Augustus 1992

Periodieke uitgave van expressiegroep'DE RUIF' Elsloo

Inhoudsopgave
Colofoon

2

Ten geleide

2

De openingsavond
Eens per jaar.............

3

Het aktiviteitenprogramma 1992 - 1gg3
De mentoren

4

Terugblik op '91 /'92
Tentoonstelli ng gepland

6

Jaarlijkse uitstap
Tekenen naar model
Textiel in de ruimte

7

Nogmaals ........
Kijken naar kunst
De ledenlijst per 1 augustus 1992
lnschrijÍformulieren
I

3

5
7

8

I
9
10

10
12

expressiegroep, elsloo
Opgericht:
27 mei 1970
Atelíerc:
Johan Riviusstraat te Elsloo.
Tel: 046-370 339
Mogelijkheden
. Pottenbakken en Keramiek
. Text iele werkvormên
. Schilderen
. Tekenen en GÍaÍiek
. Boetseren en beeldhouwen
. Anatomie.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging dient
schriftelijk te worden aangemeld en schÍiftelijk
te worden opgezegd,
Best u u rssam en stel I i ng :

.
.
.

.
.
.
.

Frans Bastiaens, voorzitter:
Sanderboutlaan 51 , 6171 BB Stein
Andrée Grond - Goffir, secretaris
Rijksweg noo.d 122,6162 AN Geleen
José Tilssen, penningmeester
GÍoot Genhoutstraat 173, 6181 NS Beek
Joke Meijerink, vice-voorziuer,bestuuÍslid
Alben Nijsten, bestuuÍslid
Annemiek Houtackers: bestuurslid
Mat van Stijn, bestuurslid,

Contributie:
Í .1 7 5 ,- pe( jaat
/.135,- per jaaÍ, tweede gezinslid
/.100,- peÍ jaar, tweede werkvorm.
Bankrelatie:
Rabo., Beek
nr. 11 .41 .80.121 lnv. Penningmeester
Expressiegroep 'De HuiÍ' te Elsloo
(giÍonr, bank: 103 80 20).
Petiodiek:
RUIFVOER verschijnt ca. 3 keer peÍ jaar.
Elsloo, augustus 1992.

Laat ik maar meteen beginnen met het nieuwe
seizoen. Terugblikken is niet altijd nodig en zinvol,
wanl iedereen ervaart zo n kreatieÍ seizoen op z'n
eigen manier. Bovendien vinden jullie in dit 'Ruifuoel
een teruqblik.
Alleen diti Annemiek Jongen, de mentor op de
dinsdag, is er bij ons mee gestopt. Ze had het te
díuk en kwam le weinig toe aan haar eigen
kunstzinnige aKiviteiten BedanK, Annemiek en veel
succes.
Annehilde BÍuining volgt haar op, waarmee het
mentorencorps weer compleet is. Ook haar wensen
wij veel succes.
Nog meer nieuwtjes.
'Kijken naar kunst' wordt andeÍs. We gaan kontaKen
leggen met kunstenaars. De eerste is Gène Eggen.
Bij hem gaan we op bezoek.
De groep Te).tiele Werkvormen verzorgt dit seizoen
de jaarlijkse tentoonstelling. Altijd een hele klus maar
tot nu toe is dit steeds met veel succes gelukl. Hêt is
voor deze groep goed om nu naar buiten te treden,
want het ledental voor deze werkvorm moet worden

opgekriK.
De speciale aKiviteit aan het einde van het seizoen
is ook geplaatst in het teken van textiel:
''fextiel in de ruimtel".

