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Werkstukken van de kinderen in de pitfire
Tijdens de kindercursus hebben de kinderen werk voor
de pitfire gemaakt. Dit was een groot succes met prachtige resultaten. Thuis hadden ze bloemetjes gedroogd om
die vervolgens op het werk te plakken. Met z’n allen de
oven vullen, proppen krantenpapier en hout erop, en
toen de vlam erin. Vooral de violen en de margrieten
waren duidelijk te zien na de stook. De kinderen waren
erg enthousiast en vonden het reuze spannend.

Algemene Leden Vergadering op 27 oktober
De ALV is verschoven naar 27 oktober vanwege
de beschikbaarheid van de spreker en het
Dorpshuis Boksum.
Dus streep 21 oktober door in je agenda en zet
een groot kruis op 27 oktober. We starten om
19.30u met de ALV, om 20.00u zijn alle nietleden en andere geïnteresseerden welkom om
de lezing van Tjabel Klok bij te wonen.
Open middag
Op 6 september waren de deuren van het atelier geopend voor belangstellenden. Mensen die op de UITmarkt
geïnteresseerd waren geraakt, konden een kijkje nemen.
Anja zorgde voor een draaidemonstratie en verschillende
mensen schoven aan om dit ook eens te proberen. Het
was een gezellige middag, ongeveer 20 mensen kwamen
een kijkje nemen in ons atelier.

UITmarkt
Op 31 augustus waren we present op de
UITmarkt in de Prinsentuin in Leeuwarden. We
hebben veel reclame voor de club gemaakt, maar
vooral het kleien voor kinderen trok de aandacht.
Samen met Dineke hebben de kinderen een
prachtig aquarium gemaakt!
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ALV 14 mei
Op 14 mei was er een ALV, gevolgd door een
expositie van eigen werk. Ook de leden die geen
cursus meer volgen waren uitgenodigd en Lammert kwam met prachtig werk.
Na het officiële gedeelte gingen we de pitfire
uitpakken, gestookt door de maandagavondgroep, waarna we met een glaasje en een hapje
het seizoen afsloten.
Erg gezellig en leuk om te zien wat de andere
cursusgroepen allemaal maken!

Expositie ‘Klei-werk’
Expositie van Djoke Reitsma t/m 10 oktober te bezoeken
in de NHL Galerij op de begane grond van de NHL Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden.
De Galerij is maandag t/m donderdag geopend van 8.00
tot 22.00 uur. Op vrijdag van 8.00 -8.00 uur.
Djoke Reitsma volgt de cursus steengoed/porselein op
maandagavond. Zij maakt prachtige vaasjes van porselein.
Raku-stookdag
In maart 2015 willen we een raku-stookdag
organiseren. Jan van Hulzen en Afke Klaver zullen deze stook begeleiden. Cursisten die al eerder een raku-cursus bij Klaaiwurk deden, mogen
hier tegen een vergoeding van €20,- werk stoken.
Dit werk kan op het vrijdagatelier (kosten €6,per keer) of thuis worden gemaakt. In januari
2015 komt er een inschrijfformulier voor de rakustookdag op het prikbord te hangen.

Het vrijdagatelier van Klaaiwurk

Nieuwe websites

Om de week, op de vrijdagmiddag of de vrijdagavond,
kan er bij Klaaiwurk gewerkt worden.
Het vrijdagatelier stelt cursisten in staat om hun vaardigheden te oefenen. Er is dan geen docent aanwezig. De
kosten voor het vrijdagatelier bedragen € 6,00 per dagdeel. Je kunt je opgeven op het vrijdagatelier-rooster, dat
aanwezig is in Boksum. Aan het eind van het seizoen krijg
je een rekening van de keren dat je aanwezig bent geweest.

