


epgeÍicht -
27 mei 1970

Ateliers:
Johan Riviusstraat te E lsloo.
Tel: 046-3 70 339

Mogeliikheden
. Pottenbakken en Keramiek
. Tg.xtiele werkvormen
. Schilderen
. Tekenen en Grafiek
. Boetseren en beeldhouwen
. Anatomie.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging dient
schriÍteli,k te worden aangemeld en schrifteliik
te worden opgezegd.

Bestuurssamenstelling:
. loke Meijerinks, vooeitter:

Maretzstraat 9, 6171 TN Stein
. Andrée Crond - Coflin, secÍetaÍis

Rijksareg noord 122,6162 AN Celeen
. José Tiiss-en, penningmeester

Croot Cenhoutstraat 123,61g1 NS Beek
. Albert Nijsten, bestuurslid
. Annemiek !outackers: bestuurslid
. Mat van Stiin, bestuurslid.
. Corine Vijverberg-Maijers , bestuurslid

Contributie:
f .17 5,- per iaar
J.135,- per jaar, tweede gezinslid
f .100,- per jaar, tweede werkvorm.

Bankrelatie:
Rabo., Beek
nr. 1 1.41.80.1 21 tnv. penningmeester
Expressiegroep 'De Ruif, te Elsloo
(gironr. bank: 103 80 20).

P e riod ie k:
RUIFVOER verschiint ca. 3 keer per jaar.

Elsloo, augustus l993.

expresstegroep, elsl oo
Het is weer zover. 'n Nieuw seizoen staat voor de
deur. Voor trouwe leden en voor nieuwe leden, die
ook weleens uit onze Ruif willen proeven, openen we
de deuren op woensdag 22 september.
Frans Bastiaans heeft bij de laatste jaarvergadeÍing,
zoals u weet, de voorzittershamer "ter beschikking "
gesteld. We lieten hem maar node gaan, het waren
drukke jaren voor hem en onze dank is dan ook
groot.
'n Droevige gedachte, dat we Liliane Nijsten, mentor
schilderen op de maandagavond, nooit meer in ons
midden zullen hebben. 19 Juni 1993 veÍdween een
creatieve vrouw uit een leven, dat zoveel moed,
zoveel energie van haar eiste.
Kort voor dit Ruifuoer teí perse ging werden we
helaas nogmaals opgeschrikt bij het vernemen van
het overliiden van Ed Pete6 op 3 augustus te
Susteren. Op woensdagavond was Ed altïd present
bij de keramisten. We zullen nog vaak aan hem
denken.
Andree van der Zande, die de groep beeldhouwen
begeleidde zal dit iaaÍ niet meeÍ terugkomen.
Andree bedankt vooí iouw inbreng in de Ruif in de
voorbije jaren. Suc€es verder!
De mentoren, die het komende seizoen de diverse
werkvormen komen begeleiden staan in de
startblokken om hun plannen voor het seizoen
93/94 te onwouwen en kennis te maken met nieuwe
enthousiaste deelnemers. Er wordt gepraat er wordt
overlegd. Kortom zij verwachten weer een creatief
jaar.
Er zijn weer plannen om "Kijken naar Kunst" voor 3
avonden in te vullen, meer hierover in dit nummer.

Dit jaar, dit seizoen zullen we een start moeten
maken met de voorbereidingern voor ons 25-jarig
bestaan. Het bestuur is op zoek naaÍ
enthousiastelingen die zitting willên nemen in een
feestcommissie. Ceef een seintje als je interesse hebtl

Op het programma staat voor december 1994 een
keramiekmarkt in het Maaslandcentrum. Met de
opbrengst hiervan hopen we de kas te spekken. Ook
hiervoor ziin we op zoek naar een paar mensen met
iniatief en organisatietalent! We wachten vol
belangstelling op spontane reakties.

Met de Ruif op stap... ook dat kan, Corine weet
daarover het een en ander. Hoe het was en ging in



het afgelopen jaar is Annemiek's verhaal.
Ateliers om in te werken, prettig, handiq opqeruimd
en na gebruik "schoon".
Mat ontvouM u verderop in dit blad zijn plannei.

De kas...... een teer punt; terwijl een goede kas hard
als staal zou moeten zijn. Om dit beeld ook een
voÍTn te geven staat de penningmeester een visioen
voor ogen en wel:

de contributie van alle leden (oude en nieuwe) in
kas te hebben voor de aanvang van de
aktiviteiten in de RuiÍ.
De Ruif biedt u dan , u zult het zren weer een
gevu lde voederbak. Tast toe.

