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expressiegroep elsloo

Opgericirt: 27 mei 1970
Ateliers: loannes Riviusstraat 4, EIsloo
TeleÍoon: 446437 A7 63
Expressievorrnen:
Fottenbakken / KeramÍek
5childenen
Tekenen / Crafiek
BoetserÊn

/

Bedankt beste Ruifleden! Het was een fantastische actie Kunst voor Azie. Het heeft iedereen een
warm gevoel gegeven, dat we als Ruif :n staat
waren om met onze kunst slachtoffers van de zeebeving te kunnen helpen. Spontaan hebben diverse leden van de Ruif zich 4 weken ingespannen
orn de actie tot een succes te maken. En dat is

gelukt, en hoe., Velen kwamen de kunst bekiiken en kochten massaal. De sÍeer was geweldig
op zondag 30 ianuari , de organisatie zeer professioneel , de opbrengst boven verwachting:
voor 5585 euro is er aan kunst gekocht. Vele
huiskamers ziln verriikt met een mooi kunstwerk aangekocht om het leed van de mensen
in Azie te verzachten, of misschien omdat ze
Eoedkoop aan een mooi werk konden komen?
Het leed van de Ruif zit nog even in de nasleep
van de ovenbrand, we hopen ook hier dat de
pijn wat verzacht kan worden door de gemeente.
Helaas zijn we daar nog niet helemaal in geslaagd,
maaÍ we blijven hopen.

corine vijverberg - maijers voorzitter

BeeldÈrouwen

Anatornie

Tijdens het
samenstellen
van dit ruifvoer
bereikte ons het
dr"oevige bericht

Lidmaatschap: tlet lidmaatschap van de vereniging dient scl'lrifteliik bii de secretaris te worden aanEerneld en opgezegd

dat Jan van

Bestuur:
Corine Viiverberg, voorzitter
Houterend 12A, 6171 CT Steln

Rijst plotseling
overleden is,

046-4264á"1 2
John Willems, secretari:
FleÊrstraat Centrum | , 617ï l-15 Stein

a46-433 71 79
Marlies Op den Camp, pennlngÍneester
Gommemwijk 62, 6171 BZ Stein
046-433 42 89
Mieke Braarn, bestutrrslid
Els Sniiders, hestuurslid
Tcn Ritterbeeks, bestuurslid
Jolanda Wijnand, bestuurslid
Contribr,rtie:
125 €uro per íaar
'I
OO euro per iaar, tweede gezinslid
85 euro per jaar, tweede werkvonm

25 euro per jaar, donateur
ftabobank 5tein:1 1.4'l.80. 1 21

t{et Ruifvoer verschiint 2 keer pen jaar
Elsloo, februari 20O5
2

ln
nnemoranclum
lid van de donderdagavondg oepschilderen bij Annette en onder meer bekend
om zijn overheerliike wafels die hij elk jaar voorde nieuwjaarsreceptie bàkte"
ThLris en op de Ruif een fanatiek schilder van
met name aquarel. Jan liet zich vooral inspireren
door de natuur en schilderde verder gruag
dorpsgezichten. Hiervoor maakte hij met name
gebruik van fotok van vakanties.
Jan was een zeer gewaardeerd lid. In de
dondedaggroep bekend als een zeer
sympathiek, vriendeliik en behulpzaam man.
We zullen hem missen.
We wensen ziin familie en vrienden heel veel
sterkte.
Jan was

en Burgemeester Anton Barske .
Die laatste bood spontaan aan om
als veilingmeester op te treden en

${*lnrt lyoor Ad&i

de rest is g€schiedenis.
lnmiddels kunnen we teruqkiiken
Tiidens de algelopen nieuwjaars
receptie werd het idee gelancêerd
om eên kunstveiling Le organise
ren waarvan de opbrengst geheel
bestemd voor de slachtoffers varr
de tsunami in fuiè.
lVe hadden niet anders yerur,acht
van ruifleden, maar hartverwarmend
waren de reactie van veel leden.
De volgende ochtend werd bij de
qeÍneente Stein heel enthousiast
gereageerd door Loek Nieuwendijk

op een succesvoÍle veiling met een
totaalopbrengst van maar liefst
5824 euro.
ln totaal werden er 95 werken
gedoneerd voor het goede doel
(55 van Íuifleden en 40 van andere
kunstenaars uit de regio). N4aar liefst
65 werken werden verkocht. (30
schilderijen en 35 ruimteliik weÍk/
keramiek/juwelen).
De goede sfeer tijdens Ce veiling,
de fantastische samenwerking

?brufosnsfefJl'ngj
Schrijf alvast in iullie agenda;
De donderdagavondgroep schilders en enkele ledenvan de donderdagavond keramisten houden een_
tenioonstelling in het Terpke.kie in Unnond.
l'let wêekend van 20 en 21 augustus en 27 en 28,
aL,{g

ustus.

