


expressiegroep, elsloo

Opgeticht:
27 mei 1970

Ateliers:
Joha n Riviusstraat te Elsloo.

Mogelijkheden:
. Pottenbakken en Keramiek
. Textiele werkvormen
. Schilde ren
. Tekenen en GraÍiek
. Boetse re n en beeldhouwen
. Anatomie.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging dient
schriÍtelijk te worden aangemeld en schriÍtelijk
te worden opgezegd.

Be stuu rssame n ste I I i ng :. Frans Bastiaens: voorzitter:
Sanderboutlaan 51, 617Í BB Stein

. Piet Paes, secretaris
Brederodestraat 12, 6181 BE Elsloo

. José Tijssen, penningmeesteÍ
Groot Genhoutstraat 173,6181 NS Beek

. Joke Meijerink: vice-voorzitter,bestuurslid

. Jos Curfs: bestuu rslid

. Annemiek Houtackers: bestuu rslid

. Mat van Stijn: bestuurslid.

Contributie:
/. 150,- per jaar
f .115,- pet jaaí, tweede gezinslid
Í..75,- pet jaar,lweede werkvorm.

Bankrelatie:
Rabo., Beek
nr. 11 .41.80.121 tnv. Pennjngmeester
Expressiegroep'De RuiÍ' te Elsloo
(gironr. bank: 103 80 20).

Pe odiek:
RUIFVOER verschijnt ca. 3 heer per jaar.

Elsloo, augustusi 1991.

Ruifleden zijn kreatieÍ. Dat bteek weer eens op de
laatst gehouden jaarvergadering. Twee teams
moeslen een onderwerp, binnen eên minuut,
proberen over te brengen.
Het onderwerp slond op een kaartje met erbij
aangegeven of ze dit met gebaren, in klei of door
tekenen moesten doen. Het was verrassend hoe
deze werden uitgebeeld en hoe ze soms met
minimale inf oÍmatie geraden werden!

Op dezelÍde jaarvergadering werd gevraagd naar de
mogelijkheden om een nieuwe werkvorm,
bijvoorbeeld sieraden maken, op te starten. In een
van de bestuursvergaderingen is dit uitgebreid aan
de orde geweest.
Enerzijds vindt het bestuur dat het aanlal leden van
"de Ruif"
niet te groot moet worden. Het moet een echte
vereniging blijven waar onderlinge kontakten, voor
de leden die dit wensen, mogetijk moet blijven.
Als anderzijds blijkt dat hel niet een eendagsvlieg is
en er voldoende belangstelling is zodat het
kostendekkend is, dan kan het. Dus
belangslellenden veÍenigt u en inÍormeer het
besluuÍ.

Ook werd gevraagd naar meer studieavonden. Dat
gaat meer geld kosten. ln hel verleden is het aantal
studieavonden net verminderd om een contributie-
verhoging te voorkomen.

En hiermee zijn we gêkomen bij de nieuwtjes van het
nieuwe seizoen. Want vanaf oktober is de contributie
verhoogd. Over de hoogte van de contributie en de
wijze van betaling vinden jullie meer in dít nummer.

We hebben aÍscheid genomen van Wim Caus, de
keramiekmentor. Hij wil zich helemaal gaan
concentreren op zijn kunst. Wij wensen hem veel
sukses.
De nieuwe menlor is Joep Mertens. Kijk maar eens
onder "mentoren" dan weten jullie wie hij is. Wij
wensen hem ên ons veel succes.

Doorlezen op pagina 3



En als laatste de tentoonslelling van de
boetseer/beeldhouwgroep. Dit verenigingsjaar
treden zij in de openbaarheid. ln de groep is heel
wat creativiteit aanwezig om er qua inhoud en
presentalie iets goed van te maken. De
tentoonstellingen van de schilders en
keramisten zijn goede voorbeelden-
Veel succes want het is toch een heel kaMei.

