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OpgericFtt:

27 mei 1970
Ateliers:
Johan Riviusstraat te Elsloo.

Onder een zinderende zomerzon dwarrelen moêizaam
de eerste lettenjes voor 't Ruifvoer augustus 1994.
We gaan weer beginnen. De Ruif bloeit als nooit
tevoren!!!!
ln een schoongemaakt en gepoetst gebouw
verwachten wij nieuwe gezichten en oude bekenden.

Mogelijkheden

.

Pottenbakken en Keramiek

.

Schilderen
Tekenen en GraÍiek
Boetseren en beeldhouwen
Anatomie.

. Textiele werkvormen

.

.
.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van dê vereniging dient
schriftelijk tê worden aangemeld en schriÍtelijk
te worden opgezegd.
Bestu u rssam en stel I i ng :

.
.

.
.
.
.
.

Joke Meijerink, voorzitter:
Maretzstraatg, 6171 TN Stein
Andrée Grond - Goff in, secretaris
Rijksweg noord 122,6162 AN Geleen
Piet Tijssen, penningmeester
Groot Genhoutstraat 173,6191 NS Beek
Albert Nijsten, vice-voorzitter,bestuurslid
Corine Vijverberg, bestuurslid
Mat van Stijn, bestuurslid.
Joop Verblakt, bestuurslid

Contributie:

Í ,175,- per jaar

1.135,- per jaar, tweede gezinslid
í. 100,- per jaar, tweède werkvorm.
Bankrelatie:
Rabo., Beek
nr. 1 1 .41 .80.121 tnv. Penningmeester
Expressiêgroep'De Ruif ' te Elsloo
(gironr. bank: 103 B0 20).
Períodíek:
RUIFVOER verschijnt ca. 3 keer per jaar.

Elsloo, augustus 1994

De tentoonstelling tekenen en graÍiek is uitgesteld tot
december '94. Deze zal plaats gaan vinden in het
Bejaardencentrum te Elsloo. Toelichting volgt!
De geplande keramiekmarkt zit in een beslissende
Íase, ongeveer 38 keramisten hebben zich voor zondag
27 november aangemeld.
De voorbereidingen voor het 2s-jarig jubileum van cle

Ruif draaien op volle toeren, dankzij de inzet van velen.
Het enthousiasme voor stookdagen, schilderweekends
en boetseeraktiviteitên is enorm. Ateliers (in het
Ruifgebouw) leeÍbaar houden blijkt voor velen nog
moeilijk. Helaas, maar u kunt hier allèmaal wat aan
doen!
Alle leden ( oud en nieuw) worden vezocht een nieuw
inschrijfformulier in te vullen i.v.m. het in orde brengen
van onze ledenadministratie(Íormulier is in dit nummer
toegevoegd).
De mentoren komen dit jaar hun venrouwde plaats
weer bêzetten en bespreken op de openingsavond hun

plannen en jullie wensen en smeden er één geheel van.
José Tijssen en Annemiek Houtackers hebben hun
bestuursplaats doorgegeven aan respectievelijk Piet
Tijssen en Joop Verblakt.
José en Annemiek nogmaals bedankt en Piet en Joop
welkom bij de 'klussers'.
Verzoek: laat hei bestuur niet teveel uren 'klussen', snel
contributie betalen, aÍ en toe een helpende hand, dan
wordt dit de uitstekende aanloop naar 1995, het jaar
waarin hêt 25 jaar bestaan grandioos gevierd kan
worden!

Joke Meijerink,

voonitter

Openíng so;uond seizoen'9 4:9 5
woensd.og

27 september 7994

Wij verwachten zoals gewoonlijk een grote toeloop. Na zoveel maanden vrijheid geeft de Ruif weer
structuur aan alle plannen voor'94/95.
Prestaties van dê afgelopen jaren willen we graag tonen door werkstukken te exposeren. 's Middags
tussen 2 en 4 uur verwachten we de meeste werkstukken en tussen 19.30 en 20.00 uur voor wie echt
niet eerder kan komen.
Wij willen êr graag iets van maken dus mênsen laat zien wat je kunt!

