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Opgericltt:
27 mei 197Q
Áte/iers;
Johan Riviusstraat te Elsloo.
Mogelijkheden

.

Pottenbakken en Keramiek
Textiele weÍkvormen
. Schilderen
" Tekenen en GraÍiek
. Boetseren en beeldhouwen
. Anatomie-

.

Lidmaatschap
Het lidmaalschap van cje vereniging

dient
schriftelijk te worden aangemeld en
schriftelijk
te worden opgezegd.
B

.
.
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tu u
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stel I i n g :

Joke Meijerink, voorzitter:
Maretzstraatg, 6171 TN Stein
Andrée Grond - Goffin, secretaris
Rijksweq noaíd '122,

.

62 AN Geleen
Piet Tijssen, penningmeester

.
.
.

Grootcenhoutstraat 1 73,
6191 NS Beek
Corine Vijverberg, bestuurslid
Mat van Stijn, bestuurslid.
Joop Verblakt, bestuurslid

61

contíibutie:
f .204,- pet jaar
/.160,- per jaar, tweede gezinslid
|.115,- per jaar, tweede werkvorm
l. 50,- ondersteunend lid.
Bankrelatie:
Rabo., Beek; nr 11.41.80.121
tnv. Penningmeester Expressiegroep
'De Ruif ' te Elsloo
(gironr. bank: 1 03 80 20).
Periodíek:
RUIFVOER vêrschijnt ca. 3 keer per
jaar.

Elsloo, september 1995

De start van 1996 is met een goed glas wijn en luisteÍen naar een
visie op Afrikaanse kunst bezegeld.
Enthousiaste leden alom, schildeíend, tekenend, draaiend(zelfs
wafels bakkend) en kappend! Het ziet er goed uit.
Ben je het daar mee eens oÍ oneens? Kom naar de
Jaarvergadering en laat je visie dan horen.De JaarvergadeÍing
geeft een terugblik op 1995 met z'n ups en downs en onze
positieve kijk op 1996 voor de Ruif.
Onze plannen? Lubteren naar Afrikaanse kunst vervolgen door
samen te kíken naar Afrikaanse Kunst. Uitkijken naa( heÍ
rêaliseren van dê tentoonstelling scfil/deren en beeldhouwen van
de donderdag en dinsdagavond . Zichtbaar maken dat a//e leden
hun Ruifplekje schoon achterlaten voor een volgende aktiviteit.
Vaelen daI de bekende Ruiïsfeer opgeruimd blijft voor iedereen.
Zlen dat 1996 prachtige werkstukken oplevert. Bez-oeken van
tentoonstellingen van beroemde kunstenaars en RuiÍleden.
Werken ap 3 avonden speciale aldiviteiten onder leiding van Ruud
en Joep aan een spectaculair kunslstuk
Speuren naar een nieuw bestuurslid en benoemer op Woensdag
14 februari in het Maaslandcentrum te Elsloo.
Tot dan

,

Wi

sten ju//ie dat...

Joke Meijerink voorzilterr

r we nog naar Parijs willen gaan, alleen nog niet weten wanneer

. dat we daaívoor een aparte avond voor willen plannen
. ais je mee wil maar gauw moet gaan sparen-ruifmiles?
. er ruifleden, Jessiê Driessen en Cor van de Akker, exposeren in
Beek
dat je tot 3 maart nog kunt gaan kijken ( Bourgognestraat 32)
. februari ook betaalmaand is voor de RuiÍ
. bepaalde volkeren in Afrika Moeder Aardê wakker stam pen
. een kopie ruif-koffie twee kwartjes kost
. sommige mensên zo hard werken dat zê vergeten te betalen
. dat in de carnavalsweek er geen werkavonden zijn
. dit niêt goed in de Ruifuoer stond
. de Ruiffilm nleÍ vertoond vr'ordt op hêt íilmfestival in Maastricht
. we zelfs nog niet weten wanneer de première is
. we nog zoeken naar leuke Ruiffoto's uit het verledên
o ieder ruiÍiid veMacht wordt op de jaarvergadering en er op die
a'rond ook niet qewerkt kan worden in de ateliersl

.