Nu we het toch over tentoonste llingen hebben. ln
het afgelopen verenigingsjaar hebben heel wat
leden een tentoonstelling gehad of deelgenomen
aan groepstentoonstellingen: Ad stauder, Meike
van Bilzen, Bea Prins, Janine de Caluwe, Jessie
Driessen, Jan Keulers, Cor van den Akker, Fons
Erens en Bernie Smeets(hopenlijk is dil een

complete opsomming). SteeÍ Bongers won de
eerste prijs op de tentoonstelling van steinder
Amateurs met het doek "Op zoek naar een betere
wereld". ProÍiciat.
We wlllen het volgende RuiÍvoer verluchlen met
Íoto's van werk van leden. Hebben jullie goede
Íoto's van recente pÍesentalies laat het dan aan piet
Paes weten.

Zo dat was het dan. ln het aÍgelopen jaar is heel wat
gebeurd zoals jullie kunnen lezen in dit RuiÍvoer. Het
nieuwe verênigingsjaar zal zeker niet minder
worden.
Succes!

Frans Bastiaens

Openingsavond
seizoen'9I-'92
op woensdag 25 september.

De openingsavond is altijd bÍjzonder. Je hebt elkaar
een tijd niet gezien; er is dus wel veel te vertellen.
Bovendien heb je echt zin om 'Weer te beginnen".

Voor nieuwe leden en belangstellênden, want die
kunnen jullie meebrengen, is het helemaal apart.

Voor hên is het in de meeste gevallen een eerste
kennismaking met leden, mentoren, bestuur,
atelieÍs.

Evenals andere jaren houden we weer een kleine
tentoonstelling: voor elkaar en om nieuwelingen
een beeld le geven wat er zoal gemaakt wordt.
Die avond zullen er ook collages, enkele
tekeningen en boetseerwerk te zien zijn van de
experimentele avonden'\^/erken naar model,,.
Komen dus!

Het programma:
19.30-20.00 uur
ln ontvangst nemen van de te exposeren
werkstukken.
Na aÍloop kunnen jullie ze weer meenemen.
20.00 uur.....
Opening door de voorzitter en evenluele
mededelingen.
De menloren stellen zich voor en houden een korte
inleiding.

Hiermee is het ofiiciële gedeelte voorbij en kan
iedereen met iedereen pratên.
Met de mentor worden per werkvorm, de
activiteiten besproken en welke materialen er nodig
zijn voor de eerste studiebijeenkomsten.
NatuuÍlijk bekijken we ook de lentoongestelde
werken.
Zoals gebruikelijk zorgen ws ervoor dat jullle van al
dat praten geen droge keel krijgen.

Nieuwe leden moeten een aanmeldingsíormulier
invullen.Leden hoeven alleen een Íormulier in te
vullen als men verandert van werkvorm.

Tot woênsdag 25 september.



Aktiviteiten p ro gramma
M idd ag-stud íebijeen kon st ( mi.)
Avo nd -stud íebijeenko 

'i,st 
( av. )

13.30 - 16.00 uur
20.00 - 22.30 uur

25 sept.
30 sept.

't9gt
wo. Opening seízoen, Ze inÍo ín dit "Ruifvoer"
ma. ïekenen (mi.);

Schilderên (av)

1 okt. di. Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/graíiek (av)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av)
Tekenen (mi.)
Schilderen (av)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av.)
Keramiek (mi.) ;Kerarniek (av.)
Textiele werkvormen (av.)
Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graíiek (av.)
Keramiêk (mi.); -Keramiek (av)
Textiele werkvormen (av.)
ïekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek (av.)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele w€rkvormen (av.)
Diskussieavond Kliiken naarkunst.
Zie info in dit 'Ruiívaet"

2 okt.

7 okt.

B okt.

I okt.

14 ok1.

15 okt.

'1 6 okt.

21 okt.

22 okL

23 okt.

30 okt

di.

di.

di

4 nov.

5 nov.

6 nov.

11 nov.

di.

Tekenen (mi)
Schilderen (av)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek (av.)
Keramiek (mi); - Keramiek (av.)
Texiiele werkvormen (av.)
ïekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetserên/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av.)

12 nov. di.

13 nov.

1B nov

20 nov.

