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Opgericht: 27 mei l97O

Ateliers:

Joannes Riviusstraat 4. Elsloo
Telefoon: 046-437 07 63

Expressievormen:
Pottenbakken / Keramiek
Schilderen
Tekenen / Grafiek
Boetseren / Beeldhouwen

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de vereniging dient schdftelijk bij de secretaris te worden
aangemeld en opgezegd.

Bestuur:
Corine Vijverberg, voorzitter
Houterend I2O, 6171 CT Stein
046-4260412
John Willems, secretaris
Francis Mekel, penningmeester
Dr. Nolenslaan 36, 6162 EX Geleen
046-474 65 40
Els Snijders, bestuurslid
Ton Ritterbeeks, bestuurslid
Marie-I-ouise Hennekens, bestuurslid
Ton Coops, bestuurlid

Contributie:
€ 140,: per jaar
€ 100,: perjaar, tweede gezinslid
€ 100,: perjaar, tweede werkvorm
€ 25,: per jaar, donateur
Rabobanl Stein: I I .41 .80.121.
Het Ruifuoer verschijnt 2 maal per jaar.

Elsloo september 2006

Ten Geleide

ft]#iutiffi,i:f'rruï**

De drie nieuwe bestuursleden zijn met
enthousiasme aan de slag gegaan, in dit
nummer is er al iets van te merken.
Ruud Stegen draagt zijn verfkwast op de
maandagmiddag oveÍ aan Nellij van
Bekkum en de woensdagmorgengroep van
beeldhouwen en boetseren gaat onder leiding
van Ivon Drummen een creatief seizoen
tegemoet. De andere groepen gaan weer
enthousiast aan het werk onder de
bezielende leiding van onze bekende en
enthousiaste mentoren.
Eind augustus hebben enkele Ruifleden in
hun eigen huis, atelier, laten zien hoe zij de
Ruif thuis beleven, hoe ze al zoekend en
ploeterend tot geweldige creaties komen.
Een geweldig initiatief van Jolanda!
Een nieuw ,het 37" , Ruifseizoen staat voor
de deur. Nog niet genoeg inspiratie? Op
zaterdag 7 oktober gaat de excursie van de
Ruif naar Roubaix en Lille, levendige
plaatsen in het noorden van Frankrijk.
Roubaix heeft een schitterend zwembadmuseum , pas enkele jaren open, uniek om te
zien. Lille heeft diverse musea en beschikt
over een pittoreske birmenstad met gezellige
cafés en terrassen. Ga mee en geniet...
Ik wens jullie allen een zeer creatief seizoen
toe.
Corine Vijverberg-Maijers
voorzitter

Sekretariaat:
Peter en Fianna Grimm hebben aangeboden
tijdelijk het secretariaat waar te nemen, dit
i.v.m. de ziekte van John. Gaame alle e-mail

corespondentie en wijzigingen doorgeven
aan hun adres:
Aronskelk 148
6181 MK Elsloo
046-437 0t 64
srimmvanstiin@planet.nl

I

Ruud Stegen, geen mentor meer... ....

Zijn nuchtere kijk en gewoon praktisch denken
zorgde ervoor dat we als Ruif konden groeien.

Tijdens de openingsmanifestatie van de
Pinksterexpositie in het Terpkerkje is Ruud in
het zonnetje gezet vanwege zijn afscheid als
mentor van de maandaggroep Schilderen,
Tekenen en Grafisch werken.
Ruud is één van de weinige leden die aan de
wieg gestaan heeft van De Ruif. In het meer dan
35 jarig bestaan van De Ruif heeft hij met De
Ruif flink aan de weg getimmerd. Was er in de
beginjaren nog sprake van een kleine groep
enthousiaste leden die naast het schilderen,
tekenen zich ook intensief bezighielden met
allerlei levensvragen en tot diep in de nacht
hierover gezamenlijk discussieerden , nu is de
RuiI uitgegroeid tot een vereniging van ongeveer 100 leden die nog steeds zijn identiteit weet
te handhaven en op tentoonstellingen veel
waardering oogst..
Ruud heeft gedurende vele jaren in De Ruif een
belangrijke rol gespeeld als mentor met een eigen
vaste groep op de maandagmiddag- zeg maar
fanclub. Met geestdrift en overtuigingskracht
wist hij elk lid tot grote creaties te brengen. "De
óén heeft meer steun nodig dan de ander, ik moet