Paríjs,
Pari"s
de ruiÍleden (en introducees). Het lijkr mii het
meest zinvol om een avond hiervoor te plannên
om de mogelijkheden te bespreken. Op de
jaarvergadering zal ik hiervoor een intekenlijst
rondlaten gaan.
Welke mogeliikheden zijn er voor de RuiÍleden?
Legio.., interessant echier: musee d'Orsay , het
vernieuwde Louvre mêt zijn ondergronds nieuwe
winkelcentrum "le Carrefour", La Deíense, de
nieuwe Bibliotheque, Centre Pompidou, Lá
Grande Arche en misschien een bezoek aan de
tuinen van Monet in Giverncy( een stukiê buiten
Parijs). Eten in" le Chartier" of op zoek naar
weleer.....
Wanneer ? Mogeliikheden omstreeks
Koninginnedag, Pinksteren of gewoon een
weekend in de zomer of najaar? Denk zelf
al eens na, vergeet niet dat er mensen
mee willen die al met veel en weinig
Het meest ideale is met de bus gaan.
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Kosten?
Dit hangt aÍ van het aantal dagen,
rekenongeveer í100, per dag p.p.
Coríne Vijverberg

Uitnodiging Jaanrergadering
Mede namens het bestuur nodig ik jullie
uit tot het bijwonen van de jaarlikse
ledenvergadering. Deze vergadering zal
gehouden worden op woensdag 14
februari in het M aaslandcentrum,
Burg. M aenenskaat 45 te Elsloo.
Aanvang 20 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene ledenvergaderrng
van 15 februari '1995
4. Verslag van het secretariaat over 1995
5. Verslag kascontrole -commissie en

verkiezing nieuwe commissiê
6.Financiéle stukken
7. Geplande aktiviteiten
8. Rondvraag en sluiting
Na dit officiële gedeelte komt er een
leuk spel georganiseerd door Mat van
Stijn en Andrée Grond.
Dat belooft weer veel plezier.
We hopen dat veel leden aanwezig
zullen zijn.
Met vriendelijke groeten
Andrée Grond, secretarls

1. Opening.
Met een woord van welkom opent de voorzitter de
vergadering. Er was een goede opkomst: 36
aanwezigen waaronder haast alle mentoíen. De
voorzitter maaK van de gelegenheid gebruik haar
waaídering uit te spreken voor de grote inzet van de
mentoren.

2. Mededelingen
Afwezig met kennisgeving:
Joke Delbressine, Marleen Wels en Jeanine Homan
Aanwezig volgêns de presentielijst:
Josette de Bruiin, Jan en Kootie Lancée, Marie-Louise
Janssên, Mieke Braam, José Ti.issen, Jan Stoffeten,
Jacques van [áar, Catharina Ramaekers, Annette
Riesebos, José Vrijman, Jessie Driessen, Fons Erens,
Lène en Frans Bastiaans, Nel van Rooij, Lenie Jacobs,
Ruud en Annie Stegen, Ans Vaassen, Fifi Notten, H.
Hermans, Cor van de Akker, Jos Curfs, lne van der
Weijden, Jan Keulers, Toos van de Booqaard, Mat van
Stiin, Joop Verblakt, Joke Meijerink, Corine Vijverberg,
Piet ïjssen, Albert Nijsten, Andree Grond.
3, Verslag van de Algêmênê Vergadering
van 23 febr. 1994
Geen aanmerkingen, onder dankzegging

qoedgekeurd.
4. Verslag van het secretariaat
over 1994
Geen commentaar
5. Verslag KascontÍolecommissie