25 nov.

wo. Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av.)

rna. Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)

19 nov. di. Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av.)

wo. Keramiek (mi.) - Keramiek (av)
Textiele werkvormen (av.)

ma. Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)

26 nov. di. Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/graíiek (av.)

27 nov. wo. Keramiek (mi.) - Keramiêk (av.)
Textiele werkvormen

ln de maand december zijn geen studiebieenkomsten

2 )an.

6 jan.

7 jan.

1992
Opening 2e deel seizoen
diskussieavond: Kijken naar kunst.
Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek {av.)

di.

B jan.

13 jan.

14 jan.

15 jan.

20 jan.

21 jan.

22 jan.

27 )an.

2a )an.

29 )an.

di .

Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
ïextiele werkvormen (av.)
Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av.)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen {av.)
Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graliek (av.)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av.)
Tekenêo (mi.)
Schilderen (av.)
BoetsererVbeeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av.)
Keramiek (mi.) - keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av.)

di.

di.

3 feb.

4 Íeb.

5 feb.

12 Íêb.
'17 feb.

18 feb.

19 Íeb.

24 leb.

25 íêb.

26 Íeb.

wo.
ma.

di.

ma.

di.

di.

Tekênen (mi.)
Schildêren (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graíiek (av)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av.)
Jaarvergadering
Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetserên/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek (av.)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av)
Textiele werkvormen (av)
Tekenen (mi.)
Schilderen (av)
Boêtseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av.)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av)
Textiele werkvormen (av.)

I mrt.

í0 mrt.

11 mrt.

16 mrt.

17 mrt.

18 mn.

23 mrt.

24 mtt.

25 mrl.

ln de carnaval6week zijn geen studiebijeenkomsten
ïekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek (av.)
Keramiek (mi.) - Kêramiek (av.)
Textiele werkvormên (av.)
Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek (av.)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av.)
ïekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/graíiek (av)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av.)

di.

di.

di.

1 apr. wo. Diskussieavand: Kijken naar kunst
Alsluiting studie seizoen

Op de woensdagavonden B - 15 " 29 april
voor alle werkvormen: Ruimtelijk werken.
ln het selzoen '91-92 houdt de boetseer / beeldhouwgroep
een tentoonstelling.
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Liliane Niisten, schilderen ('s avonds)

Liliane is getogen in Elsloo, maarwoont nu in l\,4aastrichl . Z\ is 32 jaar. ln 1985
studeerde zi) al aan de Stadsakademie voor Toeqepaste Kunsten in l\,4aaslricht.
Momenteel is zij als zelÍstandig kunstenares bezig met het tekenen en schilderen van
portretten en met boetseren.

Annemiek Jongen, tekenen ('s avonds)

Annemiek werd geboren in Schaesberg in 1958. Zij woont en werkt in Maastricht, waar
zij ook studeerde aan de TeHaTex en Stadsakademie (lekenen,schilderen en grafiek).
Sinds 1984 werkt zij als zelÍstandig beeldend kunstenaar. Daarnaast geeÍt ze teken en
schildercursussen o.a. in Linne en Kerkrade. Haar eigen werk dat met veel zorg om de
techniek ook een bewuste inhoud meekrijgt, bestaal uit gouaches, olieverven,
monotypes, litho's en eitempera's.

Joep Mertens, keramiek (overdag en's avonds)

Joep is een Weertenaar van geboorte maar woont in Elsloo. Hlj is 39 jaar. ln Ïlburg
behaalde hij de diploma's l\,4 O A en B handvaardigheid. tn t\,4aastricht volgde hij aan de
Stadsakademie de vakopleiding Keramiek. Hij is o.a. verbonden geweest aan de
Stichting Vrije Uren en heeft al een aantal malen geexposeerd.
ln 1990 is hij met een compagnon een ontwerpburo gestart voor mode kleding en
accessoires onder de naam CATSOP COl,,4 PAGN tJ.