Openingstilden zaterdag 1 3.00

Tondag

iot

I tr.00

uur,

I I .00 tot 18.00 .iuÍ

Krasse uitspraak?i

ïj&ns

het modeltekenen zest peter tegen het
naaktmodel;
'?ls ik lor.t eens onder handen heb genornen zie ie er
meteen iaren ouder uit !"

tussen de deelnemende kunstenaars, Cemeente Stein, Culturele
Werkqroep Stein en Maaslênd-cen
trum Elsloo en deRuif . De geweldige

inzet van de leden van de werkgroep en alle andere mensen die
spontaan hun hulp aanboden. Het
was in een woord geweldig!
We willen iedereen die, op welke
manier dan ook, heeft meegewerkt
aan de veiling van harte bedanken
voor ziin inzet. Op alle fÍonten was
het een geslaagde happening waar
velen met plezier en een warm
gevoel aan terug zullen denken.
Bedankt

"Agenda jaaruergadenimg de Ruif
aanvang 20.00 uur
1

2

openiog

mededelingen
laatste nieuws m.b.t. de brand
4
verslaE jaarvergadering 2004
5
verslag secretariáat
6
verslag penningmeestei
7
verslag kascontrolecommissie
B
aktiviteiten
wo aquarelleren, mergelkappen
kunstfietstocht en st.leen dertma rkt
O
excursie kijken naar kunst - najaar
10
enquête ruifleden
1l
rondvraag en sluiting
aansluitend vindt er een videopresentatie plaats van
de veiling Kunst voor Azie verzorgd door onze eigen
Ruifcineast: Ruud Stegen

laanwengadening

Rec8f

g emaant ao@4

f . &peming"
Ton Ritterbeeks heet als vice-voorzltter iedereen van harte welkom.
De Ruif heeft een goed laar achter
de rug met een aantal hoogtepunten.
Terugkijkend zien we een geslaagde
expositie in het ïerpkerkje, waaraan
56 leden hebben deelgenonren. De
expositie is vier weekeinden qoed
bezocht door belangstellenden.
Verder kunnen we terugkijken
op een geslaagde excursie naaÍ
Antwerpen.
De statuien liepen afgelopen jaar af
en ziin daarom veilengd voor
on bepaalde tild.
Ëen minpunt is dai we al een iaar
om een voorzitter veÍlegen zitten.
We hopen binnenkort van dit
probleem verlost te zijn.

lopen jaar was de oven. Sinds week
7 hebben we een nieuwe oven in
gebruik kunnen nemen.
" Leo Klein van de culturele rverkgroep Stein heeft te kennen gegeven dat leden eiqen werk kunnen
aanbieden op de Sint LeendeÍtrnarkt
in UÍmond op1 9 en 20 iuni. Voor
een goede kraam en standplaats
wordt gezorgd.
Dit kan ook bii het bloemencorso
te Êinighausen. Hier dient wel een
kraam gehuurd te worden. Mieke
Braam h-.eft hierover meer

tevens verkozen tot vooÍzitter.

informatie.

dit verzorgen.

3. Verslagem

8. Klikem na&r k$rlri,

d: notulen Jaarvergadering 2003
Deze worden goedgekeurd.
b: Secretariaat over 2003.
Deze worden goedgekeurd.
c: Pen ninqmeester over 2003.