We hebben nog steeds Íinaciële tekorten. Ïijdens de
jaarvergadeÍing is door de leden een aantal
suggesties gedaan ler verbeteÍing. Met deze
suggesties als uitgangspunten is het bestuur tot het
volgende gekomenl
. We stappen uit de FABK (Ferderatie van Amateuí
Beeldende Kunstenaarsverenigingen). Als gevolg
hiervan zullen jullie het tijdschrift VISTA met ingang
van 1993 niel meer ontvangen. Of je moet je zelf
abonneÍen.
. De kontributie wordt m.i.v. het nieuwe seizoen met
/ 25,= verhoogd.
Beide punten moeten ongeveer 3000 gulden
opleveren.
En nu het laatste nieuwtje. Op zaterdagmorgen
wordt voor de leden de mogelijkheid geschapen om
naar model te werken. lnitiator is Ruud Stegen.
Het wordt weer wat, dit nieuwe seizoen. Zeker
weten.
Frans East/aens
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Openingsavond
seizoen '92-'93
op woensdag 23 september
Aanvang 20 00 uur

Leden, nreuwe leden, belangstellenden: wrj wtllen
weer een vliegende start maken van het nieuwe
seizoen. Ënkele Jaren geleden was het mottol
"leden werven leden l
Breng dus alle belanq"stellenden mee.

We kleden de ateliers weer aan met werkstukken
van de leden Ook meebrengen dusl
Het programma ziet er als volgt uit.
19.30 - 20.00
ln ontvangst nemen van de te exposeÍen
werkstukken. (Na afioop s v p. weer nreenemen )
20.00 - ?
Opening door cje voorzitter en eventuele
mededelingen Natuurlijk kunnen er vragen gesteld
worden.
Daarna slellen de mentoren zrch voor en houden
een kone inleiding (lieÍst met dia s). Oók de
menloren die al langer bij de RUIF ziJn nieuwe
leden en belangstellenden kennen hen niet.
Na afloop praat iedereen met iedereen.
Per werkvorm bespreken mentoren en lecjen wat
men in het nieuwe seizoen gaat doen en welke
materialen nodiq ziln.

AanmeldingsÍormulieÍen moeten worden ingevuid
door de nieuwe leden en de leden die van werkvoÍm veranderen.
Tot woensdagavond 23 septernbeÍ voor een
vlregende slarl van het nteL,we serzoef

Eens per jaar.....-.grote schoonmaak!
Zoals in het vooriaar grole schoonmaak gehouden
wordt. zo doen wiJ dat ook vooÍ het begrn van het
nieuwe seizoen.
Op woensdagavond 16 septembeÍ orn Teven uL,.
het dus opruimen en poetsen geblazen.
ledeíeen is welkom en we verwachten van etke
werkvorm wel enkele leden. Breng wat

rs

poetsgereedschap mee.
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Akt iv it
Middag-studiebiieenkonst
Avand -studiebijeenkomst
23 sept.
28 sept.

wo.
ma.

29 sept.

di.

30 sept.

wo

e

it enpro gramma

(ni.) : 13.30 " 16.A0 uur
(av.) : 20.00 - 22.30 uur
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jan. wo.

1992
Opening sêizoen. Zre info in dit "Ruítuoet"
Têkenen (mi.);
Schilderen (av.)

11

jan.

12

jan. di.

BootsêÍerlbeeldhouwen (av.)

13

jan. wo.

Tekenen/graíiek (av)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av)

18

jan.

ma.

5

oK.

6

okt. di.

7

okt. wo.

ma. ïekenen (mi.)

12

okt.

13

oK. di.

14

okt. wo.

26 old.
+ 28 okt

20

jan. wo.

25

jan.

Schilderên (av)
tsoetsêrên/beeldhou, ,en (av)
Kêramiek (mi.); -Keramiek (av)
Textiele wêrkvoÍmen (av.)
Tekenen (mi.)

Klijken naar kunst.
Zíe ínÍo in dit "Ruituoêt"

2

nov. ma.

3

nov.

4

nov. wo.

9

nov. ma.

Tekenen (mi.)

10

nov di.

Schilderen (av.)
Boets€ren/beeldhouwen (av)

11

nov. wo.

16

nov.

Textiele werkvormen (av.)

Íeb. ma. Tekenên

1

T€kenên (mi)
Schilderên (av.)