en verkiezing nieuwe commissie
de kascontrole werd uitgevoerd door Lène Bastiaans
en Nel de Rooí. De boekhouding werd in oÍde
bevonden. De nieuwe Kascontrolecomm issie bestaat
uit Lène Bastiaans en José Wiman.
6. Financieén
De penningmêester reiK een nieuw financieël verslag
uit omdat bii het afdrukken in het Ruituoer bij
vergissing de begroting van 1994 in plaats van die van
1995 geplaatst is. Hij geeft uitvoerig commentaar op
het verslag; in 1995 staat de kas een fikse aderlating
te wachten: de kosten van het jubileumfeest, een
extra aanslag van de belastingen en een verhoginq
van de kosten van de mentoÍên doordat de
belastingen en premiebedragen gaan stiiqen, Het
gevolg hiervan is dat de reserve zal dalen van
fzeOOO,- naar f21OOO,- Ats men de waarde van de
inventaris hiervan aftrekt blijft er nog ca. 19000,- over
aan liquide middelen. Dat is onverantwoord. Ër moet
een reserve zijn voor onverwachte uitgavên. Hij stelt
daarom voor: een verhoging van de contributie tot
200,- en 125 voor een tweede discipline. De
voorzitter vraagt dê leden wat ze hierop te zeggen

Í

/

hebben
Jan van Stoffelen: De verhoging voor de 2e discipline
is 25%, dat is in verhoudinq meer dan voor de 1e
discipline. Kan dal niet minder?
Jos Curfs: Die aderlating is eenmalig en kriigt de kas
niet meer geld binnen aan contributie?
Penningmêester:Ja maar de kosten voor de mentoren
stijgen en de liquide middelen moeten aangevuld
worden. Fons Erens: stelt voor dat de leden die het
beter kunnen betalen een eenmalige gift doen aan de
Ruif.

Het bestuur zal deze suqqesties in overweging nemen.
7. Geplande alÍiviteiten
Er is van 7 iot 23 april de tenioonstelling van Ruud
Stegen. Het jubileumfeest wordi gehouden op 21 mei.
Of er op dat Íeest een film kornt blijft nog eên
venassing, zeker is dat êr een veiling komt van werken
van Ruifleden en dat de Feestcommissie hard aan het
werk is. Er zal ook een feestuitgave van "Ruifuoer"
verschijnen.
De 3 extra avonden worden verzorgd door Catharina
Ramaekers. Ze worden gepland op ï.1, 25 april en 2
mei. Catharina geeft een toelichting : Ze wil werken
met waarneming van het gehoor: muziek, beweging en
sfeer: 1e avond: hier gaat het om de alleíeerste
associaties die de muziek oproept; 2e avond: in de 3
ruimtes worden 3 soorten muziek ten gehore gebracht.
De hele avond blijft men rond datzelfde stuk bezig.3e
avond: verder qaan n.a.y de 2e avond.
ln eerste instantie wordt er niêt ruimtelijk gewerK, latêr
wel. De leden die mêe willen doen worden venocht
afuast materiaal te veÍzamelen. Het resultaat is
ondergeschiK. Het accent ligt op het meemaken en
doen. Kostên í30,-, aanvang$iid avonden 19.30 u.
Catharina verzorgt ook nog een excursie naar het
Middelheimpark in Antwerpen op zondag I april.
Kosten f 25,- p.p.

LRondvraag
Miek Braam: Kunnen we het poetsen niet beteÍ
organiseren? Het zijn altiid dezelÍde mensên die
poetsen op de geplande poetsavonden. Na veel heen
en weer gepraat wordt beslolen dal op gêzêtte tijden
de mentor het laalste uur van zijn les Íeserveert voor
eên goede opruiming. Joep Mêrtêns vráagt om êên
sleutel. Daar wordt aan gewerK. Mariê-Louise Janssen
vÍaagt wie de KeramiekmaíÍd mee wil organiseren. Tot
nu toe is dat Piet Tijssen, Ans Vaassen en MarieLouise zelf.
Hierna wordt de vergadering gesloten en begint een
leuk Kunst-Raad-Tekên-Mimespel onder leiding van
Corine VijverberE. Dat was leuk en gezellig!
De secretaris Andrée Grond

