


expressiegroep, elsloo

Opgeticht:
27 mei 1970

Ateliers:
Johan Riviusstraat le Elsloo.

Mogelijkh6den:
. Pottenbakken en Keramiek
. Textiele werkvormen
. Schilderen
. Tekenen en G.aÍiek
. Boetseren en beeldhouwen
. Anatomie.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging dient
schriÍleiijk te wordên aangemeld ên schrilleliik
te worden opgezegd.

Be stuu rs same nste I I i ng :
. Frans Bastiaens: voorzitler:

Sandeóoutlaan 51, 6171 BB Stein
. Piet Paes, secrelaÍis

Brêderodeslraat 12,6181 BE Elsloo
. José ïjssen, penningmeester

Groot Genhoutslraat 173, 6181 NS Beek
. Joke MeijèÍink: vice-voozitter,bestuurslid
. Jos CurÍs: bestuurslid
. Annemiek Houtackers: bestuurslid
. Mat van Stijn: bestuurslid.

Contributie:
11.125,- pe( jaat
Í1. 95,- per jaar, tweede gezinslid
Í1. 60,- peÍ jaar, tweede cuÍsus.

Bankrclatie:
Rabo., Beek
nÍ. 11.41.80.121 lnv. PenningmeesleÍ
Expressiegroep 'De RuiÍ' le Elsloo
(giÍonr. bank: 103 80 20).

Periodiek:
RUIFVOER verschijnt ca. 3 keer per jaar.

Elsloo, Íebruari 1992

Als de jaarvergadsring voor de deur staat, wordl altijd
de deÍinilieve balans opgemaakt. lk schriiÍ 'dêÍinitisve
balans' want het bestuur houdt altijd ds vinger aan de
pols.

We mogen best levreden zijn met onze versniging.
Zoals uit de stukken blijkl dÍaait alles naar wens. Er is
vêel bêlangslelling voor De RuiÍ hêtgsen blijkt uit het
aantal leden dat we hebben. We kunnen wêÍken in
goed geoulilleerde ateliors ondêr dêskundige loiding.
Naast de studie bijeonkomslen woÍden or attijd andere
aktiviteiten gepland, waarvoor een redeliike
belangstelling bestaat.

Natuurlijk is er altiid nog wal te wensen. De
jaarvergadering is biizonder geschikt om die wensen
naar voren te brengen.
Na aÍloop van de iaarvergadeÍing gaan we dit maal
weftstukken van leden bij opbod veÍkopen. Het is
rsuzs gezellig en de opbrengsten gaan naar de kas
van De RuiÍ.

De kas van De RuiÍ is overigens het enige waar we
ons zorgen over maken.
Het jaa|1992 moet tinancieel een 'noÍmaal' iaar
worden. We hebben nu êen duidelijk beeld van de
verandeÍingen in de subsidie en de veÍanderingen in
de proÍessionele begeleiding. Alle aanschaÍkosten
voor de inrichting van de ateliers zijn achter de rug en
de invloed van de contÍibutieverhoging kunnen we wel
inschatten. Dit 'normaai' iaar laat eên êxploitalie tekort
van /. 3200,- zien. Op de jaarvergadêring moelen we
maar eens píaten over wat hieraan te doen is.

Al twee keer hebben we na de studiebijeenkomsten
aparte aktiviteilen geoÍganiseerd: mèrgel kappsn en
werken naar model. Het zijn bijeenkomsten waaraan
iedeÍeen kan deelnemen, ongeacht de werkvoÍm diê
hij/zii beoeÍenen.
Dít jaaÍ weer een experimenl: ruimleliik werken.
Lees maar eens wat we ons hierbii voorstellen.
We gaan ook nog een dag op slap.

Genoeg inÍormalie voor jullie om te weten wat er in
De Ruií gaande is.
Tot ziens op de jaarvergadering en schriiÍ tiidig in op
de speciale aktiviteilen.