3" Mededellngen"

Toelichting op kasreserve:
We hebben als vereniging de
nodige reserves om mogelijke
tegenslagen in de toekomst te kunnen opvangen. Denk hierbii aan
ziekte van een mentor, vervanging
van de oven, êventuele verlaging

Antoine Berghs, (zoon van Piet
Berghs, de ontwerper van de
Lichtvanger in Meers) komt eind
maart iets vertellen oveÍ zijn werk.
Het belooft een zeeÍ interessante
avond te worden.
€.Rondvíaag en sluiting met aansluitend d€ uitleg van Anette Riezebos
over de tentoonqestelde weÍken
van de donderdagavondgroep. De
leden exposeren een werk uit hun
beginperiode en een recent werk,
* Tot slot dank aan de leden van de
werkgroep excursies: Nel van Rooij,

Wetteliik zijn ook wij verplicht om
onze werknemers en leden een
rookvrije lverkplek aan te bieden,
Êr mag dus niet meer gerookt
worden in de ateliers.
Voor mensen die toch willen roken
is er rookgelegenheid in de oven.
Íuimte, achteÍ gesloten deur en met
de afzuiging in werkinq. Het klinkt
hard maar we zijn het verplirhl.
* De rekken in de "keukenruimte"
zijn ààngepaí. keukenkastjes zijn
opgehangen, er is een betere inde
ling gecreëerd. Bovendien is eÍ een
kapstok gehangen. Dank aan Cer
Lemmens pn John \Mllems die hier
voor gezorgd hebben.
" Biizonder welkom vanavond de
nieuwe mentor Lreeldhouwen: Hans
Kohnen. Hans is in de plaats
gekomen van Rob van Avesaath die
de beeldhouw- en boetseergroep
van de dinsdaqavond en woens,
dagochtend onder zijn hoede had.
Met Rob verliezen we een goed en
kundig iernand. Helaas kon hij het
mentorschap niet meer combineren
rnet zijn huidige werkzaamheden.
ZelÍ heeft hii ons Hans geadviseerd
als zijn opvolger en daar wiÍ
ontzettend blij mee. Straks, na de
verqadering, zal Hans zichzelf
introduceren.
* Een ander hot item van het afge4

van subsidies.

4" Ver$lag *ont?otê kêË-

csrnmlssle"
De kascontrolecommissie heeft de

stukken gecontroleerd en goedgekeurd.

$, *tf,tredem bestuurslld en verklezlng nlee.rw bestuursÍid.
Dit jaar is Bob
Heimsoth aftreden
als bestuurslid.
Na acht iaar is

hij reglementair
verplicht zijn
bestuustaak neer

te leggen. Bob
blijft wel als ovenstoker actieÍ.
Na een aantal

iaÍen buiten het
bestuur willen
wij opnieuw
Corine Vijverberg

welkom heten
als bestuurs-

lid.Corine wordt

6. Werhgroep exeursies"
ln het najaar zal er weer een weekendreis Eeorganiseêrd worden. DaarL'ii mogeIijk nog een extra
activiteit in het vooriaar.

?. Extra aet[vlÊe&1i.
Op de zaterdagen 6 en 20 maart
worden extra a(tivrteiten georg 3ni
seerd met als ondenrverp; papierklei.
Joep Mertens en Vicky Mantz zullen

Sonja Franssen, lne van der Weijden
en Corine Vijverberg en aan klusser
Cer Lemmens en trlarleen Wels die
de was verzorgd.
u Hans Kohnen vertelt na de rondvraag over ziin werk aan de hand
van íoto's-

faarverslag secretariaat 2004
irlleuwe mentor beeldhouuren
Het jaar 2004 is er weer volop
gewerkt in de bestaande groepen. ln
februari hebben wij afscheid moeten
nemen van de mentor beelhouwen;
Rob van Avesaath. Rob heeft begin

april noq mel beide beeldhouwgroepen een afscheidsactiviteit
gedaan. EÍ werd gewerkt met pla-

ten klei van een dakpan nenÍabriek.
Zowel Rob als de leden waren erg
enthousiast over de activiteit. In het
ruifuoer van september heeít Jan
Stoffelen zijn ode aan Rob gepubliceerd. Celukkig heeft Rob voor ons
een fantastisch opvolger gevonden
in de persoon van Hans Kohnen.
Ëêst&ur

ïjdens de jaarvergadering hebben we afscheld genomen van Bob
Heimsoth als bestuurslid. Bob heeft
zi]n periode als bestuurslid erop zitten, maar bliift tot Eroot genoegen
van beíuur en leden wel zorg dra,
gen voor het stoken van de keramiekovens.
Na een iaar zondeÍ "kapitein"te
varen is tiidens de iaarvergadering
Corine Vijverberg opnieuw verkozen tot voorzitter van de Ruif. Zii
had haar sporen reeds verdiend in
deze íunctie en werd enthousiast
ontvangen door leden en bestuursleden.

er een brand ontstaan. Deskundigen
zijn het er inmiddels over eens dat
hier niemand iets te verwijten valt.
Helaas konrt zo'n storing wel eens
voor bi] Eevoelige apparatuur. Het
bestuur heeft er alles aan gedaan
om de schade te bêperken en laat
in 2005 beveiliging inbouwen om
herhaling te voorkomen. We danken
iedereen voor het begrip en bieden
onze excuses aan voor het ongemak.