Paulien Ploeger en haar man Her Comis hebben
sinds 1 september 2014 elk een eigen website.
De websites geven een breed overzicht van 35
jaar keramiek praktijk.
Naast keramiek zijn beeldverslagen op de sites te
vinden van projecten, opdrachten, reizen, residencies en studio.De adressen zijn:
www.paulienploeger.nl en www.hercomis.nl
Paulien en Her werken nog aan een nieuwe site
van de tuinkeramiek onder de naam Slingerhaan.
Later dit jaar komt ook deze site online onder het
adres: www.slingerhaan.nl
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Henk op cursus in Zuid-Frankrijk
In de afgelopen zomervakantie heb ik in Zuid-Frankrijk
een cursus pottenbakken gedaan. Dit was vlak buiten het
prachtige Middeleeuwse stadje Cordes sur Ciel bij Frank
Theunissen. Frank is pottenbakker geweest in Milsbeek
en is circa 15 jaar gelden naar Frankrijk vertrokken waar
hij nu cursussen geeft. Ik had wel zin in een creatieve
vakantie, mede omdat de zomerstop bij Klaaiwurk best
wel lang duurt.
Op zondagavond verzamelden alle deelnemers zich. Wij
hebben ons tentje opgezet, maar voor een gering bedrag
kun je daar ook een kamer huren. De hele week was all
inclusive, dus ontbijt, een uitgebreide warme lunch en
een heerlijk diner aan een grote lange tafel in de tuin,
waarbij er geen tekort aan koffie, thee, fris en wijn (“limonade”) was.
Er waren veertien draaiers en 4 partners. Mijn vrouw en
ik waren de enige Nederlanders, de anderen waren Vlaming, dus dat werd wel gezellig. Op maandagmorgen
begonnen wij met de cursus. Voor mij betekende dit een
kennismaking met gres, steengoedklei. Bij Parnas en
Klaaiwurk heb ik alleen nog maar gewerkt met aardewerkklei. Andere draaieigenschappen waar ik wel even
aan moest wennen. Maar goed, in de loop van de week
heb ik best wel wat geproduceerd.

Op donderdag hebben we geglazuurd. Omdat ik
de beschikbare glazuren niet kende, was het een
verrassing hoe het werk uit de oven zou komen.
’s Middags is de oven gevuld en omstreeks half
vier werd de houtoven aangestoken. Frank heeft
meerdere ovens. Deze was eerder ook wel gebruikt voor zoutstook, dus de verwachting was
dat sporen zout wel op het werk terecht zouden
kunnen komen. De cursisten werden in koppels
ingedeeld en zo werd gedurende 24 uur gestookt, tot een temperatuur van 1300 graden
werd bereikt.
Vrijdagmiddag stopten we met stoken en zaterdagochtend kon de oven worden geopend. Door
de houtas werden ook de ongeglazuurde delen
van het werk van een fraaie glans voorzien. Heel
verrassend!
Het was zo’n geslaagde week dat ik niet verbaasd
ben dat sommige cursisten er al voor de tweede,
derde of vierde keer waren. Kortom, een aanrader voor wie in een prachtige omgeving een creatieve vakantie wil doorbrengen.
Voor meer informatie: www.laceramique.com

Een groot voordeel van het werken in Frankrijk is natuurlijk dat je werk aanzienlijk sneller droogt en dat je dus
eerder kunt afdraaien. Ook is het leuk om bij de andere
cursisten andere technieken te zien en ideeën op te
doen.

Henk Dijkstra
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De winkel van Dineke
Vanaf 30 augustus 2014 is MOOIwerk Dokkum
geopend, een initiatief van edelsmid Else Beishuizen en keramiste Dineke Taal.
Het is een echte winkel, waarin wij de beschikking hebben over een eigen werkruimte.
Door ruime ervaring bij VAKwerk Dokkum weten wij hoe leuk het is om te laten zien hoe wij
ons werk maken en te verkopen.
Cursussen en workshops edelsmeden en pottenbakken zullen regelmatig worden aangeboden.
Naast het eigen werk biedt MOOIwerk Dokkum
gelegenheid aan derden een plek te huren en
ander mooi werk te verkopen. Tevens is er
ruimte te huur in het pand om workshops,
lezingen en exposities te houden. MOOIwerk
Dokkum is gevestigd op een unieke locatie in
de binnenstad van Dokkum.
Voor meer informatie:
www.mooiwerkdokkum.nl/
En tot slot:
Ben je al bevriend met Klaaiwurk op Facebook?
Je kunt ons vinden door hier te klikken, of even te zoeken
op “Klaaiwurk Keramiek”.

4 van 4

