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Opgericht: 27 mei 1970

Ateliers: Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: 046-437 07 63

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

Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de vereni-
ging dient schriftelijk bij de secretaris te worden
aangemeld en opgezegd.

Bestuur:
Corine Vijverberg, voorzitter
Houterend 120, 6171 CT Stein
046-426 04 12
John Willems, secretaris
Heerstraat Centrum 1, 6171 HS Stein
046-4337179
Email: john_willems@wanadoo.nl
Francis Mekel, penningmeester
Dr. Nolenslaan 36, 6162 EX Geleen
046-474 65 40
Els Snijders, bestuurslid
Ton Ritterbeeks, bestuurslid
Marie-Louise Hennekens, bestuurslid
Ton Coops, bestuurlid

Contributie:
€ 140,= per jaar
€ 115,= per jaar, tweede gezinslid
€ 100,= per jaar, tweede werkvorm
€   25,= per jaar, donateur
Rabobank Stein: 11.41.80.121.

Web-site: www.de-ruif.net

Correspondentie adres Ruifvoer enWeb-site:
Ton Coops
047-437 44 81
coops@hetnet.nl

Ten geleide,

Vakantievieren is gedaan, er komt een nieuw
Ruifseizoen aan!

Vele leden grepen het zomerseizoen aan om
alleen of samen met anderen te exposeren , in
eigen huis , galerie, gemeentehuis of zelfs in
de wei! Het is altijd weer een verrassing te
zien hoe onze leden zich naar buiten toe met
veel succes presenteren.

Zoals  al vele jaren gebruikelijk beginnen wij
met een excursie om ons te laten inspireren
door anderen. Dit jaar is de culturele
hoofdstad Luxemburg aan de beurt om ons
aan het denken te zetten en daarbij creatief te
prikkelen.
De eerste week van oktober begint ons
werkrooster. De mentor van de donderdaggroep
schilderen-tekenen, Anette Riezebos, heeft
besloten na 14 jaren De Ruif te verlaten. We
zullen haar missen en wensen haar veel succes
met een leven zonder De Ruif.
Een nieuwe mentor zullen we welkom heten
op de donderdagavond.

Ik wens jullie allen een heel actief en creatief
Ruifjaar toe.

Corine Vijverberg-Maijers , voorzitter

mailto:john_willems@wanadoo.nl
http://www.de-ruif.net/
mailto:coops@hetnet.nl
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In het atelier van Ine van der Weyden.

DE KLEIDUIF

Kleiduifje roept Herman (mijn partner) altijd als hij me in huis aan het zoeken is, vandaar de naam.
Mijn eerste atelier had ik al als kind, thuis bij mijn ouders in Sittard op zolder. Ik tekende van alles en
nog wat en de hele zolder hing vol met wat ik gemaakt had.
Helaas is het huis inclusief alle tekeningen verkocht.
Het volgende atelier was de oude watermolen naast het Protestants kerkje in het Gruizenstraatje in
Sittard. Een prachtig pand, staat op alle oude ansichtkaarten, maar helaas bestaat het niet meer.
Rond 1960 zijn we met een paar bekenden een clubje begonnen wat uitgroeide tot een grote vereniging.
Waarschijnlijk uitgegroeid tot het huidige Choc-art.
Later kreeg ik les van Emiel Taalmans voor het fijne tekenwerk en van Marcel Slenter voor het werken
met olieverf  bij de “Schildersclub Sittard”.
Hierna (±1965) volgde vele jaren met lessen bij de beeldhouwer Jef Courtens. Deze kreeg opdracht van
een bedrijf uit Maastricht voor het maken van een beeld, en Jef vroeg mij hiervoor model te staan. Dit en
het werken met klei werkte zo inspirerend op mij dat ik daarin ben verder gegaan.

Ik werkte bij DSM en van tijd tot
tijd liet ik wel eens iets van mijn
werk zien. Zo leerde ik Frans
Bastiaans kennen. Deze schreef
een stukje over mijn tentoon-
stelling bij DSM.
Hij was voorzitter van de Ruif en
vertelde er altijd vol enthousiasme
over.
In die tijd woonde ik in Maastricht
en was, naast mijn werk, druk
bezig met het halen van het LO
tekenen diploma op de
Maastrichtse Stadsacademie, en
vervolgens de akte LO handen-
arbeid. Tevens op zaterdagmorgen
een cursus beeldhouwen, ook op
de Stadsacademie.
Eigenlijk had ik het wel gezien bij
DSM en wilde iets creatiefs gaan
doen in het onderwijs.
Toch ging ik niet weg bij DSM,
tekenen en boetseren bleef een
hobby en de aktes lagen
ongebruikt in een la.