Joke M eijerin k-H aarler,
voorzitter

De openingsavond, de eerste avond in het nieuwe
seizoen, altijd een bijzondere avond. Voor leden en
belangstellenden betekent dit informatie kriigen
over de nieuwe aktiviteiten, kennismaking met
mentoÍen, leden en ateliers, atspraken maken over
het komende seizoen.
Evenals andere jaren houden we weer een kleine
tentoonÍelling van in de Ruif gemaakt werk.
Zo zien we wat er zoal gemaakt is in de diverse
disciplines en krijgen nieuwelingen een indruk van
mogelijkheden en onmogelijkheden.
Het programma:
19.30-20.00 uur inbrengen van werl$tukken voor

tentoonstelling
20.00- 20.15 uur Openinq door de voorzitter
20. 1 5- ....... Voorstellen van mentoren met

korte inleiding van henzelt

Na atloop bestaat er nog gelegenheid om met de
mentoren te spreken over de werkvormen en de
hierbij benodigde materialen.Ondertussen kunnen
de getentoongestelde werken bewonderd worden
of bestaat eÍ nog een mogelijkheid om nadere
inform atie te kriigen.
Natuurlijk dit alles onder het genot van een kopje
koÍfie..

Nieuwe leden moeten een aan meldingíorm ulier
invullen. Leden die veranderen van werkvorm
worden ook verzocht een tormulier in te vullen.

P.5. Ruifleden brenq wat werk in voor de
tentoonstelling, aan het einde van de avond kunt u
het werk weer mee naaÍ huis nemen. Maak ook
anderen enthousiast.....

De zingende poetsers!
We willen eind september weer starten met de
begeleide aktiviteiten. Dat wil automatisch zeggen
dat er eerst gewerkt moet worden om later te
kunnen werken....dus poetsen allemaal en dan niet
de plaat! Woensdagavond 15 september is het
zover, vanaf zeven uur s'avonds. Kom deze avond
naar de Ruif met wat poetsmateriaal en grote dozen.
De bedoeling is dat alles schoongemaakt wordt,
rekken leeggehaald, oude en kapotte weíktukken
verwijderd worden, goed werk mee naar huis
genomen wordt, geveegd, gelucht en gezeemd,
kortom schoonmaken.
Kun je niet en staat er nog werk van je ??? Haal dit
dan voor de I5e september op, want er gaat wat
gebeuren......



Aktivi t e i t e n p r o g r a m rna y##::ii:,#i:::i"ii,il,' ',ti, ',:;:áïi;,

1993

22 sept. wo. Openlng selzoen, Zie info in dit',Ruifuoer"
27 sept. ma. Tekenen/gnfiek (mi.);

Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/graÍiek (av.)
Keramiek (ml.)

28 sept.

29 sept.

di.

30 sept. do Schilderen (av)
04 okt. ma. Tekenen/oráÍiek /mi).

05 okt. di.
Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av-)
Tekenen/grafiek (av)
Keramiek (mi.)

Kliiken naar kunst (in Antwerpen).

06 okt.
O/ okt.

1994
05 jan. wo. Opening 2e deel seizoen

l(ijken naar kun5t.
10 ian. ma. Iekenen/graÍek (mi.);

Keramiek (av)
'I1 ian. di.

12 ian. wo
13 ian. do

Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av)
Keramiek (mi.)
Schilderen (av)

17 jao.

18 jan. di.

Tekenen/grafiek (mi.);
Keramiek (av. )
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av)

19 jan- wo Keramiek (mi.)
20 ian. dwo Schilderen (av)

11 okt.

12 okt.

'13 okt.
'14 okt.

di.

Tekenen/qraÍiek (mi.)j
Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/grafiek (av.)
Keramiek (mi.)
Schilderen (av)do

Keramiek (av)
19 okt. di.

20 okt.
21 okt.

25 okt.

2ó okt.

27 okl.

di. Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekeneo/grafiek (av)
K€ramiek (mi.)
Schilderen (av.)

do

ma.

Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/grafiek (av)
Keramiek (mi.)
Schilderen (av)

lekênen/9ràfiek (mi.);
Keramiek (av.)

24 ian. ma.

25 jan. di.

