparantie van albast heeft 
als bijkomstigheid prachtige 
schakeringen van het licht dat 
door het werk speelt.  
 
De bronzen komen in een zeer 
ruwe staat uit de gieterij, 
nagenoeg onherkenbaar als 
sculptuur. Dan start een lang 
proces van afwerken: het 
verwijderen van uitsteeksels, 
schuren en polijsten, 
assembleren van verschillende 
onderdelen, en patineren.  

Met engelengeduld gaat hij te werk want “alles staat in dienst 
van de schoonheid” zoals hij zegt. 
In de toekomst ziet hij zich meer figuratief werken en zich 
concentreren op torso’s. Een van zijn andere projecten is om 
de juiste vorm te vinden voor een groep vogels. Voor de 
toepassing van andere materialen zoals hout, roestvrij staal 
en dergelijke heeft hij vooralsnog geen tijd...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten gezocht 

 
Wie zich in het volgende nummer van het Ruifvoer wil laten 
portretteren in zijn of haar atelier, kan een berichtje sturen 
naar ruifvoer@expressiegroepderuif.nl. 
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De Ruif speelt met vuur... 

 
Ook al was de zomer al begonnen, voor een aantal keramisten onder ons was er nog werk aan de 
winkel. Er moest nog hard worden gewerkt om de werkstukken af te krijgen, alvorens zij de oven in 
konden gaan.  
 
Op zaterdag 3 juli was de afspraak bij John en Marleen Willems, en deze jaarlijkse stookdag lijkt 
inmiddels een traditie te zijn geworden. Een tiental Ruifleden maakten van deze gelegenheid 
gebruik. Onder leiding van John werden de werken in de pittfire en raku-ovens gestookt. Onderwijl 
kon men verposen in de mooie tuin van John en Marleen, onder het genot van een hapje en een 
drankje, verzorgd door de deelnemers zelf die hun beste culinaire hapjes hadden meegebracht. 
Ambiance gegarandeerd! 
 
De foto’s (te vinden op de website) geven een goede indruk van de verschillende stadia van het 
stoken. Overigens had John dermate groot werk gemaakt dat dit met een speciaal voor de 
gelegenheid geconstrueerde takel uit de raku-oven moest worden getild!   
 
 

 

Activiteitenkalender seizoen 2010 – 2011 
 

Tekenen/Schilderen 
Keramiek 

Maandagmiddag 
Maandagavond 

13.30 – 16.00 uur 
20.00 – 22.30 uur 

Tekenen/Schilderen 
Tekenen/Schilderen 
Boetseren/Beeldhouwen 

Dinsdag 
Dinsdagavond 
Dinsdagavond 

09.00 – 17.00 uur 
19.30 – 22.00 uur 
19.30 – 22.00 uur 

Tekenen/Schilderen 
Boetseren/Beeldhouwen 
Keramiek 

Woensdag 
Woensdagochtend 
Woensdagmiddag 

09.00 – 17.00 uur 
09.30 – 12.00 uur 
13.30 – 16.00 uur 

Tekenen/Schilderen 
Keramiek 

Donderdagavond 
Donderdagavond 

19.30 – 22.00 uur 
20.00 – 22.30 uur 

Tekenen/Schilderen Vrijdag 09.00 – 17.00 uur 
Modeltekenen Zaterdagochtend 09.30 – 12.00 uur 

 
 

Modeltekenen op zaterdagochtend 

 
Het modeltekenen staat onder leiding van Marlies Op den Camp. In het komend seizoen zal er 
meer variatie in vrouwelijke modellen zijn. Ook is men nog steeds op zoek naar mannelijke 
modellen. Dat hoeven echt geen filmsterren of atleten te zijn, maar ook bouwvakkers, 
boekhouders of pizzabakkers  - van welke leeftijd of kledingmaat dan ook - hebben soms 
onvermoede talenten als model! Kijk eens om je heen en stuur suggesties naar Marlies via 
marliesopdencamp@planet.nl. Hieronder volgen de data. 
 

09/10/2010 

23/10/2010 

06/11/2010 

20/11/2010 

04/12/2010 

18/12/2010 

 

08/01/2011 

22/01/2011 

05/02/2011 

19/02/2011 

12/03/2011 

26/03/2011 

 
Werk naar model van Jolanda Wijnand 
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2010 september oktober november december 

Maandag     04/10/10 Teken./Schild. 01/11/10 Teken./Schild. 29/11/10 Teken./Schild. 

