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Mededelingen vanuit het bestuur en de 
docenten 
 
Einde cursusjaar 
We zijn aan het einde van cursusseizoen  
2014 – 2015 gekomen. Er zijn weer mooie en 
originele werken geproduceerd. 
 

 
 
Algemene Leden Vergadering 
Om iedereen een kans te geven nieuwe 
inspiratie op te doen zal na afloop van de 
Leden Vergadering van 14 mei a.s., een 
expositie van in dit cursusjaar gemaakt werk 
worden gehouden in het atelier in Boksum. 
Iedere cursist (ook de “beginners”)  wordt 
verzocht werk vanaf 19.00 uur te brengen bij 
het atelier, voorafgaand aan de ALV. 
 
Nieuw cursusoverzicht 
De docenten hebben een nieuw 
cursusoverzicht gemaakt, dat grotendeels 
overeenkomt met de huidige cursussen. 
Alleen de bedragen moeten nog worden 
vastgesteld op de ALV van 14 mei a.s. , maar 
zullen waarschijnlijk niet veel verschillen van 
die van het afgelopen jaar. 
 
Lidmaatschap 
Het lidmaatschap zal worden veranderd en 
toegelicht op de ALV. Iedereen die cursus 
volgt zal in de toekomst lid van de vereniging 
zijn, zodat ook iedereen bij de Leden 
Vergaderingen kan zijn. 
We willen graag actieve inbreng van alle 
cursisten, ook de “instromers” . 
 

 
P.R. commissie  
Er is een P.R. commissie in het leven 
geroepen, die zich gaat bezighouden met het 
uniform uitgeven van de brochures, het 
verspreiden van persberichten, het kenbaar 
maken van onze activiteiten, het verzorgen 
van KlaaiKlets en het beheren van de website. 
De leden zijn Anja Dekkers, Marije Meijer en 
Eelkje Algra (miv het nieuwe seizoen). 
 
Kindercursus een succes 
 

 
 

 
 

 
 
Eindschoonmaak 
Op zaterdag 21 juni zullen we het atelier in 
Boksum klaar gaan maken voor het volgende 
seizoen. Wie wil er mee helpen? We zijn er 
van 9.00 – 12.00 uur. 
 
 



 
 
Kunstroute Littenseradiel 
Op zaterdag 17 en zondag 18 mei wordt een 
Kunstroute  georganiseerd tussen 11.00 en 
17.00 uur.  
Jan van Hulzen, cursist van de 
dinsdagmiddaggroep, exposeert bij de 
groepstentoonstelling in het kerkje van 
Britswert. 
 Zie ook www.friesekunstroute.nl 
 
Hieronder staat een kort beeldverslag van het 
stoken van de pitfire/zaagseloven. Naast 
koperdraad is er ditmaal ook zeewier en 
gedroogd laurierblad gebruikt.  
 

 
 
De brandbare organische materialen zijn om 
de werkstukken heen gewikkeld en worden 
met ijzerdraad op hun plek gehouden. De 
plaatsing van de pakketjes in de oven gebeurd 
met grote zorg omdat alles in het vuur gaat 
schuiven. De resultaten zijn vaak subtiel en er 
valt veel aan te beleven! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Belangrijke data 
Juli en augustus: atelier gesloten. 
 
Zondag 1 augustus UITmarkt (=cursusmarkt) in 
de Prinsentuin in Leeuwarden. 
 
Zaterdag 6 september Open Middag in het 
atelier in Boksum voor het nieuwe seizoen. 
 
In de week van 15 september: start cursussen 
seizoen 2014-2015. 
 
Zaterdag 4 en zondag 5 oktober van 13.00 – 
17.00 uur “Oktober Kindermaand Friesland” 
met een Open Middag in ons atelier. 
 
Herfstvakantie: 2e week van oktober. 
Dinsdag 21 oktober: ALV, gevolgd door een 
spreker. 
 
 

http://www.friesekunstroute.nl/


 
Cursussen en workshops 
Van de twee Raku cursussen gaat alleen de 
eerste door. Voor Raku speciaal, naked raku 
en kopermat, waren te weinig aanmeldingen.  
Op twee zaterdagen in februari  en in maart 
waren er weer workshops, respectievelijk 
draaien en ingekleurde klei. Er werd weer 
enthousiast gewerkt en het resultaat was 
verrassend en kleurrijk.  
 

 
 
Nieuwe redactie KLaaiKlets 
Dit is de laatste KlaaiKlets van de huidige 
redactie. Na twee jaar het informatie bulletin 
te hebben gemaakt is het tijd voor een nieuw 
team.   
Tevens heeft Paulien Ploeger aangegeven dat 
zij stopt als adviseur van onze vereniging. Op 
de ledenvergadering van 14 mei willen we 
kort stilstaan bij haar afscheid.  
 
Redactie: 
Dorine Houben, secretaris, 
dorinehouben@gmail.com 
Paulien Ploeger, adviseur en docent, 
p.ploeger2@kpnplanet.nl 
 
www.klaaiwurk.nl 
 
Seizoensafsluiting door Dineke Taal 
 
Om  de week op dinsdagavond, 
Kijk ik eens goed in het rond. 
De vorderingen van de afgelopen weken,  
Worden dan nauwgezet bekeken. 
Het inspireerde mij tot het maken van een 
gedicht, 
En kwam hierbij tot het volgende inzicht. 
 
 
 
 
 
 

 
Agaath, je zit beslist niet stil, 
En dwingt de klei steeds meer waar jij hem hebben 
wil. 
De vormen worden steeds strakker, 
Al springt de slib er soms nog af, jij arme stakker. 
 
Henk, jij hebt de smaak goed te pakken, 
En bent flink bezig er steeds nieuwe ringen  bij te 
plakken. 
De vormen worden hoger en hoger, dat staat jou 
wel aan. 
En soms laat je plotseling een mooie kan ontstaan. 
 
Elies, jij benadert de klei met verwondering, 
Dat past nu ook goed bij je opleiding. 
Je schakelt soms rustig om van draai- naar 
handvorm; een hele prestatie! 
Maar ziet ook niet op tegen een penseeldecoratie. 
 
Marga, je bent heel precies, dat is geen grap. 
De lomer is dan ook jouw ideale gereedschap. 
Je zoekt naar de juiste verhoudingen in je kruiken, 
groot en klein. 
En het plat en breed centreren gaat nu heel fijn. 
 
Marijke, je bent niet bang een flink stuk klei aan te 
brengen, 
En soms tot diep in de nacht engobes te mengen. 
Je bent op zoek naar vele kleuren groen, 
Daar zal je mee experimenteren, ook in het 
volgende seizoen. 
 
Marije, we misten je wel een tijdje vanwege je 
grote reis dit jaar, 
Maar je kwam terug vol inspiratie en maakte veel 
proeven klaar. 
Je draaide strakke kommetjes met een voet, 
En weet gelukkig iemand anders die de decoratie 
doet. 
 
En Tjitske, jij gaat op de dinsdagavond altijd voluit, 
De scholieren van overdag vliegen dan met de 
minuut je hoofd uit. 
Je zette je tanden in gelijke kopjes met een schuine 
lijn, 
En kan nu eten van royale borden die er mogen 
zijn! 
 
Tot zover mijn bevindingen op een rij. 
Tot ziens in september, dan zijn we er allemaal 
weer bij! 
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