Boetssrer/beeldhouwon (av)
Tekenen/graÍiek (av)
Keramiêk (mi); - Kêramiêk (av)
Textiele werkvormen (av.)

di.

2

Íeb..

3

Íeb. wo

I feb. ma.
9

Íêb. di.

10

fêb. wo.

17

feb. wo.

mÍt. di.

Tekenen/grafiek (av.)
Keramiek (mi.) - Kêramiek (av)
Textiele werkvormen (av.)
ma. Tekenen (mi.)

3

mrt. wo.

8

mrt.

Schilderen (av.)
di. Boetseredbêeldhouwen (av)
Tekenen/graÍiek (av)
,,iío. Kêramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Têxtiele werkvormen (av.)

9

mrt. di.

nov

23

nov

24

nov.

25

nov wo.

30

nov

ma.

Tekenen (mi.)

di.

Schildêren (av.)
Boetserervbeeldhouwen (av.)
Tekênen/graliek (av.)

ma.

di.

2

dec. wo.

13

dec. zo.

(mi.)

Schilderen (av.)
Boêtseren/beeldhouwen (ay.)
Iekenen/grafiek (av)
Keramiek (mi.) - keÍamiek (av)
Textiele werkvoÍmen (av.)
Tekenen (mi.)
Schilderen (av)

Boêtsêren/beeldhouwen (av.)
ïekenen/graÍiek (av.)
KeÍamiek (mi.) - Keram;ek (av.)
Textiele werkvormen (av.)
JaaÍvergadeÍing

ln de camavalsweek zíin geen studÍebijeenkonsten

2

18

dec..

Schilderen (av.)

jan. di. BoetsereÍVbeeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiêk (av.)
27 jan. wo. Keramiek (mi.) - KêraÍniek (av.)

mÍt.

nov

1

ma. Tekenen (mi.)

1

17

Boetseren/bêeldhouwen (av.)
Tekenenigrafiek (av.)
KeÍamiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av)

Íêkenen/graÍiek (av)

ma. Diskussíeawnd

di.

Schildêren (av.)

26

ïextiele werkvormen (av.)

wo.

.

Boetserênlbeeldhouwên (av)
Tekênen/grafiêk (av)
Keramiek (mi.) j Keramiek (av.)
Têxtieie werkvormen (av.)

oK. ma.
Schilderen (av)
20 oK. di. Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/graÍiek (av)
21 oK. wo. Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
19

di

Schilderen (av.)

ma. Tskenen (mi.)

Schilderen (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/gÍaÍiek (av)
Keramiek (mi.) - KeÍamiek (av.)
Textiele werkvormen (av)

ma. ïekenen (mi.)

ïextiêle werkvormen (av.)

19jan.

1993
Opening 2e deêl seizoen
diskussieavond: Kijken naar kunst.
Tekenen (mi.)

ma. Tekenen (mi.)
Schilderen (av.)
Boets€ron/bêeldhouwen (av.)
Tekenen/gÍaliek (av.)
Keramiek (mi,) - Keramiek (av.)
Textiele werkvoÍmen (av.)

ma. Tekenên (mi.)
Schilderen (av.)

Boetseren/beeldhouwen (av.)

Tekenen/graíiek (av)
wo. Keramiek (mi.) - Keramiek (av)
Textiele wêrkvoÍmen (av.)
ma. Tekenen (mi.)
Schilderen (av)

10

mn.

'15

mrt.

16

md. di.

17

mrt. wo.

Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele weÍkvormen
Tekenen (mi.)

22

mfi.

Schilderen (av.)

23mrt. di.

Boetsererlbeeldhouwen (av.)

24

mrl. wo.

Tekenen/graÍiek (av.)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av)
Textiêle werkvormen (av.)
Reis naar BÍussel

30

mrt. wo.

Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/gÍaÍiek (av)
Keramiek (mi.) - Keramiek (av.)
Textiele werkvormen (av.)

ma. Tekenen (mi.)
Schildêren (av.)