Algemeen
Het jaar 1995 is er een geweest van veel lieí en leed.
Het was een jubileumjaar. De RuiÍ bestaat 25 jaat en
dat is op een grandiose manier gevierd- Hêt aantal
leden is nog steeds groeiende, we naderen het
honderdtal. De groei was zo gÍoot dat voor sommige
groepen een wachtlijst moest worden aangelegd. En
het belangrijkste, het enthousiasme van leden en
mentoren blijft onverminderd goed op peil. Maar we
hebben dit iaar ook verdriet gekend. Harry Hermans
en Albert Ni.lsten zijn overleden We missen in hen 2
gewaardeeÍde leden en Albert tevens als actieve
medebestuurdeí.

Creatieve aktiviteiten.
Dit jubileumjaaar was uiteraard al heel druk met
allerhande aKiviteiten. Daardoor is de jaarlijkse
tentoonstelling van één van de grcepen vewallen en
ook Kijken naaÍ Kunst is alleen op de
Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd.
Maar er waren heel wat andeÍe leukè êvênêmenten.
Om te beginnen de exta-aktiviteit van Catharina die
met zoveel enthousiasme gewêrK heeft met
waarneming van het gêhoor, muzikale beweging en
sfeer.

Het was voor sommige deelnemers wat wennen :
hoe zet ie nu muziek om in beeldende kunst? Maar
de resuftaten mochten er wezen, Heel apart en mooi.
En de tekenaars naar model hebben zich ook niet
laten tegenhouden door alle drukte rond het
jubileum. Die gaan gestaag door en ze beleven er
veel plezier aan . De iaaíijkse stookdag ten huize
van Joep Mertens werd vorig iaar zo druk bezocht
dat er dit iaar 2 stookdagen werden georganiseerd,
in juni en september. En opnieuw veel plezie( lekker
eten en mooie resultaten.
Op de Nieuwiaarsbijeenkomst heeft Alexandra
Delbressine ons weten te boeien door de vergelijking
te maken tussen werken van geestelijke
gehandicapten en werk van geestelijk,,gezonde,,
mensen. Wat mij betreft... het werk van de
gehandicapten kan zo naar hst museum. Dan was er
de tentoonstelling van het werk van Ruud stegen.
Ruud heeft zoveel gedaan voor de Ruif dat het
bestuur hem extra in de bloemetjes wilde zetten. En
hoe kon dat beter dan met een tentoonstelling van
zijn werk .De opening werd druk bezocht. Annie
Niisten zogde met veel liefde voor de presentatie en
de bezoekers konden genieten van de vele
techtnieken waarin Ruud zich weet uit te drukken.
Kortom een mooie tentoonstelling.
De keÍamiekmarld voor de tweede keer gehouden in
het Maaslandcentrum( 12 november) was wederom
een succes. 33 Ëxposanten namen deel, zo te horen
hebben dêze goed verkocht. Evenveel bezoekers als
het ,aar daarvoo[ zoniet meer. Vaker werd
opgemêrK dat men de stand van de RuiÍ miste.

Misschien iets voor de volgende marld?
Het uitstapje naar Rotterdam werd georganiseerd op
8 oktober, iets minder deelnemers dan vorig iaaq
maar niet minder succesvol.
Corine vertett hier meeÍ over elders in dit blad.
Het iubileumfeest
Het was grandioos! Op een mooie ên sfeervolle
lokatie in Kasteel Elsloo, qoed bezocht, geanimeerd
en geestig. Na een hemieuwde kennismaking met
Elsloo en de Ruif zat de sfeer er goed in. De veiling
onder leiding van Mat van Stijn was boeiend en
amusant en bracht heel wat geld op. ln een
sprankelende conference heeft Jan van Stoffelen de
geschiedenis van de Ruif vedeld en..
toen was er nog êen heerlijk buÍfet.