"Vrljbulters"
Het opstarten van een nieuwe groep
modeltekenen ol een extrd dag vrij
werken op de ateliers is in 2004 nog
niet van de grond gekomen. De

mogelilkheden hiervoor blijven echter voor de toekomst bestaan. Hêt
initiatief is aan de leden. Mensen
die hierin geïnteresseerd ziin kunnen
contact opnemen met het bestuur.

Kljken naar kunst.
Kijken naar kunst werd georganiseerd op 3i maart. Antoine Berghs

wist menigeen te raken met ziin
auditieve voorstelling. Beêld en
qeluid. Foto's, film, dia's,muziek.
Een aaneenschakeling van beelden
en tekten die Antoine inspireerden
kwamen over ons heen en konden
ons niet ongeíoerd laten.Wat een
wijsheid voor zo'n tong iemand.

Workshop
Brand
Op i 9 november werd de Ruif
getroffen door een brand. Door
een storing in de computer van de
oven is deze te lang op een hoge
temperatuur bliiven hangen en is

Alfredo Carzon heeft op 24 april
wederom een workshop gegeven
voor leden van de Ruif.
Doordat er slechts een kleine groep
was kon AlfÍedo tevens eigen werk
van de mensen bespreken en per,

soonlijk advies geven. Hij wist hiermee soms de iuiste snaar te raken.

Extra a€tlvltelten
ïwee zaterdagen in maart veÍzorqden Joep Mertens en Vicky Mantz
de activiteit papierkleien,
Op / april was er een workhop
mergelkappen die verzorgd werd
door Hans Kohnên.
Voor belde activiteiten was er veel
inteÍesse en het mergelkappen
wordt wegens grote belangstelling
vooriaar 2005 nog eens herhaald.
Nadat voorgaande jaren de extra
activiteit nogal eens moest worden
afgezegd wegens gebrek aan interesse stond 2004 dus bol van de
activiteiten.
Raku en pltflre
Volgens aloude ruiftraditie is er
in de zomer weer raku en piffire
gestookt door de groepen van
Vlcky en loep in huize Mertens. Een
mengelmoes van cultuur en culinair
genoegen tekenen deze sfeervolle
dagen.

Êxcursle
Op 1, 2 en 3 oktobeÍ vertoefden
een aantal ruiíleden in het transe
plaatsle Straatsburg. Deze busex
cursie werd mede dankzij de uitstekende organisatie weer een groot
succes. Musea en wijnproeven leek
uitstekend gecombineerd te kunnen

worden en met de opgedane inrpiratie werd het nieuwe ruifseizoerr
2004 - 2005 qestart.
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ïoeliclrting penrxingmeester nealisatie 2004 en begroting
Resultaten 2004.
Met als uitgangspunt een sluitende begroting voor
2004 is het werkelitk resultaat geèindigd op een positief
saldo van euro 1 .600.
Dit resultaat is tot stand gekomen door:
1. Afvviikingen in de verschillende opbrengstenposten
ten bedraqe van 261. Met name koÍfie en klei voor
425, de ontvangen contributie voor +6ó3 en rente
voor +24.
2. Een aantal meevallers in de diverse kostenposten ad
'I
339. met name minder koffie en klei voor ó39, lagere
vergoedingen en sociale lasten aan mentoren ad 710.
Verder zijn er nog een aantal onderschrildingen en
overschrijdingen die elkaar nagenoeg opheffen.
Balans per 3i Decernber 2004.
Door de positieve resultatenontwikkeling is het vermo-

gen van de vereniging met euro 1.600 gestegen naar
ewo 17.790. Dit vermogen is nodig voor het afdekken
van onvoorziene omstandigheden.