Boetseredbeeldhouwen(av.)
TekenervgÍafiek (av)
Keramiek (mi.) - Koíamiek (av.)
Textielê w€rkvormên (av)
Dlskusslêayoí,d: Kijken naaÍkunst
AÍsluiting studie seizoen

Op de woensdagavo nden 7 - 21 - 28 aptil
voor alle werkvormen: Buimtelijk werken ln textiel.
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Mentoren SO-S I
Liliane Nijsten, schilderen ('s avonds)
Liliane is getogen in Elsloo, maar woont nu in Maastricht. Zij is 33 jaar. ln 1985
studeerde zij aÍ aan de Stadsakademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht.
Momenteel is zij als zelÍstandig kunstenares bezig met het tekenen en schilderen van
portretten en met boetseren.

Annêhilde Ekuining tekenen ('s avonds)
Annehilde studeerde aan de Stadsakademie in Maastricht (tekenen,schildeÍen.
1980 -1986) en woont in Maastricht, Ze is geboren in Brunssum in 1961.
Annehilde is op vele gebieden aKieÍ, Als docent, privé en bij het KreatieÍ CentÍum in
Brunssum. Ze maakte een studiereis van g maanden naar GÍiekenland. ls bestuurslid
en mede-oprichtster van de Limburgse Kunststichting/galeÍie SIMERA.
VanaÍ 1986 heeft ze regelmatig tentoonstellingen en haar werk is in het bezit van
diverse musea, paniculieren en bedrijven.

Joep Mertens, keramiek (ovefiag en's avonds)
Joep is een Weenenaar van geboorte maar woont in Elsloo. Hij is 40 jaar. ln Tilburg
behaalde hij de diploma's MO A en B handvaardigheid. ln Maastricht volgde hij aan de
Stadsakademíe de vakopleiding Keramiek. Hi.i is o.a. veíconden geweest aan de
Stichting Vrije Uren en heeft al een aantal malen geexposeeÍd,
ln 1990 is hij met een compagnon een ontwerpburo gestart voor mode kleding en
accessoires onder de naam CATSOP COMPAGNIJ.
Marion Merckelbach-Hovens, texliele werkvomen ('s avonds)

a.

MaÍion is geboren in Elsloo, woont in Maastricht en is 28 jaar. Nadat zij drie jaar
geleden aÍstudeerde aan de lerarenopleiding TeHaTex in Maastricht, uiteraard in
te)diele werkvormen begon zij vanaÍ 1989 met veel succes als mentrix bij onze
vereniging,

Oree van derZanden, boetsercn en beeldhouwen ('s avonds)

Dree is geboren in Zundert, woont thans in Maastricht en is 4l jaar. ln Breda heeft hij
de dagopleiding gevolgd aan de'Akademie voor Beeldende Kunsten St Joost',aÍdeling
beeldhouwen en plastische vormgeving. ln Maastricht volgde hij de lerarenopleiding,
afdeling schilderen en tekenen. Zijn beeldhouwwerk kan men karaKiseren als
figuratieÍ, soms stylerend naar het abstracte.

Ruud

St€en, tekenen (overdag)

Ruud is geboren in Sittard in 1929 en woont nu in Stein. Hij heeft zijn opleiding gehad
aan de toenmalige Kunstni.jverheidschool, aÍdeling Reklame en GraÍiek, ln Maastíicht.
Daarna is hij werkzaam geweest op de afdeling Vormgeving van DSM. ln zijn vrije tijd
hield hij zich bezig met diverse kunstuitingen. Ziin weík is vooral experimentaal.
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HalÍ september kwamen actieve ruiÍleden te
voorschijn met emmer, dweil , spons, zeem enz.
en na een avond hard werken, blonk de hele tent als

nooit daarvoor.
Hierna kan de openingsavond plaatsvinden op de
25ste. Onder grote belangstelling stelden de
mentoren hun programma voor, na de pauze
konden de meegebrachte werkstukken van de leden
bewonderd worden.

