
Deze keer een korte nieuwsbrief vanwege de vakantieperiode en drukte op kantoor. Dus kijk snel 
verder….. 

 

 

 

    Uniek Keramiek   keramiek met een glimlach 

                 www.uniekkeramiek.nl 
 _______________________________________________________________________ 

Welkom terug  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: ‘Dagje Strand’ 

Deze vogel heeft een zeester op haar hoofd en een vis in haar ‘handen’. Aan haar ketting heeft ze 
een SOS-hanger, voor het geval haar ouders haar kwijtraken. Al met al een aandoenlijk beestje 
wat heel subtiel is geglazuurd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Keramiekdagen Gouda 26/27 mei 2022  

 

Wat is het goed om weer eens op een keramiekmarkt te kunnen staan. 

Na twee keer te hebben moeten annuleren, kon de organisatie van de Keramiekdagen te 

Gouda eindelijk iedereen weer uitnodigen hun nieuwste en mooiste keramiek te tonen op 

de Markt, rondom het stadhuis.  

Van 10 tot 17 uur ontvingen wij dan ook veel belangstellenden aan onze kraam in vak D. 

Ook was er voorafgaand aan de keramiekmarkt (enkele weken lang) een ‘Kunst in de     

Etalage’-project. Ons werk was te zien bij Inspiratio, Naaierstraat 5, net als in 2019.  

De onderstaande beeldjes (links ‘Favorite Hoody’ en rechts ‘Can I keep it?’) stonden    

respectievelijk tussen de sieraden van Jet en op de kraam. De een draagt een heerlijk 

warme sweater en de ander een zwembroek met vissen erop. 

Na een geslaagde eerste marktdag genoten we van de gildemaaltijd, bij Kruim (in de    

Chocoladefabriek). Op de tweede dag was er ontzettend veel wind, dat weerhield echter 

de belangstellenden niet langs te komen. Helaas was er wel schade bij enkele kunstenaars. 

Onze beelden staan op sokkels van zwaar materiaal en daarom hadden we gelukkig weinig 

last van de windvlagen. 



Uit de oude(re) doos  

Klei, keramiek, aardewerk, steengoed? 

Deze kleine kat zit met zijn rammelaar te 
wachten op wat aandacht (aai en eten, 
wellicht?). 

De titel is ‘First Rattle’. 

Hij is in diverse blauwtinten geglazuurd. Het 
licht getinte mutsje past goed over de oren.  ;) 

 
Dit kitten met groot hoofd, zoals alle baby’s 
hebben, meet 14 x 16 x 26 cm. 

Gemaakt is het in 2019 en wel van KW474, een 
goed te verwerken kleisoort. Het is daarna 
twee keer gebakken (de hoogste temperatuur 
was 1245 graden Celsius). Hierdoor zou het in 
principe ook buiten kunnen (blijven) staan. 
 

Deze grappige kat is nog te koop. 

 

 

Vaak gevraagd, maar nee, wij maken geen aardewerk.  
Al onze dieren zijn weliswaar gemaakt van klei, het keramiek (gebakken klei) is echter geen 
aardewerk, maar steengoed. Wij bakken onze creaties hoog, op ca. 1240 graden Celsius. De  
klei versintert en wordt steengoed (winterhard; geschikt om buiten te laten). 
 
Het is ook geen gebruiksgoed (op enkele schalen na), maar humorvolle kunst om te vermaken, 
vertederen en je omgeving (huis, tuin, balkon) te verfraaien. Soms met een thema, vaak met 
een knipoog. Gelukkig hebben wij de vrijheid om onze creativiteit op -vooral– vogels bot te   
vieren.  
 
Decoratie in diverse kleurnuances heeft nut, al was het maar om kleding, accessoires vorm te 
geven, er uit te laten springen. Bovendien houden wij van kleurrijk werk. Wat zou de wereld 
zijn zonder kleur? 
 
Onze dieren krijgen altijd titels mee, die verzinnen wij al boetserende of naderhand bij het 
glazuren. 
 
Onderstaand drietal staat in juli in de beeldentuin van Brigitte Danse tijdens Pas à Pas, zie  
volgende pagina (‘Tetrev, Stereo en Noinin’; doorsnede tussen 25 en 30 cm). 
 



Kastanjerie, een weerzien vol kunst  

De laatste keer dat wij meededen met de 
jaarlijkse kunstmarkt tijdens het 
‘paardengebeuren’ in Heenvliet, was in 2018. 
Alweer 4 jaar geleden… Waar blijft de tijd? 

 

Wij zijn er oude bekenden tegen gekomen, 
spraken (op)nieuw geïnteresseerden en       
verkochten enkele beelden. 

 

De grote vogel met rode jas (‘Gentleman’) en 
het kleine dametje (’Posh’) waren er ook bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de kille start werd het toch nog mooi weer. 
Met een voldaan gevoel gingen wij huiswaarts. 

 



Weer werk in een beeldentuin 

We zijn, na te hebben geëxposeerd in twee beeldentuinen in België (Jodoigne en Vilvoorde), 
ook uitgenodigd voor een derde, de internationale expositie te Louveigné, Sprimont.  
Dit keer staat ons keramiek de hele maand juli in Oost-België (rechtsonder Luik, ten zuiden 

van Maastricht) in de grote tuin van     
kunstenares Brigitte Danse. 