20.00

-20.15

-20.45
20.45 -20.55
20.5520.15

Prog ram m a

o p en

i

ngsavo n d :

Opêning door de voorzitter
laatste nieuws
Voorstellen mentoren en toelichting programma
Excursie Gent door Corine Vijverberg
Vragen beantwoordên en koffie
Na de koffie besprekingen met mentoren en gelegenheid tot bekijken van
geexposeerde werken.

Je zult hêt zien de avond is te kort, dê verhalen interessant. Komt allen. Vergeet niet de kunstwerken
weer mee naar huis te nemen na afloop!
Tot woensdag 21 september!

Terugblik op de bijzondere aktiviteiten seizoen 93-94.
Antwerpen -Culturele HooÍdstad van Europa, daar wilde Corine de RuiÍleden wel naar toe loodsen. Op een
zonnigê zondag in de herfst dus samen met de bus op padl Middelheim was voor verschillende RuiÍleden
nog êen onbêkend beeldenpark met eèn overdêkt museum, maar voor alle deelnêmers êên fantastischê
plêk om een paar uurtjes zoek te brengen en te genieten van al dat moois dat daar te bezichtigen valt. Hêt
tweedê dêel van de dag dwaalde iêdêr door het centrum van Antwerpen, bezocht één van de musea of
galêriên oÍ bleef gewoon zitten geniêten op een bankje op eên geweldig plekje, Corine,..voor hêrhaling
vatbaar.
Onze Nieuwjaarsborrel smaakte zoals gewoonlijk prima. De bêlangstêlling ging niet alleen uit naar dat geestrijke
vocht maar werd vooral opgeéist door Ruud Lammerink , die ons weer met verve mee wist te voêrên op êên tocht
langs kunst en kultuur.

Op 30 maart brachten we een bezoek aan de gÍaficus Emile Taalman in Elsloo. Het werd een boeiende avond. De
maandagmiddaggroep van Ruud was begonnen met etsen, mede daardoor werden er vele en gerichte vragen
gesteld, die door de kunstenaar met veel vakmanschap beantwoord werden. Door de kennismaking met het werk
van deze veelzijdige graÍicus was het voor allemaal een geslaagde avond. (wat een ordelijk atelier had dezê man;
er valt misschien nog iets van te leren!!).
Werkweekend 9-'10 april , huize "Eikholt" Heerlen.
Zaterdagmorgen I apÍil om '10 uur arriveerden er ongeveêr 25 deelnemers. Nadat men zijn stekkie voor de nacht
had gezocht en gevonden, was er koffie en daarna aan de slag!
Er werd getekend en geschilderd met enthousiasme, binnen en buiten in de zon en de sneeuw. Het talent van de
deelnemers liêp nogal uiteên, maar de inzet en het enthouslasme was groot en daar gaat hêt tenslotte om. De
produktie was dan ook navenant. De huishoudelijke karweitjes werden soepel en moeiteloos door iedereen
volbracht. Aan êten en zêker aan drinken was geen gebrek. Dit kwam (hoe bestaat het) de avond ten goedel De
tongen kwamen los en door de gesmeerde kelen onipopten zich zelÍ6 zangtalenten.
Door het animo van de deelnemers, maar niet in het minst door de organisatie van Annette en Ruud was het een
geslaagd wêekend. Met een voldaan gevoel zijn we zondag 5 uur huiswaarts gêkeerd.
Joke en Joop.

O rro
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Met

oo

je alles oen.
Door zogoed mogelijk op de winkel te letten, kun je
voorkomen dat er onoverkomelijke problemen op jê
afkomen, die je zelÍs zouden kunnen doen besluiten ie
winkeltje te slLriten. Mede door uw contributie, de
gemeentelijke subsidie en een gezond uitgavepatroon
dat door de jaren heen door de diverse besturen van
de "Ruif " is gevoerd, zijn wij in staat het jubileumjaar
1995 zonder financiëlê zorgen tegemoet te zien. Het
bestuuí is van mening, en is in de mogêlijkheid, de
diverse geplande aktiviteiten voor alle leden financieel
zeer aantrekkelijk te maken. Dit alles wil niet zeggen
dat de coniributie voor het nieuwe seizoen 1994/1995
niet belangrijk zou zijn voor de vereniging. lk verzoek u
derhalve de voorgeschreven termijn, die op het nieuwe
inschrijfformulier veÍmeldt staat, stipt op te volgen. Het
schrijven van aanmaningen kost nodeloos tijd en geld.
Hopelijk wordi het nieuwe jubileumjaar voor uw
creativiteit óók een jaar om nooit te vergeten.
N4et