Terughlik
oF de

activiteiten
S 1/'SZ van
De RuiÍ

De wekêlijkse studiebijeenkomsten werden af en toe
afgewisseld door een avond 'Kijken naar kunst',
o.l.v. Ruud Stegen en Frans Bastiaens. Met een
avond als extra gast Jo Ramakers.
'12

februari '92 Succesvolle jaarvergadering in CaÍé
Juliana, Vooral de veiling van "eigen werken" van
leden was zeer geslaagd. Zowel de presentatie door
Mat van Stijn, maar meer nog wat betreft de
opbrengst. Deze bedroeg, let wel: 1 100,=.

/

Drie avonden 'Ruimteliik werken', daar was grote

belangstelling voor. Met allerlei materiaal werden
onder leiding van Lilian en Ruud "grote
kunstweÍken" dewrocht.
3 mei Uitstapie Kóln. Na 't Keramion in Frechen, met

zeer veel verschillende stijlen op keramisch gebied
en de bijzondere architectuur van het gebouw,
bracht de tlus ons naar Keulen, waar ieder zijn weg
zocht, naar kroeg of caÍé en daarna naar het
museum Ludwig. DaaÍ heeft iedereen van
ï zijne genoten.
8 mei Expositie: groep beeldhouwen/boetseren.

BuÍgemeester Meijer opende de tentoonstelling in
en rondom de raadzaal van 't gemeentehuis in
Stein. Hierna hield Jacques
van den Boogard een
boeiende inleiding en was
er een experimentele jazzuitvoering De verbindende
teksten werden door de
voorzitteÍ verzorgd. Zeer
veel bezoekers luisterden
deze mooie en goed
verzorgde openingsavond
op. ledereen was zeer
enthousiast over de
tentoongestelde werken.
Voor de meeste leden is de
zomerÍust aangebroken,
enkele enthousiastelingen
werken nog door eÍl tot slot
biedt Joep voor de
keramÍsten nog een dag
"Stoken bij hoge
temperaturen" aan.
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Tentoonstelling "Textiele \fferkvormen'
lêdeÍe werkvoím komt aan de beurt voor de
dus Textiele
laarlijkse tentoonstelling. Nu
Werkvormen.
goed te
Het is boeiend om ie eigen werkstukken
heel
t unnàn tuntoonatetten. Het vergt natuurliik wel
kÍiigen'
te
wat energie om zo'n tentoonstelling rond
Dezê tentoonstelling komt goed van pas Teniele
WeÍkvormen w€kken niet de belangstelling die het
verdient. Het naar buiten treden kan die
noodzakkelijke belangstelling mogelijk opwekken'
de
Om extra aandacht aan Textiel te besteden zal
soeciate aKiuiteit aan het einde van het seizoen als
thema hebben: Ruimtelijk werken in textiel
qua
Het moet lukken om deze werkvorm dit seizoen
ledenaantal oP Peil te brengen.
Veel succes!

Jaarlijks gezamelijk uitstaP.
Dit jaar staat Brussel op het programma.

hebben
Om de lange tiid tussen het eerste en tweede studieblok te oveóruggen
andere't
onder
we
wij gekozei voor zondag 13 december'92 Daar bezoeken
en 'n belgish café'
museum van Schone Kunsten in de kunsberg, de Grote MarK
volgen'
bi.izondeÍheden
Nadere
kóit.n 30,= per persoon bii 25 deelnemers

I
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Tekenen
naar

Op dê êêrste en derde
zaterdag van de maand,

-

mO d.gl-

te beginnen op 3 oKobeÍ,
wordileden van deRuif
de gelegenheid geboden
dêel te nemên aan
"Tekenen naar
(naaK)model" Hierbii zal
geen mentoÍ aanwezig
ziin, maar wel zal iemand
de leiding en
veÍantwoording worden

toevertrouwd.