Tekenen/graflek (mi.);
Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Íekenen/qrafiek (av)

26
?7

wo Keramiek (mi.)Jan-
ian.

3t ian. ma.

do

0l febr di.

02 febr.
03 Íebr

ïekenen/graÍiek (mi.);
Keramiek (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av.)

Keramiek (mi.)
Schilderen (av)

07 febr

O8 febr

09 feb r
'10 febr.

di.

Tekenen/graÍiek (mi.);
Ke.amlek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek (av)
Keramiek (mi,)
Schilderen (av)do

01 nov ma. Tekenen/gEfiek (mi);
Keramiek (av)

02 nov. di. Boetse.en/beeldhouwen (av)
Tekenen/grafiek (av.)

03 nov wo Keramiek (mi.)
04 nov. do schilderen (av)

Keramiêk (av)
09 nov di. Boetseren/beeldhouwen (av)

Tekenen/grafiek (av)
wo Keramiek (mi.)

Tekenen/qraflek (mi.);
Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/grafiek (av)

17 nov. wo Keramiek (mi,)
'18 nov. do Schilderen (av.)

Keramiek (av.)

10 nov
11 nov
'15 nov

1ó nov di.

23 nov di.

24 nov wo
25 nov do

01 dec. wo
02 dec. do

29 nov ma.

30 nov di.

Boetser€n/beeldhouwen (av-)
Tekenen/grafiek (av)
Keramiek (mi.)

Tekenen/grafiek (mi.);
Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av)
Tekenen/qrafiek (av)
Keramiek (mi.)
Schilderen (av)

'16 feb. wo. laarvergaderlng
ln de cornavdlsweek zijn geen studiebiieenkomsten

28 íebr ma.

01 l mrt. di.

02 mrt.
03 m rt. do

Tekenen/graflek (mi.),
Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Íekenen/grafiek (av)
Keramiek (mi.)
5childeren (av)

07 m rt.

08 mrt.

09 mrt.
1O mrt.

di.

Íekenen/grafiek (mi.),
Keramiek (av.)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/graÍiek (av.)

wo Keramiek (mi.)
do Schilderen (av)

'| 4 mrt.

15 mrt.

'16 m rt.
17 m rt.

di.

Tekenen/grafiek (mi.);
Keramiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/qrafiek (av.)

wo Keramiek (mi.)
do Schilderen (av)

2l mrt. ma.

22 mft.

23 mrt.
24 mrt.

di.

Tekenen/grafiek (mi.);
KeÍamiek (av)
Boetseren/beeldhouwen (av.)
Tekenen/grafiek (av)

wo Keramiek (mi.)
do Schilderen (av)

30 mrt. wo. Kl|ken naar kun5t
Afsluitlng selzoen

Op de woensdagavonden 13- 20 , 27 aprll
voor alle werkvormen: E-xtra actlvltelt

4



Mentoren 93-94
Annette Riezebos, (schilderen, 's avonds)

Ceboren in Maastricht in 1953. Ze volgde een opleiding Verpleegkunde,
vervolgens de opleiding tekenen aan de Pedac te Heerlen en de Akademie
Beeldende Kunsten in Maastricht richting monumentale vormgeving en
qrafiek.

Annehilde Bruining (tekenen, 's avonds)

Annehilde studeerde aan de Stadsakademie in Maastricht (tekenen,
schilderen.l 980 -1986) en woont in Maastricht. Ze is geboren in Brunssum
in 196'l . Annehilde is op vele gebieden aktief. Als docen! privé en bij het
Kreatief Centrum in Brunssum. Ze maakte een studiereis van 9 maanden
naar Criekenland. Is bestuurslid en mede-oprichtsteÍ van de Limburgse
Kun ststichting/ga lerie SlMERA.Vanaf 1986 heeft ze regelmatig tentoon-
stellingen en haar werk is in het bezit van diverse musea, particulieren en

Joep Mertens, (keramie( overdag en's avonds)

Joep is een WeertenaaÍ 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 Stadsakademie de vakopleiding KeÍamiek. Hii 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 COMPACNU.

Catherinf Ramaekers, (boetseren en beeldhouwen, 's avonds)

Ze werd geboren te Maastricht in 1967. Ze volgde de opleiding 'plastische
vormgeving'i aan de Academie van Beeldende Kunsten in Maastricht. Na
haar opleiding heeft ze de Hustingspriis ontvangen. Vervolgens behaalde ze
de 1e graads lesbevoegdheid voor handvaardigheid en kunstgeschiedenis.
Momenteel is ze als kunstenares werkzaam.