Frans Bastiaens



I-iitnodiging
Geacht Ruiflid,

Mede namens de voorzitter nodig ik jullie en je partner hierbij uit, tot
het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke dit jaaÍ

gehouden zalworden op woensdag 12 februari 1992 in CaÍé "Bij
Magriet enSef", Julianastraat 66, Elsloo.

Aanvang 20.00 uur.

De secrctaris, Piet Paes

Agenda balans per 31 december 1991 ,

1. Opening door de voorzitter. afschrijvingstabel 199 1 ,

2. Mededelingen. begroting 1991.
3, Verslag algemene ledenvergadering 7. Bestuursverkiezing.

van 6 maar1199l . 8. Geplande aktiviteiten.
4. Verslag van het secretariaat over 9. Rondvraag en sluiting.

1991 .

5. Verslag kascontrole-commissie en Na aÍloop van de vergadering:
verkiezing kascontrole-commissie. Verkoop bij opbod van werkstukken van

6. Financiële Stukken: RuiÍleden.
exp loitatie-ove rzicht 1991 ,
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Onze secretaris Piet Paes legt zijn Íunktie
neer in verband met andere drukke werk-
zaamheden. Jos CurÍs heett de maximale
"zittingsduur" van tweemaal vier jaren
volgemaakt en moet dus attreden. Alvast
bedankt jullie beiden voor het vele werk
verricht voor onze vereniging. We hebben dus
twee nieuwe bestuursleden nodig.
lndien je ie kandidaat wil stellen of iemand
anders zou willen voordragen, moet deze
kandidaatstelling, voorzien van een
bereidverklaring en voorzien van tenminste 5
handtekeningen van andere clubleden ,24 uuí
vooraanvang van de algemene
ledenvergadering in het bezlt zijn van de
sekretaris van het Bestuur.

De bedoeling is dat iedereen die dat missen
kan/wil, één oÍ meerdere werkstukken
meebrengt. Deze zullen bij opbod ond€r de
aanwezigen worden verkocht.
We hebben dil al meer gedaan: het is
hardstikke leuk , je kunt in het bezit komen
van mooie werkstukken en.... de
verenigingskas wordt ermee gespekt. Als
vendue-meester zal Mat van Stijn oplreden
geassisteerd door miss José ïjssen.
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1 . Openlng
Met een woord van welkom opende de voorzitter de
vergadering, ondanks de konkurrentie van voetbal en
de uitslagen van de provinciale verkiezingen was dê
vergaderinE goed bezet.

2. Mededellngen
. Afwezig met kennisgeving : José van Antwerpen,
Marjan Curfs en Lenie Jacobs.
. Aanwezig volgens prcsentielijst: Frans Bastiaens,
Joke Meijerink, Annemiek Houtackers, Jos Curls, Piet
Paes, José ïjssen, Mat van Stiin, Jgssie Driessen,
Marianne Sipers, Ans Vaassen, FiÍi Notten, Mia
Duijsters, Marjon Hovens (mentrix), Annie crootians,
Frans v.d. Boogard, Ruud Stegen,
Toos v.d. Boogard, Annie Stegen,Lànê Bastiaens,Jan
Lancée en Kootje Lancée, Albert Nijsten, Jan Keulers,
Pierre ïmmers, Steef Bongers, Nel van Rooy, Josette
de Bruijn, Fianna van Stijn, Mieke Braam, Ed Peters,
Huub Pijpers, Felicie Corthouts, CoÍine Vijverberg.
Diverse gasten.
. Voor rekening van de RuiÍ wordên, zoals gebruikelijk,
2consumpliebonnen uitgereikl aan de aanwezigen.

3. Vêrslag algemenê lêdenvêrgadêrlng
gehouden op 16 Íebruari í990, calé Juliana te Elsloo.
Geen op- of aanmsrkingen. Onder dankzegging
goedgekeurd.

4. Verslag van hêt secretarlaat over hel
verenigingsjaar 1990.
Geen vragen. Vastgesteld.

5. Verslag kascontÍolecommlssls.
Kascontrolê h6êÍt plaatsgevonden dooÍ Huub Piipers
en Frans v.d. BoogaÍd. Ds boekhouding werd naar
behoren gevoerd. De penningmsoslsr gedéchageerd.
De nieuwe commissie zal worden vertegênwoordigd
door:Huub PijpeÍs en Albert Nijsten.

