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Mededelingen vanuit het bestuur en
de docenten

Einde cursusjaar
Alle reguliere cursussen zijn onderhand wel
afgelopen. Alleen de kindercursus en de cursus
Raku lopen nog. Kort nadat de inschrijving voor
Raku onder de leden geopend was meldden zich
voldoende mensen aan. Deze eerste Raku
cursus is daarmee een feit en zit nu VOL!
De cursisten van de dinsdagmiddag hebben ter
afsluiting van dit cursusjaar een zaagseloven
gebouwd en gestookt. Hiervoor maakten zij
vormen die werden afgewerkt met terra sigilatta.
Sommige potten werden ook nog met koperdraad
omwikkeld wat weer een extra effect veroorzaakt
tijdens de verbranding van het zaagsel. De
resultaten mogen er zijn!

Open Middag voor kinderen
Woensdag 17 april was er een Open
Middag voor kinderen. Er was een
leuke opkomst en de aanwezige
kinderen hebben zich beziggehouden
met het boetseren van dieren. Paula
gaf hier en daar advies; er werden
prachtige beesten gemaakt: een
paard, een schaap met bolletjes wol,
een insect, konijnen, vogels,
schildpadden. De werkstukken konden
25 april gebakken worden opgehaald.
Vijf kinderen zijn aangemeld voor de
cursus die eind mei start.
Cursussen
Docent Liesbeth Daale heeft het
programmaboekje voor de cursussen 2013 en
2014 gemaakt. Cursist Eelkje Algra heeft de
cursusfolder voor kinderen (de cursus onder
leiding van Paula Bouwstra) mooi vorm – en
kleurgegeven. Het nieuwe programmaboekje zal
wat worden aangepast voor uitgifte op zondag 1
september in de Prinsentuin in Leeuwarden waar
een cursusmarkt zal worden gehouden. En
natuurlijk voor onze Open Dag op zaterdag 7
september in Boksum.

Presentatie van werk
We denken erover voor de Open Dag
cursisten te vragen werk in te brengen
voor een expositie van gemaakt werk
in ons eerste succesvolle jaar in
Boksum. Jullie ontvangen hierover
later nog bericht. Reserveer alvast het
beste van wat je gemaakt hebt voor
deze gelegenheid.
Excursie
Zaterdag 6 april zijn we, met 24
personen, op excursie geweest naar
Kwekerij/Tuin De Boschhoeve in
Wolfheze waar we een enthousiaste
rondleiding kregen door Dineke
Logtenberg.

Daarna door naar keramiekcentrum Tiendschuur
in Tegelen naar de tentoonstelling “Partners in
klei samen keramiek maken”. Onder leiding van
docent Paulien Ploeger was dit een inspirerende
en goed georganiseerde dag. Binnenkort zal er
een uitgebreid verslag van deze dag verschijnen
op de website van KlaaiWurk.
Schoonmaken
Op zaterdag 6 juli zal er worden schoongemaakt
in het atelier in Boksum. We willen jullie vragen
hierbij mee te helpen want het bestuur kan dat
natuurlijk niet alleen doen.
Welkom tussen 10.00 en 13.00 uur.
We willen in september uiteraard in schone
ruimten en met schone materialen beginnen.
Veranderingen
Cursist Marijke Siegersma en haar partner
hebben dubbele stalramen gemaakt voor de
glazuur/ovenruimte. Dank voor jullie inzet!
Afke en haar man Maarten zullen ze deze zomer
plaatsen.
De gevelkachel die Margriet Sirag heeft
gedoneerd zal ook worden aangesloten. Veel
dank! We kijken optimistisch uit naar de
volgende winter.
Joke Kooiker wil de aanschaf van een kleiwals
sponsoren. Die staat inmiddels ook in de
glazuurruimte. Nog meer dank!
Tenslotte een groot woord van waardering voor
Afke en Maarten die onophoudelijk energie en
enthousiasme in Klaaiwurk in hun boerderij
stoppen. Zonder jullie was alles onmogelijk
geweest.
Om alvast te noteren
zaterdag 6 juli van 10.00 – 13.00 uur grote
schoonmaak in Boksum
in juli en augustus zal het atelier dicht zijn
zondag 1 september Prinsentuin Leeuwarden
cursusaanbod
zaterdag 7 september Open Dag (met expositie
eigen werk is de planning)
dinsdag 24 september Algemene Leden
Vergadering in Boksum
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