Materialen en gereedschap
Er was dit iaar niet veel niêuwe aanschaf, wel veel
ondefiord. De oven heeft het laten afweten maaÍ
werd gerepareerd. José Tijssen zoÍgit trouw voor de
toevoer van koffie, thee , suiker, theedoeken en
handdoeken. Pluimpjel
Onderhoud en schoonmaken van de lokalen: soÍns
na een goede poetsbeurt ziet alles er piekÍijn uit, dan
verwatert het weer en zil alles onder het stof....
Bestuurssamenstelling
voorzitter
Andrée Grond
secretaris
penningmeester
Piet Tijssen
Mat van Stijn
bestuurslid
CorineVijverberq bestuurslid
bêstuurslid
Joop verblakt

Joke Meiierink

Het Mentorenteam

AnnehildeBruining ekenen/grafiek
keÍamiek
schilderen
Catharina RamaekeÍs boetsêíen/beeldhouwen
Ruud Stegen
tekenen/grafiek

Joep Mertens

AnnêtteRiezebos

De kescommissiê
Voor het jaar 1995 ziin dit : Lène Bastiaans en Josée

VrÍman
Financiën
Zie de verslagen van de penningmeester

RuiÍvoer,
Het periodiek verscheen in februari, september en
december en ter ere van het feest nog een ingelast
nummêr-

Andrée Grond. de secretáris

lnkomsten
Contributie
Verkoop materialen
Subsidie gemeente
Rente
Activiteiien
Diversen
Totale baten

Begroting

/

1s.000,1.500,9.716,950,1000,-

I

í

28.166,-

í

34.490,-

Í

f

8.2e8,7.560,7.700,1.500,500,1.350,1.500,5.000,750,24.866,-

Í

8.294.7.980,8.547,976,614,-

Í

i::

Uitgaven
Huisvestingskosten
Mentoren
Loonbelasting + premie
Vergaderkosten, Secretariaat, Ruifvoer
Huishoudelijke artikelen, koffie, poetsen
Afschrijving op inventaris
lnrichtingskosten en klei
Activiteiten
Diversen
Totale kosten

Werkeliik

Í

/

1s.080,1.751

Í

+50,+251,-

,-

o 71( _

-l -

968,6.976,-

+tó,+5.976,-

6.324,-

+6,+42O,+847

,-

-R)A

+114,-

I ??O _

-1 1,_

1.435,-

-65.-

\ 7t7 830,27.U2,-

L7t7 -

+80':

f

:

+1

.594,-

--

31
Liquide middelen
Rabobank 1 1 .41 .80.í 21

Middelen op termijn
Spaanekening 1 0.49.1 30.898
Subtotaal

-12-94

sl - 12 - 95

í
í

380,20
3.791 ,91

Í
Í

212,60
2.193,15

í
í
:

23.950,50

í
:í

25.405,90
27.811,69

f
/

6.240j2

f
I
Í
:;

4.910,57
500,00
33.222,26

28.122,61

lnvêntaris
zie afschrijvingstabel
KIei op voorraad
Totaa!

Negatief resultaat 1 994
Geldmiddelen
Afschrijvingen
Voonaad klei

300,00

l_34.66r!1

í - 310,92
í - 1.339,40
I + 200,00
I - 1.380,92
:--aii:

Aanschaf- Aísch,jvings- Tot 1995

Aanschaídatum
Spiraaloven
KoÍfiezetapparaat
Weegschaal
Opbergrek
Oven 2401
Spuitcabine + -pistool

Compressor
Rekken schildersezels
3 Stalen kasten
Wandtafels
I Stalen tafels
WandÍekken

