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Mededelingen vanuit het bestuur en de
docenten
Evaluatie eerste verenigingsjaar
Het bestuur heeft met de adviseurs/docenten
geëvalueerd. De docenten hebben in de lessen
naar de meningen van de cursisten gevraagd.
Men is zeer positief over dit afgelopen
cursusjaar in Boksum. De winter was
weliswaar koud met slecht drogende
producten, maar dubbele ramen worden deze
zomer geplaatst door Afke en Maarten Klaver,
en ook de gevelkachel, geschonken door
Margriet Sirag, zal worden aangesloten. We
zien het volgende cursusjaar met vertrouwen
tegemoet.
De meeste cursisten willen het komende
seizoen doorgaan met draaien/handvormen.
Er zijn ook al nieuwe aanmeldingen
binnengekomen.
De eerste kindercursus onder leiding van
docent Paula Bouwstra loopt nu. In september
gaat de volgende van start (bij voldoende
aanmelding) en in het najaar de derde van dit
jaar, nu onder leiding van docent Dineke Taal.
Ook financieel gaat het naar wens. Er is een
kleine reserve. De opzet met de leerlijnen,
met de daaruit voorvloeiende eigen
verantwoordelijkheid, lijkt te werken.

Eerste workshop:
Er zijn diverse leden die zich vrijwillig inzetten
voor activiteiten. Zo hebben Djoke Reitsma,
Jan van Hulzen en Tjitske Spinder schaaltjes
gedraaid voor de eerste workshop in het
atelier.

Deze workshop was aangevraagd door leden
van de feestcommissie uit Boksum. Omdat het
een workshop voor 15 personen betrof is de
groep in tweeën gesplitst. Paulien Ploeger
vertelde over terpvondsten en keramiek uit de
prehistorie. Terwijl de ene helft van de
deelnemers potten opbouwde uit ringen
maakten de anderen, onder begeleiding van
Djoke Reitsma, slibdecoraties op de leerharde
schaaltjes. Halverwege wisselden de groepen.

Er zijn leuke potten gemaakt en het
beschilderen met kleislibs viel in goede aarde.
Iedereen was enthousiast!
Bouw houtoven
Sinds een maand staat achter op het erf bij
Klaaiwurk een houtgestookte raku-oven
genaamd ‘Ty Watty’. Paulien Ploeger
sponsorde Klaaiwurk met de vuurvaste
stenen en ovenplaten voor deze oven.
In drie dagen hebben Liesbeth Daale en Jan
van Hulzen onder begeleiding van en samen
met Paulien de oven gebouwd. De binnenlaag
bestaat uit zware vuurvaste steen, met
ovenplaten als ‘plafond’ van de stookkamer en
ovenkamer en de vloer van de ovenruimte.
Hieromheen nog een laag van lichte
isolerende vuurvaste steen.

Inmiddels is de oven al twee maal succesvol
gestookt, en heeft het mooie resultaten
opgeleverd. Het stoken op zich was al een hele
belevenis, hout kloven, niet teveel of te weinig
hout op het vuur, zorgen dat er genoeg
zuurstof bij kan en constant het vuur in de
gaten houden.
In zo’n twee uur was de oven opgestookt tot
zo’n 950-1000 ºC , door de goede isolatie
werd die temperatuur goed vastgehouden en
was de oven steeds tussen de ladingen door
weer snel op temperatuur.
Als laatste hebben Afke en Paulien de oven
nog voorzien van een mooie okerkleurige laag
van klei vermengd met gele oker, houtas en
gras.
Het is een prachtige oven geworden waarmee
we raku op hout kunnen stoken. Een
bijzonderheid omdat de meeste raku-ovens op
gas gestookt worden. En er zijn maar twee van
dit type ovens in Nederland. Paulien leerde in
1978, tijdens haar werkperiode in Wales bij
Towy Pottery, hoe deze oven gebouwd werd.
De naam ‘Ty Watty’ is afkomstig uit het Welsh.
Ty Watty betekent ‘huis van Walter’ naar de
oorspronkelijk bewoner van de Pottery.

Aarde, lucht en vuur spelen zo een grote rol in
het werk!

In september/oktober zal ook weer een
workshop ‘Raku-stoken’ worden gegeven.
Over de data voor de najaars Raku ontvangen
de leden binnenkort bericht.

Subsidieaanvragen:
Ook voor kindercursussen schijnen er
subsidiemogelijkheden te zijn. Het bestuur
gaat hiermee aan de slag.
Flyer:
De flyer voor de kindercursussen moet vóór
de zomer klaar zijn. Tjitske Spinder en Eelkje
Algra zijn ermee bezig in overleg met docent
Liesbeth Daale.
We willen de flyer, samen met het
cursusaanbod 2013-2014 ook gebruiken in de
Prinsentuin in Leeuwarden bij de algemene
cursuspresentatie op zondag 1 september.
Herinnering / Data om te noteren:
Zaterdag 6 juli:
GROTE SCHOONMAAK in het atelier in
Boksum tussen 10.00 en 13.00 uur.
We hopen dat er leden/cursisten komen
helpen. In juli en augustus is het atelier dicht.
Zondag 1 september:
Klaaiwurk op de cursusmarkt UITMARKT in de
Prinsentuin in Leeuwarden vanaf 13.00 uur
Zaterdag 7 september:
Open Middag Klaaiwurk in het atelier in
Boksum van 13.00 - 17. 00 uur.

Project:
Niels Schotsman attendeerde het bestuur op
een plattelandsproject van Provincie Fryslân
rondom terpvondsten. Liesbeth Daale en
Tjitske Spinder lezen de plannen en
onderzoeken of Klaaiwurk misschien een rol in
kan spelen bij de uitvoering.
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