Marion Hovens, texliele werkvormen ('s avonds)

l\,4arion is geboren in Elsloo, woont in N,4aastricht en is 27 jaar. Nadat zij drie jaar
geleden aÍstudeerde aan de lerarenopleiding TeHaTex in l\,4aastricht, uiteraard in
textíele werkvormen begon zij vanaÍ 1989 met veel succes als mentrix bij onze
vereniging.

Dreê van der Zanden, boetseren en beeldhouwen ('s avonds)

Dree is geboren in Zundert, woont thans in Maastricht en is 40 jaar. In Breda heeÍt hij
de dagopleiding gevolgd aan de'Akademie voor Beetdende Kunsten St Joost',aÍdeting
beeldhouwen en plaslische vormgeving. ln Nlaastricht volgcle hij de lerarenopleiding,
afdeling schilderen en lekenen. ZÍjn beeldhouwwerk kan men karaktiseren als
íiguratief, soms stylerend naar het abstracte.

Ruud Stegen, tekenen (overdag)

Ruud is geboren in Sittard in 1929 en woont nu in Stein. Hij heeft zijn opleidinq qehad
aan de toenmalige Ku nstnijverheidschoo l, afdeling Feklame en Grafiek, in [,/]aastricht.
Daarna is hij werkzaam geweest op de afdeling Vormgeving van DS[,4. ln zijn vrije tijd
hield hij zich bezig met diverse kunstuitingen. Ziln werk is vooral experimentaal.



Terugblik
op de activiteiten
901'91 van
De Ruif'

. De opening vond dit jaar op 26
september plaats in het nieuwe
gebouwl ln de ateliers benedên werd
een kleine tentoonstelling in gerlcht.
Boven stelden de mentoren zlchzelf
en hun programma voor. De
belangstelling was groot I

. Viering van het 20 jarig béstaan
op 3 november waarvoor ook oud-
leden waren uitgenodlgd. Onder hel
genol van een drankje werden de
tentoongestelde werken van ale
disciplines bewonderd en
bekritiseerd.
Daarna stond zowaar een reuze
gourmet voor alle genodigden in de
íeestelijke versierde "grote ruimte"
klaar.
De Ruifleden die 20 jaar lid waren
werden tevens gehuldigd.
Ënkele ílessen Ruifwijn wêrden onder
hilariteit verloot.
. Onder lejding van de mentor Wim
Caus werd eind november de
tentoonstelling Keramische-
vormen ingericht in galerie "Artique"
te Beek.
Door deelnemers/sters werden vele
weÍkstukken in vltrines en op sokkeis
qepresenteerd.

De voorzitter zorgde voor een
passend woordje bij de openlng en in
de maand december zijn veel
belangstellenden de galerie met een
bezoek komen vereren.

.. Door Fuud Stegen en Frans
Bastiaens wêrd "Kijkên naar Kunst"
op diverse avonden gepresenteêrd,
de ene gecombineerd met de
nieuwjaarsbonel, een andere keer
met de aÍsluiting van het seizoen.
lnteressant, leerzaam, gezellig en
goed bezocht door de leden.

.. De jaarvêÍgadering op 6 maart in
de Kei was lekker druk een
behoorlijke opkomst. Na het oÍíiciële
gedeelte werd tijdens een
geanimeerd spel onder leiding van
l\rat mêt volle inzet om het "glas"
gestreden. Een ludiek besluit na het
behandelen van serieuze zaken.

..28 Personen namen deel aan de
Ru iÍtocht naaÍ lnsel Hombroich
voor een kennismaking met kunst in
een natuurlijke omgevlng.
De bus was luxe, de chauffeur geinig,
dle mahlzeit smakelijk. Gebouwen en
objecten varieerden van mooitot
opmerkelijk. Het weer werkte volledig
mee, kortom:geslaagd denken we.
. Wérken naaÍ model. Na de sluiting
van het seizoen was er nog
gelegenheid in te schrijvên voor
werken naar model. Een geheel
nieuwe opzetl
Drie mentoren; drie modellen;drle
vormen, te weten:collages maken,
boetseren en tekenen.
De enlhousiaste deelnemers werkte
de eerste avond onder hoogspanning
in de drie ateliers.
De tweede avond werd met evenveel
inzet gewlsseld van discipline.
De derde avond werd door iedere
deelnemer een íavoriet wêrkstuk
uitgekozen, waarna dit als model
diende om met rode hooÍden,
zuchten en kreunen weer een nleuw
waar kunstwerk te wrochten.
Na een toegevoegde 4e avond sieren
nu (merendeels door Ruud
gesneden) prachtige passe-partouls
de tekeningen oÍ collages I