Rekening houdend met dB
venreklijden van de
vanuit en naar
vandaan
modellen zullen
we
en eindigen om 12.00 uqr,
2 maal
,,,'r:;
van 15
Het is de bedoeling het
e kwartier 2
standen te tekenen en
resttijd te vullen met
stand voor een meer
Eventueel kan
s (in een van de pauzês)

minuten.

van plaats worden gewisseld
NatuuÍlijk zijn hieraan( model) kosten \
wel / 5,= per bijeenkomst blj een deélname V

tenmirMiL&-bden. Het inschrijfgeld is I 20,=

Daarmee zïÍi'i'ilan de kosten van de eerste en
laatste maand (4 bijeenkomsten) betaald. Per
maand kunnen wij dan bepalen hoe lang we
doorgaan. Andere wensen van dit programma'zi
bespreekbaar enwaarschijnlijk in te pas$en.
Zie voor inschrijfÍormulier: pagina 12.

Zoals ook in afgelopen jaren gaan we dit iaar na
afsluiting van het seizoen een gezaneli.ike activiteit
organiseren. We hebben alvast een leuke naam
bêdacht.

Textiel
in de ruimte
Met onzê creatiêve gêesten een naam waar je alles
bii kan voorstellen!!!l Wezullên niet probêrên een
pak kleren mêt een raket te lanceren maar in onze
eigen ateliers vanuit de verschillende disciplines een
invulling te geven aan dezê ruim(t)e opdracht. Als
data zijn 7,21 en 28 aprit geprikt. Dus vriihouden,
want ook nu weer kunnên we samen tot
verrassênde cÍeaties komen en tegeliikertijd een
hoop lol hebben

Nogmaals:
de financiele situatie
Een vast agendapunt op de jaarveÍgadering is:
de financieën. Voor 1992 was, ondanks de
kontributie-verhoging, een tekort van meer dan
3000 gulden geraamd. Tijdens de diskussie werden
door de aanwezige leden diverse mogelijkheden
aangedragen om de tekorten weg te werken.
Afqesproken werd dat het bestuur e.e.a. zou
uitwerken.

:

Dit heeft tot het volgende geteid.
We willen een reserve kapitaal van 15.000 tot
20.000 gulden in kas. We hebben nu bijna 20.000
gulden De konsekwentie hiervan is dat de
inkomsten en uitgaven elkaar dekken om niet
verder in te teren. Daarom isl

. het lidmaatschap van de FABK opgezegd. Minder
uitgave ongeveer 1000 gulden.
Leden die het tijdschrift 'VISTA wi en bliJven
ontvangen (5x per jaar) dienen zich zelÍ te
aboneren: kosten / 30,- per laar.

. de kontributie verhoogd. Voor het qewoon

í

lidmaatschap met / 25,= ,wordt dus 175,- : uoor
het tweede gezinslid met 20,=, wordt dus 135,en de tweede werkvorm met / 25,=, woídt dus
/100,=. l\/leer inkomsten ongeveer 2000 gulden.
We denken hiermee de Íinancieën te stabiliseren
maar willen ook goed op de kleintjes passen, zowel
bij inkomsten als uitgaven.

/

/

De eerslvolqende maniÍestatie van KIJKEN NAAR KUNST staat de kunstenaar
Gène Eggen uit Ulestraten in het brandpunt van onze intresse.
De beeldhouwer, schilder, graÍicus werd geboren in 1922 rc Ulestraten. Hij volgt
de Kunstnijverheidsopleiding in Maastricht en vertrekt in 1943 naar de
amsterdamse

kunstacademie. De
proÍessoren Róhling,
Brinks en Campendonk
voÍmden zijn veelzijdig

Kijken

talent.
Terug in Ulestratenwerkt hij
als momumentaal vormgever aan een omvangrijk
@uvre in vele technieken.
De nu 7o-jarige is nog
steeds met nieuwe

naar
kunst,
kom

en doe

nee!

projecten bezig, waarover
hij graag met

geïntersseerden
discussieert.