In 1990 ben ik in Elsloo komen wonen en lid van de Ruif
geworden.
Joep Mertens bracht me de kneepjes van het keramiek maken bij.
Samen met hem hebben we dagen proefjes zitten maken met
glazuren. Joep had hiervoor een heel werkplan opgezet. Het was
erg ingewikkeld en uiteindelijk is het plan in de ijskast gezet.
In 1997 ben ik uiteindelijk vervroegd weggegaan bij DSM en ben
ik begonnen met thuis les te geven. Eerst op zolder en later in
mijn tot atelier omgebouwde garage.
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Ook ben ik met het plan van Joep doorgegaan met experimenteren en vind het nog iedere dag vreselijk
spannend.
Het Raku stoken bij Joep was altijd een belevenis en erg gezellig. Nu geef ik zelf Raku workshops, is
ook gezellig, maar ik moet wel harder werken en heb meer verantwoordelijkheid. Wel ben ik erg blij als
de mensen tevreden naar huis gaan.

Een enkele keer houd ik een “Open Dag” en een paar maal per jaar neem ik deel aan kunstmarkten of
exposities, soms met Ruifleden, zowel in binnen- als buitenland.

Mijn liefste bezigheid is beeldhouwen, dit doe ik in hout, steen en klei. Meestal realistisch, soms
abstract. Het mengen van diverse kleisoorten en later combineren met boomstronken of ruwe takken zijn
mijn laatste experimenten.

De Ruifleden zijn mijn kunstmaatjes, lekker samen iets doen, over kunst keuvelen, en ook je hart eens
luchten, kijken naar kunst maar vooral de uitstapjes die we samen beleven.

Ik hoop nog lang bij jullie te blijven.

Ine van der Weyden
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Activiteiten in 2007
In het voorbije seizoen zij er weer de nodige activiteiten ontplooid.
Allereerst hadden we onze jaarvergadering op woensdag 28 februari die goed druk bezocht werd getuige
de foto.

Ook dit jaar waren de Pinksterfietsdagen weer goed georganiseerd en een succes mede dankzij de
inbreng van werkstukken door 17 van onze leden.

Hans Kohnen organiseerde weer een mergelworkshop en uitstapje naar België. Herman Webers was
weer de grote animator achter de aquarel dagen. Raku stoken bij Joep, een weekend schilderen in
Torgny, verschillende tentoonstellingen, enz. We hebben wat verslagen ontvangen, die u verderop in dit
blad vindt.
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Kijken naar Kunst in …………Luxemburg

zaterdag 13 oktober 2007

De werkgroep Excursies is al weer weken bezig om de excursie naar Luxemburg voor te bereiden.
 Op weg naar het zonnige zuiden zoeven  we met vele andere Nederlanders langs Luxemburg, daarbij
vergetend dat Luxemburg nog meer te bieden heeft dan goedkoop tanken en sloffen sigaretten voor de
verslaafden…

Dit jaar is Luxemburg Culturele hoofdstad. In dit kader vinden er gedurende het gehele jaar allerlei
manifestaties plaats en zijn er diverse exposities gepland.
Tevens werd er vorig jaar een nieuw futuristisch museum geopend genoemd Mudam- ofwel Musée
d’Art moderne Grand-Duc Jean. Dit museum werd ontworpen door de chinees-amerikaanse architect Pei
, die tevens het Louvre van de glazen piramides en nieuwe ingangen voorzag. Het museum is gebouwd
op de overblijfselen van een oude vesting en volgt de lijnen van de vijfhoekige verdedigingswallen op
de Kirchberg.
 De collectie bevat eigentijdse kunst die tot nadenken stemt. In de directe omgeving van Mudam – de
zakenwijk- zijn nog diverse andere moderne gebouwen te bewonderen, evenals diverse beelden.