6. Begrollng 1991, Atschrlivlngstabêl 1990, Balans
per 3l decembêr 1990 en het explollatlêovêrzlcht
1990.
Mêt dank aan de penningmeesteÍ werdgn de cijÍers
zoals voorgêsteld aangenomen.

De Ílnanclële sltuatle,
Vanwege de Oon-belastingwetgeving zullen óe
lotaalkosten voor De RuiÍ m.b.l. de mentorenmet
ongeveer /. 3000,- gaan stijgen. De belasting en
premies sociale wetgeving zijn voor Íekening van de
vereniging.
De huisvestingskoslen zullen ca. /. 8000'- gaan
bedragen. Hiervan wordt 3/4 deel vergoed, 1/4 deel ol
te wel /. 2000,- is dan voor eigen rekening.
De basissubsidie bedÍaagt /. 3500,- zodat nog

noodzakelijke uitgaven.
Gelet op de meerkostên voor de menioren alleen al, zal
er een le kort ontslaan van /. 1500,-
(/. 3000 -/- /. 1s00).
Voorgesteld werd dan ook om de contributie in totaal
met ca. l. 2000,- te verhogon. Een mogelijk onvoozien
tekoÍt kan wolden opgevangen binnen de aanwezige
reserves.

Met instemming van de lêden weÍd beslotsn om mel
ingang van oktober 1991, het nieuwe seizoen, de
contÍibulie alvolgl te verhogen:
lidmaatschap van í. 125,- naar /. 150,-
2e gezinslid
2e cursus

van /. 95,- naat Í. 115,-
van /. 60,- naaí | . 75,-

Exlta kosten: uil kostenoverweging hebbên de banken
beslolen om voor iedere automatische transactie kosten
in rekêning te bÍengen, zo ook vooÍ de periodÍeke
overboekingen van de deêlcontributie naar de rekening
van de pênningmeesteí. ledere overboeking kost de
vereniging t. 0,40. Voízocht wordl om de automatische
overboekingen te bepeÍken.

lnsel Hombrolch bli Nêus
Annemiek HoutackeÍs vertelt oveí de
bêzienswaardigheden op voorgenoêmd lnsel. De
moe e waard. Zondag 28 april gaatDeRuiÍde
bezienswaaÍdigheden bekijken. NadeÍe bijzonderheden
en informalie over de kosten, zie Ruituoer ÍebruaÍi
1991.

Allêrlel
yyerken builen de regulieÍe bijeênkomsten is rnogolijk,
Allemaal op woensdagavond ??, tekenervschildeÍen 's
middags-
I n richti ng spu itcabine Oerealisesrd, ventilatie werkt.
AÍscheiding woÍdt gemaakt, indien noodzakkelijk.
lnlormatie volgt.
Ophangen luxaflex, de ophangbeugels zijn ïoetsie'.
Even geduld, er wordl gezocht naar nieuwe bgugels.
Ophangen schildeijen, op de bovsnverdieping zullen
mogelijkheden worden gocreëerd, bedoeld om tentoon
te stellen.
Hu isvu ilzakken. Dinsdagavondmensen probeÍen de
huisvuilzakken aan de slraal te zetten.
De Ruif opde kabel. Zondag 24 maart 1991 omstreeks
12.00 uur is een intervieuw met besluursleden van De
Ruil te beluisleren via de kabel op1 01 ,5 Mhz.
VuilniscontaíneL VooÍgesteld wordl om aan het
gemeenlebestuur esn containeÍ le vragen vooÍ hel
deponeren van huisvuil. lnformatie volgt.
De kontaktpersonen. Hel hoe, waaÍom en waaNoor
werd verduidelijkt.
Komplementen. aan het bestuur vanwege de opening
enz
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Kleikisten. 10 AÍsluitbaÍe kleikisten van beperkte
aÍmeiingen zijn besteld. Een gemeenteliike inÍormant
deelde mede dat de levering binnen aÍzienbare lijd zou
plaatsvinden.
Evaluatie menlorlleden, lêderymentor lijkt gewensl. De
laatste lesavond biedl hiertoe mogelijkheden. Zie ook
de konïaktpersoon.
Gewaagd voot en door Texliele werkvormgn. Een
prikbord om zekere zaken le etaleren. (Suggestiê:
neem ezel en plank.), een strijkplank oveÍtrek en een
naaimachine.
Jaarprcgramma's:ophangen in ieder RuiÍ-lokaal.
Sloe/en met rode pluche. Kunnen worden opgeruimd
Kabelhaspels,l - zstuks worden gevraagd dooÍ de
keramiekgroep.
Edelsmeden, zit êen cursus in het verschiet??