Wij stellen jullie in de gelegenheid deel te nemen aan een avond "praten met
Gène Eggen" in de ateliers van deze kunstenaar in UlestÍaten.
Om een goed gesprek mogelijk te maken wilien we de deelnemers spreiden over
twee avonden, te weten maandag 26 en woensdag 28 oktober.
Wij verzoeken jullie ons zo spoedig mogelijk via het deelnemersÍormulier op de
laatse pagina op te geven welke avond je wil meegaan, De inschrijvingen worden
in volgorde van binnenkomst bij het secretariaat gehonoÍeerd. De limiet is 12
deelnemers per avond.VeÍplaatsing met eigen vervoer met car-pooling.
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Fo ns

Evers
Frencken
Grond

Ets
l\,4a

rgo

And ree

Vervolg ledenlijst
Grooljans

Annie
Henk
Marlies
Harrie
Annemiek
Lenie
Ger
Marie-Lou ise

Hamers
Heijnen
Hermans
Houtackers

Jacobs-Diks
Jansen
Janssen
J

lnge

ansse n

Janssen
Jennissên
Jennissen
Keesmeekers
Keu lers

Ma rce lla

Agnes
Lei

Lucienne

Jan

Kle ijntje ns

Ange line

Lambrix

José

Lancée
Lancée-Wo!í
Lenssen
Limpens

Jan

Kootje
An nie

Margriet
Joke
Alben

Meijerink
ijsten
Noij
Notten
Notten
Petêrs
Peters
Pijpers
Pijpers
Pisters
N

P

Jos
FiÍi
MêtA
Ed
Ans

Huub

wi
ja
Bea
Nel
Francien
An

rins

Rooij van

Schouïop
Sipers
Spronkmans

Marian n e

Stêên is

Hans

Stegen
Stegen
Stijn van
Stijn van

An nie

lijsse

José

Ruud
Mat
Fianna

n

ïlmans

'Tlmmers

Zus
Pie rre

Ubben-v/den Berg

Nelly

Vaassen
Van Mu lken
Verblakt-Kok
Voncken

Ans
Lenie

Joop
Monique

Vijverberg

Cor lne

Vrijman

José

Weijden v.d.

lne

Wouters

Marlie

Mentor en
BÍu ining
Me

rckelbach

l\4e

ne ns

ijsten
Stêgen
N

Annehilde
Marjon
Joep
Lilia n e
Ru ud

Zanden van der Dree
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Inschrijlformulier voor deelname aan de trip
naar Brussel op zondag l3 dec. '92
Naam
Aantal personen
Eventueel auto beschikbaaí om te rijden bij onvoldoende deelnemers. Ja / Neen

( Doorharen war nier sêwensl wordr)

De kosten ad / 30,- worden vóór 1 5 november overgemaakt op banknummer
onder vermelding
van'Brussel'. Het gironummeÍ van de Rabobank in Beek is 103 80 20.

.41 ,80.1 21

'1

1

van "de RuiÍ"

Handtekening:

I

nschrijfÍormulier opsturen naar:

Andree GÍond-GotÍin, Rijksweg noord 12, 6t62 AN Geleenvóór'1 november 1992.

Inschrijl formulier voor deelname aan o Praten
met Gène Eggen' op maandag 26 oktober oÍ
woensdag 28 oktober')

Komt wel//niet') met eigen auto,

lnschrijÍÍormulier opsturen naar:
Andree GÍond-Goffin, Ri.iksweg noord 12, 6162
'

) Dosha len 'al.t

AN Gelêen, vóór 15 oldobeÍ

1

992.

riet g$ren d q.oni

Inschrij fformrdier voor deelnanne aan
'Tekenen naar model" g2lg3'
tk,

doe mee aan tekenen naar model.
Handtekening,

lnschrijÍÍormulier opsturen naar:
Ruud

Stegen, Damiatestraat 60, 6171 PK Stein (vóór 15 septembeÍ

1992).

Bêtaling kontant, vóór aanvang van de eerste biieenkomst (Zie anieket etders in dit blad).