Ruud Stegen, (tekenen, overdag)

Ruud is geboren in Sittard in 1929 en woont nu in Stein. Hij heeft zijn
opleiding gehad aan de toenmalige Kunstnijverheidschool, afdeling Reklame
en Crafiek, in Maastricht. Daarna is hij werkzaam geweest op de afdeling
Vormgeving van DSM. ln zijn vrije tijd hield hij zich bezig met diverse
kunstvormen. Zijn werk is vooral experimentaal.



Terugblik
op de
activiteiten
9L /'92 van
De Ruif

Een druk bezochte openingsavond op 23 september, in
een door vele leden schoongepoetste Ruit gaf een start
voor alle aktiviteiten; te weten de wekelijkse studie-
bijeenkomsten, afgewisseld met kiiken naar kunst. Op 26
en 28 oktober werd door twee groepen een bezoek
gebracht aan het atelier van Gene Eggen, waar de
beelden, schilderijen en houtsneden bewonderd konden
worden. Ceboeid werd er geluisterd naar de leveníilosofie
van de kunstenaar. Met een linosnede als herinnering aan
een interessante avond was de eerste "kijken naar kunst"
een feit.
Brussel.......goed voorbereid.......helaas te weinig animo..

Het nieuwe jaar werd op 6 januari met wensen en een
drankje ingewijd. De avond kreeg een bijzonder tintje door
de lezing van de kunsthistoricus Ruud Lammerink. Ziin
enthousiasme gaf de dia's noq een extra dimensie. Een
geweldige reis door de twintigste eeuw van de beeldende
kunst.
De opkomst van de Jaarvergadering was matig. de zaal
eveneens. De voorstellen ter vergadering werden vlot
aangenomen; eí moest helaas afscheid genomen worden
van onze voorzitter Frans Bastiaans, die zich nu ongestoord
aan zijn schilderen wil wijden. Mat als spelleider van
Triviant leidde ons langs originele gemaakte vragen en
opdrachten.

Aktiviteiten 92-93
Tilburg-Museum de Pont. Slechts 6 leden meldden zich
aan... Ze ziin uitgeweken naar Heerlen en ïrintelen om
andere tentoonstellingen te bezoeken, De vraag rijst ....is er
wel voldoende belangstelling voor deze aktiviteiten?
Woensdag 3l maart brachten we een bezoek aan Galerie

Dis waar Fons Bloemen ons
langs zijn expositie leidde. De
groep bestond uit 10 leden.
Nadat alle studiebijeenkomsten
waren afgesloten stonden er
nog 3 speciale avonden met
het thema Textiel in de Ruimte
op het programma. Negen
deelnemers maar...We starten
met roep op de eeÍste avond,
denken, praten en gedachten
vormgeven. De volgende 2
avonden, onder leiding van
Liliane werd er verder gewerkt
aan de toch weer originele
ontwerpen. Door Mat wordt
kunstzinnig gefotograteerd.
Enkele enthousiaste leden
hebben nog een dagje buiten
geschilderd en geaquarelleerd.
De keramisten hebben met een
stookdag bij Joep het RuiÍjaar
in rook laten verdwijnen....

Annemiek Houtockers



Tentoonstelling "Tekenen en Grafiek"
De twee groepen
tekenaars onder
begeleiding van
Annehilde Bruining en
Ruud Stegen hebben
plannen om op het
einde van het seizoen
93-94 een
tentoonstelling van hun
werk te organiseren.
We zijn benieuwd naar
hun werk en wensen
hen veel succes.

èr.ifit

De kas
hard als staal
U wordt lid oÍ u bliift lid door contributie te
betalen! Als u lid bent hebt u recht op het
bijwonen van een aktiviteit begeleid door
een mentor. U hoeft niet te komen. Ook
wanneer u ziek bent of vaak afwezig: het
lidmaatschapsgeld wordt niet
teruggestort. Plannen uitvoeren gaat niet
zonder geld in kas! Voor een tweede
aktiviteit moet u tiidig extra geld betalen.