In het centrum van Luxemburg- stad zijn nog diverse andere musea die een bezoek waard zijn zoals bijv.
Nationalmuseum  fur Naturgeschichte, Museum van de stad Luxemburg , Tram en busmuseum.
De vele galeries, luxe winkels , cafés en brasserieên  zullen de Ruifleden verrassen.
.
Het programma is als het volgt : Vertrek 8.15 vanuit Elsloo en 8.25 vanuit Stein met de bus.
                                                     Indien mogelijk koffiepauze Martelange.
                                                     Gezamenlijk bezoek museum Mudam en directe omgeving.
Vervolgens vertrek naar het centrum waar de mogelijkheid bestaat op eigen gelegenheid de stad verder
te verkennen. Om 19.30 vertrekt de bus uit de stad om ons weer terug te brengen naar huis.

De reiskosten en entree museum Mudam bedragen voor deze dag wederom 30 euro. Introducés mogen
mee. Snel opgeven betekent een plaatsje voorin de bus…

De excursiecommissie- ien, marlies en corine

Nieuwe subsidie voor de Ruif.
Onze voorzitter Corine heeft een verzoek ingediend bij de Provincie Limburg om in aanmerking te
komen voor subsidie in het kader van de Nadere Subsidieregeling “Vrijwilligerswerk 2007 Senioren”.
Deze subsidie ( € 500,= ) is toegekend, met als verplichting dat bij publicaties “gesubsidieerd door de
Provincie Limburg” dient vermeld te worden en tevens het logo van de provincie.
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Verslag aquarelworkshop 2007 te Elsloo.

Net als vorig jaar is er opnieuw een workshop geweest onder leiding van Gerda Mentens.
Van dinsdag 10 t/m vrijdag 15 april is er weer volop gewerkt met verschillende papiersoorten en
technieken.
Dinsdag was dat op Langton papier met transparante aquarelverf en ‘s middags met de zogenaamde nat
in nat techniek waarmee we al eerder ervaring hadden opgedaan.
Op woensdag stond de Martinuskerk van Oud Geulle op de planning terwijl voor donderdag het
verzorgingshuis “De Baenje”op het programma stond. Tevens gaf Gerda die dag een demonstratie hoe je
op oude verknoeide aquarellen via gescheurde delen toch leuke tafereeltjes kunt maken door hierop
mannekens te schilderen. Iedereen gaat vol enthousiasme aan het werk. De dagen vliegen om en het is al
vrijdag als we vanaf de Ruif naar oud Elsloo rijden en onze spullen uitpakken. We hebben alles wat ons
schildershart begeert, te weten mooi weer met zon, prachtige natuur met voorjaarsbloesem,
vogelgekwetter en een schitterend uitzicht. Gerda geeft gewoontegetrouw weer een demonstratie hoe we
ons werk moeten aanpakken. Vandaag wordt er een schilderij gemaakt in een vogelperspectief, dit
vanwege het hoge standpunt. Zoals alle dagen wordt er ook vandaag  weer genoten van koffie, deze keer
met zelfgemaakte(door Tinny Lemmens) tulband. ’s Middags wordt het helemaal druk. Voorzitter
Corine komt eens belangstellend kijken en onze inmiddels welbekende hoffotograaf Ton Coops schiet
wat plaatjes.

Op het eind van de middag worden de gemaakte werken door Gerda uitvoering besproken.
Helaas komt hiermee een einde aan een schitterende schildersweek, en er mag gesteld worden dat er
veel aan bod is gekomen waar menigeen weer een tijdlang mee vooruit kan.

Herman Webers.
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Van onze adverteerder ’t Verfhuis ontvingen we de volgend mededeling:

Workshop.
Een workshop over de toepassingen met de  gel-mediums , gesso , modeling en/of

structuurpaste
In deze workshop krijgt U de gelegenheid om te experimenteren met deze producten en met

een hele variatie aan materialen bijvoorbeeld houtsnippers, zand, palmboomschors,
touw,diversen papieren etc etc

Er wordt op een doek van 80 x 80 cm gewerkt
Dit alles in combinatie met acrylverf

De workshop vindt plaats op
zaterdag   22 en 29 september  om ± 10.00 uur

De kosten bedragen € 85,00 pp. en zijn incl.doek,penselen,materialen en een lunch
Doorgang kan alleen plaats vinden bij voldoende deelnemers

Inschrijving in de winkel (bij inschrijving betalen.)