Tevens verzorgde Ruud de opmaak van het
Ruifvoer. door de loop van de jaren van een

gekopieerd a-viertje geworden tot een 2 jaarlijks
uitkomend blad met veel informatie , foto"s en
verhalen vanuit het werkveld.
Ook het inrichten van diverse tentoonstellingen,
ook nu de laatste Pinksterexpositie-Kunsdietsen
weet hij , bijgestaan dooÍ Peter Grimm,de
verschillende werken van de leden zo te plaatsen
dat elk werk tot zijn recht komt.
Ruud, bedankt voor je geweldige inzet en grote
betekenis voor de Ruif. We hopen dat je nu meer
tijd krijgt om zelf te schilderen, te beeldhouwen
in een prettig Ruifklimaat in een redelijke
gezondheid en dat je wat meer tijd kÍijgt om
samen met Annie nog leuke dingen te doen. Fijn
dat je het modeltekenen nog wilt blijven steunen.
We zijn er tevens van overtuigd dat je
opvolgster, Nellij van Bekkum voorzichtig en
respectvol je "fanclub"op de maandag zal
begeleiden.

Bob

tcijgt assistentie...

Bob Heimsoth, onze stoker,zorgt al jaren dat
onze keramiekrverken zorgvuldig afgebakken
worden naar ieders wens. Uiteraard met inachtneming van de stookregels. Wij zijn Bob hiervoor zeer dankbaar en willen dat via deze
mogelijkheid nog eens benadrukken.
Vanaf het nieuwe seizoen hoeft Bob dit zware
werk niet meer alleen te doen. Hij krijgt n.l.
assistentie in de persoon van Ton Ritterbeeks.
De opleiding is gestart per 14 september en wij
hopen dat Ton spoedig zal slagen!!!!!

Redactie adres verandert...
Zoals bekend is Jolanda Wijnand dit jaar gestopt
als bestuurslid, en ook als redactrice van het
Ruifuoer. Vanaf heden dan ook gaarne alle
mededelingen en nieuwtjes bestemd voor het
Ruifuoer naar:

Het is vanzelfsprekend dat Ruud ook vele jaren
deel uitmaakte van het Bestuur.

Ton Coops
Hugo de Grootstraat 6
6181 BG
coops@hetnet.nl
046-437 44
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Activiteiten:

Inmiddels was het volop zonnig weer geworden en tijd voor koffie met koek.

Naast de expositie tijdens de kunstfietsdagen
zijn er dit jaar nog verschillende andere
evenementen georganiseerd.
Allereerst was er ditjaar alweer de derde
mergel workshop onder leiding van onze altijd

actigve mentor Hans Kohnen. Evenals voorgaande jaren was het weer zeer leerzaam en

hebben we met zo'n twaalftal actievelingen
getracht weer wat moois te maken. Dit jaar

met de extra moeilijkheid om twee materialen
samen te brengen.
Dus mergel met b.v. hout, touw, gias enz.
Het was interessant om te zien hoe
verschillend de uitkomsten waren.
Alsof het niet genoeg was had Hans nog een
uitstapje voor ons in petto. Zn zijn we ook
weer met zo'n twaalf personen naar Sprimont
getrokken. Allereerst naar het plaatselijke
museum waar we een uitgebreide uitleg
hebben gekregen over de verschillende
steensoorten, en de productiemethoden door
de tijden heen.

Daama de berg op en kijken wat de kunstenaars uit alle delen van de wereld aan sculpturen gemaakt hadden. Allemaal gehouwen uit
de beroemde Belgische Arduin.

De opgang naar het park.

Daama zijn we verder gereden naar Comblay
au Pont om het beeldenpark te bezoeken

Er was veel moois te zien en we hebben met
volle teugen genoten, ook van het prachtige
weer. Vermoeiend was het wel, maar je kon
overal rusten, getuige onderstaande foto.