Per lid : f.175,- met recht op 'i aktiviteit
2e aktiviteit Í.100,-

2e gezinslid betaalt f.135,,
Betalingen zo spoedig mogelijk op giro 1038020
(Rabo-Beek) t.a.v nr. 11418012l PenningmeesteÍ
De Ruif te Elsloo

of rechtstreeks van bank naar bank: Rabobank Bee(
bankrek.l 14180'l2l van Penningmeester De Ruit te
Elsloo.

stelt u eens voor ons bank- en gironummer verwerkt
alle lidmaatschapsbijdragen binnen een maand.
Ceen aanmaningen meeí voor trage betalers, een
droom? Maak van deze droom een werkelijkheidl
Ook onze penningmeeÍer kan dan heerlijk
ontspannen haar kreativiteit ontplooien.

De eerste keer "Kijken naar Kunst"
valt samen met een gezameliike uitstap
naar Antwerpen op
zondag 10 oktober
(meer hierover in
dit nummer).

Op 5 januari, tevens
nieuw,aaÍsbi jeenkomst,
ontvangen we Ruud
Lammering
kunstschilder en
kunsthistoricus-uit-
interesse. Degenen die hem vorig jaar hebben
meegemaakt waren enthousiast over de levendige
manier waarop Ruud zijn verhaal vertelt. Aan de
hand van dia s voeri hrj zijn gehoor mee in
bewondering en verrassing over wat kunstenaars
ons te zeggen hebben. Hij weet zijn publiek te
boeien en te betrekken bij zijn verhaal.
Vooral niet missen!

Op 30 maart, de eindbiieenkomst van het seizoen,
brengen we een bezoek aan beeldhouwer Cerard
Schoffelen. Deze woont in een prachtige boerderij
in Jabeek. De bijgebouwen ziin tevens zijn ateliers.
Het zijn grote ruimtes waarin hij werkt aan vaak
monumentale kiunstwerken en waarin hij ook
tentoonstelt. Hii weet er een interessant verhaal bij
te vertellen.
Echt iets om je op te veÍheugen!



Tekenen
naar
model

Rekening houdend'imet r
tiiden van de Neder
naar Maastricht, war

Op dê eerrte en
derde zaterdag van
dr maand, te
beglnnen op 2
oktobêr, woÍdt aan
de ledcn van de nulÍ
de gelegenheld
geboden deel t€
ncrnen aan "ïbkenen
nrar (naakt)modcl,'

meeste

'f.
Natuurlirk ziin hieraan extra kojien ver
zodat per bijeenkomst, bii deelname I'an
tenminste 12 leden, een biidrage van Jr 5

tevens de de eerste en de laatste maand (4
biieen-komsten) betaald.

Aantal bijeenkomsten: 12 (6 in 1993 en ó in 1

:..

. l'

wonen, beginnen we,i uur en
om 12.00 uur met 2 m korte
Het is de bedoeling if.te dertig min

van één standsnelle schetsen en
meer uitgewerkte te maken-
Eventueel kan
van plaats worden

tu

I

(in een van de



Excursie zondag l0 oktober.

Met de Ruif op stap, voor velen een genoegen
als cultuur en kunst samengaan. 1O Oktober is
het weer zover-
We gaan naar Antwerpen, uitgeroepen tot de
culturele hoofdstad van Ëuropa in het jaar
1991.
De stad is opgepoetst, "gekuist', en in een snel
tempo gerestaureerd. Het gehele faar staat de
stad in het teken van de cultuur. Er zijn talrijke
manifestaties, tentoonstellingen op het gebied
van theater, dans. film, fotografie, muziek en
diverse vormen van beeldende kunsten- Wat te
denken van de in Antwerpen-Zuid
opgebouwde "takkenstad" van de Zwitserse
architect Marcel Kalberer en de nieuwe beelden
van Panamarenko in Middelheim?
Voor elke cultuurminnaar is Antwerpen dit iaar
een "must". Ook wij willen daarbij horen en
daarom is "kijken naar kunst " verplaatst naar
Antwerpen.

ANTUTERPEN
-culturele hoofdstad rran Europa-

Het programma:
8.30 uur vertrek per bus
10.00 uur bezoek aan Middelheim - een

schitterend
openluchtmuseum(park) voor
beeldhouwkunst met de
tentoonstelling "Nieuwe
beelden voor Mlddelheim".

13.00 uur vertrek naar het centrum voor
het drinken van een pint

14.00 uur bezoek Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten voor de
tentoonÍelling "Het sublieme
gemis" . De kunstenaars geven
gestalte aan een "nu" waarin de
echo van het verleden te horen
is -25 hedendaagse kunstenaars
w.o. Luciano Fabro, Franz West.