´t verfhuis steenweg 87  sittard
tel: 046-4515080

email : verfhuis@home.nl

Torgny
Als lid van de donderdagavondgroep heb ik al vaak ervaren, dat we een bijzonder “cluppie” zijn.
Het weekend in Torgny heeft (4 tot 7 mei) heeft dit weer eens bewezen.
Jacques van Laar had de moeilijke taak op zich genomen een geschikte locatie te vinden.
Alle lof, hierin is hij voor 100% geslaagd!!
Ik zou een heel verslag kunnen schrijven, alleen wist ik niet hoe ik mijn gevoel moest omschrijven.
Dus daarom denk ik, dat samen met de foto’s, voor mij maar één ding te melden is!!

Torgny

Geweldig
Glooiend
Gewandeld
Geraakt
Gegeten
Geschilderd
Geborreld
Gepraat
Geïnspireerd
Gelachen
Getekend
Genoten

Linda!!!!!

mailto:verfhuis@home.nl
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Mergelworkshop
De Ruif

2007

Losse brokken op elkaar?
Dat valt om….

Geen touwtje schroef of lijm,
een simpele pvc pijp

is het geheim.

Sculpturen voor  alle
jaargetijden.

Hier zag ik jonge meiden,
intensief, in alle rust,

zoekend naar dynamiek.
In hoog en in breed

Inventieve composities.
Met gereedschap uit de

keukenkast
Corine liet het zien

Maar ook Jessie, Francis,
Mieke en Marie-Louise
lieten zich niet kennen.

Passie laat zich niet remmen.

Bij De Ruif sta je nooit alleen
Met onze lekker zachte

mergelsteen
Ik heb genoten en

zie jullie graag weer terug.

Hans
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De lijst met mentoren:

Nelly van Bekkum Herkenberg  8 6231 LK Meerssen 043-3643881
Annehilde Bruining Hertogsingel 68 6214 AE Maastricht 043-3218705
Ivon Drummen Horicherhofstraat 16 6418 AZ Heerlen 045-5410711
Gerrie Goossens Dopplerdomein 10a 6229 GN Maastricht 043-3670069
Hans Kohnen Burg. v. Oppenstr. 110 6224 ET Maastricht 043-3620398
Vicky Mantz-Beurskens Vroenhovenweg 6 6213 HD Maastricht 043-3219033
Joep Mertens Daalstraat 21 6181 JP Elsloo 046-4373742
Sándor Sinkó Boschstraat 30 6211AX Maastricht 043-3637003
Ruud Stegen Damiatestraat 60 6171 PK Stein 046-4332119

Wist u dat:

Vicky Mantz de spuitcabine heeft
schoongemaakt?

Ton Ritterbeeks door Bob
Heimsoth is opgeleid tot stoker
1e klas?.
Dat deze nieuwbakken stoker u
vriendelijk, maar dringend
verzoekt de stookregels in acht te
nemen en dus zelf geen spulletjes
uit de oven moet halen.

Dat de redactie bij het foto’s
maken bij Ine van de Weyden op
het hiernaast afgebeelde affiche
stootte, waaruit blijkt dat er
verschillende van onze huidige
leden in 1992 ook al zeer actief
bezig waren.
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Geslaagd!!!

Ook dit jaar slaagden voor zover ons bekend 3 Ruifleden in België aan de Academie.
Wies Stassen en Jolanda Wijnand-Vranken slaagden in Maasmechelen voor de specialisatie graad
schilderen.
Mickey Wouters slaagde  na 5 jaar studie in Genk eveneens voor  schilderen.
Van harte proficiat met deze prestatie. Hieronder enige werken van de dames.