Pinksteren 2006 - Intertimburgse
Kunst-fietsdagen
Kunstfietsen?? Geen kunstjes op de fiets, maar
op de fiets hard fietsen om tenminste 20 locaties
te ontdekken waar kunst te zien is. In nauwelijks
6 uur tijd een hele klus, tenminste als je bedenkt
dat je tevens de Maas èn het Julianakanaal èn
de Zuid-Willemsvaart moet kruisen om alle kunst
te aanschouwen.
Vorig jaar lieten acht Ruifleden aan enthousiaste
fietsers zien wat zij onder kunst verstaan.
Dit jaar was de belangstelling een stuk groter,
meer dan 20 leden lieten zich strikken voor deze
kunstfietstocht. Kregen we vorig jaar nog de
basisschool in Urmond toegewezen als
expositieruimte, dit jaar mochten we
gebruikmaken van het Terpkerkje. Ruud Stegen
en Peter Grimm maakten een mooie compositie
van het zeer diverse werk van de Ruifleden.
De zaterdag voor de Pintsteren werd de expositie
voor de Ruifleden geopend. De zondag en de
maandag stroomden meer dan 1000
kunstfietslieftrebbers het Terpkerkje binnen om
het Ruifwerk te bewonderen en te beoordelen
Uit de reacties in het gastenboek bleek dat het
diverse werk heel goed beoordeeld werd. Men
vond de theepottencollectie uniek, maar niet
altijd even praktisch! Ook nu weer veel waardering voor de paarden van Jolanda. "Toon met
de pretoogjes ", "prachtig. Liesbeth, als ik wat
meer duiten had ... Maar ook de diverse
schilderijen en beelden oogsten veel
bewondering...
Het enorme en schitterende schaakspel van Els ,
miste men een schaakstuk?

jonge bezoeker Paul Schoenmaker ,vond . het
allermooiste was de glimlach van d.ie heer toen
de geluidsinstallatie 't deed.
Zeker meedoen.!!!!!!!

Joep Mertens over

Mali

Op woensdag 19 april was het weer "Kijken naar
Kunst". Deze avond werd verzorgd door Joep
Mertens met een wel zeer bijzondere pÍesentatie
over zijn reis naar Mali.
De aanwezigen werden meegesleept op deze reis
door een geweldige dia presentatie en met een zeer
inspirerende enthousiaste woordenstroom.
In de pauze konden we een aantal meegebrachte
voorwerpen bekijken en dat ook weer van
commentaar voorzien-

In memoriam Frans Bastiaens

"

Op 21 augustus bereikte ons het droeve bericht van
het plotseiinge overlijden van Frans.
Oud voorzitter en reeds lang actief lid van de Ruif.

" De houten meneer voor

de tv omdat hij tot
leven komt"oogstte ook veel succes. Maar een

Wie herinnert zich niet zijn zeer moderne werk op
de PinksteÍtentoonstelling.(zie foto links) In het
januari nummer besteden wij meer aandacht aan
zijn betekenis voor de Ruif en zijn wel zeer
eigentijdse werk. Wij wensen zijn vrouw Hólène
en verdere familie sterkte met het verwerken van
dit
4

verlies.

Verslag aquarelworkshop 2006 te
Elsloo door Gerda Mentens.
Maandag 3 april

tijd aanwezig, het Ruif atelier
was door Ger kmmens en Paul van SÍaeten
keurig ingedeeld zodat iedereen een hele tafel
ter beschikking had.
Herman gaf een kort welkomstwoord; er waren
drie nieuwe deelnemers. de overigen waren op
herhalingsoefening vandaar dat er een snelle
start plaatsvond. Gerda gaf een uitleg over het
kleurgebruik met tevens een demonstratie van
het werkstuk voor deze ochtend. Na de
lunchpauze gingen we aan het echte werk
beginnen. Tekenen en aquarelleren van een
trapopgang van een gebouw middels een dia.
We gebruikten l-angton papier wat voor dit
soort werk een uitermate geschikt papier is.
Tegen het eind van de middag werden de
werkstukken door Gerda geêvalueerd, waaruit
iedereen zijn lering kon trekken. Gerda gaf aan
dat het niveau van de groep hoog was en dat
was een prettige uitspraak.
Iedereen was op

