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Klaaiwurk op de Slikwerk Atelierroute! 
 
Omdat Klaaiwurk alweer 5 jaar bestaat en omdat 
Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is, 
gaan we exposeren!  
Dit weekend doen we mee aan de Slikwerk Atelierroute. 
We mogen daarvoor gebruikmaken van het atlier Pas-
gemaakt, van onze cursist Anja Dekkers en haar man 
Jeroen Kingma. 
 
Het thema van het werk is On the edge. Álle cursisten doen 
mee, dus van de beginners tot en met de 
supergevorderden en dit levert prachtig, gevarieerd werk 
op! Het atelier is open van 13.00u t/m 18.00u op de Van 
Albadaweg 29-31 in Oudebildtzijl.  
 
Vanwege allerlei verhuisperikelen konden we helaas niet 
terecht bij Vakwerk Burgum en ook niet in de Oosterstraat 
in Leeuwarden. Het lijkt wel de Wet van Murphy.. We zijn 
daarom heel blij met het aanbod van Anja en Jeroen om 
van hun atelier gebruik te maken. Dank daarvoor! 
 
Over de Slikwerk Atelierroute  
Bezoek 30 kunstenaars op en om het Bildt aan de Friese 
Waddenkust. Zij ontvangen u graag in hun ateliers te 
midden van de inspirerende omgeving. Rijke akkers, lange 
dijken, een eindeloze horizon en altijd veranderende 
wolkenluchten. Dit alles vertaalt zich in een grote 
diversiteit aan kunst in evenzovele technieken. Overal vrij 
entree! 
Bekijk de folder online:  Folder Slikwerk Atelierroute 
 
Komen jullie allemaal kijken vanmiddag? 
 

 

Cursusaanbod 2018-19 
 
In het nieuwe seizoen hebben we weer een mooi rijtje 
cursussen voor jullie beschikbaar: 
Maandagavond, 19.30-21.30: gevorderden, steengoed  
Dinsdagavond, 19.30-21.30: gevorderden, steengoed 
en porselein VOL 
Woensdagochtend, 9.30-11.30: gevorderden 
Woensdagmiddag, 13.00-15.00: beginners 
Woensdagavond, 19.30-21.30: beginners, in principe 
tweedejaars  
Donderdagavond, 19.30-21.30: beginners 
 
Aanmelden graag bij Anja:  
aanmeldingen@klaaiwurk.nl  
We hopen jullie allemaal (weer) te zien in het nieuwe 
seizoen! 
 

  
 
 
 

 

http://aerdenplaats.nl/images/files/Atelierroute%20Slikwerk%20-%207%20en%208%20juli%202018.pdf
https://www.klaaiwurk.nl/cursussen/cursussen1/draaien-en-handvormen-gevorderden
https://www.klaaiwurk.nl/cursussen/cursussen1/steengoed-en-porselein-gevorderden
https://www.klaaiwurk.nl/cursussen/cursussen1/draaien-en-handvormen-gevorderden
https://www.klaaiwurk.nl/cursussen/cursussen1/kennismaken-met-draaien-en-handvormen
https://www.klaaiwurk.nl/cursussen/cursussen1/kennismaken-met-draaien-en-handvormen
https://www.klaaiwurk.nl/cursussen/cursussen1/kennismaken-met-draaien-en-handvormen
mailto:aanmeldingen@klaaiwurk.nl


 

Pelgrimsschelpen van het Wad bij Zwarte Haan 
 
En dan hebben we nog een ander leuk nieuwtje. Wie met 
ons bevriend is op Facebook (en wees welkom als je dat 
nog niet bent!), heeft misschien de foto’s al gezien.    
Een groepje cursisten heeft een paar weken geleden wat 
klei van het Wad geschept en afgelopen week hebben we 
met nog meer cursisten daar echte schelpen van gemaakt!  
Deze schelpen zullen worden verkocht op de Nacht aan 
het Wad in Zwarte Haan op 25 juli. De Jacobsschelp is het 
teken van de pelgrimstocht naar Santiago de Compstella. 
De wulk vind je in Nederland op het Wad. Van de klei van 
het Wad hebben we van beide schelpen 150 stuks ge-
maakt. Een uniek aandenken voor wie de pelgrimstocht 
heeft gelopen! 
 
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob ontwikkelde 
een pelgrimsroute door alle regio’s van het genootschap: 
de Camino der Lage Landen. In 2018 is pelgrimsoord Sint 
Jacobiparochie het eindpunt van de route en staat het 
dorp bekend als Santiago aan het Wad (naar Santiago de 
Compostela, de laatste rustplaats van Sint Jakobus en 
eindpunt van de bekende pelgrimsroute Camino de Santi-
ago). De tochten eindigen op 25 juli in Sint Jacobiparochie, 
waarna ’s avonds nog een processie plaatsvindt naar 
Zwarte Haan.  

 

 
 

 
 

 
 

Agenda 
 

• 7 en 8 juli: expositie On the edge in Oudebildtzijl,  
Van Albadaweg 29-31 

• Juni t/m september: Djoke Reitsma in de Dynamische 
Keramiekwinkel 

• 1 juli tot 22 september: Tiety Koonstra bij Atelier Koop-
mans in Earnewâld 

• 25 juli: schelpen te koop bij de Nacht aan het Wad in 
Zwarte Haan 

• Ga je (lid, docent) ook ergens exposeren? Mail ons, dan 
zetten we jouw expositie erbij! 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008293908807
https://www.nachtaanhetwad.frl/
https://www.nachtaanhetwad.frl/