BegÍoting 2005.
Er wordt een begroting 2005 gepresenteerd met een
exploitatleresuttaat van negatieÍ 3.500. Er wordt geen
contributieverhoging voorzien met ingang van het
nieuwe seizoen. Wel is er rekening gehouden met een
geringe verhoging van de vergoeding aan de mentoren
met ingang van het seizoen 200512006. De overige
posten van de begroting ziin voorzichtig begÍoot.
Onder de activiteiten is een stelpost van euro 3.500
opgenomen voor de financièle afwikkeling van de
recente brandschade veroorzaakt door het gebruik van
de oven

8n ket steiier vsrx Mieke Snssnn
Door Peter Crimm

f.en l-lrnburgse boerderll ln
de kern van Llrnbrlcht, waan
voorbll de po0rt nlet alleen
ees! biÍ!nenplaats sehuil gêát,
*naar ook een grote, héél
grote lrronlng, ê€n dlto tuln
en êen epart êlgên atêller.
Overal, maar miet nadrukkefiik, keramlek: hlnnen, bult€n, op de vensterbanken. de
kasten, lm dê Ílavemant grote
tuËn. tldÊ zlin hii Mleke Braan,
'Ceramlste' Ímet een lange
$taat lran di€nst gn de Rslf"
l-let begon ongeveer twintig iaar
geleden op vriidagmiddagen
in de laboratoriumschool van
Sittard. Haar man gaf er les, er
konden potten worden gedraaid
en de ruirnte was zo aan het eind
van de week toclr vrij. Die kans
liet ze niel lopen en ze vonrd het
geweldiE.
De hang naar creatlyiteit zat eí
toch al in: ze maakte al eigen
sieraden, was als óntwerpster
opgeleid vcor het nrodevak en
verdiende daar een boterham in.
Nog lteeds geeft Mieke op dit
gebied cursussen, en wie goed
kiikt, vindt !n haan kerarniek vaaN<
letterliik de:poren terug vàn de
lapie: en de stoffen die eveneens
een belangriik deel van haar
!even uitrnaken.
l.t Sittard werd aanrluiting
g€zocht bií het Creatief Centnurn,
rnaar de mogelijkheden daar sloten uiteindeliik niet goed aan op
de drang naar rneer ontwikkeling.
Met emkeNe andere leden werd de
o\íerstap genraakt naar de Íluif
in Elsloo. waar dit kleine groepje
mea cpeíl arfflen werd ontvangen. Binnen de kortste keren
waren in de oude sehool wat
extra fêciliteitên geregeld. llët
Eaf een goed gevoel, dat bleeí.
f,ia een poos[e werd lMieke zelfs
gestrikt vooÍ'l'let bestuur, waar ze
een poosie in rneedraaide" Nog
steeds is ze vol lof voor de manier
waarop binnen de <lub rnensen
bereid ziin om iets voor elkaar op
te knappen. Er is altild een bi!zondere sfeer. De verselrillen tus-

sen de rnensen ziin absoluËlt geerl

belemmering, inteEendeel, le
hebt ook helemaal niet het idee
dat ie een cursus dóet.'
ln Elsloo leerde Mieke de fiine
kneepies van het draaien, onder
andere van Vicky iVantz. Flet bleef
niet bij de voor de hand liggende, nuttige huisraad. Boetseren,
vriie vorrnen volgden als vanzelf.
Ëen kleine emweg werd gemaakt
door met mergel aan de slag te
gaan, maaí dat lag hêat toclx wat
rninder. Zo werd de keramiek
van lieveylee tot - wat ze zelf
vindt - een 'uitgegroeide hobby'.
We mogen nustig zeggen, dat
haar niveau dat van de hobbyist
inmiddels ontstegen is. Gelukkig
is het bijb*horende plezier beslist
gebleven.
!-let werk van Mieke is afwisselend
en veelziidig. Raku {'spannend, je
weet nooit hoe het eruit konlt'),
pit fire, steengoed, et€etera:
vee| technieken ziin ÍÍret suc€es
verkend. De gestape!de 'langnek-rnannen', grol.e bloemen, ;n
elkaar grijpende vriie vornren,
rnet draad omwikkelde figuren,
nrensengroepies, vissen, vogels...
naast schiinbaar eenvoudige,
ingetogen gekieurde schalen en
pctten: het is
een breed spectrurn. Qveral
weerklinken
indrukken van
huitenlandse
reizen. De biina
ongriipbare
aardkleuren
van de okergroeven in
de Franse
i-uberon, de
innerliike
beschaving van
de Balinezen en
lavanen.."
Orn zichzelf
nog verder
te bekwameíl
is ze ner cok
aan de slag
met tekernen.
Ondertussen
wondt lin ks
en nectrts aarf