vriendelijke groet,

Piet Tijssen,

de penningmeester

Kijken
naar

De

Iíera;míek-

mo;rkt

Ter inleiding van ons jubileumjaar wordt op 27
november van 10 tot í8 uuÍ een

keramiekmarkt georganiseerd in het
Maaslandcentrum. De meeste leden zijn
hiervan al op dê hoogte gesteld.
We hebben die markt op 27 november gepland omdat
er in de zomermaanden toch al veel van die maÍkten
gehouden worden terwijl het in de winter zeer rustig is

op dat vlak. Bovendien dachten we dat bezoekers hier
misschien leuke cadeaus konden kopen voor de
íeestdagen. De vooÍbereidingen zljn in volle gang!
Vijf honderd uitnodigingen werden veÍstuurd naar
vakkeramisten uit Nederland, Belgie en Duitsland. Tot
nu toe hebben 38 keramisten positieÍ gereageerd. Tê
oordelen naar de Íoto's die ze ons stuurden van het
werk is het niveau heel goed. We mikken op 40 à 50
kraampjes, we zijn dus goed op weg. De
inschrijvingstermijn eindigd op 1 september. Na deze
datum beginnen de propaganda-aktiviteiten. Dat wordt
een hele klus, maar het organiserend commité zet zich
mêt vêel enthousiasme in.
Alle RuiÍleden zijn natuurlijk hartelijk welkom op dit
evenement. Het zal boeiend en gezellig worden!
AndÍée

kunst
Het wordt een druk seizoen dit keer!
De Keramiekmarkt, de tentoonstelling van
Ruud Stegen, de excursie naar Gent, het jubileumfeest
waar ook naar Kunst gekeken zal worden,...het kan
niet op.
Het bestuur heeft daarom besloten om dit jaar alleen
op de N ieuwjaarsbijeenkomst een "klassieke" KUKEN
NAAR KUNST te organiseren. Wie ditmaal optreedi
staat nog niet vast, t.z.t. horen jullie hiervan.

Andrée

telefoon-teleJoonteleJoon-teleJoon'
Aan de aansluiting wordt gewêrkt, maar we zoeken
nog een (oud) telefoontoestel. Alvast bedanK.....
Mat

Excursie
naar Gent.
Vorig jaar was de excursie naar Antwerpen
zeer geslaagd, vandaar dat we dit jaar
wederom naar het Belgenland trekken.
Lissabon, de culturele hooÍdstad van Europa
van het jaar 1994 is zeer de moeite waard,
maar lígt toch voor velen wat buiten het bereik.
Gent is de stad van de gebroeders Van Eyck. ln de 15 e
eeuw voltooiden zij een veelluik met als titel "De
Aanbidding van het Lam Gods", een meesterwerk,
schitterend van kleur te bezichtigen in de SintBaafskathedraal. Gent bezit enkele rnusea en diverse
galeries. De stad kent een rijkdom aan middeleeuwse
huizen en niet te vergeten de speciale kroegjes en
bierenl Wat te denken van de 'Dulle Griet
bijvoorbeeld?
De excursie naar Gent is gepland op zondag 9 oktober.
Vertrek 8.30, thuiskomst 19.00 uur. Het programma
wordt nog toegelicht op de openingsavond. We wiJlen
weer met de bus gaan, reiskosten f.30,- p.p. Ook
introducéés mogen mee. Op de openingsavond kunt u
zich al opqeven en betalen...

Corine Vijverberg

Jubileum-Reunie
RIJIF 2íjaar
zondag 2I mei 1995.
Noteer bovenstaand,e d.otum aL zouast

in

uus ogend,a!