        Keramiek   Keramiek   Keramiek 

Dinsdag     05/10/10 Beeldh./Boets. 02/11/10 Beeldh./Boets. 30/11/10 Beeldh./Boets. 

        Teken./Schild.   Teken./Schild.   Teken./Schild. 

Woensdag 01/09/10   06/10/10 Beeldh./Boets. 03/11/10 Beeldh./Boets. 01/12/10 Beeldh./Boets. 

        Keramiek   Keramiek   Keramiek 

        Teken./Schild.   Teken./Schild. 02/12/10 Teken./Schild. 

Donderdag 02/09/10   07/10/10 Teken./Schild. 04/11/10 Teken./Schild.   Teken./Schild. 

        Keramiek   Keramiek   Keramiek 

Vrijdag 03/09/10   08/10/10 Teken./Schild. 05/11/10 Teken./Schild. 03/12/10 Teken./Schild. 

Zaterdag 04/09/10   09/10/10 Modeltekenen 06/11/10 Modeltekenen 04/12/10 Modeltekenen 

         

Maandag 06/09/10   11/10/10 Teken./Schild. 08/11/10 Teken./Schild. 06/12/10 Sinterklaas 

        Keramiek   Keramiek     

Dinsdag 07/09/10   12/10/10 Beeldh./Boets. 09/11/10 Beeldh./Boets. 07/12/10   

        Teken./Schild.   Teken./Schild.     

Woensdag 08/09/10   13/10/10 Beeldh./Boets. 10/11/10 Beeldh./Boets. 08/12/10   

        Keramiek   Keramiek     

        Teken./Schild.   Teken./Schild.     

Donderdag 09/09/10   14/10/10 Teken./Schild. 11/11/10 Teken./Schild. 09/12/10   

        Keramiek   Keramiek     
Vrijdag 10/09/10   15/10/10 Teken./Schild. 12/11/10 Teken./Schild. 10/12/10   
Zaterdag 11/09/10   16/10/10   13/11/10   11/12/10   

                  

Maandag 13/09/10   18/10/10   15/11/10 Teken./Schild. 13/12/10 Teken./Schild. 

        Herfst   Keramiek   Keramiek 

Dinsdag 14/09/10   19/10/10 vakantie 16/11/10 Beeldh./Boets. 14/12/10 Beeldh./Boets. 

            Teken./Schild.   Teken./Schild. 

Woensdag 15/09/10 Opening 1 20/10/10  17/11/10 Beeldh./Boets. 15/12/10 Beeldh./Boets. 

           Keramiek   Keramiek 

            Teken./Schild.   Teken./Schild. 

Donderdag 16/09/10   21/10/10  18/11/10 Teken./Schild. 16/12/10 Teken./Schild. 

           Keramiek   Keramiek 

Vrijdag 17/09/10   22/10/10   19/11/10 Teken./Schild. 17/12/10 Teken./Schild. 

Zaterdag 18/09/10   23/10/10 Modeltekenen 20/11/10 Modeltekenen 18/12/10 Modeltekenen 
                  

Maandag 20/09/10   25/10/10 Teken./Schild. 22/11/10 Teken./Schild. 20/12/10   

        Keramiek   Keramiek     

Dinsdag 21/09/10   26/10/10 Beeldh./Boets. 23/11/10 Beeldh./Boets. 21/12/10   

        Teken./Schild.   Teken./Schild.     

Woensdag 22/09/10  27/10/10 Beeldh./Boets. 24/11/10 Beeldh./Boets. 22/12/10   

        Keramiek   Keramiek     

        Teken./Schild.   Teken./Schild.     

Donderdag 23/09/10   28/10/10 Teken./Schild. 25/11/10 Teken./Schild. 23/12/10   

        Keramiek   Keramiek     

Vrijdag 24/09/10   29/10/10 Teken./Schild. 26/11/10 Teken./Schild. 24/12/10   

Zaterdag 25/09/10   30/10/10   27/11/10   25/12/10 Kerstmis 

                 

Maandag 27/09/10           27/12/10   

                  

Dinsdag 28/09/10           28/12/10   

                  

Woensdag 29/09/10           29/12/10   

                  

                  

Donderdag 30/09/10           30/12/10   

                  

Vrijdag 01/10/10           31/12/10   

Zaterdag 02/10/10 Excursie Essen         01/01/11   
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2011 januari februari maart 
Maandag 03/01/11   31/01/11 Teken./Schild. 28/02/11   

        Keramiek     

Dinsdag 04/01/11   01/02/11 Beeldh./Boets. 01/03/11   

        Teken./Schild.     