Mieke getrokken om lneer van
haar producten tê latên ziên. Eerx
moeiliik parket voor haar, want

vindt zichzelf helemaal niet
zakeliik. To<h exposeerde onder
andere Galerie Myl Art Salon in
Maaseik haar kerarniek, net als
het gerênommeèrde restauf ant
De Hatnen in Well. Momentee|
is neg werk te bewonderen in
Galerie Articura, Herênstraat 2 l 21, Rekenr (Belgiê). Ook opdrachten wêrden geboekt, zoals een
serie van 120 schalen, die als
relatieEeschenk dienden. Daarna
kon Mieke even geen schaal meer
zien.
Sinds eeri paar iaar heeft het
gezin deze boerderij betrokken, die eersi nog 'even'werd
verbouwd. ln haar eigen atelier
kan ze nu helemaal haar gang
gaar'!, nog steeds onherkenbaar
verrnornd in een bont bioemetiesoverall. Daar geeft ze ook
met onEelooÍliík veel genoeEer';
les aan kleine groepies kinderen
('geen veriaarspartiities ! '). Op de
zolder van het atelier is nog een
verrassing; een eigen verkeop*
ruimte. Wie wil snr:f,felen rrioet
wel op zijn hoofd letten, rnaar en
is genoeg voor elke heur:.
ze

mee$ter
Hans
Àls !"nii iernand eeri aantal iaren
Eeleden gevraagd zou hebben
of ik niet voor de klas zou willen
staaíN, dan had ik wellicht geant,
wooÍd, dat iernand anders dat
beter kan.
Baar ben ik nu niet Íneer vaíl
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Kt!rxstrnir!maars ryreeten dê

en0SSART-€ARP bestellen{
Het cultuuíproiect " Crossart" is een
samenweÍkingsverband tussen l 0
musea in Duitsland en Nederland.
Deze tien musea zijn gespecialisêeíd
in moderne en hedendaagse
kunst en liggen voornamelijk in de
dlrecte omgeving van Limburg.
Het projecl biedt iedereen die
geinteresseerd is in kunst, cultuur
en natuu[ een gratis cÍossart
card aan , waarmee men 20olo
korting kan kri'gen op de entree
van deze musea. Als cardhouder
krijgt men tevens informatie over
tentoonstêllingen, manifestaties
en bezienswaaÍdigheden m,b.t.
deze musea en directe omgeving,
Met behulp van de internetsite van
deTe Crossdrt kan men een plezierig
kunst en natuurweekendje plann en,
inclusief hotel en restaurant.
De deelnemende musea zijn o. a.
lnsel Hombroich bij Dusseldorf,
Museum Valkhof te Nijmegen,
Museum Bommel van Dam in Venlo.
De crossart-card is gratis te bestellen
via tel 0049-228-9469 3 3 3 0f via de
website
!1/1/y\

Kiiken naar kunst is een must, met een groep aardige Ruifmensen is dii
kijken een lust.
Sinds vele Ruiíjaren , is het een goede gewoonte om éénmaal per jaar
met een bus goedgemutste mensen naar kunst te kijken buiten Limburq.
Eenmaal in de drie jaar wordt er een 3- of 4-c{aagse reis gemaakt . Zo waren
we reeds 2 maal in Parijs, waar naast de gewone bezienswaardigheden
,Monet en Van Cogh op de rol stonden. tn Berlljn werd de nieuwe

architectuur bewonderd en lieten de verwondingen ,veroorzaakt door de
oorlog, grotÊ indruk achter. De laatste meerdaagse reis was naar Straatsburg
waar de gothiek, dê art-nouveau en de wiin een belangrijke rol speelden .
Voor dit najaar staat er weer een ééndaagse excursie op het programma.
Waren we al in RotteÍdam, Keulen, Brussel, Gent, Brugge, Lille, Antwerpen,
dit jaaí wordt het. -.. . ...... .. ?

lljdens de teÍugreis van Straatsburg in oktober j.l. zijn de volgende
stjqqestiel qedaan vooÍ een ééndaaose excursie l

Den-Bosch'
Luik

Amsterdam

Trier

sei HombroiÉh
Slot Bruhl
Rondje Noord-Nederland
tn

Leiden

lwat zal het dit keer worden? Kom naar de jaarvergadering en je zult de
plaats en de datum weten! lekunt je clan ook al opgeven voor de beste
plaats in de bus.....
Namens de werkgroep excursies: coríne vijverberg
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