Voldoende lêden een must, konlinuileit voor de
toekomst moet voor geruime tiid, gelet op de
invesleringen, gewaarborgd zijn. Een mentor is
noodzakelijk. Een nieuwe discipline wordt via media en
tolderlje bekend gemaakt
Sluiting.

Met dank vooí komst en inbreng sluit de voorziner de
vergadeÍing.

de secretaris,
Piet Paes

Wal slélt hêt voor??
D6 leden wediiveÍen en ziin kreatieÍ bezig met stiÍt en
klei. Het slot van een gezellige jaarvergadering.

Leden.
We mogen wel stellen dat "De RuiÍ" in 1991 goed
draaide. De diverse werkvormen liepen lekker en er is
een redelijke bezetting per werkvorm.
Het aantal leden is nu 79 waaronder heel wal nieuwe
gezichlen.
Ook is het verheugend dat vooÍ de Tsxliele
werkvormen een toenemênde belangstelling is.

Gebouw ên lnrlchtlng.
Met het gebouw waÍên weinig problemen, hoogstens
de teleÍonische verbinding die niel goed Íunktioneert.
De inrichting van onze ateliers is, op wal alwerking na

,voltooid.

Aktlviteien.
. Op 2 januari, loapril en 30 oktobeÍ was 'Kijken naar
Kunst' gêorganiseerd. 2 januari gecombineerd met de
nieuwjaarsreceptie.

. 6 maaÍt iaarvergadering. Hel veÍslag hiervan vinden
jullie in d;t RuiÍvoêr. Na aÍloop werd kreatieÍ met papleÍ
en kleÍ gespeeld.

. 18, 24 april en 1 mei:Werken naar model. Erwaren
drie modellen, drie menloren en men kon op drie
manieÍen werken: collages, tekenen en boelserên.
Bijzondêr geslaagd.

. Bezoek aan lnsel Hombroich in Duitsland. Met 28
man in de bus. Mooie gebouwen en objekten gezien
ên het was gezêllig.

.25 september: opening van hel siezoen 199! - 1992.

. Verder vonden er nog per werkvorm extÍa aklivitêiten
plaats.

De bêstuurssamenstêlllng 1 991
FÍans Bastiaens - vootzitter
Piet Paes - secretaÍis
José ïissen - penningmeester
Joke Meijeíink - vice-voorzittêr/besluuÍslid
Jos CurÍs - bestuurslid
Annemiek Houlackers - besluurslid
Mat van Stijn - bestuurslid

Hel bêstuur is in 1991 zes keer bii elkaaÍ gekomen.

Hêl mentorenteam
Ruud Stegen
Drée v/d Zanden
Annemiek Jongen
MaÍion Hovens
Liliane Nijsten
Joep Mertens
Wim Caus

- têkenen en anatomie
- boetserervbeeldhouwe n
- tekenen/gÍaÍiek
- textiele weíkvormen
- schilderon
- keramieldpoltenbakken
- keramiek/pottenbakken

De kascomÍfllssle.
De commissie-ledên vooÍ het jaar 1991 ziin:
Huub Pijpers en Albêrt Niisten. FÍans v.d. Boogard
trad al. Frans bedankl !