Woensdag 05/01/11 Opening 2 02/02/11 Beeldh./Boets. 02/03/11 Jaarvergadering 

       Keramiek     

Donderdag 06/01/11   03/02/11 Teken./Schild. 03/03/11   

        Teken./Schild.     

        Keramiek     

Vrijdag 07/01/11   04/02/11 Teken./Schild. 04/03/11   
Zaterdag 08/01/11 Modeltekenen 05/02/11 Modeltekenen 05/03/11   

              

Maandag 10/01/11 Teken./Schild. 07/02/11 Teken./Schild. 07/03/11 Carnaval 

    Keramiek   Keramiek     

Dinsdag 11/01/11 Beeldh./Boets. 08/02/11 Beeldh./Boets. 08/03/11 Carnaval 

    Teken./Schild.   Teken./Schild.     

Woensdag 12/01/11 Beeldh./Boets. 09/02/11 Beeldh./Boets. 09/03/11 Aswoensdag 

    Keramiek   Keramiek     

    Teken./Schild.   Teken./Schild.     

Donderdag 13/01/11 Teken./Schild. 10/02/11 Teken./Schild. 10/03/11   

    Keramiek   Keramiek     
Vrijdag 14/01/11 Teken./Schild. 11/02/11 Teken./Schild. 11/03/11   
Zaterdag 15/01/11   12/02/11   12/03/11 Modeltekenen 
              

Maandag 17/01/11 Teken./Schild. 14/02/11 Teken./Schild. 14/03/11 Teken./Schild. 

    Keramiek   Keramiek   Keramiek 

Dinsdag 18/01/11 Beeldh./Boets. 15/02/11 Beeldh./Boets. 15/03/11 Beeldh./Boets. 

    Teken./Schild.   Teken./Schild.   Teken./Schild. 

Woensdag 19/01/11 Beeldh./Boets. 16/02/11 Beeldh./Boets. 16/03/11 Beeldh./Boets. 

    Keramiek   Keramiek   Keramiek 

    Teken./Schild.   Teken./Schild.   Teken./Schild. 

Donderdag 20/01/11 Teken./Schild. 17/02/11 Teken./Schild. 17/03/11 Teken./Schild. 

    Keramiek   Keramiek   Keramiek 

Vrijdag 21/01/11 Teken./Schild. 18/02/11 Teken./Schild. 18/03/11 Teken./Schild. 

Zaterdag 22/01/11 Modeltekenen 19/02/11 Modeltekenen 19/03/11   

              

Maandag 24/01/11 Teken./Schild. 21/02/11 Teken./Schild. 21/03/11 Teken./Schild. 

    Keramiek   Keramiek   Keramiek 

Dinsdag 25/01/11 Beeldh./Boets. 22/02/11 Beeldh./Boets. 22/03/11 Beeldh./Boets. 

    Teken./Schild.   Teken./Schild.   Teken./Schild. 

Woensdag 26/01/11 Beeldh./Boets. 23/02/11 Beeldh./Boets. 23/03/11 Beeldh./Boets. 

    Keramiek   Keramiek   Keramiek 

Donderdag 27/01/11 Teken./Schild. 24/02/11 Teken./Schild. 24/03/11 Teken./Schild. 

    Teken./Schild.   Teken./Schild.   Teken./Schild. 

    Keramiek   Keramiek   Keramiek 

Vrijdag 28/01/11 Teken./Schild. 25/02/11 Teken./Schild. 25/03/11 Teken./Schild. 

Zaterdag 29/01/11   26/02/11   26/03/11 Modeltekenen 

              

 

 

  
Schaal van Rob Pol 
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Opperste concentratie bij het vilten 

 

 
Kunst in Keulen 

 
Huldiging van de jubilarissen 

 

 
Enkele schilderijen voor de veiling 

 
Veilingmeesters in actie 

 
Een feestelijk buffet ter afsluiting 

  
Het volledige fotoalbum staat op www.expressiegroepderuif.nl/foto_album.html 

 