Í

'14

waarde

J

- 10 - 85

20-09-93

01,-02-87

termijn

493,25

5 jaar

225,OO

5 jaar
5 jaar

481,50

23-10-89
25-09-90
25-09-90

5 laar

241,7Q

6.400,00
1.750,00
450,00
375,00
906,52
300,00
'1
.000,00
800,00

tÀ-no-on

25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-90
25-09-S0

0 jaar
1 0 jaar
5 jaar
5 jaa(
1 0 jaar
5 jaar
1 0 jaar
5 jaar
13.426,97
f
1

4.91O,97

lnkomsten;
Contributie
VeÍkoop materia!en
Subsitie gemeente:

í

Rente

f
:

Totáal

14.000,1.600,1.000,1.000,-

27 .241

,-

afgeschr.

J

493,25

/

0,00
45,00
0,00
0,00
640,00
175,00
67.50
56,25
90,65
45,00
10c,00
120,00

46,0
481,50
281 ,7 0

2.720,O0
7

44,O4

282,50
318,75
385,30
255,00
425,O0

680,00

Boekwaarde

Aíschrijving
1995

Í

7

.213,OO

Uitgaven
J
Hursvesting
,
Mentoren
Loonbelasting + premies
Vergaderkosten, secretariaat,
RuiÍvoer enz.
Huishoudelijke artikelen,
poetsen, kofíie etc.
AÍschrijvingen op inventaris
Activiteiten
ïelefoón
Diversen
Totaal

f

/

0,00

134,00
0,00

0,00
3.040,00
831,00
0,00
0,00
430,57

0,00
475,00
0,00
1.339,40

/::

O
I aq _
u. Iev!

7.200.4.700,1.500,-

500,1.050,2.500,350,*
1.253,_

27 .241

,-

-:
ln de volksmond is Íebruari "kattemaand", maar voor
mij is dit de contributiemaánd voor het lopende
seizoen 1 995/1 996. Het restant contributiegeld
bedÍaagt FL. 4000,- lk veízoek u vriendeltjk uw
verplichtir]g dezê maand na te komen, dit bespaart
een hoop tijd aan herinneingen uitschrijven, ên is
tevens kostenbesparend.
de pennrngmeester Plet ].rssen.

Zoals u uit de cijfeÍs over 1995 kunt opmaken heeft
onze veÍeniging, ondanks de sombeÍe voorspelling
van de penningmeester, toch een goed financieel jaar
gehad. De verkoop tijdens heï iubileumfeest, en het
gunstige resultaaat van de kermiekmarK, twee
factoÍen die voorhanmds niet te voorspellen waren,
hebben het eindresultaat zeer gunstig behvloed. Dit
jaar zullên wij de meevallers niet hebben, doch er is
geen enkele reden om bezorgd te zijn. lk wens iullie
êen creatief jaar toê.
de penningmeester, Piet ltssen

Exeursíe Rottendamr
oktober 1995

I

De afgelopen jaren hebben we Belgie bezocht en dii
jaar was Rotterdam aan de beud. Met een luxe
touringcar zijn we met ongeveer 30 personen op een
mooie zonnige oktoberdag naar het Rotterdamse
getogen. Rotterdam een werkstad, zelfs op zondag
kun je merken dat eí (in de week) hard gewertd
wordt, omleidingen en opgebroken straten, maar
Peter GÍimm als toegevoegde gids wist de
buschauffeur en de RuiÍleden er aardig doorheen te
loodsen. De sfeer zat er goed in , na een gezamelijk
kopje kotfie bij het Maritiem Museum hebben we de
Blokwoningen van architect Blom bezichtigd, apart,
verrassend, klein, kunstiq inqericht. Daarna viel het
gezelschap uiteen, sommige leden begonnen aan
een tour du musée, anderen gaven voorkeur aan een
tour sur I'eau met een bezoek aan de Holland

Amerika Lijn.
ledereen heeft goede notitie genomen van de
uitstekende adressen die gegeven waren om te
happen of te dineren. Vooral "Blaeu" bleek voor velen
een succesledereen heeft de verwoeste stad van Zadkine
kunnen bewonderen.
Vermoeid, maar voldaan stapte men in de bus. zelfs
op de terugweg was er nog geen rust , er was nog
een speciale quiz met schitterende weggeefprijzen.
Al met al dacht ik een geslaagde dag. En de
volqende excursie......?

