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Mededelingen vanuit het bestuur en de 
docenten 
 
Cursussen 
Ook de beginners in de twee nieuwe 
cursussen van docent Liesbeth Daale, die in 
januari 2013 zijn gestart, maken inmiddels 
leuke dingen. We hopen dat ze in het najaar 
door willen gaan met lessen volgen. 
De docenten zijn bezig met een cursusaanbod 
voor het seizoen 2013 -2014.  
 
Open Middag 7 september 
Alvast voor de agenda: Open Middag nieuwe 
seizoen zaterdag 7 september 14.00 – 17.00 
uur. 
 
Lidmaatschap 
Zoals iedere beginnende vereniging hebben 
wij ook startproblemen gehad. Zo was het niet 
voor iedereen duidelijk of de beginners van 
januari 2013 lid zijn van onze Vereniging.  
Bij de start van onze vereniging hebben we 
afgesproken dat de “gevorderden” in 
verhouding wat meer betalen dan de 
beginners. Indien de beginners, die iedere 
week les krijgen ( = docentenkosten) naast de 
kosten voor de ruimte en materialen ook 
iedere week voor een docent zouden moeten 
betalen, dan zouden deze cursussen te duur 
worden. Door deze sympathieke instapprijs 
zouden beginnende cursisten kunnen ervaren 
of de cursus iets voor hen is zonder dat ze zich 
direct als lid verbinden aan de vereniging. 
Deze afspraak is niet voor iedereen even 
duidelijk. Het is nu in het bestuur met de 
docenten nogmaals afgesproken dat de 
beginners geen lid hoeven te worden. Dat 
betekent dat zij, indien ze na een eerste 
cursus besluiten te stoppen, ook geen 
lidmaatschap hoeven op te zeggen. 

Lidmaatschap geldt vanaf het tweede leerjaar. 
Wanneer je eenmaal lid bent en je besluit te 
stoppen met de cursus, moet je schriftelijk je 
lidmaatschap opzeggen. Zie de website 
www.klaaiwurk.nl  voor contactgegevens. 
Toen we begonnen in september 2012 hebben 
de leden 300 euro betaald als basisbedrag. 
Daarna hebben we een bedrag bijbetaald, 
afhankelijk van de soort cursus die we doen. 
Met ingang van het nieuwe seizoen 2013- 
2014 worden de bedragen voor de diverse 
cursussen anders aangegeven. Nadere 
informatie volgt door de penningmeester, 
Henk Dijkstra. 
 
 

 

 
Ingekleurde klei – Cor de Wit 

http://www.klaaiwurk.nl/


 
 
Sponsoren:  
In het najaar gaan we daar weer mee aan de 
slag. Intussen is Creavisie in Surhuisterveen 
erg soepel in het leveringsbeleid. 
 
Ramen en gevelkachel voor de 
glazuurruimte: 
Marijke Siegersma is bezig met het installeren 
van dubbele ramen. Geweldig, Marijke, dat je 
dit doet! Voor de “beginnelingen”: we betalen 
het materiaal, maar Marijke en haar partner 
vragen geen arbeidsloon voor het aanbrengen 
van de ramen. We zijn erg blij met deze 
vrijwillige inzet! 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van de 
aanschaf van een gevelkachel. Het was nu wel 
erg koud in de glazuurruimte. 
 
 

 
Ingekleurde klei – Dirk Grootendorst 
 
 
Kindercursus en kinderfeestjes: 
Paula Bouwstra gaat eind mei beginnen met 
een cursus handvormen voor kinderen. 
Misschien komt er ook nog wel zo’n cursus in 
het najaar. 
Er wordt ook nagedacht over kinderfeestjes. 
Wie mee wil denken en organiseren melde 
zich bij ondergetekende of bij Afke. 
 
Open middag kinderen: 
Woensdag 17 april van 14.00 – 17.00 uur  
 

 
Ingekleurde klei – Gerda Noordhoek 
 
Vrijdagatelier: 
In de maanden mei en juni gaat het 
vrijdagatelier, eens in de 14 dagen, door. Er 
komt een nieuw rooster op het prikbord te 
hangen.  
 
Zomerperiode: 
In juli en augustus zijn de werkruimten dicht. 
Dan is er dus ook GEEN vrijdagatelier. 
 
Schoonmaakrooster: 
Afke heeft een schema opgehangen van 
werkzaamheden. Graag op eigen initiatief wat 
doen. 
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Wat zie je echt? – Dorine Houben 
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