Financiën.
De exploitatiekosten laten een slechts gering tekort
zíen

RultvoêÍ.
Het peÍiodiek Ruiívoer verscheen in Íebruari,
sêplember en decembeÍ 1991 .

Piêt Paes, secrctaris



lnkomsten

Contributie
Verkoop materialen
Subsidie gemeente
Bijdragen leden
Rente

Totale baten

Uitgaven
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten 1 990
Mento ren
ln richtingskosten
Vergaderkosten + bestuur
Secretariaat + RuiÍvoer
Huishoudelijke artikelen, kofÍie, poetsen, etc.
FABK
Diversen

ïotalê kosten

Begroting
1991

/ 9s12,50
900,00

9.715,00
0,00

750,00

f 20.877,O0

I 8.300,00

10.800,00
3.550,00

800,00
500,00

1.000,00
1.000,00

550,00

Í26.500,00

Werkelijk

f 9.779,00
1.270,00
9.716,00

464,00
'1 .614,00

+/-

f 266,s0
370,00

1,00
464,00
864,00

f 22.843,00 / 1.96s,50

---
/ 8.288.00

3.900,00
11 .028,00
4.132,00
1.226.00

624,00
1.651 ,00
1.035,00

613,00

f 12,00
-3.900,00

-228,00
-582,00
-426,00
-124,00
-651,00

-35,00
-63,00

í 32497,OO / -5ee7,00

Per saldo te kort
Niet structureel huisvesting

Í 4.031,00
1990 (achterstand) / 3.900,00

/ 131.50

9(sl-g\
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31 -12-90 31 -12-91
Liquide middelen
Kasgeld
Rabobank 11.41 .80.121

Middelen op termijn
Rabospaarrekening 1 049 1 30898

lnventaris
zie aÍschrijvingstabel
Klei op voonaad

Nog te ontvangên
Flente 4e kwartaal 1 990

Nog te betalen
Loonbelasting + premies
Huisvestingskosten

Totaal

f
f

Í
f

Í
f

f
1

153,35
20.964,80

/ 11 .656,10

11.955,27
650,00

166,12

2523A
2.214,25

Í 19.970,30

10.412,02
450,00

Í 45.545,64

3.000,00
4.140,00

38.405,64

Í 33.2e8,87

Í 1.112,00

f 32.186,87

f
!
J

f

SpiÍaaloven
Koífiezelapparaat
Weegschaal
OpbeÍgrek
Oven 2401
Spuitcabine + -pistool
Kompressor
Rekken schilde rsezels
3 Stalen kasten
Houten wandlafels
I Stalen taÍels
Wandíekken

Aanschaf
datum

14 - 10 - 85
20-01 -86
04-02-87
23-10-89
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90

Aanschaf-
waarde

Í 493,25
296,34
481,50
281 ,70

6.400,00
1.750,00

450,00
375,00
906,52
300,00

1.000,00
800,00

Afschtijvings-
termiin

5 jaar
5 iaar
5 jaar
5 jaar

1 0 jaar
1 0 jaar

5 iaar
5 iaar

1 0 iaar
5 iaar

10 iaat
5 iaar

tot 1991
algeschr.

Í 493,25
296,34
385.20

56.30
160,00
44,00
22,50
18,75
22,70
15,00
25,00
40,00

Afschrijving
1991

/ 0,00
0,00

96,30
56,30

640,00
175,00
90,00
7s,00
90,65
60,00

100,00
160,00

Boakwaarde

/ 169,r0
5.600,00
1.531 ,00

337,50
281 ,25
793,17
?25,00
875,00
600,00

Í 1 .579,04

-

/13.534,31 Í 1543,25 f 10.412.02



lnkomsten:

Contributie
Verkoop materialen
Subsilis gemeente:
Rente

Tolaal

Ultgaven

Ruitvoer enz.
Huishoudelijke artikelen,
poatsen, kotfie etc.
AÍschÍijvingen op inventaris
lnrichting en klei
FABK- contributie
Diversen