Dinsdag 4 april
Klokslag half negen is iedereen verzameld bij
het Ruifgebouw, enkele mensen zijn ai
rechtstreeks naar de locatie gegaan waar
vandaag wordt geschilderd. In een karavaan
rijden we achter Ger aan door de zonovergoten
Maasvallei naar de Martinus Kerk te Geulle.
Hier werden we verwelkomd door de heer Theo
Kruijsen, die ons uitgebreid inlichtte over de
kerk en zijn ontstaan. Natuurlijk ging onze
grootste interesse uit naar het plafond en
wandschilderingen geschilderd door Eugéne
I-audy welke een leerling was van Charles Eyk.
In de uitvoering van zijn schilderwerk herken je
de hand van zijn meester.
Na de koffie begon het echte werk. Gerda gaf
tot in detail een uitleg met demonstratie en
attendeerde ons op de belangrtke punten,

waama we zelf oÍve keuze maakte qua positie,
en toen aan de slag want het had al veel tijd
gekost.
Theo Kruijsen werd na afloop uitvoerig bedankt
en kreeg als kado voor de kerk, het prachtige
schilderij welk Gerda als demonstratie had
gemaakt !!

Woensdag 5 april
Vanochtend wordt er een evaluatie door Gerda
gegeven over de werken van de vorige dag.
Gerda geeft een demonstratie over het werk wat
ons te wachten staat voor deze dag. We gaan
een aquarel maken op Fabriano Artistico papier.
Dit is papier op katoen basis met een groot
absorptie vermogen. Een Frans straatje welk we
via een dia gaan tekenen. Z,oals gewend van
Gerda wordt duidelijk uitgelegd met welke
punten we rekening moeten houden, denkend
aan het focuspunt, het perspectief enz.

Na de lunch krijgen we eerst een demonstratie
over het gebruik van aquapasto welke met kleur
wordt vermengd en middels een kunststof
palletmes wordt opgebracht.
Vervolgens zijn we zelf aan de beurt. Gerda
beweegt zich kalm tussen de mensen en houdt
op deze manier de paniek buiten de
5

deur.

Donderdag 6 april
Na het bespreken van de werken welke de vorige
dag zijn gemaakt gaan we de nat in nat techniek
toepassen, hierbij legt Gerda het belang van het
kleurgebruik uit, voor deze techniek wordt het
papier Fabriano Artistico grof gebruikt. Verder
wordt gebruik gemaakt van Gesso, vermengd
met heel fijn zilverzand om grove structuren in
de aquarel aan te geven. Diverse mediums komen
bij deze techniek aan bod o.a. Blending
medium,Granulation medium, Permanent
masking en Aqua Pasto.
Voor de middag wordt het Gesso/zilverzandmengsel aangebracht. Na de lunch, wameer dit
mengsel voldoende droog, is gaan we aan de nat
in nat techniek beginnen, iedereen is in z'n
element.
Er werden prachtige werken gemaakt en je kon
merken dat ieder ondanks dat de workshop op
z'n eind liep genoot van z'n vaardigheden welke
hijlzij had opgedaan tijdens deze dagen.
Als afsluiting van deze workshop werden de
werken van deze middag uitvoerig belicht.
Hierbij kon je nogmaals duidelijk zien dat voor
een en hetzelfde onderwerp toch elk zijn eigen
interpÍetatie geeft.

Bij het yoorblad:
Prachtige werken gemaakt door vijf leden en een
donateur van de Ruif. AIle zes dit jaar geslaagd
in België aan de academie.
In Maasmechelen slaagden na 8 jaar studie
Marlies op den Camp ( r.o.) en Louk Wouters
(mid.) voor de specialisatie graad schilderen.
Ook slaagde hier José Meertens ( 1.b.) voor de
hogere graad schilderkunst.
ln Genk slaagde Jessie Driessen voor de hogere
graad vrije grafiek. ( l.o. aqua tint). Liesbeth van
I-aar met haar kinetisch object ( 1.m.) en
Germaine Hendrix-Hendriclo< met haar sculptuur
van zwart bakkende klei ( r.b.).
Dames, van harte gefeliciteerd met jullie
prestatie, en voor hen die verder gaan met de
specialisatie, veel doorzettingsveÍmogen en
succes ! !!
En heren?????

Wisten

.
.
.
.
.

jullie dat...

Iemand zo handig is geweest ezels te
verhuren en hiermee de clubkas spekte.
Er in sommige kastjes op de Ruif
chocolaatjes verborgen liggen.
Onze tentoonstelling tijdens de kunstfietsroute meer dan 1000 bezoekers trok.
De openhuis dagen wederom een groot
succes waren en dus volgend jaar
geprolongeerd moeten worden. Dank aan
Jolanda voor dit initiatief!!!! !
De redactie graag gegevens heeft voor de
agenda 2007

Namens de hele groep werd door Linda tegen het
eind van de middag Gerda, Ger, Anny (van
Herman) en Herman in het zonnetje gezet
middels bloemen en wijn.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het een
enerverende, vermoeiende, leerzame, gezellige
en volgens de woorden van Gerda een
onvergetelijke week was.
Herman Webers.