17.30 uur moe maar voldaan naar huis...

We willen met de bus gaan, reiskosten f
30,-p.p. Ook introducees mogen mee! Op
de openingsavond kunt u zich al opgeven
en betalen....
Denk eraan: de culturele hoofdstad van
Europa in het jaar 1994 is Lissabon en
daar ben je niet zo snel.....

Corine Vifverberg



Voor Liliane Nijsten.

ln dit Ruifuoer een speciaal plaatsie ten afscheid
aan Liliane.
Ceschokt waren we allen toen we vernamen
dat de expositie voor haar niet alleen een
hoogtepunt was maar tevens een afscheid bleek
voor alllen in wiens leven zij een centrale plaats
innam. De maandagavondgroep, die zij
stimuleerde om op eigen wijze vorm en
uitdrukking te geven aan hun werk. De speciale
themaavonden die haar boeiden, omdat ze
beantwoordden aan haar idee om een
gedachte of woord vorm te geven. Liliane was
ons als docente schilderen vertrouwd
geworden.

Voor Albert en Annie, haar ouders, is moed het
enige dat we hen kunnen wensen en troost dat
wat wii willen bieden. Moed, omdat hun
dochter die 17 jaar lang getoond heeft, troost
omdat het haar wens was zo intensief te leven
dat ze haar werk, haar zon vooral, als
hoogtepunt, als tastbare herinnering achterliet.
De prachtige bronnen tonen haar liefde voor
jullie beiden. Ze had haar plaats bij de Ruif
ingenomen. Nu zullen we haar missen.

Namens bestuur en leden - Joke Meijerink
voorzitter

Herinnering aan Ed Peters.
Op 3 augustus i 993 is Ed op 52-jarige leeftijd
heengegaan. Rustig en onopvallend was Ed op
de woensdagavond in de Ruif te vinden. Met
veel zorg vormde en glazuurde hij potten en
schalen. Zo nu en dan konden we hem
overhalen om ons te laten proeven van zijn
creatieve vondsten bestemd voor de bakkerijen
die hij dagelijks bezocht. We mochten hem
allemaal graag en hadden geen idee, dat het
leven soms zo zvvaaf voor hem was. Met een
aantal Ruifleden hebben we in de kerk in
Susteren afscheid van hem qenomen.

Ledenlijst expressiegroep'de Ruif'
(Augustus 1993)

Akker van den
Bastiaens
Bastiaens
Bleid ich
Bongers

Bo ogard vd.
Boogard v d.
Bou rs
Braam
Eruyn de

Buíer-
Caluwe de
Co rstjens
Crombach
curfs

Dam
Delbressine
D riesse n
Dubbeld
Erens

Cor
Frans
Hélène
Annemarie
Steef

Frans
To os

losee
Mieke
lo sette

Sonia -

Janine
Marjo

M arie-Therese
jos

Marian
Jo ke

Jessie
Roos
Fons



Vervolg ledenltJst

E,rens Paul
Crond Andree
Gulikers Katia
Cuyaux-Aussems MArlein
Hamers Henk

Hermans
Houtackers
lacobs-Diks
la nse n

Ja nsse n

Janssen
Keesmeekers
Keu lers
Klein e

Kle ijn tje ns

Lambrix
]*ar}eér
La.o<ár-\a€'l{
Len5sen
Madiol

Meijerink
Nilsten
Noii
Notten
Op den Camp

Pe p els

Pijpers
Pljpers
Prins
Rooij de

Har rie
An nem ie k
Lenie
G€r

M ariê-Louise

ln ge
Lucien ne

Jan
Riet
An geline

José
)aA--
{€€+ie
Annie
Leny

Joke
Albeft
Jos
Fifi
M a rlies

M artin
Huub
will
Bea
Nel

Annie
Ruud
Jan
Mat
losé

+i€++e-
Ans
Jo op
Co rine
José
lne

Schoutrop Francien
Schneiders-Paumen Marij
Sipers M arianne
Spronkmans jan
Steenis H ans

Stegen
Stegen
Stoffelen
Stiin van
Tijssen

Iiemers
Vaassen
Verblakt-Kok
Viverberg
Vrijman
Weiiden v. d.

Bruining
Mertens
Ramaekers
Riezebos
Steg en

Annehilde
Joep
Catherina
Annette
Ruud

Mentoren
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