Het iubileumjaar van de Ruif wordt besloien met een feestelijke dag voor leden en oudJeden in de grote
Grimaldizaal van het Kasteel Elsloo, de plek waar de wieg van de Ruif eens stond. Het beloofd een rjant Íeest te
worden, vooral gericht op het aanhalen van oude en nieuwe aitistieke banden tussen leden en oudleden.
Reserveert u alvast de zondag 21, mei van 13.30 tot ong. 20.00 uur voor deze unieke dag.
Naast gezelligheid, ophaien oude herinneringen, een hapje , drankje zal er ook een veiling plaats gaan vinden van
werk van leden( gedeeltelijk ter dekking van de kosten). Wij rekenen erop dat elk lid één werk beschikbaar zal
stellen. Naast een aanzienlijke subsidie van de penningmeester zullen we nog een bijdrage vragen van F 20,- p.p.
Meer over het jubileumfeest zal in de loop van het seizoen nog bekend gemaakt worden.

Albed

lVerken met elkaar!
Binnen vele verenigingen vindt le enthousiaste leden
die graag hun hobby uitoeÍenen. Zo vindt je ze ook
terug binnen de RUIF I
ln het algemeen wil iedereen graag in een'schone'
ruimte werken en niet geconfronteerd wordt met de
rotzooi van anderen. Zo ook bíj onsl

Bijvoorbeeld moeten de mensen die met keramiêk
bezig zijn ook hun spullen, waaraan men bezig is, kwijt
kunnen in de rekken. Verder zal de ruimtê om te
kunnen werken met de wat grotere groepen voldoende
moeten zijn. Dit houdt bijvoorbeeld dus in dat het
lokaal niet als opslag ruimte gebruikt kan en mag
worden.

Een punt van aandacht is dan ook de 'orde en netheid'.
Zeker nu binnen enkele disciplines de belangstelljng Om nu met z'n allen hieraan te kunnen werken heb ik
erg groot is zullen we hier extra rekening mee moeten de volgende "spelregels" maar even op een rij gezet:
houden.
. Als je gewerkt hebt ruim je eigen spullen op en maak
de ruimte om je heen schoon.
o Neem als het even kan de spullen waarmee je werkt
mee naar huis.
( Boodschappenwagen met wieltjes is al gezien bij de
ruif en werkt prima)
. Neem werkstukken die klaar zijn zo snel mogelijk mee
naar huis.
. Veeg oÍ dweil de ruimte na afloop als het enigszins

.

kan.
Draag je steentje bij aan de gezamenlijke

opruim/schoonmaak avonden,
Deze avonden vinden plaats voor het begin, in het
midden en aan het einde van het seizoen en zijn
gepland op de woensdagavonden 14 september, 14
december en 10 mei.

Zoals rrormrra.l geld.t ook hier useer h,et
spreekruoord.:" Vele h.ond.en mo,ken lícht taerk,.
Rest mij jullie een creatiêÍ en Íijn jaar toe te wensen in
ruimtes waarin het prettig is om te werken.
Mat van Stijn

Mentoren seizoerr

-Ë}4

-'95

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 MaastÍicht richting monumentale vormgevrng en
grafiek.

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 1961 . Annehilde is op vele gebieden aktief. Als docent, privé en bit het
Kreatief Centrum in Brunssum. Ze maakte een studieÍeis van 9 maanden
naar CÍiekenland, ls bestuuÍslid en mede-oprich6ter van de Limburgse
KunÍstichting/galerie SlMERA.Vanaf 1 986 heeft ze regelmatig tentoonÍellingen en haar werk is in het bezit van diverse musea. particulieren en

loep Mertens, (keramiek" overdag en's avonds)
Joep is een Weertenaar van geboorte maar woont in Êlsloo. Hij is 40 iaar. ln
Tilburg behaalde hij de diploma's MO A en B handvaardigheid. ln MaaÍricht
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 ontweÍpburo gestart voor mode
kleding en accessoires onder de naam CATSOP COMPACNIJ.