..

.

Corrie Meulenkamp van de donderdag
avondgroep, haar fóhn c.q. verfstripper
van B&D kwijt is geraakt. Hopelijk wordt
hij in het nieuwe seizoen terug- bezorgd
zodat Corrie weer kan strippen.
Bea Prins in Linne een succesvolle
tentoonstelling heeft gehad.
Mieke Braam weer haar jaarlijkse open
atelier dag gehouden heeft.
Er twee nieuwe mentoren zijn aangenomen: Nellij van Bekkum op de
maandagmiddag en Ivon Drummen op
woensdagmorgen.
En Linda Schrooders oma is geworden!!
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Ruifexcursie zaterdag 7 oktotler 2006
De Ruifexcursie gaaÍ deze dag naar het uiterste
noorden van Frankrijk. Ongeveer 8 jaar geleden
hebben we reeds een excursie naar Lille gemaakt.
Ondertussen is Lille culturele hoofdstad van Europa
geweest en heeft veel nieuwe activiteiten ontplooid.
Het eerste weekend van september vindt er de
grootste brocante- en rommelmarkt van Europa
plaats. Gedurende het gehele weekend is er
kilometers waar, op stÍaat te koop.
Een voorstad van Lille, Roubaix, heeft sinds enkele
jaren in zijn voormalige Jugendstil-zwembad een
museum ondergebracht in een opmerkelijke stijl en
omgeving. De voormalige badhokjes zijn
omgetoverd tot vitrines met kunstobjecten, langs het
voormalige water staan beelden opgesteld en zelfs
heeft men enkele oude badkuipen in de collectie
opgenomen.
We gaan dit museum bezoeken en zullen ook nog
een bezoek brengen aan Lille. Op eigen gelegenheid kun je Lille verkennen.
Vertrek met de bus om 8.00 uur vanuit Elsloo, ook
opstappen in Stein is mogelijk.
Vertrek uit Lille 20.00 uur.
Kosten per persoon 30 euro, introducees toegestaan.
Opgave bij: Ien van der Weijden e/o Corine
Vijverberg.

Het Nieuwe Bestuur
Op de jaarvergadering al hebben we afscheid
genomen van de aftredende bestuurleden, Mieke
Braam, Marlies op den Camp en Jolanda Wijnand.
lnmiddels heeft de bestuursoverdracht plaats gehad
en zijn er drie nieuwe leden aangetreden.
De eerste bijeenkomsten hebben plaats gevonden en
de taken zijn verdeeld Op de eerste voitallige
vergadering hebben we deze foto gemaakt zodat
iedereen kan zien, welk gezicht er bij de naam
hoort. Staand vlnr : Els Snijders, Ton Ritterbeeks,
Ton Coops, Corine Vijverberg en John Willems,
Hurkend: Marie-I-ouise Hennekens en Francis
Meekel

Oproep. Dringend verzoek Oproep!! ! !!!
Wij zouden graag willen dat alle gebakken
kleiwerkstukken mee maar huis genomen worden.
Met name uit de metalen kast in de keramiekruimte!
S.V.P. vèàr 1 noyember !!!!!!!!!!!!
Wat daama achterblijft willen we in een doos bewaren tot 1 december . Daarna wordt het verwijdert
c.q. weggegooid. !!!! ! !
Bij voorbaat... Dank U, Dank U, Dank U.
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Groepsindeling de Ruif op i3 augustus 2006
Erelid
Cor van den Akker

DonateuÍ
Jessie Driessên
Nelly Haane- van den Bos

DÍé Oomen

Willems Prins

Annie Stegen
John Willems

TMaM
Toos van den Boogard

lne Caanên-Smeets
Marie-Louise Hennekêns

Lenie Jacobs-Diks
Sylvia Janssen
Jeanne KeuÍers
Annie Lenssen

José Meertens-Kusters
Joke Meijerink-Haarler
Marlies Op den Camp-Janssen

Jan StoÍÍelen

Joop Verblakt-Kok

KMaA
Jos Curb
Meeke Grassère-Tilman
Liês Heimsoth-Hakemulder
Carla Hemmes
Lidwien Paulussen-pricken
Annêmie Ritterbeeks
José Tïssen
Jennie Weterings-Koevoets