Extra activiteiten rn et kleine
groepjes, b.v.
- Raku-stookdag bij Josel
- Excu rsie:zeeíd ruk techniek op
katoen en zijde.
- Tentoonstelling BonneÍanten-
museum, aq uarellen van Malcolm
l\.4orley.
- Bezoek beeldentuin Jonk



Tentoonstelling
b oetseerders/b eeldhouwers
gepland in mei l',4 et een paar leden van dê groep is hieÍover van

gedachten gewisseld.
Een eerste uilkomst van het gespÍek is dat, wanneer
de tenloonstelling in mei 1992 gehouden zou
worden, er voldoende tijd is om alles te organiseren.
Een moeilijk punt bij alle tentoonstellingen voor
amateur beeldende kunstenaars is altijd om een
goede expositieruimte beschikbaar te krijgen.
Geopperd weÍd het gemeentehuis van Stein.
Navraag bij wethouder Meyers leerde dat er wel
mogelijkheden zijn. lnmiddels is een vezoek
hiervoor gestuurd naar B en W van Steln. Toen dit
stukje geschreven werd hadden we nog geen
antwoord.
AIs het nieuwe seizoen gestart is volgt er een
gesprek met de hele groep en de menlor.

Wie heeft er nog....
spullen voor het tekenen en
schilderen van stillevens?
Ruud Stegen vindt het
assorliment dal we nu hebben te
beperkt en niet voldoende
geva riee rd.
We hebben hem gevraagd aan
welke voorwerpen hij dan dacht.
"Van alles zei hij:voorwerpen van
ijzer of andere materialen, qlas
(geen Ílessen, want die hebben
we genoeg) keramiek enz.
Gereedschap, speelgoed,
'moderne dingen'.

Breng eens wat mee op de
openingsavond.
Ruud, Liliane en Annemiek
kunnen dan bekijken oÍ het
geschikt is. OÍ neem het mee
naar de studiebijeenkomsten van
tekenen en schilderen.
Twijfel je oÍ iets geschikt is neem
dan contact op met een van de
mentoren
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Het is een traditie Téêééééééêlefoon
maar ook
een noodzaak
Wat mag dat wel zijn?
Niets anders dan onze ateliers eens grondig
schoonmaken. Na één jaar inlensieÍ gebruÍk is dal
wel nodig.Ook eens kijken wat er zoal is
achtergebleven waarvan niemand meer weet van
wie het is. En de ramen zemen. Aan de binnenkant
naluurlijk.

Een traditie? Ja,we maakten onze ateliers bij het
kasteel al eenmaal per jaar schoon en het was toen
ook al gezellig.

Kom je op maandagavond 23 september om zeven
uur?Breng dan "gereedschap" mee. We kunnen
eveneens alles klaarmaken voor de openingsavond
van het nieuwe seizoen.
Tot ziens op maandadavond 23 septêmber.
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446 - 37 17 5g
Het gebouw waarin we gehuisvest zijn, is nu
teleÍonisch bereikbaar onder nummer 046- 37 17 58.
Naar buiten bellen kan ookl Er is een muntteleloon
geïnstaleerd.

Contributie
betaling
Veel trouwe contributie-betale rs voldoen
maandelijks via automatische transactie 1/12 deel
van de conlributie. ln voorgaande jaren was dit niel
zo bezwaarlijk (alleen de penningmeester had wat
meer werk) aangezien deze mutaties kosteloos
werden uitgevoerd.
Dit is echter aÍgelopen. ledere tÍansactÍe kost
momenteel /.0,40. Tot heden hebben wij aan
bankkosten /.175,50 betaatd en dit zal vermoedelijk
/.250,-worden.
Wij verzoeken deze trouwe - en alle andere -
contributiebetalers hatfja arlijks de contributie te
voldoen op banknummer 11 41 80 í21,t.n.v.
Expressiegroep DE RUIF.
507ó bij aanvang van het seizoen (october)
50% op de helÍt van het seizoen (Íebruari).