Totaal

/ 11.000,-
1.000,-
9.715,-
1.300,-

í 23.015,- f 23.015,

Huisveslingskosten Í 8.300,-
Mentoren 7560,-
Loonbelasting + premies í 850,-
SocialevsrzêkeÍiÍrgswetten 1515,-
Vergaderkoslen, Secretariaat,

1500,-

1650,-
1500,-
500,-

1.050,-
790,-

í 26.215,- í 26.215,-

-í 3.200,-

-:=ini-

Zowel keramlek als moderne schilderkunst gaan we
bekijken in het aloude Keulên. VortÍek reeds om 8.',s

uur vanaÍ het DOrine VeÍschUrenplein.Als eerste
bezoeken we het Keramien in FÍechen. Daarna gaan
we met de bus naar de Altstadt van Keuien, alwaar een
nodige versnapering genutligd kan worden.
Al wandelend door de Altstadt gaan we naar de Dom,
werpen daar een blik (1 ltr.) naar binnen en lopen dan
snel door naar het nieuwe museum Ludwig, waar we
tot 16.ó uur blijven.
Thuiskomst +l-17.15 uv(.
De koslen voor vervoer en entree Keramien bedragen
samen /. 25,- oÍ /.30,- per persoon naaí gelang hel
aanlal deelnemers. Dê toêgangspr;js voor het museurn
Ludwig is I DM p.p.
Bij le weinig deelname voor de bus gaal de excurtie
ten alle tijden door per auto. De kosten worden dan
hooídelijk omgeslagen.
Gaarne zo spoedig mogelijk opgave van deelneming,
door middel van het deelname-íormulier op de laatste
bladziide.LieÍsl tijdens de jaarveÍgadering, maar in
iedeÍ goval voor einde Íebruari. i.v.b. met de
reservering van de bus, .

. :::::: :: :::.: ::::: :r::: ::i :::: : :: :::: :: :::
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Na aíloop van de studiebiieenkomsten ziin weêr drie
speciale avonden gepland. Hel thema wordt: 'RuiÍntelijk
weÍken' Wat gaan we doen?
Wij stellen ons voor dal groepjes deelnemers om te
beginnen 'iets ruimteliiks' maken uil latten, planken,
kaíton, papier,textiel, louw enz. Wannêer dezê
ruimtelijke vormen klaar ziin, dan gaal iêdêÍe deeF
nemer, naar êigen keuze, met deze ruimtelijke vormen
als uitgangspunt eên tekening, schilderij, collage
maken ol met klei werken: boetseren, keramiek.Elk
groepje zal bestaan uit ca. viÍ deelnemers. Wal er in
een groepje wordt gemaald, wordl vooraÍ besproken.
Jullie rnoeten dan denken aan: maak een beest oí
maak eên muziekinslrument of maak een voenuig. Of
maakt iets abstrakts: maak een rijzig bouwwerk.
Alles moet nog gedêtailleerd woÍden uitgewerkt, even-
als hoe we het doen met de benodigde matedalen.
Hierover zullen dg deelnemers nacier geinÍormeerd
wordsn.Natuurlijk weeÍ met deskundige begeleiding.
. Nog een opmeking. Het bezig zijn mel zo'n
experimenl en wal er zoal Eebeurl staat voorop. Als er
ook nog resullaten zijn dan is dat mooi meeger'lomen.
De avonden zijn gepland op 5 - í5 - 29 april en
beginnen om 20.@ uur. Deêlname kost I 30,-

DurÍ het experiment aan en vul hel deehameÍormulieÍ
in op de laatsle bladzijde van dit Ruilvoer.
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De Cullurele Commissie in Slein sten 'De Ruil in de
gelegênheid in de maand mei, rondom de 'aadzaal,
werkslukken te exposeren van de beeldhouwers,
boetseerdeÍs en houtbewerkers. Nog even (werken !)
dus en het is zover !