BDiA
Ton Coops
Gerrit Dam
Huub Dirix

Trees Driessen

Jeanne Frans
Riet Klêine-Bogman
Loek Nieuwêndïk

Jan Peters
Nel van Rooij-Dielissen
Guillaume Salden
Karel Schelftout
l\,lath Smêets
Corine Vijverberg-Maijers

TDiA
Riet Ausems-van den Bêío
Piet op den Camp

Betsy Driessen-Ramakers
Fianna Grimm-van Stijn
Marlein Guyaux-Ausems

Bep Hendriks-Marchal
Lenie Jacobs-Diks
Catherine Jacobs-Driessen

Marijke Koppenhagen-Ramakers

Ad

Kramp

Bep Salden-Meijers
Francien SchoutropJanssen
Jolanda Wijnand-Vranken

BWoO
l\íeike van Bilzem-Broekman
l\íieke Braam-Smits
Marlies Hempe-Vanhees
Germaine Henderix-Hendriclo(
lvlarie-Louise Hennekens
Jan Keulers
Alice Lexis

Ans Nijenhuis-Roumans
Bea Prins-van de Berg
Ton Ritterbeeks
Gert-Jan Slaghekke
lne van derWeijden
Kees Weterings

KWoM
Petra Dohmen-Marsman
Bob Heimsoth
Finy Hendricks-Kals
Marie-Louise Janssen-Peters
Willie de Jong

Rob Pol
Els Snïders-Philippens
Mary Vink-Haane
irarleen Wels-Hoppers

KDoA
lvlariet AÍenz

Henriét Buck

Toos Deriks
Karel Gerrits

Ria Hendriks-Geerkens
Elsje de Joodê
Liesbeth van Laar
Francis Mekel
Corry Meulenkamp
Paul van Straeten
Maryanne Vorst
Mieke Wintermans

SDoA
Ton Coops
Margo Frencken
Peter Grimm
Jacques van Laar

Ger Lemmens
Carla Martens-Schró'der
Linda Schrooders
Mat van Stijn
Mien van Straeten-Zelen

HeÍman Webers

Modeltsk.
Hélène Bastiaens-Janssên
Peter Grimm
Fianna Grimm-van Stiin

Ger Lemmens
Fifi Notten-Engelen
Marlies Op den Camp-Jansser
Ruud Stegên
Herman Webers
Jolanda Wijnand-Vranken
Loek Woders-Heymans
Corine Viiverberg-Maiiers

De Ruif
Activiteiten
seizoen 2006-2007

Tekenen/Grafiek

Kêíamiek
Tekenên/GraÍiek
Boetseren/Beêldhouwên
BoetsêÍen/Beêldhouwen
Keramiek
Schilderen
Keramiek
Model tekenen

Maandag middag
Maandag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Woensdag ochtênd
Woensdag middag
Donderdag avond
Donderdag avond
Zaterdag ochtend

í3.30

'

í6.00 uuÍ

20.00 - 22.30 uuÍ
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uuí
9.30 - 12.00 uuí
13.30 - 16.00 uuÍ
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 22.30 uur
9.30 - 12.00 uur

11-06
11-06

ekên./Grafiek
11-06
1 1-06

Keramiek
Beeldh./Boets.
eken./G rafiek

Beeldh./Boets.
Keramiek
SchildêÍên
Kêramiek

-12-06
12-06

0-10-06

Keramiek
Beeldh./Boets.

Têken./GraÍiek
1-10-06
12-10-06

Beeldh./Boêts.
Keramiek
Schilderen

KeÍamiek
13-10-06

4-10-06

Á/lodeltekenen

710 06

Modeltekenen

2-12-06

Keramiek
Beeldh./Boets.

êken./Grafiek

810 06
Hêrlstvakantle

9,10-06

4,í 2-06
HêrÍstvakanllê

512 06
6-12-06

Keramiek
Beeldh./Boets.

eken./GraÍiêk
Beeldh./Boets.
Keramiek

Kerstvakantie
K€rstvakantie
Kêrstvákantie

Kêrstvakantig
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvekeniiê

Kerstvakantiê