Catlrerlna Ramaekerg, boetsereÍr. en beeldhouusen, 's auonds,
Ze werd geboren te Maastricht in 1967. Ze volgde de opleiding 'plastische
vormgeving'1 aan de Academie van Beeldende Kunsten in Maastricht. Na
haar opleiding heeft ze de Hustingsprijs ontvangen. Vervolgens behaalde ze
de 1e graads lêsbevoegdheid 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 ziin
opleiding gehad aan de toenmalige Kunstnijverheidschool, afdeling Reklame

en Crafiel! 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 expeÍimentaal.

Tekenen
ln dlt nleuwe
naar Ook
selzoeo kurnen
Rulf mee doetr
model van
aan 'Tekenen naaÍ

ledGn

de

(naakt)model'.
Dlt zal plaats hebben
op zaterdag, eenmaal
ln de veertlên dagen,
te begintren op
1 oktobeÍ 1994.
(Zte ook pagtna 9.)

Wij beginnen om 9.* en
om 12.00 uurHet is de bedoeling dé eerste dertig minuten
snelle schetsên te maken en daarna twee standen
te tekeningen van ongeveer díie kwartier.
10." ên 1 1 .'s uur - pauze

Natuurliik zijn hieraan èxtra kosten verbonde
Bij deelname van tenminste 1 2 leden wordt v
1 2 bijeenkomste een bijdrage van / 60,(í 30,- te betalen op zaterdg 1 oktober '94 en
/ 30,- op zaterdg 7 januari 1995 ).

Activiteiten

programma
19 94- 1995

zaterdag

modeltekenen

maandag

Tekenen

dinsdag
woensdag
donderdag

1994

dinsdag 22

Septenber

woensdag

woensdag
woensdag

14
21

OPRUIMEN
OPENING

Oktober

zalerdag 1
maandag 3

dinsdag 4

modeltekenen
Tekenen'

23
donderdag 24
zaterdag 26
zondag 27 KERAIi'IIEK|VIARKT
maandag 28 Tekenen middag
dinsdag 29

Keramiek

Beeldh./Boetseren

Beeldh./Boetseren
Tekenen/Grafiek
Keramiek middag
Schilderen
modeltekenen

woensdag

30

Keramiek avond
Beeldh./Boetseren
Tekenen/Grafiek
Keramiek middag

Tekenen/GraÍiek

5
6
zondag I
woensdag
donderdag

Keramiek
Schilderen

maandag 10

EXCURSIE NAAR GENT
Tekenen

dinsdaq ll

Keramiek
Beeldh./Boetseren

Schilderen
modeltekenen

maandag 24

dinsdag 25

26
27
zaterdag 29
maandag 31
woensdag
donderdag

Tekenen m'ddag
Keramiek avond

Beeldh./Boetseren
Tekenen/Grafiek

Keramiek middag
Sclrilderen
modeltekenen
Tekenen middag
Keramiek avond

Nouern}€r

dinsdag 1
woensdag 2
donderdag 3
maandag 7
dinsdag I
woensdag I
donderdag

10

zaterdag 12
maandag 14

dinsdag 15
woensdag
donderdag

16
17

maandag 21

Beeldh./Boetseren
Tekenen/Gratiek
Keramiek middag

Schildere|
Têkenen middag
Keramiek avond

Beeld./Boetseren
Tekenen/Grafiek
Keramiek middag

Schilderen
modeltekenen
Tekenen middagKeramiek avond

Beeldho./Boetseren

woensdag

OPRUIN,'lEN/BORREL

Tekenen middag
Keramiêk avond

2O.OOu.

TokenenlcraÍiek

2O.0Ou.
13.30 u.
2O.OO u.