Zo’n 30 kunstenaars werken eraan 
mee. Meer dan 300 creaties zijn er 
te bewonderen op een oppervlakte 
van 2 ha. 

De variatie is enorm en de keuze is 
reuze. 

 

 

 

De grote vogel met  
rode jas van de vorige 
pagina - ‘Gentleman’ -  
is samen met 8 soort-
genoten op deze         
expositie te zien. 

Tevens 4 ‘bollen’, zie 
pagina 3 (bij de vijver). 

Onze kunst in Nederland, enkele logo’s 

Zover wij bij publicatie van deze nieuwsbrief weten... Houd daarom de agenda op mijn website 
in de gaten! 



Wat kost dat? 

Voordat je tot een goede prijs-kwaliteit-
verhouding komt, moet je het volgende in de 
gaten houden: 

 Keramiekoven aanschaffen. Hoeveel liter 
en tot welke temperatuur wil je stoken? 
Verschillende aanbieders, verschillende 
prijzen. Een kleinere nieuwe oven van zeg 
60 liter kost toch al snel Euro 2500 
(deze werkt op normaal lichtnet, 230V). 
De onze is wat groter (215 liter) en 
werkt op krachtstroom. Die moet       
speciaal aangelegd worden!  

 Houdt rekening met de elektriciteit-
aansluiting. Stook je op krachtstroom?
Per bakbeurt ben je zo’n 80kW aan  
energie kwijt. 

 De kosten van een kleibrood zijn laag 
vergeleken met de glazuurkosten. 

 Glazuren, pigmenten, engobes; er zijn 
dure en goedkopere kleuren en ditto   
materialen. 

 Gereedschap: draai je of bouw je op?  
Benodigdheden zijn bijvoorbeeld klei-
snijder, snijdraad, mirettes, spatels, 
kwasten, gatenboorders, slaghout,       
lomers, kwasten, draaischijf enz.  
Prijzen variëren hier ook, van euro 2,50 
tot heel ver daarboven. 

 Ovenplaatbeschermer 500 ml = euro 14. 

 

 

 Denk ook aan de veiligheid. Glazuurzeef, 
stofmaskers, beschermbril, eventueel 
tang en vuurvaste handschoenen voor  
raku. 

 Extra benodigdheden: ovenplaten,      
stapelmateriaal, drukmallen, maar ook 
structuurvellen en –rollers …. 



Kunstroute Pijnacker-Nootdorp 

Aan de kunstroute in Nissewaard hebben we 
dit jaar niet meegedaan. Als bestuursleden 
ervan zijn we dit keer langs de kunstenaars-
locaties gegaan. Dat werd op prijs gesteld. 

Op 24 en 25 september 2022 organiseert 
Stichting De Verbeelding de kunst- en cultuur-
route door Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en 
Oude Leede. Een 80tal kunstenaars doet eraan 
mee.  

Ons Keramiek met een Glimlach wordt in    
september opgesteld bij Fam. Veldhuizen-
Pikaart. Deze locatie is in Oude-Leede (Oude 
Leedeweg 195). We delen deze locatie met een 
fotograaf (Bert Heemskerk).  

Een voor ons geheel nieuwe kunstroute.       
Informatie hierover is te vinden op de       
website: www.deverbeelding.nu 

 

 

 

 

 

Titels: 

Links: Winterwarm (ca. 34 cm hoog) 

Rechts: Gladiola (ca. 85 cm hoog) 



Keramiek met een glimlach.  
Alles is uniek, ook de naam    
van een object. 

Mijn creaties zijn altijd       
gesigneerd.  

 

 

Volg mij op  

 

 

 

                        
                 

      

De Uniek Keramiek-nieuwsbrief 
wordt aan het begin van elk 
kwartaal verspreid en is een   
uitgave van Els Bleijenberg. 

U wordt op de hoogte gehouden 
van nieuws en exposities. Ook 
wordt nieuw werk getoond en 
krijgt u achtergrondinformatie. 

Mis daarom deze kleurrijke en 
interessante nieuwsbrief niet 
langer en meldt u aan via dit       
e-mailadres.  

Uw e-mailgegevens zullen niet 
voor andere doeleinden gebruikt 
worden en u kunt zich te allen 
tijde afmelden. 

 

       

 

www.UniekKeramiek.nl 
www.keramiekmeteenglimlach.nl 
els@uniekkeramiek.nl 
06 26 2020 67 

Kvk: 24427801 

Nieuwsbrief 3e kwartaal / juli 2022 

Exposities + keramiekmarkten 2022 

 2-31 juli: Pas à Pas te Louveigné (België).  

*  24/25 september: Kunstroute Pijnacker-           

    Nootdorp, Fam. Veldhuizen-Pikaart,  

    Oude Leedeweg 195, Oude-Leede 

Mijn vrolijke dieren zijn verder te zien op de 

volgende vaste locaties  (alfabetisch op stad): 

 Galerie De Zwarte Kat, Axel 
 

 Galerie Montulet, Den Haag en Gouda 

 Het Instituut, Dordrecht 

 Blanche Art/Kunstuitleen, Hellevoetsluis 

 Galerie de Haas, Helmond 

 Galerie Happy-Art, Hoofddorp 

 Galerie Sous-Terre, Lithoijen  

 Platform 104, Rotterdam 

 

 

Titel ‘Jonge Moeder’  
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