De eerste besprekingen over de tentoonstelling ziin
rêeds gevoerd. Onder enthousiaste begeleiding van de
menlor Dre v.d. Zande rolde de ideeën over de taÍel.
Deeêrste stap is gezet, alle volgende zullen naar de
tentoongêstelde werken leiden. Er wordt nog kontakl
opgenomen met de deelnemers, er wordl nog veel
inzet vêrwacht, er moet nog veel gebeuren.
Poets je kunstwerken vast op en bereid ie voor.

ER
zijn enkele
schopschijven
te koop

Ze woÍdên verkocht
voor / 100,- per $uk.
HeeÍt u belangstelling ?
Neem dan kontakt op
met onze
penningmeester José
Ijssen, teleÍoon:
046 - 373691

uol;onn

Braam Mieke
Bruyn de Josêtt€
Bure Sonja
Buschêr Wilma
Caluwe de - Holman Janine

Adriaanse
Akker van den
Arfman - ïlmans
Bastiaêns
Bastiaêns

Bilzam v.
Bongers
BoogaÍd v.d.
Boogard v.d. - Ven v.d.
Bours

Corstjens
Corthouts
Crombach
Curfs
Cu rÍs

Dolbrêssin€
D riessen
DUysters
Erens
Evers

Heijnen
Hg rmans
Ho utackers
Jacobs - Diks
Jans€n

Kitly
Cor
Zus
Frans
Hólène

Meike
St€eí
Frans
Toos
josê€

Marjo
F€licie
Thêress
Jos
Marianne

Joke
J6ssig
Mia
Fons
Els

Fr€nckèn - Bisman Margo
Grond - Goíf in Andree
Grootjans Annie
Ham€rs Henk
Hamers Marig-Josó

Marlies
Harrie
Annemi€k
Le nie
Ger



Janssen
Jan ss en
Jansssn - Daemen
Jennissen
J€nniss€n

Ks€sm€6k6rs
K€ul€rs
Klsijntjsns - Huijdis
Lambrix
Jan !a,*eég
Lancée - Wolf
L€nssê n
Limpers
Msijsrink
N ijssen

Nijstsn
Noij
Notten
Noltên
Pa€s

P st€ rs
Pêtêrs .

Pijpers
Pijpers
PisteÍs

Píins
Rooij van Dilissen
Schout rop
Sipsrs
Sls€nis van - Ovêrmeêr

Stegen
Steg6n
Stijn van
Stijn van
Tijsssn

Timmsrs
Ubben'v/den Berg
Vaass€n
Van Mulk6n
V€Íblak t - Kok

Viivêrbêrg
W€ijden v.d.
Woutêrs

Marie-l
lng s
Marc€l
Agnes
Lei

Lucienr
Jan
Angelir
José
Raadhr

Kootj€
Anniê
Margrio
Jok€
Josó

Albert
Jos
FiÍi
Meta
Pist

Ed
Ans
Huub
wi
Anja

Bea
Nel
FÍanciên
Mariannr
Hans

Annis
Ruud
Mat
Fianna
José

Pierre
Nslly
Ans
Lenie
Joop

Corine
ln€
Marli€

Hovêns Marion
Jongên Annomiek
Mêrtsns Joêp
Nijst€n Lilianê

_ Stsgên Ruud
Zanden van der Dree
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Inschrij fformulier voor deelname
aan de trip naar Keulen op zondag 3 mei '92

Eventueel beschikbaar om te rijden ................

lnschrijfÍormulier opsluren naar Piet Paes, Brederodenstraat 12 61 81 BE Elsloo,
voor 15 Maart.

Inschrijfformulier voor " Ruimtelijk werken"

Ondergetekende:

Roepnaam/naam

Straat

Plaats

neemt deel aan de drie avonden "Ruimtlijk werken" op I - 15 - 29 april

De kosten ad f 30,- worden:
O overgemaakt op banknummer 11.41.80.121 van "de Ruif' onder vermelding
van 'Ruimtelijk werken'. Het gironummer van de Rabobank in Beek is 103 g0 20.
O kontant betaald bij het begin van de avonden.
( s.vp. aankruisen waar je voor kiest.)

Handtekening:

lnleveren voor halÍ maart 1992 bij een van de bestuursleden

4-1