Contributieverhoging
Zoals besloten tijdens de jaarvergadering van 6
maart jl. zijn de nieuwe contribulies als volgt
samengesteld:
í e lidmaatschap í.150,=
2e ên volgende gezinslid /.115,-
2e werkvorm í. 75,=
Dezê bedragên hantêren bij het voldoen van de
halíjaarlijkse betaling (zie boven).
De penningmeester,
José Tijssen



Kijken
naar

kunst,

kom
en doe

mee!

Adrlaanse Kitty
Akker van den Cor
ArÍman Tilrnans Zus
Bastiaens Frans
Bastiaens Hé ènê

Bi zem v. Meike
Bongers Steef
Boogard v.d. Frans
Boogard v.d. Ven v.d. Toos
Braam Miekê

Bruijn de Josettê
Caluwede-Holman Janine
Corthouts Felicie
CuÍs Jos
CuÍs À,4ariann-o

Het voÍge seizoen hebben we videofilms gehuurd over een kunstenaar oÍ
kunststroming. Na het zien en beluisteren hebben we hierover gepraal en verteld
welke indrukken en emoties dit bij ons opriep. Het beviel goed en er waren attijd
zo'n lwintig tot dertig leden.

Dil seizoen zijn er weer
drie avonden gepland en
we doen het op dezelfde
manier, maar toch anders!

Door de grootte van de
groep was de discussie
soms beperkt. Om
iedereen te lalen
deelnemen aan de
discussie en die wat
indringerder te maken,
willên we eens
expêrimenteren met een
andere methode.

Voor de discussie splitsen
we de groep op ln een
aantal kleine groepen.
Elke groep praat dan over
zijn ervaringen en mogelijk
kunnen er zelÍs wat
aantekeningen worden
gemaakt van wat er zoal

naar voren komt. Na b.v. een kwartier oÍ twintig minuten komen we weer bij
elkaaÍ en wisselên we uit wat er in de groepen aan de orde is geweest.
Een experiment, maar êr zijn genoeg mensen aanwezig die deze methode meer
hebben toegepasl.

D ries sen
Duijsters
Erens
Frencken
Grond GoÍÍin

Jes s ie
Mia
Fons
Margo
Andree

Ledenlijst expressiegroep'de Ruif'
(Augustus 1991)



-

Vervolg ledenlijst
Grootjans
Hamers
Hermans
Houtackers
lgnoul

Jacobs-Diks
Janssen
Janssen Daemên
Jans se n

Jennissen

Jennissen
Keesmeekêrs
KeuJers
Kleijntjens-Huijdts
Lambrix

Lancee
Lancee Wolf
Len sse n

Meijerink
N ijs sen

Nilsten
Noy
Notten
Opstelten
Paes

Peters
Pijpers
Pijpers
Pisters
Prins

Ann ie

Henk
Harrie
Annem iek
Miet

Lenie
lnge
Marcella
Marie-Louise
Agnes

Lêi
Luciênne
Jan
Angeiine
José

Jan
Kootje
Annie
Joke
José

Albe rt
Jos
Fifi
l\,4ie kê
Piet

Ed
Huub

Anja
Bêa

Rêe de Anja
Rooij van Dilssen Nêl
Schreurs Wim
Sipers l\larianne
Smêets - Lux Berrie

Stauder Ad
Steenis v -Overmeer Hans
Stêgen Anniê
Stegen Ruud
Stijn van Nrat

Tijssen
Timmers
Vaassen
Vêrblakt - Kok
Vijverberg

José
Piêrre

Joop
Co rin ê

Vrijman José

Mentoren

Hovens
Jongên
Mertens
Nijsten
Steg 6 n
Zanden van der

Marion
Annemie
Jo ep
Liliane
Ruud
Dree