Keramiek
Schilderen

maandag 6

dinsdag 7
woensdaq I
donderdag I

15
zaterdag 18
maandag 20
woe-sdag

dinsdag 21

Íekenen
Keramiek avond

Beeldh./Boetseren
Tekenen/Grafiek
Keramiek

Schilderen
JAARVERGADEFIING

modeltekenen
Tekenen

Keramiek
Beeldh./Boetseren

donderdag

22
23

Ke,amieR
Schilderen

lEq.aÍt

zaterdag 4
maandag 6

modeltekenen
Tekenen

Keramiek

1995
Januc'rt
woensdag 4

zaterdag 7
maandag I

dinsdag 10

OPENING 2de DEÊL
KIJKEN NAAR KUNST
modeltekenen
Tekenen
Keramiek

Beeldh./BoetseÍen
Tekenen/Grafiek

11 Keramiek
dondeÍdag 12 Schilderen
maandag 16 Tekenen

woensdag

dinsdag 17
18
donderdag 19
zateÍdag 21
maandag 23

woensdag

dinsdag 24

25
26
maandag 30

woensdag
donderdag

dinsdag 31

Tekenen/Grafiek
Kerarniek middag

Schilderen

Eeeldh.lBoetseren

woensdag

Tekenen/Grafiek

12 Keramiek
donderdag 13 Schilderen
zaterdag 15 modeltekenen

woensdag

Keramiek

Têkênen/Gràfiêk

DecefilPt
donderdag 1
zaterdaq 10

l4

9.30 u.
13.30 u.
20.00 u.

Keramiek

Beeldh./Boetseren
Tekenen/Graíiek
Keramiek
Schilderen
modeltekenen
Tekenen
Keramiek
Beeldh./Boetseren
Tekenên/Grafiek
Keramiek
Schilderen
Tekenen
Keramiek avond
Beeldh,/Boetseren
Tekenen/Grafiek

dinsdag 7 Beeldh./Boetseren
Tekenen/GraÍlek
woensdag I Keramiek
donderdag I Schilderen
vrijdag 10 EXPOSITIE
maandag 13

Tekenen

dinsdag 14

Keramiek
Beeldh./Boetseren
Tekenen/GraÍiek

15 Keramiek
donderdag 16 Schilderen
zaterdaq 18 modeltekenen
maandag 20 Tekenen
woensdag

dinsdag 21

22
23
maandag 27

woensdag

Kelamiek

donderdag

Schilderen
Tekenen

dinsdag 28
woensdag
donderdag

29
30

1
2
zaterdag 4

woensdag
donderdag

Keramiek

Schilderen

12
26

ËXTRA AC'fNlTElT
EXTRA ACIIV|TEIT

Meí
woensdag

Keramiek
Schilderen
modeltekenen

Keramiek
Beeldh./Boetseíen
Tekenen/Grafiek

Aprí,
woensdag
woensdag

woênsdag
FebÍU.o'rt

Keramiek
Beeldh./Boetseren
Tekenen/GraÍiek

3
l0

zondag 21

EXTRA ACTI\/ITEIT

OPRUIMEN
FEESTDAG

I

Ledenlijst expressiegroep'de Ruif'
(Februari 1994)

Akker van den
Cor
Aussems-v.d. B€rg M

Bastiaens
Bastiaens
04493 - 4386

kêr.o.

Beurds
Bongers

Cisca
Steef

Boogard v.d.

Toos

Bours
Braam

Josee

Brandsma
Bruyn de
Caluwe de

Eric
Joset'te

Frans
Hélène

Mieke

Corstjens
Crombach

Janine
Marjo
l',4aÍie-ïherese

Curfs
Dam

Jos
Marian

Delb ressin e

Joke

Dittema

Em an

Driessen

Jessie

Dubbeld

Floos

Erens
Erens

Fons

uelê

Paul

Eussen
Grond

Andree

Gulikers

Katja

Marianne

Guyaux-Aussems

Hamers
Hermans
Houtackers

N4arlein

Henk
Harrie

Annemiek

Jacobs-Diks Lenie
Jansen
Ger
Janssen
M arie-Louise
Janssen
Inge
Keesmeekers Luciênnê
Keesmeekers
Keulers
Kleine

I\,4 iep
Jan
Riet

Kleijntjens

Angêline
Angène

Kurvers

Lambrix
Lancée
Lancée-WolÍ
lMad iol
Ny'alecki

José

Lleijerink
Nijsten

Joke
AIbert

Noij

Jos

Notten
Obern

d

Jan

Kootje
Leny
Flina

FiÍi

orff

Op den Camp
Paes-Jal)ssen
Pantus
Pepels
Pijpers

Monique
Marlies
Lêny
Frans
Martin
Huub

Pijpers
Prins
Rooij van
Schoutrop
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Spronkmans
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Tijssen
Tijssen
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Ru ud
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J
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José
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. uitsteken
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