Wies Jolanda

Mickey
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07-07-07  Traditionele Raku stookdag bij Joep



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

13.30 - 16.00 uur
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 22.30 uur
9.30 - 12.00 uur

2007
Maandag  1-10-07 Teken./Grafiek 3-12-07
  Keramiek
Dinsdag 2-10-07 Beeldh./Boets. 4-12-07  
 Teken./Grafiek  
Woensdag  3-10-07 Beeldh./Boets. 5-12-07 Sinterklaas
  Keramiek  
   Schilderen Sinterklaas
Donderdag  4-10-07 Schilderen 6-12-07

Keramiek
Vrijdag 5-10-07 7-12-07
Zaterdag 1-09-07 6-10-07 Modeltekenen 8-12-07

 
Maandag 3-09-07 8-10-07 Teken./Grafiek 5-11-07 Teken./Grafiek 10-12-07 Teken./Grafiek
 Keramiek Keramiek Keramiek
Dinsdag 4-09-07 9-10-07 Beeldh./Boets. 6-11-07 Beeldh./Boets. 11-12-07 Beeldh./Boets.
 Teken./Grafiek Teken./Grafiek Teken./Grafiek
Woensdag 5-09-07 10-10-07 Beeldh./Boets. 7-11-07 Beeldh./Boets. 12-12-07 Beeldh./Boets.
 Keramiek Keramiek Keramiek
 Schilderen Schilderen Schilderen
Donderdag 6-09-07 11-10-07 Schilderen 8-11-07 Schilderen 13-12-07 Schilderen

Keramiek Keramiek Keramiek
Vrijdag 7-09-07 12-10-07 9-11-07 14-12-07
Zaterdag 8-09-07 13-10-07 Excursie 10-11-07 15-12-07 Modeltekenen

Maandag 10-09-07 15-10-07 Teken./Grafiek 12-11-07 Teken./Grafiek 17-12-07 Teken./Grafiek
 Keramiek Keramiek Keramiek
Dinsdag 11-09-07 16-10-07 Beeldh./Boets. 13-11-07 Beeldh./Boets. 18-12-07 Beeldh./Boets.
 Teken./Grafiek Teken./Grafiek Teken./Grafiek
Woensdag 12-09-07 17-10-07 Beeldh./Boets. 14-11-07 Beeldh./Boets. 19-12-07 Beeldh./Boets.

Keramiek Keramiek Keramiek
Schilderen Schilderen Schilderen

Donderdag 13-09-07 18-10-07 Schilderen 15-11-07 Schilderen 20-12-07 Schilderen
19-10-07 Keramiek Keramiek Keramiek

Vrijdag 14-09-07 16-11-07 21-12-07
Zaterdag 15-09-07 20-10-07 17-11-07 Modeltekenen 22-12-07

Maandag 17-09-07 22-10-07 19-11-07 Teken./Grafiek 24-12-07
  Herfst Keramiek
Dinsdag 18-09-07 23-10-07 Vakantie 20-11-07 Beeldh./Boets. 25-12-07
  Teken./Grafiek
  24-10-07 Herfst 21-11-07 Beeldh./Boets. 26-12-07
Woensdag 19-09-07 Opening 1 Vakantie Keramiek
  kijken naar kunst  Schilderen
Donderdag 20-09-07 25-10-07 Herfst 22-11-07 Schilderen 27-12-07

 Vakantie Keramiek
Vrijdag 21-09-07 26-10-07 23-11-07 28-12-07
Zaterdag 22-09-07 27-10-07 Herfst 24-11-07 Modeltekenen 29-12-07

Vakantie
Maandag 24-09-07 29-10-07 26-11-07 Teken./Grafiek  
 Keramiek
Dinsdag 25-09-07 30-10-07 27-11-07 Beeldh./Boets.
 Teken./Grafiek
Woensdag 26-09-07 31-10-07 28-11-07 Beeldh./Boets.
 Keramiek

Schilderen
Donderdag 27-09-07 1-11-07 29-11-07 Schilderen

Keramiek
Vrijdag 28-09-07 2-11-07 30-11-07
Zaterdag 29-09-07 3-11-07 Modeltekenen 1-12-07 Modeltekenen  

Zaterdag ochtend

november december

De Ruif

september oktober

seizoen 2007-2008
Activiteiten

Tekenen/Grafiek
Keramiek
Tekenen/Grafiek
Boetseren/Beeldhouwen
Boetseren/Beeldhouwen
Keramiek
Schilderen
Schilderen
Keramiek
Model tekenen