Kijken naar kunst
Op de Nieuwjaarsbiieenkomst hebben we met rode
oorties zitten luisteren naar de antropoloog Jacques
Bórger, conseNator van het AÍrika-Centrum.
Hij heeft ons veel verteld over de kultuur van Afrika
ten zuiden van de Sahara. Vooral de achtergíonden
en de betekenis van maskers, voorouderbeelden en
veÍsieringen van stoffen heeft hij op een levendige
manier weten te bÍengen. Dit alles ging over de
klassieke AÍrikaanse kunst. Maar er is otr dit oaenblik
ook veel hedendaagse kunst in AÍrika. Daarom
nodigde hij ons uit naar het AÍrika-Centrum in Cadier
en Keer te komen. Er lopen dit jaar een aantal
tentoonstellingen over moderne Afrikaanse kunst.
Jacques wil ons daar ook Íondleiden. We gaan
natuurlijk in op deze uitnodiging.
Woensdag 3 april worden we daar verwachi. NoteeÍ
alvast in je agendal

Cor
Akker van den
Aussems-v.d. Berg Riet

Baars
Bastiaens
Bastiaens

Rob
Frans
Hélène

Berg v.d.

Corry

Boogard v.d.
BÍaam

Toos
Miêke

Bruyn dê
Buck

Josêtte
Henriêtte

Camp op

dên

Marliês

Coumans-Ruyl

José
Jos
Joke

Curfs
Delbrassino
Dijk van

A.

Driessen
Driess€n
Ersns
Erens

Jessie
Anniê
Fons

FriedÍichs

Anja

Grimm
Grond
Guyaux-Aus€ms
Hamêrs

Pet€r
Andreê
Marlein
Henk

Paul

Hawinkels-Hellebrekêrs
Bob

Heimsoth
Hendriks

B.

Houben

lnns

Houtackers
Jacobs-Diks

Annemiêk

Janssen

Leniê

Mari€-Louis€

Janssen-Vaess€n Tilly
Keesmeêkers
KeesmêekeÍs
Keulers

Lucienne
Mia
Jan

Kleijntjens

Angelin€
Marijke

Kopp€nhagen
Koppenhagen
Laar van
Lancé€

Lancée-Mertens

Lindsmans
Madiol
Meijerink

Theo

Jacques
Jan

Kootje
Like
Leny

Jokê

M6ijers-T6unissên Ans
Nijsten

Nottsn
Nuy
Pantus

Pijpers

Anniê
Fifi
F.

Frans
Huub

Pijpsrs
PÍins

lvi

Rooij van
Poumen

Nel

Schelfhout

Bea
Liesb€th
Karel

SchePers-Kurver s
SchePers

An gèie

Paul

[,1.
Schlangen
Schneiders-Paumen lvlarij
Fran cien
SchoutroP

Schweig
Suijers

l\,4.

Smid-Keu lers

José

Snijders-PhiliPPen
Stegen

Els

Annie

Stegen

Ruud

Stijn van
Stijn van

Mat
Fia nn a

StofÍelen
StoÍfels

Jan
M.

Tijssen
Tijssen

J

Vaassen

Ans

Verblakt-Kok

Joop

Vermeulen

M.

Vijverberg
Voncken
Vrijman
Weijden van der

C

Wels

Wetzels
Wijnand
Winier de

osé
Piet

orine

h/ on iqu e

José
lne
lvl arleen
Anja

Jolanda
R-J.W.

Mentoren 1996
Bruining
Mertens
Ramaekers
Schroeder-Riezebos
Stegen

Annehilde
Joep

CatheÍina
Annêtte
Ruu

d