Donderdag avond
Donderdag avond
Woensdag avond

Maandag avond
Maandag middag

Woensdag middag
Woensdag ochtend
Dinsdag avond
Dinsdag avond



2008
Maandag 31-12-07 31-03-08
  
Dinsdag 1-01-08 1-04-08
  
Woensdag 2-01-08 2-04-08
  
Donderdag 3-01-08 Opening 2 3-04-08

Kijken
 naar kunst 4-04-08

Vrijdag 4-01-08
Zaterdag 5-01-08 5-04-08

 
Maandag 7-01-08 Teken./Grafiek 4-02-08 Carnaval 3-03-08 7-04-08 Pasen
  Keramiek
Dinsdag 8-01-08 Beeldh./Boets. 5-02-08 Carnaval 4-03-08 8-04-08
  Teken./Grafiek
Woensdag 9-01-08 Beeldh./Boets. 6-02-08 Carnaval 5-03-08 Jaarvergadering 9-04-08
  Keramiek
  Schilderen Carnaval 10-04-08
Donderdag 10-01-08 Schilderen 7-02-08 6-03-08

 Keramiek Carnaval 11-04-08
Vrijdag 11-01-08 8-02-08 7-03-08
Zaterdag 12-01-08 Modeltekenen 9-02-08 Carnaval 8-03-08 12-04-08

 
Maandag 14-01-08 Teken./Grafiek 11-02-08 Teken./Grafiek 10-03-08 Teken./Grafiek 14-04-08
 Keramiek Keramiek Keramiek
Dinsdag 15-01-08 Beeldh./Boets. 12-02-08 Beeldh./Boets. 11-03-08 Beeldh./Boets. 15-04-08
 Teken./Grafiek Teken./Grafiek Teken./Grafiek
Woensdag 16-01-08 Beeldh./Boets. 13-02-08 Beeldh./Boets. 12-03-08 Beeldh./Boets. 16-04-08
 Keramiek Keramiek Keramiek
 Schilderen Schilderen Schilderen 17-04-08
Donderdag 17-01-08 Schilderen 14-02-08 Schilderen 13-03-08 Schilderen

Keramiek Keramiek Keramiek 18-04-08
Vrijdag 18-01-08 15-02-08 14-03-08
Zaterdag 19-01-08 16-02-08 Modeltekenen 15-03-08 Modeltekenen 19-04-08

   
Maandag 21-01-08 Teken./Grafiek 18-02-08 Teken./Grafiek 17-03-08 Teken./Grafiek 21-04-08
 Keramiek  Keramiek Keramiek
Dinsdag 22-01-08 Beeldh./Boets. 19-02-08 Beeldh./Boets. 18-03-08 Beeldh./Boets. 22-04-08
 Teken./Grafiek  Teken./Grafiek Teken./Grafiek
Woensdag 23-01-08 Beeldh./Boets. 20-02-08 Beeldh./Boets. 19-03-08 Beeldh./Boets. 23-04-08
 Keramiek  Keramiek Keramiek
Donderdag Schilderen 21-02-08 Schilderen Schilderen 24-04-08
 24-01-08 Schilderen  Schilderen 20-03-08 Schilderen

Keramiek 22-02-08 Keramiek Keramiek 25-04-08
Vrijdag 25-01-08  21-03-08
Zaterdag 26-01-08 Modeltekenen 23-02-08 22-03-08 26-04-08

 
Maandag 28-01-08 Teken./Grafiek 25-02-08 Teken./Grafiek 24-03-08 Pasen 28-04-08
 Keramiek  Keramiek  
Dinsdag 29-01-08 Beeldh./Boets. 26-02-08 Beeldh./Boets. 25-03-08 29-04-08
 Teken./Grafiek  Teken./Grafiek  
Woensdag 30-01-08 Beeldh./Boets. 27-02-08 Beeldh./Boets. 26-03-08 30-04-08
 Keramiek  Keramiek  
Donderdag Schilderen  Schilderen 1-05-08
 31-01-08 Schilderen 28-02-08 Schilderen 27-03-08  

Keramiek  Keramiek 2-05-08
Vrijdag 1-02-08 29-02-08 28-03-08  
Zaterdag 2-02-08  1-03-08 Modeltekenen 29-03-08 3-05-08

maart apriljanuari februari
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Foto impressie België reis 21 april. 
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Het bestuur van Expressiegroep de Ruif wenst 
alle leden en mentoren een uiterst  

creatief en gezond nieuw  
 

cursusjaar. 


